
P E R I S C O P E

TRADIČNÍ 
DESTINACE
Norsko 
Lofoty
Finsko 
Island
Pobaltí 
Petrohrad
Irsko 
Skotsko
Madeira 
Azory
Omán 
Gruzie

NOVINKY
JORDÁNSKO
ŠVÝCARSKO
POLSKO
MOSKVA
GRAZ

PODZIM – ADVENT – SILVESTR 2019
ZIMA – VELIKONOCE – KVĚTEN 2020

CESTOVNÍ KANCELÁŘ



facebook.com/periscope.cz2

OBSAH – ZÁJEZDY V KATALOGU
 ČERVENEC 2019 termín str.
Porto a Azory nejen pro 55+ 4. 7. – 11. 7. 7

 SRPEN 2019 termín str.

Lofoty 55+ 12. 8. – 16. 8. 5

Kanada – NP Banff, Jasper a Yoho 16. 8. – 25. 8. 8

Norsko nejen pro 55+ 20. 8. – 25. 8. 5

Island, polární záře, plavba Atlantikem 21. 8. – 1. 9. 6

Pohodová turistika po Azorech 23. 8. – 1. 9. 7
 ZÁŘÍ 2019 termín str.
Norsko nejen pro 55+ 3. 9. – 8. 9. 5
Azory – krásy ostrova Sao Miguel 10. 9. – 15. 9. 7
Petrohrad – bílé noci v klenotu Ruska 10. 9. – 15. 9. 22
Finsko 55+, barevná paleta 11. 9. – 15. 9. 5
Sedm divů Islandu 12. 9. – 17. 9. 6
Sedm divů Islandu 19. 9. – 24. 9. 6
Kanada – NP Banff, Jasper a Yoho 20. 9. – 30. 9. 8
Pohodová turistika po Azorech 24. 9. – 3. 10. 7
Finsko 55+, barevná paleta 25. 9. – 29. 9. 5
Gruzie a Arménie 25. 9. – 5. 10. 8
 ŘÍJEN 2019 termín str.
Island 55+, polární záře 3. 10. – 7. 10. 6
Porto a Azory nejen pro 55+ 5. 10. – 12. 10. 7
Za chutí Arménie 11. 10. – 16. 10. 8
To nejlepší z Austrálie 20. 10. – 11. 11. 9
 LISTOPAD 2019 termín str.
Omán – Sultánovo arabské Švýcarsko 1. 11. – 9. 11. 9
SETKÁNÍ S PŘÍZNIVCI CK – Brno 16. 11. – 17. 11. 8
Advent v Petrohradu 28. 11. – 2. 12. 10
Na vánoční punč do Grazu 30. 11. – 1. 12. 10
 PROSINEC 2019 termín str.
Advent v Petrohradu 5. 12. – 9. 12. 10
Advent v Kodani 7. 12. – 8. 12. 10
Finsko s polární září nad hlavou 11. 12. – 15. 12. 11
Rovaniemi a Santa Claus 11. 12. – 15. 12. 16
Advent ve Stockholmu a Tallinnu 11. 12. – 15. 12. 11
Advent a předvánoční Moskva 12. 12. – 15. 12. 11
Madeira – Silvestr, zábava, turistika 27. 12. – 3. 1. 12
Silvestr s polární září – Finsko, Laponsko 28. 12. – 1. 1. 12
 LEDEN 2020 termín str.
Tromso, polární záře a ostrov Senja 24. 1. – 29. 1. 13
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 26. 1. – 2. 2. 16
Rovaniemi a Santa Claus 29. 1. – 2. 2. 16
Tromso, polární záře a ostrov Senja 31. 1. – 5. 2. 13
 ÚNOR 2020 termín str.
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 9. 2. – 16. 2. 16
Finsko – lyžování za polárním kruhem 9. 2. – 16. 2. 14
Omán – Sultánovo arabské Švýcarsko 14. 2. – 22. 2. 9
Skeikampen – běžky i sjezdovky v Norsku 15. 2. – 22. 2. 14
Na běžkách za losy – Norsko 15. 2. – 22. 2. 14
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 16. 2. – 23. 2. 16
Finsko – lyžování za polárním kruhem 16. 2. – 23. 2. 14
Madeira – karneval 20. 2. – 25. 2. 24
Skeikampen – běžky i sjezdovky v Norsku 22. 2. – 29. 2. 14
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 23. 2. – 1. 3. 16

POJIŠTĚNÍ
V  ceně většiny našich zájezdů je zahrnuto cestovní 
pojištění UNIQA typ K5C, K7C nebo pojištění ČESKÉ 
POJIŠŤOVNY, které obsahuje vždy také pojištění 
storna zájezdu. Rozsahy pojistného plnění najdete 
v  tabulkách na  str. 4. Z  organizačních důvodů neu-
možňujeme odečet tohoto pojištění z ceny zájezdu.
Rozsahy pojistného plnění najdete také na www.peri-
scope.cz/info-k-zajezdum/cestovni-pojisteni/ nebo 
vám je na vyžádání zašleme.
U vybraných zájezdů se můžete připojistit na pojiště-
ní s vyššími pojistnými limity u České pojišťovny. Výše 
příplatku bude vždy uvedena u daného konkrétního 
zájezdu. 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ 
PODMÍNKY
Zájezdy uvedené v tomto katalogu pořádá cestovní 
kancelář  Periscope Skandinávie, s. r. o.
Na  tyto zájezdy se vztahují aktuální Všeobecné 
smluvní podmínky, které najdete na www.periscope.
cz/info-k-zajezdum/vseobecne-podminky/

DOOBSAZENÍ POKOJE
Cestujete-li sami a máte zájem o doobsazení ve dvou-
lůžkovém pokoji s  další osobou, pokusíme se váš 
pokoj doobsadit. Při podpisu smlouvy o zájezdu vám 
bude účtován příplatek za jednolůžkový pokoj, který 
vám bude vrácen v  případě, že  se váš pokoj podaří 
doobsadit. V  opačném případě budete ubytováni 
sami za  příplatek dle smlouvy o  zájezdu. Zájezdy 
s doobsazením lze vyhledat na našem webu.

CENY
Ceny v tomto katalogu byly kalkulovány těmito kur-
zy (zhruba odpovídajícími směnným kurzům z  roku 
2019 a plánovanému výhledu):
1 EUR = 26 Kč; 1 USD = 23 Kč; 1 NOK = 2,70 Kč;
100 ISK = 20 Kč, 1 GBP = 30 Kč, 1 CAD = 17 Kč.
KATALOG BYL PŘEDÁN DO TISKU DNE 20. 5. 2019.
Ceny zájezdu mohou být změněny dle bodu 4 vše-
obecných smluvních podmínek.
V cenách zájezdů na Island je kalkulována částka za uby-
tování s  islandským DPH 11 % (norským DPH 12 %). 
V  případě zvýšení DPH mohou být ceny zájezdů změ-
něny dle platných všeobecných smluvních podmínek.

Čísla bankovních účtů CK Periscope Skandinávie, s. r. o.
Pro platby v Kč: ČSOB Brno: 605098223/0300
Pro platby v EUR: ČSOB Brno: 673950043/0300

PŘEDNÁŠKY

VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU 
NA WEBU
V  tabulce u  každého zájezdu je vždy uveden jeho 
kód, s  jehož pomocí rychle najdete požadovaný zá-
jezd na našem webu. Vložte kód nebo název zájezdu 
do  políčka „Hledej“ na  úvodní straně našeho webu 
www.skandinavie.cz. 
Zde také najdete plné znění programů, aktuální slevy, 
odjezdová místa a další informace.

Hledej
REJSTŘÍK ZEMÍ
Andalusie ............................................................... str. 24
Arménie ..............................................................str. 8, 23
Austrálie ....................................................................str. 9
Azory .............................................................str. 7, 18, 20
Dánsko ...................................................... str. 10, 21, 27
Finsko................................str. 5, 11, 12, 14, 15, 16, 22
Grónsko .................................................................. str. 28
Gruzie ..................................................................str. 8, 23
Irsko .......................................................................... str. 25
Island...............................................str. 6, 18, 19, 26, 27
Izrael ......................................................................... str. 23
Jordánsko .............................................................. str. 23
Kanada ................................................................str. 8, 18
Lisabon .................................................................... str. 24
Lofoty ...................................................................str. 13, 5
Madeira ..................................................... str. 12, 20, 24 
Norsko .....................................str. 5, 13, 14, 17, 21, 27
Omán...........................................................................str. 9
Pobaltí .............................................................. str. 11, 20
Polsko ...................................................................... str. 22
Rakousko................................................................ str. 10
Rusko – Moskva .................................................. str. 11
Rusko – Petrohrad ...................................... str. 10, 22
Skotsko ................................................................... str. 25
Špicberky ........................................................ str. 17, 27
Švédsko ..................................................... str. 11, 21, 22
Švýcarsko ............................................................... str. 28

Finsko – lyžování za polárním kruhem 23. 2. – 1. 3. 14
Rovaniemi a Santa Claus 26. 2. – 1. 3. 16
Lofoty v zimě 28. 2. – 4. 3. 13
Omán – Sultánovo arabské Švýcarsko 28. 2. – 7. 3. 9
Skeikampen – běžky i sjezdovky v Norsku 29. 2. – 7. 3. 14
 BŘEZEN 2020 termín str.
Zimní pobyt v Medvědím brlohu 1. 3. – 8. 3. 16
Finsko – lyžování za polárním kruhem 1. 3. – 8. 3. 14
Rovaniemi a Santa Claus 4. 3. – 8. 3. 16
Lofoty v zimě 6. 3. – 11. 3. 13
Finsko – lyžování za polárním kruhem 8. 3. – 15. 3. 14
Finsko s polární září nad hlavou 11. 3. – 15. 3. 15
Finsko s polární září nad hlavou 18. 3. – 22. 3. 15
Skeikampen – běžky i sjezdovky v Norsku 21. 3. – 28. 3. 14
 DUBEN 2020 termín str.
Kanada – jarní Rocky Mountains 8. 4. – 15. 4. 18
Velikonoční relax na Azorech 9. 4. – 14. 4. 18
Velikonoce na Islandu 9. 4. – 13. 4. 18
Island nejen pro 55+ 23. 4. – 27. 4. 19
Špicberky – arktické jaro 25. 4. – 2. 5. 17
Andalusie – festival v Seville 28. 4. – 5. 5. 24
Island nejen pro 55+ 30. 4. – 4. 5. 19
 KVĚTEN 2020 termín str.
Eurovíkend Kodaň, dotek severu 1. 5. – 3. 5. 21
Madeira – květinové slavnosti 1. 5. – 8. 5. 20
Island – gejzír, ledovcová laguna 2. 5. – 7. 5. 19
Pobaltí – májový eurovíkend 6. 5. – 10. 5. 20
Skotsko 55+ 7. 5. – 11. 5. 25
Eurovíkend ve Stockholmu 8. 5. – 10. 5. 21
Azory – krásy ostrova Sao Miguel 8. 5. – 13. 5. 20
Gruzie a Arménie 15. 5. – 25. 5. 23
Špicberky – arktické jaro 15. 5. – 22 5. 17
Jordánsko a Izrael 16. 5. – 24. 5. 23
Jarní Polsko, pobřeží Baltu a Stockholm 18. 5. – 24. 5. 22
Na Špicberky s Jirkou Kolbabou 20. 5. – 26. 5. 27
Přírodou Skotska 20. 5. – 26. 5. 25
Špicberky – arktické jaro 22. 5. – 29 5. 17
Lisabon a Madeira 22. 5. – 29. 5. 24
Eurovíkend Oslo 23. 5. – 24. 5. 21
Západní Grónsko – Ilulissat 24. 5. – 29. 5. 28
Petrohrad – bílé noci v klenotu Ruska 26. 5. – 31. 5. 22
Západní Grónsko – Ilulissat 28. 5. – 2. 6. 28
Lodí na Island, slunovrat 29. 5. – 9. 6. 26
Špicberky – za králem Arktidy 31. 5. – 5. 6. 17
 ČERVEN 2020 termín str.
Island – gejzír, ledovcová laguna 1. 6. – 7. 6. 19
Tajemná a bájná Gruzie 2. 6. – 7. 6. 23
Irsko 55+ 2. 6. – 7. 6. 25
Švýcarsko s Olgou Žákovou 3. 6. – 8. 6. 28
Špicberky – za králem Arktidy 5. 6. – 12. 6. 17
Petrohrad – bílé noci v klenotu Ruska 9. 6. – 14. 6. 22
Špicberky – za králem Arktidy 12. 6. – 19. 6. 17
Špicberky – za králem Arktidy 19. 6. – 26. 6. 17
Finsko a Petrohrad – bez nutnosti víza 21. 6. – 28. 6. 22
Kodaň, Dánsko a plavba na Island 21. 6. – 30. 6. 27

  PŘEDNÁŠKA OMÁN
 17. 10. 2019  Praha, KC Nová Beseda (Tomáš Hájek)

  PŘEDNÁŠKA POBALTÍ
 20. 10. 2019  Olomouc, Knihovna města Olomouce 

(Miroslav Grass)

  PŘEDNÁŠKY KANADA
 29. 10. 2019  Plzeň, Dominik centrum (Tomáš Hájek)
 12. 11. 2019  Cheb, Městská knihovna (Tomáš Hájek)
 10. 12. 2019  Liberec, Krajská vědecká knihovna 

(Václav Bacovský)

  PŘEDNÁŠKY ISLAND
 19. 11. 2019  Most, Městská knihovna (Tomáš Hájek)
 21. 1. 2020  Pardubice, KD Hronovická (Jiří Kolbaba)

  PŘEDNÁŠKA FINSKO
 7. 1. 2020  Plzeň, Dominik centrum (Tomáš Hájek)

  PŘEDNÁŠKY NORSKO
 15. 1. 2020 Turnov, Kino Sféra (Václav Bacovský)
 16. 1. 2020  Brno, Hvězdárna a planetárium  

(Jiří Kolbaba)
 20. 1. 2020  Praha, Městská knihovna (Jiří Kolbaba)
 21. 1. 2020  Cheb, Městská knihovna (Tomáš Hájek)
 10. 2. 2020  Kroměříž, Dům kultury (Patrik Dekan)

   PŘEDNÁŠKA GRÓNSKO
 28. 1. 2020  Brno, Hvězdárna a planetárium  

(Antonín Novák)
Další přednášky na www.periscope.cz

Ústí nad Labem

Praha

Brno

Olomouc

Kroměříž

Plzeň

Turnov

Liberec

Most

Cheb

Pardubice

Hradec Králové

DALŠÍ ZÁJEZDY A NOVÉ TERMÍNY UVÁDÍME POSTUPNĚ NA WEBU
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SETKÁNÍ 
PŘÍZNIVCŮ

Program na www.periscope.cz

BRNO, sobota 16. listopadu 2019 • v hotelu Avanti
CK PERISCOPE

REZERVUJTE SI PROSÍM VSTUP ZDARMA, a případně nocleh a prohlídku:
E-mail: info@skandinavie.cz  Kód na webu: 019PE

Srdečně Vás zveme na každoroční setkání s příznivci CK Periscope! 
Listopadová sobota bude nabitá fotografiemi a  vyprávěním z  různých koutů světa. Doménou 
našich průvodců jsou severské země, ale táhne nás to do  všech světových stran a  kontinentů. 
Nakazíme Vás cestovatelskou vášní! 
Přijďte si s námi zavzpomínat na některé z vydařených společných cest, setkat se se svými oblíbe-
nými průvodci i s těmi, kteří stojí za přípravou zájezdů. Nebo se zkrátka jenom inspirovat ke splnění 
svých cestovatelských snů!   Těšíme se na Vás!

•  Zimní severská hra barev v Norsku 
a ve Finsku

•  Norské ostrovy za polárním kruhem 

•  Turistika a koupání na Madeiře 
a Azorských ostrovech

•  Poprvé na Island

•  Fascinující příroda Kanady 
Naše zájezdy ale míří i  do  Skotské vysočiny, 
do ledového království v Grónsku, do pompéz-
ního Petrohradu a přívětivého Pobaltí, za pro-
tinožci do Austrálie a na Nový Zéland, do sultá-
nova arabského Švýcarska v Ománu, na Kavkaz 
do Gruzie a Arménie, po stopách Inků do Peru 
a  do  mnoha dalších destinací. Některé z  nich 
Vám na místě také blíže představíme! 
Chystáme i další novinky a Vy můžete být mezi 
prvními, kteří se o  nich dozvědí. Aktuální pro-
gram setkání sledujte na  webu CK Periscope 
– www.skandinavie.cz

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT VY?

SOUTĚŽ
Natáčíte rádi krátká videa z cest? 
Podělte se s námi o svá, maximálně pětiminuto-
vá, videa z cestování s CK Periscope! Ta nejlepší 
si na místě pustíme a diváci v sále svým hlaso-
váním vyberou to nejvydařenější, jehož autor či 
autorka se můžou těšit na zajímavou cenu! Svá 
videa nám můžete již nyní zasílat (nejlépe přes 
server Úschovna) na e-mail: info@skandinavie.cz

PROHLÍDKA VILY 
TUGENDHAT (UNESCO)

V neděli 17. listopadu  
Vám nabízíme prohlídku  
vily Tugendhat.
Čas: 10:30–12:00
Cena: 400 Kč na osobu
Max.: 16 osob

MÍSTO SETKÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 
– HOTEL AVANTI 

Hotel Avanti je čtyřhvězdičkový hotel v  bez-
prostřední blízkosti brněnského parku Lužánky.  
Pro zájemce nabízíme možnost ubytování přímo 
v  tomto hotelu, a  to na  jednu nebo dvě noci. 
V hotelu se nachází mj. dvě restaurace a hotelový 
Café bar. Wellness centrum je pro hosty zdarma! 
Dále hotel nabízí moderní fitness centrum a bow-
ling bar. Parkování pro hotelové hosty je zdarma.

Ceny ubytování:
Cena za 1 noc  
(pátek/sobota nebo sobota/neděle):
–  za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 1 000 Kč 

včetně snídaně
–  za osobu v jednolůžkovém pokoji 1 700 Kč 

včetně snídaně
Cena za 2 noci: (pátek–neděle):
–  za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 2 000 Kč 

včetně snídaně
–  za osobu v jednolůžkovém pokoji 3 400 Kč 

včetně snídaně

Vážení přátelé CK Periscope,
před mnoha lety jsme Vám na  jaře posílali bulletin se zají-
mavými texty, jimiž jsme vás lákali na  další cesty s  naší CK 
do severských destinací. Současný velký zájem o naše zájez-
dy do celého světa a během celého roku nás nutí plánovat 
termíny s  velkým časovým předstihem – některé termíny 
(např. Grónsko) jsou vyprodány i  rok dopředu… Namísto 
bulletinu proto připravujeme menší katalog. V něm se od nás 
včas dozvídáte, co nového jsme pro Vás připravili a na jakou 
destinaci nebo na kterého průvodce se můžete těšit. 
V tomto katalogu Vám tedy představujeme nové zájezdy 
na období od října 2019 do přelomu května a června 
roku 2020. Všechny novinky anebo další termíny oblíbe-
ných zájezdů, pobytů a  plaveb zde nelze ani vyjmenovat 
– proto Vás zveme k návštěvě katalogu anebo webu, kde 
prodej zahajujeme i mnoho měsíců předem.

Příjemné léto Vám přeje 
kolektiv CK Periscope

Jako inspiraci pro rodinný či firemní předvánoční 
víkend zde uveřejňujeme foto části naší velké perisco-
pácké rodiny v prosinci 2019 v malebné Telči (UNESCO).

CK Periscope Skandinávie, s. r. o., je pojištěna 
proti úpadku u Generali Pojišťovna a.s.,  
pojistná smlouva číslo 1710190042.

Cestovní kancelář 
Periscope Skandinávie, s. r. o.
Smetanova 9, 602 00 Brno. 
IČ: 25263196, tel.: 542 213 346
e-mail: periscope@skandinavie.cz 
www.skandinavie.cz

Tugendhat
Foto: David Židlický

SLEVY

Maximální výše slevy nebo jejich součtu je 2 800 Kč/
os. (u zájezdů se základní cenou vyšší než 60 000 Kč je 
max. 5 000 Kč/os.)
Slevy se nesčítají. Pouze věrnostní slevu lze využít spo-
lu se slevou časovou nebo věkovou nebo slevou 55+.
Slevy se vypočítávají ze základní ceny zájezdu (bez 
příplatků apod.).
Slevy nelze uplatňovat na již zlevněné zájezdy.
Slevy nelze uplatňovat dodatečně po zakoupení zájezdu.
Neplatí-li výše uvedené slevy nebo je-li jejich výše 
omezena, je to uvedeno přímo u daného zájezdu.

Aktuální přehled dalších poskytovaných slev najdete 
na www.periscope.cz/slevy/poskytovane-slevy/

 A) VĚRNOSTNÍ:
1 % při účasti na  dvou individuálních programech 
nebo zájezdech z našeho katalogu pořádaných Peris-
cope Skandinávie, s. r. o., plus 0,5 % za účast na kaž-
dém dalším, až do výše 4 %.
 B) ČASOVÁ:
6 % – při úhradě zálohy 35 % ceny zájezdu 7 a  více 
měsíců před odjezdem.
4 % – při úhradě zálohy 50 % ceny zájezdu 6 měsíců 
před odjezdem. 
3 % – při úhradě zálohy 50 % ceny zájezdu 5 měsíců 
před odjezdem.

 C) VĚKOVÁ:
2,5 % – děti a klienti v den odjezdu mladší 25 let nebo 
starší 65 let.  

 D) SLEVA 55+:
2 000 Kč – pro klienty starší 55 let, platí pouze pokud 
je uvedeno přímo u zájezdu. 

OCHLAĎTE SE  
NA SEVERU

POSLEDNÍ 
MÍSTA

Kód na webu Název zájezdu

89NO Vodopády a ledovce 
Norska

17NO Finskem a Laponskem 
na Nordkapp

13ES Laponsko na konci léta

05ES Pobaltí od A do Z

73SV Severská romance 
(Norsko, Dánsko)

Kód na webu Název zájezdu

12IS Sedm divů Islandu

62SV Azory  
– pohodová turistika

29NO Lofoty a příroda 
na polárním kruhu

02IR Irský evergreen

30NO Losími a trolími 
stezkami

Z aktuální nabídky zájezdů na www.skandinavie.cz

a další a další...
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GALILEO EVEREST 2003
Sazby pojištění a pojistné částky v Kč – sazby v ceně zájezdu  K5C K7C
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5 000.000 7 000.000 
Pojištění léčebných výloh 5 000.000  7 000.000 
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem 5 000.000 7 000.000 
– zachraňovací náklady 1 500.000  2 100.000  
– náklady vzniklé zpožděním letu, zpožděním zavazadel 5.000 5.000 
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150.000  300.000
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu (od 10 %) 300.000 600.000
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den) 300 600
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby  1 000.000 5 000.000
Pojištění zavazadel – celkový limit plnění 15.000  40.000
Pojištění zavazadel – jedna věc max. 5.000 20.000
Pojištění nevyužité dovolené 15.000  25.000 
Pojištění storna zájezdu – 80 % ze storno poplatku, max. 15.000  30.000Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, 

klientský servis 841 114 114, www.ceskapojistovna.cz

ROZŠÍŘENÉ POJIŠTĚNÍ STORNA Kč
Pojištění léčebných výloh, repatriace  6 000.000
Úrazové pojištění 
 – smrt úrazem  100.000
 – trvalé následky úrazu 200.000
 – doba nezbytného léčení  20.000
Pojištění odpovědnosti 
 – za škody na zdraví  2 000.000
 – za škody na věci  1 000.000
 – za škody finanční  500.000 
Pojištění cestovních zavazadel  30.000 
Pojištění storna zájezdu – 80 %, max. do  100.000

V CENĚ VĚTŠINY NAŠICH ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ STORNA
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Obdivuhodný Omán
Vážený pane Buriane,
Dovolte nám poděkovat Vaším prostřednictvím panu Tomáši 
Hájkovi, Josefu Chodurovi a  Marku Dvořákovi za  stoprocentní 
profesionální výkon při zájezdu do Ománu. 
Tato trojice se po celou dobu zájezdu skvěle doplňovala, každý v jiné 
oblasti. Jejich vysoká profesionalita přispěla k  našim nezapome-
nutelným zážitkům. Vyváženost celého programu, tj. pohoří, wadi, 
západ slunce a hvězdy v poušti, bílé pláže, návštěva v ománské rodi-
ně, běžný život beduínů, seznámeni s různými místními památkami, 
vytvořila náš obdiv k arabské zemi, která se ve své novodobé historii 
tolik změnila.
V  loňském roce jsme se poprvé s  Periscopem zúčastnili zájezdu 
Do norských fjordů pod vedením Josefa Hanibala. S obdivem jsme 
sledovali jeho široký rozsah znalostí, péči o všechny účastníky a stále 
dobrou náladu. Považovali jsme ho za výjimku mezi průvodci. Nyní 
jsme se přesvědčili, že takový přístup ke klientům je tím, co Vás dělá 
jedinečnými. 
Přejeme Vám i Periscopu tedy samé šikovné průvodce, a tím i samé 
spokojené účastníky zájezdu. 

Z Pardubic zdraví Jitka a Josef Habartovi

Veselé Norsko a Island
Dobrý den,
nedávno jsem absolvovala zájezd „Klenoty Norska a  Islandu“ 
s Ferem Michlíkem. Ráda bych vyjádřila nadšení z celého zájezdu, 
Fero je vynikající průvodce, celou dobu na nás přenášel skvělou dob-
rou náladu, nakazil celý zájezd, takže jsme se stále smáli. Organizační 
záležitosti zvládal na  jedničku s  hvězdičkou. Je znalec Skandinávie 
a do detailu popisoval, kde právě jsme. Sypal jeden vtip za druhým, 
tak povedený zájezd jsem ještě nezažila. Cestovatel a fotograf Jiří 
Kolbaba, který jel s  námi, Fera alternoval, přidával své zkušenosti 
z cestování po světě a také nám jeden večer ukazoval Island z míst, 
která procestoval a pro nás byla neznámá.
Děkuji za  bezvadně připravený, zážitky a  poznáváním nabitý zájezd, 
trošku jsem se ho obávala, byla jsem nejstarší účastnicí, ale vše pro-
běhlo skvěle.

PhDr. Jarmila Boudová

Už s nikým iným… 
Pekný večer,
chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za krásny darček, ktorý som 
si našla na pošte :-) Je to pre mňa symbolické aj v tom, že Island bol 
môj prvý zájazd s Vašou CK a síce som zájazd kupovala u sprostred-
kovateľa (lebo som v tom čase netušila, že existujete), ale od vtedy 
ako som spoznala na tomto zájazde Fera Michlíka, potom Patrika 
Dekana a  neskôr Tomáša Hajeka nechodím už s  nikým iným :-) 
Vážim si Vašu prácu a kade chodím, tade o Vás v dobrom hovorím.
Predtým som chodila s inými CK a môžem to porovnať. Rozhodne to 
robíte veľmi dobre!
Veľa šťastia a veľa spokojných klientov želá

Paula Babicová

Děkujeme za  všechny pochvaly i  podněty, které od Vás dostáváme. I  když se 
otištěné pochvaly vztahují jen k  některým našim zájezdům, další přicházejí 
na všechny naše destinace a na všechny naše průvodce. I nadále chceme tuto 
vysokou laťku držet k Vaší spokojenosti. Ing. Petr Burian, majitel CKVaše zážitky

Překvapivé Pobaltí
Dobrý den,
děkuji CK za připravený zájezd Pobaltí 16. – 24. 8. 2018. Váš průvod-
ce Josef Miškovský byl vynikající a znalost Pobaltských zemí je u něj 
nevyčerpatelná. Při dlouhých přejezdech měl pro nás připraveny 
výpisky, tablet, mapy o dané lokalitě… Celý zájezd byl pro nás vel-
kým zážitkem, který jsme si opravdu užili.

Jaroslava Procházková  

Zájezd Finsko 55+ (září 2018)
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ZÁJEZDY 55+
       NORSKO  
nejen pro 55+

       FINSKO 55+, 
barevná paleta

       LOFOTY 55+

Ocitnete se s  námi u  majestátních fjordů, uvi-
díte ledovcové splazy největšího evropského 
pevninského ledovce, stanete u  nespouta-
ných řek a  vodopádů, uvidíte nejvyšší vrcholy 
Skandinávie a  poznáte kouzlo hlavního města 
Osla. V minulých letech jsme zájezd Norsko 55+ 
nabízeli v  rámci nabídky slev pro klienty nad 
55  let. Vzhledem k  rapidně stoupajícím cenám 
ubytování v  Norsku a  k  požadavkům klientů 
na  ubytování v  hotelech je dosažení příznivé 
ceny a  kvalitního ubytování po  trase složitým 
úkolem. Pro rok 2019 se nám však podařilo 
sestavit trasu a  nalézt vhodné hotely tak, aby-
chom mohli nabídnout nejlevnější letecký 
zájezd do Norska s polopenzí (snídaně a 3x veče-
ře) s ubytováním v hotelech. 
Letecký zájezd do  Norska vám umožní poznat 
v průběhu pár dní téměř všechny krásy této jedi-
nečné severské země. Můžete očekávat pohodo-
vý poznávací program s nenáročnými vycházka-
mi do přírody. 
1. den: Odlet do Osla, poloostrov muzeí Bygdøy, 
Holmenkollen. 2. den: Prohlídka Frogner parku, 
budovy Opery. 3. den: NP Jotunheimen, sou-
těska Ridderspranget, jezero Gjende. 4. den: 
Údolím Romsdalen k nejvyšší kolmé stěně Evropy 
– Trollveggen, plavba po fjordu Geirangerfjord. 
5. den: NP Jostedalsbreen, vycházka k  ledovco-
vému splazu Briksdalsbreen. V  případě dobré-
ho počasí vyhlídka na  hoře Dalsnibba. 6. den: 
Prohlídka městečka Lom, odlet do ČR.

Časný podzim je snad nejkrásnějším obdobím, 
kdy lze jezernatou oblast Finska navštívit. Smí-
šené lesy hrají všemi barvami a  jejich odrazy 
v  klidných hladinách nekonečných vodních 
ploch jsou opravdovým potěšením nejen pro 
oko fotografů. V  kombinaci s  návštěvou hlav-
ního města Helsinek a  historického Porvoo 
ochutnáte to nejlepší, co jižní Finsko nabízí, 
a to v plném komfortu leteckého zájezdu s uby-
továním v  hotelech s  polopenzí. Ponoříte se 
po pravé finské sauně do osvěžujících vod jeze-
ra Saimaa? Tento zájezd jsme připravili přede-
vším pro klientelu 55+ (sleva 2 000 Kč).
1. den: Odlet do  Helsinek. Prohlídka města Lah-
ti (sportovní areál, kostel sv. Kříže – Ristinkirkko). 
Ubytování a pozdní večeře. 2. den: NP Linnansa-
aren kansallispuisto (150 ostrůvků na  jezeře 
Haukivesi). Ubytování na  2 noci, večeře. 3. den: 
Prohlídka městečka Savonlinna, hradu Olavin-
linna, osady Kerimäki, vycházka po eskeru Punka-
harju. Návrat na ubytování. Večeře. 4. den: Druhé 
nejstarší město Finska Porvoo – Staré a  Nové 
město, středověký kostel, stará radnice. Helsin-
ky – Uspenského katedrála, Sibeliův monument, 
Skalní chrám – Temppeliaukio kirkko (nelze garan-
tovat vstup). Ubytování a večeře. 5. den: Dokon-
čení prohlídky Helsinek (Senátní náměstí, kate-
drála Tuomiokirkko, tržnice Kauppatori, pev-
nost Suomenlinna (UNESCO). Odlet do Prahy. 

Norsko nejsou jen fjordy, vodopády a  ledovce 
v jeho jižní části, ale též rozlehlé oblasti daleko 
na  severu. Připravili jsme pro vás atraktivní 
poznávací zájezd do  oblastí za  polárním kru-
hem v době vrcholu polárního dne. Díky světlu 
dlouho do  noci si budete moci krásu fjordů, 
zelených luk a vrcholků ozářených oranžovým 
slunečním světlem užívat i  při večerních pro-
cházkách v místech ubytování. Pokud pro svou 
dovolenou hledáte oblasti nezamořené davy 
turistů z celého světa, využijte tohoto zájezdu.
1. den: Odlet odpoledne s  přestupem do  Evenes. 
V Narviku si nenecháme ujít večerní výhledy na hla-
dinu fjordu Ofotfjorden. 2. den: Pohledy na  fjor-
dy, majestátní horu Stetind, vodní vír Salstraumen 
– to vše uvidíme během cesty do  měst Fauske 
a Bodø. Odsud večer vyplujeme trajektem vzhůru 
k Lofotům. 3. den: Při přesunu do Svolværu uvidí-
me v osadě Kabelvåg kostel nazvaný Námořnická 
katedrála. V případě zájmu plavba po Trollfjordu – 
viz příplatek. Navečer zavítáme do rybářského pří-
stavu Henningsvær. Návrat na ubytování. 4. den: 
Dnes budeme fotit rybářské chatky rorbu a mnohá 
malebná přírodní zákoutí. V  nejjižnější části souo-
stroví na  ostrovech Flakstadøya a  Moskenesøya 
s překvapením zjistíme, že na jinak divokém pobře-
ží nalezneme i  krásné písečné pláže. Navštívíme 
rybářskou vesničku Å i vikinskou slavnostní síň 
Lofotr. 5.  den: S  oblastmi za   polárním kruhem 
se rozloučíme při cestě na  letiště v Evenes, odkud 
odletíme odpoledne s přestupem do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 8. – 25. 8. 2019 24 900 Kč 47NO

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo a  zpět vč. let. 
tax, dopravu autobusem, vnitrostátní trajekty, vyhlíd-
kovou plavbu po  Geirangerfjordu, 5x ubytování 
ve  dvoulůžkových pokojích turistických hotelů (WC, 
sprcha), 5x snídaně, 3x večeře, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné max. 500 NOK, další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
4  000 Kč (omezený počet pokojů), *svoz z  Brna lin-
kovým autobusem nebo vlakem a zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 800 Kč. Minimální počet účastníků: 35.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
11. 9. – 15. 9. 2019 21 500 Kč 10ES

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, 4x ubytování v turistic-
kých hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
4x snídaně, 4x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neob-
sahuje: vstupné cca 40 EUR, další výše neuvedené 
služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3  500 Kč (omeze-
ný počet pokojů), *svoz z Brna linkovým autobusem 
nebo vlakem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč
Minimální počet účastníků: 30.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
12. 8. – 16. 8. 2019 33 500 Kč 25NO

Cena obsahuje: letenku Praha – Evenes a  zpět (s pře-
stupy) vč. let. tax, dopravu mikrobusem, ubytování 1x 
v hotelu (dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím), 3x v cha-
tách LUX (3 pokoje po 2 osobách, WC a sprcha společná 
pro 3 pokoje), 4x snídaně, 3x večeře, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C vč. storna a pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: vstupné cca  200  NOK, další 
neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj 4 000 Kč, 
plavba do Troll fjordu (bude nabídnuta před odletem, 
asi 2 200 Kč). Svoz z letiště Praha do Brna: 700 Kč (min. 
3 os.). Minimální počet účastníků: 14.

Slevy: klienti nad 55 let: 2  000 Kč (nelze sčítat 
s dalšími slevami)

Slevy: klienti nad 55 let: 2  000 Kč (nelze sčítat 
s dalšími slevami)

  Irsko
        Skotsko 
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ISLAND – POLÁRNÍ ZÁŘE
       ISLAND, polární 
záře a plavba 
Atlantikem 55+
Využijte jedinečnou možnost navštívit Island 
za skvělou cenu! Na Island se dostanete pohodlně 
a  rychle letecky z  Prahy s  přestupem v  Rize a  při 
zpáteční cestě zažijete plavbu Atlantikem s něko-
likahodinovou zastávkou na Faerských ostrovech.  
Čeká nás okružní jízda Reykjavíkem, dva kouzel-
né vodopády v  lávě Hraunfossar a  Barnafoss 
a  kráter Grábrók. Pojedeme do  NP Þingvellir 
(UNESCO), staneme u  aktivního gejzíru 
Strokkur a  vodopádu Gullfoss. Neopomeneme 
islandské vnitrozemí – geotermální oblast 
Landmannalaugar s  koupelí v  teplé říčce. 
Na  jižním pobřeží se projdeme u  vodopádů 
Seljalandsfoss a  Skógafoss, prohlédneme si též 
splaz ledovce Sólheimajökull a  skalní bránu 
u  městečka Vík. Zastavíme se v  NP Skaftafell 
a  spatříme ledovcovou lagunu Jökulsárlón 
s  možností projížďky obojživelným člunem. 
Od  největšího ledovce Evropy Vatnajökull 
pojedeme do  kouzelných východních fjordů 
v  Atlantském oceánu, kde zastavíme v  rybářské 
osadě Djúpivogur a  můžeme navštívit muze-
um kamenů ve vesničce Stöðvarfjörður. Nakonec 
zastavíme ve  městě Egilsstaðir a  podnikneme 
vycházku k  třetímu nejvyššímu vodopádu ost-
rova – Hengifoss. Z přístavu Seyðisfjörður odplu-
jeme trajektem Norröna zpět do Evropy se zastáv-
kou na Faerských ostrovech. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
21. 8. – 1. 9. 2019 35 900 Kč 40IS

AKCE: cena 32  000 Kč při sdělení hesla: „Cena 
NA  POSLEDNÍ CHVÍLI z  katalogu Podzim-zima-
jaro“. Slevu 55+ nebo slevu věrnostní lze uplatnit.
Cena obsahuje: letenku Praha - Riga - Keflavík vč. let. 
tax ve výši 5 000 Kč, trajekt z Islandu vč. lůžka v 6lůžko-
vé kajutě ve vlastním spacím pytli a 2 snídaně, 7x uby-
tování kategorie TURIST v hostelech ve dvoulůžkových 
pokojích (včetně povlečení), 7x snídaně, dopravu auto-
busem, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a po-
jištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné 
cca 4 000 ISK (cca 30 EUR), další výše neuvedené služby. 
Příplatky: lůžko ve 4lůžkové kajutě: 2 000 Kč, lůžko 
ve 2lůžkové kajutě: 4 000 Kč, plavba po  ledovcové la-
guně Jökulsárlón: 1  300 Kč, cestovní pojištění České 
pojišťovny s  rozšířením storna zájezdu: 560 Kč. Slevy: 
Klient ve věku nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčítat s dal-
šími slevami). Minimální počet účastníků: 20.

       ISLAND 55+ 
polární záře
Tento zájezd jsme připravili především pro 
klientelu 55+. Na Island se pohodlně dostanete 
přímým letem z  Prahy. Noclehy jsou zajištěny 
v  penzionu, pokoje s  WC, sprchou a  povle-
čením. Doporučujeme přikoupit si vynikající 
večeře, často s islandskými specialitami.
Během pohodového pobytu navštívíte jedny 
z  nejzajímavějších míst tohoto ostrova. Nebude 
chybět světoznámý národní park Þingvellir 
s  kulturní a  geologickou minulostí, na  několik 
kroků se přiblížíte k  pravidelně tryskajícímu gej-
zíru Strokkur a  nedaleko pohlédnete do  hlu-
bin mohutného vodopádu Gullfoss. Budete mít 
možnost zúčastnit se velrybího safari, uvidíte též 
nevšední krajinu s geotermálními projevy u měs-
tečka Hveragerði a na  jižním pobřeží se přiblížíte 
k ledovcovému splazu Sólheimajökull. 
Po večeři budeme vyhlížet fenomén severských 
krajin – polární záři. Polární záře je přírodní feno-
mén a její výskyt v době zájezdu nelze garantovat. 

Garance menší skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3. 10. – 7. 10. 2019 23 900 Kč 03IS

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu autobusem nebo mikro-
busem na  Islandu dle velikosti skupiny, 3x ubytování 
v  penzionu KOMFORT (dvoulůžkové pokoje s  příslu-
šenstvím a povlečením) se snídaní, průvodce, 1x kou-
pání ve  vyhřívaném venkovním bazénu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné cca 5  000 ISK (tj. asi 40 EUR) 
a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový 
pokoj 1  500 Kč, vstup do  Modré laguny (včetně ruč-
níku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 3x večeře o dvou chodech: 
2  700 Kč, svoz z  Brna do  Prahy a  zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 1 300 Kč. Sleva 55+: klienti ve věku nad 
55 let: 2 000 Kč, nelze sčítat s dalšími slevami. Sleva: 
ubytování ve  2lůžkovém pokoji se společným příslu-
šenstvím: 1 000 Kč. Minimální počet účastníků: 16.

       Sedm divů 
na ISLANDU
Dovolená na Islandu, o jaké sníte! Během poby-
tu na vlastní oči spatříme všechny zázraky pří-
rody této jedinečné země. Budeme se pohybo-
vat v krajině sopek a lávových polí, vývěrů síry 
a  v  neposlední řadě se nám v  oblastech hor-
kých pramenů naskytne možnost za  jakého-
koliv počasí relaxovat v  termálních bazénech. 
Noclehy jsou zajištěny v  komfortním hotelu 
ve  2lůžkových pokojích s  polopenzí v  oblas-
ti měst Selfoss a  Hveragerði, odkud budeme 
vyrážet za poznáváním Islandu.
Staneme u  početných nespoutaných vodopádů 
na  divokých řekách, budeme obdivovat monu-
mentální ledovcové splazy ledovce Mýrdalsjökull 
a respekt v nás určitě vzbudí gejzír Strokkur, pra-
videlně vystřikující vroucí vodu až do  výše 20 m. 
Zastavíme se také u  krásných vodopádů Selja-
landsfoss a  Skógafoss, vykoupeme se v  teplé 
říčce obklopeni pastelovými barvami „duhových 
hor“ Landmannalaugar a  projdeme se národním 
parkem Þingvellir, kde byl založen nejstarší par-
lament světa. Prohlédneme si též hlavní město 
Islandu Reykjavík a  zájemci budou mít možnost 
zúčastnit se velrybího safari. 
Po večeři budeme vyhlížet fenomén severských 
krajin – polární záři. Polární záře je přírodní feno-
mén a její výskyt v době zájezdu nelze garantovat.
Garance menší skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
12. 9. – 17. 9. 2019 36 900 Kč 43IS
19. 9. – 24. 9. 2019 35 900 Kč 43IS

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax (přímý let), autobus na  Islandu, 4x ubytování 
se snídaní v hotelu KOMFORT ve 2lůžkových pokojích 
s  příslušenstvím, 3x večeře o  dvou chodech, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 12 000 ISK 
(100  EUR) vč. velrybího safari, další výše neuvedené 
služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj 2  000 Kč, vstup 
do Modré laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 
odlet z  Košic: cena na  vyžádání. Minimální počet 
účastníků: 15. Garance menší skupiny.

VHODNÉ PRO SÓLOCESTOVATELE:
jednolůžkové pokoje – jen nízký příplatek 

1 500 Kč (omezený počet 1lůžkových pokojů).

EUROVÍKEND
přímý let z Prahy

SLEVA 55+
2 000 Kč
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AZORSKÉ OSTROVY
       AZORY – krásy 
ostrova Sao Miguel
Azorské ostrovy leží v  Atlanském oceánu, 
2  hodiny letu z  Portugalska. Díky odlehlosti 
zde nejsou davy turistů. Objevíte ráj zelené 
a  modré barvy v  rozmanité vegetaci (mj. oblí-
bené hortenzie), ve vodách jezer uvnitř sopeč-
ných kráterů a ve vlnách vždy divokého moře. 
Počasí je kromě léta přibližně stejné, teploty 
se pohybují okolo 20 stupňů. Společně navští-
víme hlavní ostrov Sao Miguel. Ostrov plný pří-
rodních krás a zajímavostí projedeme doslova 
křížem krážem. Kromě krátkých vycházek se 
vykoupete v  termálních pramenech. Garance 
malé skupiny.
CHCETE LETĚT NA AZORY A STRÁVIT ZDE VELI-
KONOCE? Máme pro vás termín zájezdu 9.  4. 
– 14. 4. 2020 (viz strana 18).

       Pohodová turistika 
po AZORECH
Vystoupejte od rozervaných břehů s dramatic-
kými lávovými útesy vzhůru k  oblakům, obe-
jděte široké krátery bývalých sopek porostlé 
kvetoucími keři hortenzií, vykoupejte se v ter-
málních pramenech. Vyrazte s  námi na  turis-
tickou expedici na tři ostrovy malebného sou-
ostroví Azory (Azores).
1. den:  Z  Prahy do  Lisabonu a  na  Azorské ost-
rovy. 2. den:  Ostrov  Sao Miguel prozkoumáme 
křížem krážem. Nenáročné túry bujnou vegetací 
i po vrcholcích vyhaslých sopek s pohledy na barev-
ná jezera v jejich nitru. Uvidíte např. sopečný masiv 
Sete Cidades, vyhlídku na  dvě jezera – modré 
a  zelené. Koupání mezi lávovými útesy v  nádher-
ných sceneriích. 3. den: Geotermální oblast Furnas 
s  gejzíry,  koupání v  termálních pramenech. Pří-
rodní rezervace Lagoa do  Fogo (Ohnivé jezero). 
4. den: SV část ostrova s divokým pobřežím a pří-
rodním parkem Nordeste. 5. den: Odlet na ostrov 
Faial. Výlet na poloostrov Ponta dos Capelinhos, 
vyhlídka a Muzeum vulkanologie u majáku. 6. den: 
Výstup na  kráter Caldeiro, túra po  obvodu krá-
teru. 7. den:  Trajektem na  ostrov Pico. Obhlídka 
unikátních vinic, skrytých mezi lávovými zídkami 
(UNESCO). Lajes do Pico – možnost vyplout na vel-
rybí safari. 8. den: Výstup v případě volné kapacity 
na  nejvyšší horu Portugalska, vrchol sopky Ponta 
do  Pico (2  351  m  n. m.). 9. den: Návrat trajektem 
na ostrov Faial. V přístavu Horta kotví plachetnice 
a jachty z celého světa. Možnost koupání. 10. den: 
Odlet zpět.

       PORTO A AZORY  
nejen pro 55+

NÁŠ TIP NA KLIDNOU DESTINACI. Málo objeve-
ná evropská exotika na samém konci Evropské 
unie a daleko v Atlantském oceánu. Vychutnej-
te si dobré portské víno, osvěžte se mořských 
vzduchem a  relaxováním v  termálních kou-
palištích. Během více jak čtyřdenního pobytu 
na ostrově Sao Miguel objedeme ostrov kolem 
dokola a  seznámíme se s  dávnou námořní 
a  velrybářskou historií. Ostrov oplývá mnoha 
přírodními krásami. Užijeme si klidu a pohody 
v pěkném hotelu na dohled moře.
1. den: Odpoledne let Praha – Porto (v  době 
tisku plánován přímý let). Ubytování. Procházka 
po břehu řeky Douro. 2. den: Celodenní prohlídka 
Porta, metrem a  pěšky. Historický střed města 
kolem katedrály je chráněn UNESCO. Procházka 
kolem hradeb k dvoupatrovému mostu Dom Luis 
I. Nocleh. 3. den: Vyfoťte se v nejkrásnějším knih-
kupectví světa – secesní Livraria Lello. Odpolední 
odlet na Azorské ostrovy. Večeře. 4. den: Prohlídka 
nejrušnějšího města ostrova Ponta Delgada, které 
je více jak 500 let staré. Večeře. 5. den: Výlet 
do Furnasu – kouřící gejzíry a horká vřídla. Koupání 
v  termálních lázních. 6.  den: Přírodní rezervace 
Lagoa do Fogo (Ohnivé jezero), která je bezesporu 
jednou z  největších přírodních atrakcí ostrova. 
Večeře. 7. den: Sopečný masiv Sete Cidades, 
panoramatický výhled na  dvě jezera, modré 
a zelené, v obrovském sopečném kráteru s obvo-
dem až 12 kilometrů. 8. den: Ananasová plantáž. 
Odlet do Prahy přes Lisabon. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
4. 7. – 11. 7. 2019 40 900 Kč 63SV

5. 10. – 12. 10. 2019 38 900 Kč 63SV
Cena obsahuje: letenku z Prahy do Porta, na Azorské 
ostrovy a zpět vč. letištních tax, dopravu v Portu met-
rem, na  Azorech mikrobusem, 7x  ubytování v  turis-
tickém hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušentsvím), 
7x  snídaně, 3x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C vč. storna a  pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 50 EUR, další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
6 000 Kč, svoz z Brna do Prahy linkovým busem nebo 
vlakem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč. Mini-
mální počet účastníků: 10.

1. a 2. den: Odlet z Prahy s přestupem na ostrov 
Sao Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. Vyhlídka 
Vista do  Rei – nejkrásnější výhled na dvě jezera, 
modré a  zelené, v  obrovském sopečném kráteru. 
3. den: Možnost půldenního lodního výletu na   
pozorování velryb a  delfínů. Ponta Delgada, mj. 
tržiště, kde si můžeme vychutnat místní speciali-
ty (ananas). 4.  den: Výlet do Furnasu, známého 
sopkou a tzv. Caldeiras s kouřícími gejzíry a hor-
kými vřídly. Návštěva rajské zahrady s jezírky Terra 
Nostra, kde vám vyrazí dech bujná exotická vege-
tace. 5. den: Půldenní výlet k jezeru uvnitř kráteru 
Lagoa do  Fogo (Ohnivé jezero), po cestě prohlíd-
ka městečka Ribera Grande, malebně položeného 
na vulkanické náhorní plošině. 6. den: Dopoledne 
odlet a po přestupu přílet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
10. 9. – 15. 9. 2019 31 900 Kč 47SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada 
(s přestupem) a zpět vč. let. tax, 5x ubytování ve 2-3* 
hotelu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 5x snídaně, 
průvodce, dopravu podle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C včetně storna a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (asi 
30 EUR), výlet za  velrybami, spropitné a  další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj 
4  000 Kč. Minimální počet účastníků: 8. Garance 
menší skupiny.
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
23. 8. – 1. 9. 2019 48 900 Kč 62SV

24. 9. – 3. 10. 2019 46 900 Kč 62SV
Cena obsahuje: letenku z  Prahy na  Azorské ostrovy 
a  zpět (s  přestupy) vč. let. tax, letenku mezi ostrovy, 
dopravu mikrobusem, trajekt mezi ostrovy, 9x ubytování 
v turistických hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 
9x snídaně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 40 EUR, výstup na Pico Mountain s horským 
vůdcem: cca 50 EUR, další stravu a  výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč, cestovní 
pojištění ČP včetně storna s  rozšířeným limitem storna 
zájezdu 560 Kč. Minimální/maximální počet účastníků: 
8/16. Garance menší skupiny.Zd
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Slevy: klienti nad 55 let: 2  000 Kč (nelze sčítat 
s dalšími slevami)

POSLEDNÍ 2 – 4 MÍSTA (stav 20. 5. 2019)
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       KANADA
toulky v NP Banff, Jasper a Yoho

       Za chutí ARMÉNIE          GRUZIE a ARMÉNIE
Již posedmé navštívíme dvě kavkazské země 
s  krásnou přírodou a  zajímavou historií, s  ne-
zapomenutelnými výhledy na  Prometheův 
Kazbek a biblický Ararat. Vstupné je v ceně! 
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Tbilisi (s pře-
stupem). Z letiště se přesuneme do hotelu. 2. den: 
Celodenní prohlídka Tbilisi, staré město s  kate-
drálou Sioni, lanovkou na  pevnost Narikala, ka-
tedrála Sameba, zlatý poklad v  Národním mu-
zeu. 3.  den: Velký Kavkaz, klášter Jvari, pevnost 
Ananuri. Z  městečka Stepancminda vyjedeme 
vozy 4x4 ke kostelu sv. Trojice (Gergeti) s úchvat-
nými pohledy na  masiv Kazbeku (5 047 m n. m.). 
4. den: Katedrála Svetitskhoveli (UNESCO) v měs-
tě  Mtskheta. Stalinovo muzeum v Gori. Klášterní 
sídlo Gelati s  chrámem Panny Marie (UNESCO). 
Nocleh v  Kutaisi. 5.  den: Procházka jeskynním 
komplexem Prométheus. Návštěva lázeňského 
města Borjomi. 6. den: Prohlídka skalního města 
Vardzia, zrestaurovaný středověký komplex Ra-
bati v  Akhaltsikhe. Návrat do Tbilisi. 7. den: Pře-
jezd do  Arménie, klášter Sanahin (UNESCO). Pro-
cházka v  Dilijanu. Jezero Sevan. 8.  den: Hřbitov 
Noratus. Výhled na  jezero od  kláštera Hayravank. 
Do  skály vytesaný klášter Geghard, procházka 
soutěskou u antického chrámu v Garni. 9. den: 
Klášter Noravank na skále nad kaňonem, návštěva 
vinařství a ochutnávka arménské brandy v palírně 
Ararat. 10. den: Památník obětem genocidy, nábo-
ženské centrum Arménie Zvarnots a  Echmiadzin 
a prohlídka centra Jerevanu. 11. den: Ráno odlet 
do Prahy (s přestupem).

Výběr z  toho nejlepšího, co můžete v  této 
zakavkazské zemi navštívit, doplněný výbor-
nou arménskou kuchyní. Vstupy, ochutnávka 
vína a arménského brandy v ceně zájezdu.
1. den: Dopoledne odlet z  Prahy do  Jerevanu 
(s  přestupem). Z  letiště se přesuneme do  hotelu. 
2. den: Navštívíme klášter Geghard (UNESCO). 
Naučíme se, jak se připravuje arménský chleba 
a Khorovats – grilované maso. Poté budeme pokra-
čovat do  Garni, kde se projdeme soutěskou se 
skalními útvary z  vyvřelého čediče. Procházku 
zakončíme v antickém chrámu. Ubytování u jezera 
Sevan. K večeři se bude podávat ryba a ochutná-
me arménská vína. 3. den: Projdeme se po hřbito-
vě Noratus se stovkami kačkarů a krátce se zastaví-
me u Selim Caravanserai. Ve městě Yeghegnadzor 
poobědváme v  místní rodině. Poté se přesuneme 
na  prohlídku kláštera Tatev. Ke  klášteru se vyve-
zeme nejdelší lanovkou svého druhu na  světě. 
Ubytování v  Goris. K  večeři ochutnáme arménská 
jídla Kufta a  Lubakhashu a  specialitu Zhingyalov 
Hats z  Náhorního Karabachu. 4. den: Projdeme 
se v  bývalém jeskynním městě Khndzoresk. Pak 
se přesuneme na  prohlídku kláštera Noravank. 
Oběd v  jeskyni poblíž kláštera (za  dobrého poča-
sí). Ochutnáme rybu, které se říká Iskhan. Cestou 
do  Jerevanu se zastavíme ve  vinařství a  ochut-
náme místní víno (v  ceně zájezdu). Ubytování 
v Jerevanu (2 noci). 5. den: Zastavíme se u památ-
níku obětem genocidy a  pak navštívíme nábo-
ženské centrum Arménie Echmiadzin. V  muzeu 
palírny Ararat ochutnáme arménskou brandy 
(v ceně zájezdu) a poté si prohlédneme centrum 
Jerevanu. Závěrečná večeře v  restauraci. 6. den: 
Ráno odlet do Prahy (s přestupem). 

Pro milovníky přírody patří Kanada právem 
k  vysněným cílům. Zdejší zalesněná krajina je 
rozlehlá, divoká a  panensky čistá. Nad hranici 
lesa vystupující štíty a hřebeny hor, často ještě 
pokryté ledovci, nabízejí nekonečné možnosti 
pro turistiku. Romantickou atmosféru navíc 
umocňují desítky jezer, v  jejichž hladinách se 
lesknou siluety lesů, hor, srubů a kánoí.
Nenáročný turistický zájezd do  Kanady, který 
vám nabízíme, je sestaven na základě našich dlou-
holetých znalostí – Kanada je v  naší nabídce již 
od roku 2008. Nejkrásnější národní parky Banff 
a Jasper jsou jen pár hodin jízdy od Calgary, kam 
z Prahy doletíme s přestupem. Díky tomu strávíme 
více času v  přírodě, než při dlouhých přejezdech 
poznávacích zájezdů. V  kanadských národních 
parcích žije velké množství zvěře, proto můžeme 
garantovat, že pozorování divokých zvířat bude 
součástí programu. Čeká nás též koupání v tep-
lých pramenech. 
Můžete se zúčastnit několikahodinových výšla-
pů s  průvodcem, anebo se vydat sami na  kratší, 
dobře označené trasy (např. při menší fyzické 
kondici nebo při zájmu o fotografování beze spě-
chu). Termín na  konci září 2019 je směřován 
k předpokládaným zbarveným lesům a menší-
mu počtu turistů; mohou však už být i  sněhové 
přeháňky.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
25. 9. – 5. 10. 2019 40 300 Kč 26SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a  Jerevan – 
Praha vč. let. tax (lety s přestupem), dopravu mikrobu-
sem, 10x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC 
a sprchou), 9x snídaně, 8x večeře (mimo 1. a 6. den), 
vstupné dle programu, cestu vozem 4x4 na  Ger-
geti, včetně ochutnávky vína a  koňaku, průvodce, 
cestovní pojištění včetně storna UNIQA K7C a  pojiš-
tění CK. Cena neobsahuje: spropitné asi 25 EUR/os. 
místním řidičům a průvodcům, další výše neuvedené 
služby. Příplatek: 1lůžkový pokoj: 7 500 Kč. Minimální 
počet účastníků: 14.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
11. 10. – 16. 10. 2019 29 900 Kč 49SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Jerevan a zpět vč. let. 
tax (lety s přestupem), dopravu mikrobusem na místě, 
5x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a spr-
chou), 4x snídaně (mimo poslední den), 3x  oběd, 
3x večeře, průvodce, vstupné dle programu včetně 
ochutnávky vína a koňaku, cestovní pojištění včetně 
storna UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena neobsahu-
je: spropitné cca 15 EUR/os. místnímu řidiči, další 
výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový pokoj: 
4 500 Kč. Minimální počet účastníků: 14.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
16. 8. – 25. 8. 2019 66 900 Kč 78SV
20. 9. – 30. 9. 2019 66 900 Kč 78SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Calgary a zpět vč. 
let. tax (s přestupy), dopravu minivanem nebo autem, 
9x ubytování ve  dvoulůžkových pokojích hotelů, 
ve  srubech a  apartmánech s  koupelnou, kuchyňkou 
a  2–3 ložnicemi, průvodce, vstupné do  národních 
parků, cestovní pojištění České pojišťovny vč. stor-
na a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
stravu, vstupné cca 200 CAD a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj a využití poko-
je v chatě 1 osobou (2–3 pokoje v chatě): 10 000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10.

POSLEDNÍ 2 – 4 MÍSTA (stav 20. 5. 2019)
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SVĚT – TO NEJLEPŠÍ

Omán pod vládou sultána Qaboose udělal 
za poslední půlstoletí obrovský skok kupředu. 
Zatímco sousední Dubaj jde spíše cestou mra-
kodrapů a  sjezdovek v  obchodních centrech, 
Omán sází na  opravdovost a  tradice. Je zemí 
s nádhernými liduprázdnými plážemi, barevný-
mi pouštěmi plnými života, vysokými horami, 
starobylými vesničkami obklopenými palmo-
vými háji, orientálními dobytčími trhy a  mno-
hým dalším. A tomu všemu vládne nefalšovaná 
a  autentická ománská pohostinnost a  přívěti-
vost k turistům. Ti však zatím ve velkém do této 
země provoněné kadidlem nedorazili. 
1. den: Odlet z  Prahy s  přestupem. 2. den: 
Velkolepá mešita sultána Qaboose. Procházka 
a  možnost koupání ve  Wadi Shab. Pro zájemce 
možnost absolvovat za  tmy pozorování hnízdě-
ní velkých mořských želv v  oblasti Ras Al Jinz. 
3. den: Horské údolí Wadi Bani Khalid, oblast 
barevné pouště Wahiba Sands, noc v  poušt-
ním kempu. 4. den: Pouštní krajinou do přístavu 
Shannah, plavba trajektem na  ostrov Masirah – 
volně žijící velbloudi. 5. den: Relax na  ostrově 
Masirah, okružní jízda kolem ostrova. 6. a 7. den: 
Návrat na  pevninu. Nizwa na  úpatí nejvyšších 
ománských hor. Hrad Bahla a  výlet terénními 
vozy do ománského Grand Canyonu Wadi Ghul. 
8. den: Jedinečná atmosféra trhu s  dobytkem 
v  Nizwě. Odlet z  Muscatu. 9. den: Po  přestupu 
přílet do Prahy.

       OMÁN – Sultánovo 
arabské Švýcarsko
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Opět vám nabízíme cestu k protinožcům, kterou 
naši klienti už několikrát označili za nezapome-
nutelnou. Odpoutejte se od  zdejších starostí 
a nalaďte se na zážitky, které na jiných kontinen-
tech nezažijete. Průvodcem bude opět Patrik 
Dekan, který v Austrálii strávil více jak dva roky 
svého života.

       To nejlepší z AUSTRÁLIE
13.–17. den: SEVERNÍ TERI-
TORIUM (část Rudý střed). 
Přelet do  Alice Springs. 
Národní park Uluru – Kata 
Tjuta, procházka v  okolí monolitu, hory Uluru. 
Západ a  východ slunce nad Uluru. Přesun 
do  oblasti Kata Tjuta, procházka stezkou Údolí 
větru. Oblast Kings Canyon (NP Watarrka), Eden 
Garden. Přejezd nezpevněné cesty Larapinta trail, 
sjezd do říčního údolí Palm Valley v NP Finke Gorge. 
Historické městečko Hermannsburg. Stanice létají-
cích doktorů Flying Doctors, School Of The Air 
pro děti žijící na  vzdálených farmách, historická 
telegrafní stanice a australská Zoo Desert park.  
18.–21. den: QUEENSLAND (tropická část). Přelet 
na severovýchod do „zeleného“ státu Queensland, 
do  tropického města Cairns. Ubytování 4 noci. 
Odpolední procházka městem a  návštěva noční-
ho trhu Night Market. Výlet na  korálové útesy 
Great Barrier Reef, šnorchlování (fakultativně, 
cca 200 AUD/osoba). Celodenní výlet do  měs-
tečka  Kuranda  a  na  náhorní plošinu  Atherton 
Tablelands. Centrum Tjapukai Aboriginal Cultural 
Park (není v  ceně, cca 65 AUD/osoba). Atherton 
Tablelands – ochutnávka kávy na  farmě (fakul-
tativně). Vodopády Milla Milla. Prales v  NP 
Daintree, pobřežní porosty mangrovů, vynikající 
pralesní zmrzlina, návštěva mysu Cape Tribulation. 
Zahlédneme dnes konečně krokodýla? 
22. a 23 den: Odlet s přestupy do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 10. – 11. 11. 2019 135 000 Kč 15SV

Časová sleva do 10. 6. 2019, cena 129 000 Kč

Cena obsahuje: letenky (s  přestupy) dle programu 
vč. letištních tax a  1 odbaveného zavazadla, 20x 
ubytování ve  dvoulůžkových pokojích hotelů nebo 
apartmánech s  více ložnicemi, 10x snídani, dopravu 
na  místě mikrobusem a  v  tzv. Rudém středu terén-
ními auty, trajekty dle programu, vstupné do  NP 
Uluru-Kata-Tjuta, plavbu v  Sydney, průvodce CK, 
cestovní pojištění České pojišťovny a  pojištění CK. 
Cena neobsahuje: další neuvedené služby, např. 
stravu, vstupné. Minimální počet účastníků:  8. 
Garance malé skupiny. 

1.–5. den: VIKTORIE (Melbourne a okolí). Odlet 
z ČR s přestupy. Prohlídka Melbourne (po Sydney 
druhé největší město Austrálie): Flinders Station, 
Federation Square, nejstarší část Batman’s Hill, 
čínská čtvrť Chinatown a  výhled z  mrakodrapu 
Eureka. Jedna z  nejkrásnějších scénických silnic 
světa Great Ocean Road. Bizarní skalní útvary 
na  pobřeží 12 apoštolů, nádherné pláže. NP 
Otway s obřími eukalypty. 
6.–9. den: TASMÁNIE (Hobart). Odlet na Tasmánii. 
Nejstarší NP Mt. Field. Vodopády Russell Falls 
a  údolí obřích stromů Karri. Jezero Dobson. Výlet 
na  ostrov Bruny. Možnost 3hodinové plavby ze 
zálivu Adventure Bay. Pozorování delfínů, vel-
ryb, lachtanů, albatrosů (cca 135  AUD/dospě-
lý, 85 AUD/dítě). Dopoledne věznice v  Port 
Arthur na  Tasmanově poloostrově. Pirátská záto-
ka a  vyhlídka Eaglehawk Neck. Zátoka Bicheno. 
Fakultativně večerní pozorování tučňáků (nutná 
rezervace předem, cca 40 AUD/dosp., cca 20 AUD/
dítě). NP Freycinet a zátoka Wineglass Bay.
10.–12. den: NOVÝ JIŽNÍ WALES (Sydney a okolí). 
Odlet do Sydney. Starobylá část The Rocks, budova 
Opery, Přístavní most, botanická zahrada. Projížďka 
lodí do  Manly. Ubytování (3 noci). Národní park 
Blue Mountains. Slavná vyhlídka Tři sestry, krátká 
túra po  okraji kaňonu. Fakultativně Scenic World 
– nejstrmější železnice světa, lanovka nad koru-
nami stromů. Východní pobřeží Sydney, skalna-
té útesy Watsons Bay, koupání na  pláži Bondi. 
Odpoledne dle volby návštěva Chinatown a  čín-
ských zahrad nebo akvárium v  zátoce Darling 
Harbour. Návštěva rybí tržnice. 

Patrik 
Dekan
průvodce 
zájezdu

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1. 11. – 9. 11. 2019 50 900 Kč 98SV
14. 2. – 22. 2. 2020 51 900 Kč 98SV
28. 2. – 7. 3. 2020 51 900 Kč 98SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Muscat a zpět s pře-
stupy, transfery a dopravu auty na místě dle progra-
mu, trajekt na ostrov Masirah, průvodce, 6x ubytování 
ve  3* hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
6x snídaně, 1x ubytování v pouštním stanu s polopen-
zí, vstupné dle programu, pojištění UNIQA K7C včetně 
storna a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
víza do  Ománu (NOVĚ: elektronicky před zájezdem, 
cena cca 20 OMR/os., tj. cca. 1  300 Kč) další neuve-
dené služby a  poplatky. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 
6  000 Kč, cestovní pojištění ČP s  rozšířením storna 
zájezdu: 560 Kč. Minimální počet účastníků: 10.

Termín 27. 11. – 5. 12. 2019. kód na webu 88SV,
program v opačném směru, cena 50 900 Kč.
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ADVENT S CK PERISCOPE
       Advent 
v PETROHRADU

       Na vánoční punč 
do GRAZU

       Advent v KODANI
Zájezd je vhodný i pro rodiny s dětmi. 

Pojeďte se nadýchat atmosféry dávné carské 
slávy. Návštěva skvělých sbírek uměleckých 
předmětů v Ermitáži a polopenze jsou v ceně. 
Ubytování je zajištěno ve  stylovém 4* hotelu 
v centru města.
1. den: Odlet z  Prahy dopoledne, po  ubyto-
vání v  hotelu krátká pěší prohlídka. Večeře je 
v  ceně. 2. den: Navštívíme pravoslavný chrám 
Kristova vzkříšení, jehož interiér zdobí spousta 
ikon a  maleb, mohutnou Kazaňskou katedrálu 
a katedrálu sv. Izáka, z jejíhož ochozu lze najed-
nou přehlédnout celé město. Opravdovou perlou 
Petrohradu je jedno z největších muzeí na světě – 
proslulá obrazárna Ermitáž – vstupné je v ceně. 
Na  tři miliony exponátů, mezi něž patří slavné 
obrazy, grafiky, rytiny, ale i  sochy, ukrývá něko-
lik paláců. 3. den: Dnes si pěšky prohlédneme 
významné historické památky v  centru města. 
Mimo jiné uvidíme budovu Admirality, která svou 
věží dominuje městu, Alexandrův sloup – žulový 
monolit na  Palácovém náměstí v  samém středu 
města, sochu cara Petra Velikého (tzv. Měděný 
jezdec). Z  nábřeží Něvy se nám naskytne výhled 
na  několik mostů. Večeře je v  ceně. 4. den: 
Petropavlovská pevnost a  katedrála sv. Petra 
a  Pavla s  pozlacenou špicí je nejstarší kamen-
nou budovou ve  městě. Nedaleko kotví křižník 
Aurora, jehož výstřel odstartoval bolševický pře-
vrat v  Rusku. 5. den: Autobusem do  Puškina. 
Prohlédneme si letní carské sídlo Kateřinský 
palác. Zde se nachází i  světoznámá Jantarová 
komnata – vstupné je v  ceně. Přesun na  letiště 
a odlet z Petrohradu v odpoledních hodinách.

Adventní zájezd na 2 dny, 
včetně noclehu, moder-

ním vlakem Českých drah Railjet.
Graz (Štýrský Hradec) v  jižním Rakousku vás 
okouzlí! Fascinující vánoční trhy otevírají své 
brány v  historickém centru města týden před 
první adventní nedělí. Nejstarší část Grazu 
je vedena na  seznamu kulturního dědic-
tví UNESCO a  tvoří skvělé zázemí pro konání 
sezónních trhů a  festivalů. Úzké dlážděné ulič-
ky a  působivá náměstí obklopená středověký-
mi domy dotvářejí poklidnou zimní atmosféru. 
V  centru města můžete navštívit 14 jedineč-
ných tržišť, z  nichž srdce tvoří Vánoční trh 
na hlavním náměstí (Hauptplatz) před radnicí. 
Pochutnat si můžete například na  tradičních 
pražených kaštanech, svařeném vínu či hor-
kém punči a  přitom se zaposlouchat do  živé 
hudby na  pódiu na  náměstí. Na  cestu vlakem 
s průvodcem Fero Michlíkem můžete nastoupit 
v Praze, Pardubicích, Brně i ve Vídni.
Nechybí řemeslné trhy a stánky s početnými suve-
nýry. Navečer se fasáda radnice osvítí obřím 
adventním kalendářem, který ještě umoc-
ní jedinečnou vánoční atmosféru. Graz ale láká 
i  na  zvláštnosti, jako jsou například „obráce-
né“ hodinové ručičky na  zdejší Hodinové věži 
na  zámeckém vrchu Schlossberg, či originální 
ledový betlém na nádvoří Zemského domu. 
Přemýšlíte, kde si plnými doušky vychutnat vánoč-
ní atmosféru? Teple se oblečte a vydejte se obje-
vovat krásy a zajímavostí štýrské metropole. Graz 
vás okouzlí!

Hlavní město Dánska je 
velkým lákadlem v  kaž-

dém ročním období – o to více v době adventu, 
kdy pěší zóna Stroget a  starý přístav Nyhavn 
nabízejí okouzlující vánoční atmosféru. Díky 
efektivnímu leteckému spojení si užijete plné 
dva dny v Kodani. 
1. den: Ráno odlet z Prahy do Kodaně. Po Kodani 
a  jejím okolí se budeme pohybovat MHD (metro, 
bus, vlak). Navštívíme mj.: Královský zámek 
Amalienborg – sídlo královské rodiny, kde každé 
poledne probíhá slavnostní střídání stráží. Nyhavn 
– starý přístav v centru města. Vyhlídková plavba 
lodičkou po  městských kanálech kolem palá-
ce Christiansborg a  moderní budovy kodaňské 
opery až k  symbolu města – Malé mořské víle. 
Stroget – nejdelší pěší zóna v  Evropě s  pouliční-
mi muzikanty, kouzelníky, baviči, živými sochami 
a tanečníky. Nadšenci mohou večer zajít do vánoč-
ně vyzdobeného zábavního parku Tivoli. 2. den: 
V centru Kodaně můžeme zhlédnout dánské koru-
novační klenoty umístěné v zámku Rosenborg 
nebo navštívit Museum dánského designu. Výhled 
na  město z  kulaté věže Rundetaarn, na  jejímž 
vrcholu měl observatoř astronom Tycho de Brahe. 
Zájemci mohou navštívit kostel St. Petri Kirke, kde 
jsou uloženy ostatky německého lékaře Johana 
Struenseho, známého z  filmu Královská aféra. 
Odpoledne se můžeme projít nezávislým hippie 
státem Christiania nebo si prohlédnout největší 
akvárium v  Evropě Den Blaa planet, za  jehož 
návrhem stojí dánské architektonické studio 3XN. 
Večer odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 12. – 8. 12. 2019 10 900 Kč 39ZI

Cena obsahuje: letenku vč. let. tax z Prahy do Kodaně 
a  zpět s  příručním zavazadlem, dopravu z  letiště 
Kodaň na ubytování a zpět a během programu (vše 
MHD: metro, vlak, výjimečně bus), 1x ubytování 
v hostelu (2 lůžkové pokoje s WC a sprchou), 1x sní-
dani, vstupné, které je zahrnuté v  tzv. Kodaňské 
kartě, cestovní pojištění UNIQA K5C včetně storna, 
pojištění CK proti úpadku. Cena neobsahuje: vstup-
né a  jízdné, které není součástí Kodaňské karty  (asi 
100 DKK), další výše neuvedené služby, např. další 
stravu. Příplatky: 1lůžkový pokoj 700 Kč, odbavené 
zavazadlo: 1 300 Kč. Minimální počet účastníků: 8.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
30. 11. – 1. 12. 2019 4 800 Kč 43ZI
Časová sleva 6 % do 30. 6. 2019: cena 4 512 Kč

Cena obsahuje: dopravu vlakem z  Brna do  Grazu 
a  zpět ve  2. třídě, 1x ubytování v  hotelu (2lůžkové 
pokoje s WC a  sprchou), 1x snídaně, průvodce, ces-
tovní pojištění UNIQA K5C včetně storna a  pojiště-
ní proti úpadku CK. Cena neobsahuje: další výše 
neuvedené služby. Příplatky: odjezd z  Prahy nebo 
z Pardubic: 550 Kč, z Vídně: 1 600 Kč. Minimální počet 
účastníků: 16. Garance menší skupiny. Termín: Cena:  Odlet:

28. 11. – 2. 12. 2019 20 800 Kč 34ZI
5. 12. – 9. 12. 2019 20 800 Kč 34ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Petrohrad a zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem/autobusem a metrem, 
4x ubytování ve 4* hotelu (dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím), 4x snídaně, 2x večeře v hotelu, 1denní 
vstupné do Ermitáže, vstup do Jantarové komna-
ty, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C a  pojiš-
tění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vízum 
do  Ruska 2  100 Kč, vstupné cca 20 EUR, další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj 
pouze 3 500 Kč. Minimální počet účastníků: 10.

NOVINKA NOVINKA
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       Advent 
a předvánoční MOSKVA

         Advent 
ve STOCKHOLMU 
s plavbou do TALLINNU

       FINSKO s polární 
září nad hlavou

Vydejte se s  námi 
v  době předvánočního 

shonu do  poklidných severských metropo-
lí – Stockholmu a  Tallinnu. V  hlavním městě 
Švédska pocítíte na  každém kroku všudypří-
tomný severský klid a příjemnou atmosféru sta-
robylého města, s adventními trhy ve Skansenu 
i na náměstích. Estonský Tallinn se zachovalým 
středověkým jádrem města (UNESCO) nabídne 
kouzelnou vánoční atmosféru. Mezi městy se 
přepravíme moderní lodí s restauracemi, obcho-
dy, zábavní i wellness zónou. Lůžko v kajutě.
1. den: Odlet do  Stockholmu. Staré město – 
Gamla Stan a  vánočně vyzdobená pěší zóna 
Drottingsgatan. 2. den: Katedrála Storkirkan, 
reprezentativní královský palác Kungliga Slottet, 
parlament Riksdagen a  budova opery. Symbol 
Stockholmu – radnice z  červených cihel Stadhu-
set. Lze navštívit Muzeum bitevní lodi Vasa, Nor-
dické muzeum, Muzeum středověkého Stockhol-
mu. 3. den: Skansen s mnoha typickými stavbami 
i zvířaty. Proslulé vánoční trhy. Lanovka Skyview 
na  hale Globen – krásný výhled na  město. Večer 
lodí do  Tallinnu. 4. den: Historické centrum 
Tallinnu se zachovalým středověkým opevněním 
a spoustou malebných uliček (UNESCO). Historic-
ká budova radnice, radniční lékárna, nejstarší 
estonský kostel Toomkirik, pravoslavná katedrála 
Alexandra Něvského. Návrší Toompea – pohled 
na  město s  přístavem. 5. den:  Dopoledne volno, 
vánoční atmosféra v  kouzelném středověkém 
jádru města. Odpoledne odlet do Prahy.

Moskva – to není jen Kre-
ml, mauzoleum a  chrám 

Vasila Blaženého. Vánoce slaví pravoslavní až 
po Novém roce, a tak i vánoční trhy, podobné těm 
v našem adventu, začínají až v polovině prosince. 
Právě na  tuto dobu, kdy už lze očekávat zasně-
žené střechy paláců, kostelů a  stromů v  parcích 
v okolí Rudého náměstí (UNESCO), jsme připravi-
li nový zájezd. Průvodkyně Milada Zábršová vás 
ráda seznámí s mnoha podivuhodnými okolnost-
mi ruské historie a místní průvodce vás provede 
světoznámou Treťjakovskou galerií. V  ceně jsou 
i večeře a večerní plavba po řece Moskvě s pohle-
dy na krásně nasvícené panoráma města. Nabíd-
ku na návštěvu divadelního představení vám za-
šleme během podzimu. Ubytování je ve 3* hotelu 
mimo centrum města.
1. den: Odlet z  Prahy, vyhlídky na  řeku Moskvu, 
Lomonosovu univerzitu a  mrakodrapy „City“. 
V hotelu večeře. 2. den: Metrem ke Kremlu – chrá-
my, paláce, hrobky panovníků a klenotnice. Na Ru-
dém náměstí možnost oběda v proslulém GUMu, 
návštěva chrámu Vasila Blaženého. 3. den: 
S  místní průvodkyní uvidíme nejslavnější obrazy 
ruského umění v Treťjakovské galerii. Odpoled-
ne další muzea (viz web). Plavba po řece Moskvě 
s  pohledy na  romanticky nasvícené pamětihod-
nosti. Večeře. 4. den: Nejkrásnější historické sta-
nice metra, mauzoleum, navečer odlet do Prahy. 

Úspěšný zájezd s  českým průvodcem, kvalit-
ní ubytování v  tradičních finských srubech 
s vlastní saunou, plná penze s laponskými spe-
cialitami, výlet se psím spřežením, na sněžných 
skútrech, rybaření na  zamrzlém jezeře, sobí 
farma a arktická zoo. Čeká vás nabitý program 
a  hromada nezapomenutelných zážitků. Mož-
nost spatření polární záře (bez záruky).
1. den:  Odlet z  Prahy do  Oulu. Přesun do  NP 
Syöte. Vítejte ve  sněhobílém království jižního 
Laponska! Ubytování v  tradičních finských sru-
bech. Večeře v  nedaleké restauraci. 2. den: Sní-
daně formou švédského stolu. Celodenní výlet 
na  sněžných skútrech. Oběd v  laponském stanu 
„kota“, odpočinek u  ohně. Odpoledne projížďka 
na  saních tažených soby a  rybaření na  dírkách 
na  zamrzlém jezeře. Návrat na  skútrech k  vrcholu 
Iso-Syöte na  večeři. Dopřejete si saunu? 3. den: 
Výlet do arktické Ranua Zoo, setkání se zvířecími 
obyvateli polárních oblastí. Oběd v  zoo. Odpoči-
nek a  výprava na  běžkách do  stmívající se kra-
jiny. Spatříme magická světla tančící po  obloze? 
4.  den: Výlet do  zasněžené krajiny se psím spře-
žením (12 km). Oběd na  husky farmě. Setkání se 
Sámem, který chová soby. Nahlédnutí do pradáv-
né kultury Laponska. Po návratu večeře ve srubové 
restauraci Romekievari (fondue ze sobího masa). 
5. den: Odpoledne odjezd na letiště a návrat do ČR.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
11. 12. – 15. 12. 2019 19 900 Kč 40ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Stockholm a  Tallinn 
– Praha vč. let. tax, 3x ubytování ve 3* hotelu (dvou-
lůžkové pokoje s příslušenstvím), 1x v kajutě na  lodi, 
4x snídaně, průvodce, cestovní pojištění a pojištění CK. 
Cena neobsahuje: dopravu z letiště do města a z města 
na  letiště, vstupy a  dopravu po  městě (cca 110  EUR), 
další výše neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový 
pokoj: 3 500 Kč. Minimální počet účastníků: 8.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
12. 12. – 15. 12. 2019 20 800 Kč 38ZI
SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP do 30. 6. 2019: 19 500 Kč

Cena obsahuje: letenku Praha – Moskva a  zpět vč. 
let. tax, dopravu z letiště na hotel a zpět mikrobusem, 
jízdné na  metro, 3x ubytování v  hotelu (2lůžkové 
pokoje s  WC a  sprchou), 3x snídaně, 2x večeře, 
průvodce, vstupné do  Kremlu, Treťjakovské gale-
rie, vyhlídkovou plavbu po řece Moskva, cestovní 
pojištění K7C včetně storna a pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: vízum do Ruska: 2 100 Kč, další 
vstupné cca 50 EUR, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 2  400 Kč. Minimální 
počet účastníků: 15.
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
11. 12. – 15.12. 2019 41 500 Kč 21ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki – Oulu 
a  Oulu – Helsinky – Praha vč. let. tax, dopravu 
autobusem z  letiště do  Iso-Syöte a  zpět, veš-
kerou dopravu v  rámci uvedeného programu, 
4x ubytování ve  srubech (ložnice, obývací pokoj 
s krbem, kuchyňský kout, koupelna s WC, sprchou 
a  SAUNOU), 4x snídaně, 3x oběd a  4x večeře, 
aktivity uvedené v  programu včetně potřeb-
ného vybavení, řízení skútru 2 osobami, českého 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně 
storna a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsa-
huje: další výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžko-
vý pokoj: 3 000 Kč, výlet na sněžných skútrech – řídí 
1 osoba: 1 200 Kč. Minimální počet účastníků: 8.

VHODNÉ PRO SÓLOCESTOVATELE:
jednolůžkové pokoje, které jsou součástí 

apartmánů, jsou bez příplatku. Jednolůžkový 
pokoj v hotelu za 2 500 Kč.

VHODNÉ I PRO FIRMY
Termíny a ceny na vyžádání.

E-mail: periscope@skandinavie.cz
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JIŽ POPÁTÉ

Termín: Cena:  Kód na webu:  
28. 12. 2019 – 1. 1. 2020 29 900 Kč 31ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki – Oulu 
a  zpět vč. let. tax, dopravu dle programu, 4x ubyto-
vání ve  srubu (chata LUX) ve  2lůžkových pokojích 
(srub má 2 pokoje) – některé sruby se slevou*, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. 
Cena neobsahuje: stravu, aktivity a další neuvedené 
služby. Příplatky: 4x snídaně: 1  350 Kč, 4x večeře 
včetně silvestrovské: 4  000 Kč. Výlet na  sněžnicích 
400 Kč, výlet do  Ranua Zoo a  Vesnice Santa Clause: 
2  700 Kč, projížďka se sobím spřežením: 2  700 Kč, 
výlet na husky farmu a projížďka se psím spřežením: 
4  100 Kč, výlet na  sněžných skútrech na  3 hodiny: 
2 600 Kč. * Slevy: ubytování ve srubu (chata LUX) se 
dvěma pokoji, přístup do koupelny a WC přes jeden 
z  pokojů: 3 osoby ve  srubu – sleva 2  000 Kč/os., 
4  osoby ve  srubu – sleva 3  000 Kč/os. V  těchto sru-
bech budou ubytovány pouze rodiny nebo skupina 
známých. Minimální počet účastníků: 8.

       Silvestr s polární září – FINSKO, LAPONSKO

       MADEIRA – Silvestr, zábava i turistika

Termín: Cena:  Kód na webu:  
Hotel Monumental Residencial **

27. 12. 2019 – 3. 1. 2020 29 900 Kč 28SV
Hotel Orquidea ***

27. 12. 2019 – 3. 1. 2020 39 900 Kč 28SV
SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP  

do 30. 6. 2019: 27 500 Kč a 37 500 Kč.
Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax (s přestupem) ve výši 14 000 Kč, 7x ubytování 
ve  2* nebo 3* hotelu ve  Funchalu (2lůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 7x  snídaně, průvodce, dopravu 
dle programu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiš-
tění CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR 
+ případně sjezd na  saních od  30  EUR), spropitné 
a  další výše neuvedené služby. Příplatky: silvest-
rovská večeře: 1  500 Kč, příplatky za  1lůžkový pokoj 
a  večeře v  jednotlivých hotelech najdete na  našem 
webu. Minimální počet účastníků: 14.

Už vás nebaví každý rok čekat, jak dopad-
ne nejisté silvestrovské lyžování na  horách? 
Vsaďte spolu s námi na portugalskou Madeiru 
a oslavte letošní konec roku na ostrově věčné-
ho jara! Zájezd Silvestr – Madeira pořádáme již 
popáté a je o něj vždy velký zájem – rezervujte 
včas. Ubytování zajišťujeme v kvalitních a pro-
věřených hotelech: 2* Monumental Residencial 
a  3* Orquidea v  centru Funchalu. Uprostřed 
Atlantiku vás čeká příjemné klima a bujná tro-
pická vegetace. Ohromí vás rozeklané štíty hor, 
nádherné pohledy do hlubokých údolí i divoké 
pobřeží plné strmých srázů a vodopádů. A také 
vynikající kuchyně.

Vydejte se s  námi oslavit konec roku v  malé 
skupině do kouzelné oblasti Finska v blízkosti 
polárního kruhu. Zažijete kopcovitou zimní 
krajinu na okraji národního parku Syöte. Jiskři-
vě bílý sníh si užijete po svém – můžete vyrazit 
na  běžky, relaxovat ve  srubu se saunou, nebo 
zažít pravé severské dobrodružství při řízení 
psího spřežení, ve  stádu sobů nebo na  sněž-
ných skútrech. Ubytování ve  dvoulůžkových 
a  čtyřlůžkových pokojích finských srubů 
(s   vybavenou kuchyňkou). Možnost polopen-
ze, využití sauny zdarma. Český průvodce.

1. den:  Letecký přesun z  Prahy přes Helsinky 
do Oulu, privátní transfer minibusem do Iso-Syöte. 
Ubytování v  privátních srubech. Večer možnost 
procházky po  okolí. Budeme vyhlížet polární 
záři. 2. den:  Pravou severskou zimu si užijete 
podle svých představ – můžete chodit na běžky, 
pro pěší výlety po okolí si půjčit sněžnice. Kousek 
od  srubu jsou sjezdové tratě a  vleky. Zájemci 
se mohou vydat na  celodenní výlet do  arktické 
Ranua Zoo a na polární kruh do Vesnice Santa 
Clause. V  Zoo se setkáme se všemi typickými 
zvířecími obyvateli polárních oblastí, včetně polár-
ních lišek, medvědů, vlků, rosomáků, losů, sobů, 

pižmoňů, mnoha druhů ptáků a dalších. Z polární-
ho kruhu můžete poslat domů pohlednici z „hlavní 
pošty Santa Clause“. 3. den:  V  dnešní nabídce 
je výlet se psím spřežením (12 km) a  návštěva 
husky farmy. V  odpoledních hodinách se můžete 
vypravit na projížď ku na saních tažených soby. 
Občerstvení bude podáváno v  tradičním sám-
ském obydlí kota. 4. den: V dopoledních hodinách 
se mohou zájemci vydat na  výlet na  sněžných 
skútrech do  laponské divočiny. Nejprve sjedete 
z  kopce Syöte do  podhůří a  poté zamíříte přes 

lesy, zamrzlá jezera a  mokřady do  severské tajgy 
se stromy obalenými sněhem. Kávu nebo čaj si 
vychutnáte u  ohně, než zamíříte zpět. OSLAVA 
SILVESTRA v  tradičním laponském dřevěném 
obydlí kota u  jezera. 5. den: Před polednem 
odjedeme do Oulu, odlet přes Helsinky do Prahy. 

1. den: Odpolední odlet z Prahy do Funchalu s pře-
stupem v Lisabonu. 2. den: Procházka Funchalem: 
Zona Velha, tržiště Mercado dos Lavradores, čtvrť 
Monte, ochutnávka madeirského vína. 3. den: 
Návštěva vesničky Ribeiro Frio. Procházka levá-
dou na vyhlídku Balcoes a pak další „pstruží“ levá-
dou do  Portely. 4. den: Z  parkoviště na  vrcholu 
Pico do  Arieiro dojdeme na  vyhlídku Ninho da 
Manta. Přejezd přes Sao Vicente do Porto Moniz 
k  vulkanickým jezírkům. Zastávka u  skalnatých 
útvarů v  Ribeira Janela. 5. den: Přejezd horskou 
silnicí do sedla Eira do Serrado. Výstup na plošinu 
s  výhledem do  „Údolí jeptišek“, kam následně 
sejdeme. Silvestrovské oslavy spojené s jedineč-
ným ohňostrojem. Možnost tradiční silvestrov-

SILVESTRY

ské večeře na  Monte. 6. den: Nový rok můžete 
strávit procházkami ve  Funchalu nebo se vydat 
na  poloostrov Sao Lourenco. 7. den: Vyjížďka 
přes náhorní plošinu Paúl da Serra do  Rabaçalu. 
Podél levády dojdeme k vodopádu Risco a později 
také do skalního kotle 25 fontán. Za svitu baterek 
překonáme 900 m dlouhý tunel. Výhledy z  600 m 
vysokého útesu Cabo Girao. 8. den: Odpolední 
odlet z Madeiry a návrat do ČR kolem půlnoci.
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
24. 1. – 29. 1. 2020 42 500 Kč 23ZI
31. 1. – 5. 2. 2020 42 500 Kč 23ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Tromsø a  zpět vč. 
letištních tax, místní dopravu z  letiště do  centra 
města, 2x ubytování v hotelu v Tromsø, 3x v apartmá-
nech Melfjord Brygge (více ložnic), expresní loď 
do  Finnsnes a  zpět, dopravu do  Melfjord Brygge 
a  zpět, 4 výlety z  Melford Brygge na  2–3 hodiny/
výlet, 4x snídani a  snídaňový balíček v  den odletu, 
3x večeře, 2x oběd, sauna v  Melfjord Brygge, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK 
proti úpadku. Cena neobsahuje: další výše neuve-
dené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj v hotelu 
3 000 Kč, výlet se psím spřežením 4 800 Kč. Minimální 
počet účastníků: 8.

       TROMSØ, polární záře a OSTROV SENJA
Arktická katedrála v  Tromsø, panoramata 
zasněžených skalních masívů Lyngenských Alp, 
výlet lodí za  pozorováním mořského ptactva 
a  fantastických zimních scenérií, objevování 
hornatého ostrova Senja, výlet na  sněžnicích, 
noční jízda po ostrově za pozorováním polární 
záře, která je v  této oblasti běžným jevem. 
Výlet se psím spřežením za příplatek.  
1. den: Letecký přesun z  Prahy přes Oslo 
do  Tromsø. Ubytování v  hotelu v  centru města. 
Večerní procházka městem. 2. den: Návštěva 
arktické katedrály v  Tromsø, Polaria s  moř-

ským akváriem a  polárního muzea s  prezentací 
polárních expedic a  života v  arktickém pásmu. 
Rychločlunem do  přístavu Finnsnes a  dále mini-
busem do Melfjord Brygge. Ubytování v apartmá-
nech. Večeře, procházka, sauna. 3. den: Výlet lodí 
na moře do fantastické zimní krajiny divokého ost-
rova. Možnost spatření mořských savců a  ptáků. 
Oběd, volné odpoledne. Večerní výjezd minibu-
sem po  ikonických místech ostrova. Podaří se 

spatřit polární záři? 4. den: Výlet po ostrově Senja 
na  sněžnicích. Výhledy na  vysoké hory a  divoké 
mořské pobřeží. Volný čas po  obědě, večerní 
výlet po  ostrově (pěšky nebo sněžnice), ztich-
lá krajina ostrova a  vyhlížení magické podívané 
na noční obloze. Sauna. 5. den: Po snídani přesun 
do  Finnsnes. Nalodění na  loď, členitou krajinou 
proplujeme zpět do  Tromsø. Za  příplatek výlet 
se psím spřežením. Ubytování v hotelu v centru 
města. 6. den: Brzy ráno odlet přes Oslo do Prahy. 

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

NORSKÉ OSTROVY V ZIMĚ

       LOFOTY v zimě

Termín: Cena:  Kód na webu:  
28. 2. – 4. 3. 2020 31 500 Kč 12ZI
6. 3. – 11. 3. 2020 31 500 Kč 12ZI

Časová sleva 6 %: cena 29 610 Kč
Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo – Evenes a zpět, 
dopravu na místě mikrobusem, 4x ubytování v rorbu-
hotelu (2–3 dvoulůžkové pokoje v jednom rorbu, obý-
vák s kuchyňkou, WC, sprcha), 1x ubytování v hotelu 
se snídaní (dvoulůžkové pokoje s  WC a  sprchou) 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
CK. Cena neobsahuje: stravu a  další výše neuvede-
né služby. Příplatky: plavba po Trollfjordu 3  500 Kč, 
Vikinské muzeum 500 Kč, 4x snídaně 1  250 Kč, 4x 
večeře 3 600 Kč. Min. počet účastníků: 8.

Vydejte se poznat Lofoty v  jejich plné kráse 
končící zimy, v době, kdy šance na pozorování 
polární záře jsou maximální. Kromě pozoro-
vání mořského ptactva a  poznávání přírody 
i kultury ostrovů se setkáme s hlavním zdrojem 
obživy zdejších obyvatel, rybolovem. Kvalitní 
ubytování hotelového typu v tradičních rorbu. 
1. den: Odlet z  Prahy přes Oslo do  Evenes.  
Malebnou krajinou přesun na  ubytování – 
4 noci na  jednom místě. 2. den: Fakultativně 
safari do  světoznámého Trollfjordu s  možností 
pozorování mořských orlů a  dalšího ptactva. 
Kabelvåg – muzeum, galerie a  mořské akvá-
rium. Henningsvær – sušáky na  tresky, atmo-

sféra pravé rybářské vesnice. Dle počasí noční 
výlet za  focením polární záře. 3. den: Ostrov 
Vestvågøy. Vikinské muzeum Lofotr v  Borgu, 
dokonalá replika sídla vikinského náčelníka. Pláž 
v  blízkosti usedlosti Utakleiv u  Leknes, západ 
slunce. Rybářské vesnice Ballstad a  Stamsund. 
Vyhlídkovou silnicí č. 817 zpět na  ubytování. 
4.  den: Jižní část Lofotských ostrovů, UNESCO 
vesnice Nusfjord. Kostelík ve Flakstadu, bělostné 
písčité pláže v Ramberku. Městečko s nejkratším 
názvem na  světě – Å. Malebné vesničky Reine, 
Hamnøy a Sakrisøy. 5. den: Ráno návrat do hlav-
ního města Lofot – Svolværu. Symbolem města 
je skalní útvar Svolværgeita. Při pobřeží bude-

INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 24. 1. – 29. 1. 2020

me pozorovat rybáře na vrcholu rybářské sezóny 
při výlovu tresek a  jejich navěšování na  typické 
lofotské sušáky ryb. Ubytování nedaleko letiště. 
6. den: Odlet z Evenes přes Oslo do Prahy.

13www.skandinavie.cz
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KLIENTI SI V MÍSTĚ POBYTU  
POCHVALUJÍ VÝBORNOU  
GASTRONOMII
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       Skeikampen 
– běžky i sjezdovky 
v NORSKU
Záruka kvalitního sněhu, olympijské sjezdo-
vé tratě a  nekonečné kilometry upravených 
běžeckých tras v  pohádkové krajině. Zimní 
dovolená, která nikdy nezklame? Norsko! 
Letecky se dostanete do  Osla, zde si půjčíte 
auto a  za  2,5 hodiny jste ve  středisku zimních 
sportů Skeikampen. 
Bydlení si můžete vybrat v  různých kategoriích – 
od  kvalitního horského 4* hotelu s  plnou penzí 
po tradiční severské apartmány a chaty pro 4–12 
osob, které jsou cenově velmi příznivé. Apartmány 
a  chaty jsou komfortně vybaveny, mají několik 
ložnic, prostorný obývací pokoj s krbem, kuchyň-
ský a  jídelní kout, koupelnu, WC a  některé mají 
vlastní saunu. V  areálu naleznete půjčovnu veš-
kerého vybavení, lyžařskou školu pro dospělé 
i  děti, na  svazích restaurace. Čeká vás nádher-
ný výhled z  vrcholku hory Skeikampen. Kromě 
kvalitních sjezdových tratí je zde upravováno 
180 km běžeckých tras. Pro děti i  pro dospě-
lé je připraven doprovodný program. Nedaleko 
(30  minut autem) se nachází jedinečný zimní 
zábavní park Hunderfossen s  ledovou kated-
rálou, ledovým barem, trolí jeskyní, pohádkovým 
palácem a  největším trolem v  Norsku. Nejlepší 
norská lyžařská střediska Hafjell a  Kvitfjell jsou 
vzdálena do 45 minut jízdy autem.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
15. 2. – 22. 2. 2020 18 650 Kč 15ZI
22. 2. – 29. 2. 2020 16 900 Kč 15ZI
29. 2. – 7. 3. 2020 16 900 Kč 15ZI

21. 3. – 28. 3. 2020 16 900 Kč 15ZI
Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Osla a  zpět vč. 
letištních tax., pronájem auta kategorie  B od  příletu 
po  odlet, 7x ubytování ve  4–6lůžkovém apartmánu 
nebo chatě, pronájem povlečení, závěrečný úklid. 
Cena platí při rezervaci 4 osob. Pro jiný počet si 
vyžádejte individuální kalkulaci. Cena neobsahu-
je: českého průvodce, další výše neuvedené služby, 
např. stravu, skipass, dopravu lyží z  ČR. Příplatky: 
při rezervaci 2  osob je cena 25  900 Kč/osoba. 
Minimální počet účastníků: 2.

Daleko za  severním polárním kruhem se fin-
ská plošina mění v pohoří, které nabízí kvalitní 
 vyžití vyznavačům zimních sportů.
Vydejte se s  námi do  netradiční lyžařské desti-
nace. Během pár dní si vychutnáte Laponsko 
všemi smysly – výborný hotel, dobré jídlo a řadu 
místních specialit. Lyžování na  pečlivě uprave-
ných svazích s garancí dostatku přírodního sněhu, 
v  nejlepším finském lyžařském středisku. Můžete 
si vyzkoušet jízdu se psím spřežením, rychlé sněž-
né skútry i  saně tažené soby. Splní se vám sen 
spatřit polární záři? Ylläs je největším finským 
lyžařským střediskem s  62 svahy a  30 vleky. 
Celková délka upravovaných sjezdových tratí 
je 52 km, 30 tratí je osvětlených. Pro běžkaře 
je Ylläs rájem na  zemi – 300 km upravovaných 
tratí nemá konkurenci. Ubytování v  příjemném 
rodinném Tunturihotelu v sousedství běžeckých 
tras. Doprava ke sjezdovkám skibusem od hotelu. 
Za příplatek Saaga hotel: ubytování v hotelových 
pokojích/apartmánech u sjezdovek, v ceně vstup 
do wellness a fitness zóny. Možnost volby způsobu 
stravování při ubytování v  apartmánech – za  pří-
platek hotelová polopenze, nebo si můžete vařit 
sami ve vybavených kuchyňkách.

       FINSKO: lyžování 
za polárním kruhem

Termín: Cena:  Kód na webu:  
9. 2. – 16. 2. 2020 25 900 Kč 32ZI

16. 2. – 23. 2. 2020 26 900 Kč 32ZI
23. 2. – 1. 3. 2020 26 900 Kč 32ZI
1. 3. – 8. 3. 2020 26 900 Kč 32ZI

8. 3. – 15. 3. 2020 26 900 Kč 32ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky – Kittilä 
a  zpět vč. let. tax, 7x ubytování ve  dvoulůžkových 
pokojích ve  3*hotelu Tunturi s  polopenzí, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena 
neobsahuje: průvodce, dopravu z  letiště do  hotelu 
cca  15  EUR/1 směr, skipass a  další výše neuvede-
né služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6  000 Kč, 
jízda se psím spřežením: 3  100 Kč, výlet na  sobí 
farmu: 3  650  Kč, výlet do  Sněhové vesnice na  sněž-
ných skútrech: 3  200 Kč, ubytování v  hotelu Saaga: 
5 000 Kč. Cena za ubytování v apartmánu na vyžádá-
ní. Minimální počet účastníků: 1.

       Na běžkách 
za losy – NORSKO
Ne nadarmo se Norsku říká kolébka lyžování. 
Běžkaři zažijí v  kvalitně udržovaných stopách 
opravdovou rozkoš z  pohybu. Denně můžete 
lehce ujet na  běžkách 20 až 40 km. Údolí Mu-
rudalen se nachází v podhůří NP Jotunheimen, 
jen pár kroků od divočiny, kam můžete vyrazit 
na  zapůjčených sněžnicích. Člověka zde po-
tkáte jen zřídka, pravděpodobněji však losy. 
Příznivci sjezdovek ocení kvalitu olympijské 
sjezdovky v Kvitfjellu. 
Dvacet minut vzdálené středisko Lemonsjoen 
nabízí 50 až 70 km upravených tras, převážně pro 
klasiku („bruslení“ je zde méně časté). V  dosahu 
jsou i dvě osvětlené běžecké tratě. Zajedeme také 
na stopy v NP Rondane. Podle sněhové pokrývky 
jsou vyfrézovány stopy (cca 20 km) pod horou 
Murudalen. Dále jsou udržovány stopy mezi kem-
pem Randsverk a hotelem Hindseter (cca 17 km). 
Další lyžování je v okolí jezera Gjende.

Termíny s průvodcem:
1. den: Odlet z  Prahy nebo z  Vídně na  letiště 
Gardermoen severně od  Osla. Transfer na  uby-
tování. 2.–7.  den: Z  místa ubytování budeme 
vyrážet na běžecké i sjezdařské tratě – podle slo-
žení skupiny a dohody účastníků. V okolí dostatek 
běžeckých stop, sjezdovky Lemonsjoen, 1x výlet 
na  sjezdovky do  olympijského Kvitfjellu. 8. den: 
Odjezd na letiště a odlet.
Délku pobytu lze domluvit individuálně.

Termín: Cena:  Prázdniny
15. 2. – 22. 2. 2020 10 900 Kč Brno, Praha 1-5

Cena obsahuje: 7x ubytování v  chatě KOMFORT 
 (2 až 4lůžkové pokoje), služby delegáta, dopravu z/na 
letiště (autem, mikrobusem nebo vlakem) a na běžec-
ké tratě, pojištění CK proti úpadku. Cena neobsahu-
je: letenku (cena na vyžádání, od 4 000 Kč – sledujte 
web), poplatek za přepravu lyží, stravu, cestovní po-
jištění, další neuvedené služby. Příplatky: zapůjčení 
povlečení: 350 Kč. Slevy: Délku pobytu lze zkrátit, 
sleva 800 Kč/1 den. Minimální počet účastníků: 5.

Kód na webu: 01ZI

LYŽOVÁNÍ

ilustrační foto
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
11. 12. – 15. 12. 2019 41 500 Kč 21ZI

11. 3. – 15. 3. 2020 41 500 Kč 21ZI
18. 3. – 22. 3. 2020 41 500 Kč 21ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki – Oulu 
a zpět vč. let. tax, dopravu autobusem z letiště do Iso-
-Syöte a  zpět, dopravu v  rámci uvedeného progra-
mu, 4x ubytování v  3* hotelu (březen, dvoulůžkové 
pokoje s WC a sprchou) nebo srubu (prosinec, dvou-
lůžko s koupelnou, sprchou, WC a saunou, vlastní ku-
chyňský kout a  obývací pokoj s  krbem), 4x snídaně, 
3x oběd a 4x večeře, český průvodce, aktivity uvede-
né v  programu včetně potřebného vybavení, řízení 
skú tru 2 osobami, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K5C a pojištění CK. Cena neobsahuje: další výše ne-
uvedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3 000 Kč, 
srub Kelo (vlastní sauna, krb) pro 2 osoby: 1 500 Kč/
os., srub Kelo pro 3 osoby: 1 000 Kč/os., srub Kelo pro 
4 osoby: 650 Kč/os., řízení skútru 1 osobou 1 000 Kč.
Sleva: dítě do  12 let se dvěma dospělými: 5  200 Kč. 
Minimální počet účastníků: 8.

OBLÍBENÝ ZÁJEZD ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
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       FINSKO s polární září nad hlavou
Úspěšný zájezd s  českým průvodcem, kvalitní 
ubytování v  tradičních finských srubech, plná 
penze s laponskými specialitami, výlet se psím 
spřežením, na  sněžných skútrech, rybaření 
na zamrzlém jezeře, sobí farma a arktická zoo. 
Čeká vás nabitý program a  hromada nezapo-
menutelných zážitků. Možnost spatření polární 
záře (bez záruky).
Vydejte se s  námi na  nejjižnější kopec Lapon-
ska, na  jehož vrcholu se nachází ubytování 
s  úžasným výhledem do  krajiny. Široký obzor 
vybízí k pozorování polární záře, ať už ze sed-
la skútru, při řízení psího spřežení, na výletě se 
soby či při chytání ryb na dírkách.
V prosinci si užíváme pohádkovou zimu s hro-
madami čerstvého sněhu a kouzelnou předvá-
noční atmosféru. Za  jasného počasí lze pozo-
rovat polární záři už v časných večerních hodi-
nách. V prosinci je ubytování zajištěno v tradič-
ních srubech s vlastní saunou bez příplatku.
Oblíbené březnové termíny zaručují dostatek 
denního světla, teploty jen lehce pod nulou 
a obvykle slunečné počasí a jasné noci s velkou 
šancí na pozorování polární záře. V březnu mů-
žete být ubytováni v hotelových pokojích nebo 
za příplatek ve srubech se saunou. 
Pobyt zahrnuje plnou penzi a všechny uvedené 
aktivity. 
1. den: Odlet z  Prahy do  Oulu. Přesun do  NP 
 Syöte. Cestou úžasné výhledy do  krajiny. Vítejte 
ve sněhobílém království jižního Laponska!  Uby-
tování v hotelových pokojích nebo srubech. Veče-

ře a  procházka v  okolí. Budeme vyhlížet polární 
záři. 2. den: Snídaně formou bohatého švédského 
stolu. Celodenní výlet na sněžných skútrech přes 
lesy, po  kopcích i  zamrzlých jezerech a  řekách. 
Oběd v laponském stanu kota, odpočinek u ohně. 
Odpoledne projížďka na  saních tažených soby 
a rybaření na dírkách na zamrzlém jezeře. Návrat 
na skútrech do Iso-Syöte na večeři. Dáte si saunu? 
3. den: Výlet do  arktické Ranua Zoo, setkání se 
zvířecími obyvateli polárních oblastí, včetně po-
lárních lišek, medvědů, vlků, rosomáků, losů, sobů, 
pižmoňů a mnoha druhů ptáků. Oběd v Zoo. Od-
počinek a  výprava na  běžkách do  stmívající se 
krajiny. Spatříme magická světla tančící po  oblo-
ze? 4. den: Husky farma, instruktáž a výlet do za-
sněžené krajiny se psím spřežením (12 km). Oběd 
na husky farmě. Setkání se Sámem, který chová 
soby. Nahlédnutí do  pradávné kultury Laponska. 
Po návratu večeře ve srubové restauraci Romekie-
vari (fondue ze sobího masa). 5. den: Odjezd 
na letiště a návrat do ČR. 
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FINSKO, POLÁRNÍ KRUH

Další 
nabídky najdete  

na webu

Na polárním kruhu je pohádková zima, sněhový 
hotel a rozhodně tu není nuda! Výlet do finské 
divočiny s nabitým programem a plnou penzí.
1. den: Odlet s přestupem do finského Rovaniemi 
na  polárním kruhu, přesun do  30 km vzdáleného 
hotelu uprostřed borového lesa. Vyzvednutí teplé-
ho oblečení pro aktivity. 2. den: Instruktáž k řízení 
skútrů. 2 dospělí na 1 skútr, děti jedou v saních taže-
ných za skútrem. Na sněžných skútrech dnes poje-
deme na prohlídku Sněhového hotelu. Za přípla-
tek zde lze zajistit přenocování. 3. den: Návštěva 
sobí farmy a vesnice Santa Clause. Budete řídit sobí 
spřežení a dostanete „řidičský průkaz na soby“. Mů-
žete poslat domů pohlednici z „hlavní pošty Santa 
Clause“ a samotného Santu osobně pozdravit. Ce-
lodenní program, oběd v restauraci Forest Manor. 
Večeře v hotelu, budou servírovány laponské spe-
ciality. 4. den: Volný den. V místě nabídka na různé 
výlety (skútry, delší jízda se psím spřežením apod.) 
5. den: Na  skútrech dojedeme k  jezírku v  divoči-

Termín: Cena:  Kód na webu:  
26. 1. – 2. 2. 2020 47 500 Kč 11ZI
9. 2. – 16. 2. 2020 47 500 Kč 11ZI

16. 2. – 23. 2. 2020 47 500 Kč 11ZI
23. 2. – 1. 3. 2020 47 500 Kč 11ZI
1. 3. – 8. 3. 2020 47 500 Kč 11ZI

Cena obsahuje: letenku vč. let. tax z Prahy nebo Víd-
ně do  Rovaniemi a  zpět, všechny transfery v  rámci 
programu, uvítací koktejl, plnou penzi, ubytování 
ve  2lůžkových pokojích hotelu (vlastní WC, sprcha, 
TV s plochou obrazovkou, rádio, rychlovarná konvice 
a výběr z horkých nápojů k vlastní přípravě na pokoji), 
vybavení proti chladu (teplá kombinéza, boty, ruka-
vice, šála, vlněné ponožky, helma na  jízdu skútrem), 
uvedené výlety dle programu, místního průvodce, 
pojištění CK. Cena neobsahuje: další výše neuvede-
né služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 7  800 Kč, noc-
leh ve  Sněhovém hotelu: 4  200 Kč. Slevy pro děti 
na webu. Minimální počet účastníků: 1.

       Zimní pobyt v Medvědím brlohu
ně, kde si každý vyvrtá díru do ledu a může zkusit 
své štěstí při rybaření. 6. den: Na sněžnicích se vy-
dáme zasněženým lesem k  husky farmě. Výlet se 
psím spřežením. 7. den: Výlet na běžkách, 3–6 km. 
Cílem je laponský stan kota, kde si můžete na ote-
vřeném ohni opéct klobásu. 8. den: Odlet domů. 
Pozn.: Místní anglicky hovořící průvodce. Další 
termíny na vyžádání.

INDIVIDUÁLNÍ CESTY

Termín: Cena:  Kód na webu:  
11. 12. – 15. 12. 2019 36 500 Kč 07ZI

29. 1. – 2. 2. 2020 35 500 Kč 07ZI
26. 2. – 1. 3. 2020 36 500 Kč 07ZI
4. 3. – 8. 3. 2020 35 500 Kč 07ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky – Rovaniemi 
a  zpět vč. let. tax, 4x ubytování ve  dvoulůžkových 
pokojích ve  4* hotelu se snídaní, uvedené výlety vč. 
dopravy z  hotelu a  vybavení proti chladu, anglic-
ky hovořící průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a  pojištění CK. Cena neobsahuje: dopravu z  letiště 
do  hotelu, vstupné do  muzea Arktikum, další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
6 000 Kč. Slevy: Děti 4–12 let v pokoji se 2 dospělými: 
7 000 Kč.  Minimální počet účastníků: 1.

Santa Claus pobývá na polárním kruhu, ve fin-
ském Rovaniemi. Až se vrátí z  Vánoc, těší se 
na vaši návštěvu, třeba o jarních prázdninách. 
Během pobytu v  Laponsku stihnete jízdu 
na sněžném skútru, výlet do sněhového hotelu 

       ROVANIEMI a Santa Claus
Arctic Snowhotel, rybaření na  dírkách v  ledu, 
návštěvu sobí farmy, řízení sobího i psího spře-
žení a návštěvu Vesnice Santa Clause.
Individuální zájezd bez českého průvodce. Dal-
ší termíny na vyžádání.
1. den: Odlet z  ČR přes Helsinky do  Rovaniemi. 
Ubytování v  centru města. 2. den: Návštěva Ves-
nice Santa Clause. Po  prohlídce oběd (v  ceně). 
Na sněžných skútrech se vydáme na sobí farmu. 
Setkání s  chovatelem sobů, projížďka na  saních 
tažených soby, ceremoniál překročení polárního 
kruhu, certifikát. Návrat na  hotel do  Rovaniemi 
na skútrech. 3. den: Přesun na sněžných skútrech 
do  Arctic Snowhotelu – království ledu a  sněhu. 
Sněhový hotel, sněhové fresky a  ledové sochy, 
ledová restaurace a  kaple. V  dřevěné restauraci 
(kota-teepe) bude podáván oběd: losos pečený 
na ohni. Návrat do města na skútrech. Dnes naje-
deme  60–70 km. 4. den: Ráno se vydáme na hus-
ky farmu. Po  krátké instruktáži dostane každá 

dvojice své psy a vydáme se společně s musherem 
na   12–17 km dlouhý výlet se psím spřežením. 
V řízení saní se budete ve dvojici střídat. Po návratu 
můžete navštívit krásné muzeum polárních krajin 
Arktikum. 5. den: Přesun na letiště a odlet do ČR.

INDIVIDUÁLNÍ CESTY
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INDIVIDUÁLNÍ CESTY

PLAVBY – EXPEDICE

Termín: Cena:  Kód na webu:  
25. 4. – 2. 5. 2020 67 500 Kč 77NO

15. 5. – 22. 5. 2020 72 500 Kč 77NO
22. 5. – 29. 5. 2020 72 500 Kč 77NO

Cena obsahuje: plavbu lodí Rembrandt van Rijn, 
7x ubytování ve  dvoulůžkové vnitřní kajutě, veškeré 
jídlo na  lodi vč. kávy a  čaje, program vedený profe-
sionálními přírodovědci, aktivity a  exkurze mimo 
loď, přístavní poplatky a daně, informační servis před 
cestou, cestovní pojištění a pojištění CK. Cena neob-
sahuje: letenku z  Prahy do  Longyearbyenu a  zpět 
(od 10 000 Kč při včasné rezervaci), další výše neuve-
dené služby. Sleva: třílůžková kajuta (pouze v  květ-
nu): 3 900 Kč. Příplatek: kajuta s okýnkem: 12 000 Kč 
/osoba. Minimální počet účastníků: 1.

Rembrandt van Rijn je expedičním trojstěžní-
kem, přizpůsobeným pro  plavby po  rozekla-
ném pobřeží a  fjordech nejsevernějšího nor-
ského souostroví.  Na  jeho palubě se vydáte 
do  vzdálených severních částí Špicberků, včet-
ně krásného Kongsfjordu a Krossfjordu s ledov-
ci spadajícími do  moře. Pozorování ptačích 
kolonií, polárních lišek, ledních medvědů, sobů, 
mrožů, tuleňů a  běluh představuje unikátní 
zážitky daleko za polárním kruhem, v doprovo-
du profesionálních přírodovědců a námořníků. 
Na  vyžádání zajistíme plavby do  různých částí 
Špicberků i Grónska v dalších termínech!
1. den: Přílet na  Špicberky do  Longyearbyenu. 
Možnost návštěvy muzea – historie, důlní průmysl, 
objevování polárních krajů. Nalodění. Tryggham-
na – zbytky velrybářské stanice ze 17. století. 
2. den: Procházka k  Alkhornet – ptačí kolonie, 
polární lišky a sobí pastviny. 3. a 4. den: Míříme 
na  sever Kongsfjorden a  Krossfjorden, vycházka 

       ŠPICBERKY – arktické jaro

       ŠPICBERKY – za králem Arktidy

na sněžnicích do Ny London. Ny Ålesund – nejse-
vernější trvale osídlená vesnice na světě, centrum 
polárních výzkumů a startovní místo mnoha expe-
dic na  severní pól. 5. den: Prins Karls Forland 
s  častým výskytem mrožů, výhled na  Johnsfjord 
s  ledovcem Gaffelbreen. Hojný výskyt tuleňů. 
6. a 7. den: Isfjord, Ymerbukta, možnost procházky 
v hornaté krajině. Rozsáhlá tundra s bohatou ptačí 
faunou, geologické formace, Gipsvika – fantastic-
ká krajina stará 2,9 miliardy let. Ekmansfjorden – 

Polární loď společnosti Oceanwide Expeditions 
se stane na týden vaší základnou při objevování 
krás Špicberků, nejsevernějšího souostroví nor-
ského království. V zemi ledních medvědů a půl-
nočního slunce se můžete těšit na  setkání se 
severskými zvířaty v jejich přirozeném prostře-
dí. Nespoutaná příroda vás překvapí rozkvetlou 
tundrou, rozeklanými vrcholky hor i mohutnými 
ledovci, spadajícími až k hladině moře. 
1. den: Přílet na  Špicberky do  Longyearby-
enu. Nalodění. Isfjorden – fantastická krajina, 

stará 2,9  miliardy let. 2. den: Raudfjorden zapl-
něný ledovci, tuleni kroužkovaní a  vousatí. 
Ptačí kolonie na  stěnách fjordů, bohatá vegeta-
ce. Možnost pozorovat lední medvědy. 3. den: 
Lief defjorden, na  dohled 5 km dlouhého ledov-
ce Monaco. Racci v  čele ledovce, bohatá lovi-
ště ledních medvědů. 4. den: Úžiny Hinlopen, 
domov tuleňů koužkovaných a vousatých, ledních 
medvědů. Na  začátku fjordu plejtváci obrovští. 
Do  Lomfjordshalvøya na  gumových člunech 
mezi ledové kry. Alkouni tlustozobí na skalních 
útesech. Sobi v úžině Nordauslandet, husy krát-
kozobé a mroži. Fuglefjorden, výhledy na ledovec 
Svitjodbreen. 5. den: Nejsevernejší bod naší cesty, 
Nordauslandet v oblasti Sedmi ostrovů (Sjuøyane). 
80° severní šířky, hojný výskyt ledních medvědů. 
Loď bude několik hodin kotvit mezi krami. 
6. den: Plavba na  západ, pozorování medvědů, 
výskyt velryb grónských a  plejtváků myšok. Ústí 
Kongsfjordu, příležitost k  pozorování plejtváků 
malých. 7. den: Mroži ve Fjorlandsundet. Zakotví-

me u Alkhornet. Mořští ptáci na skalních útesech, 
polární lišky a  sobi. Návrat do  Longyearbyenu. 
8. den: Vylodění, odlet do ČR. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
* 31. 5. – 5. 6. 2020 64 800 Kč 68NO
5. 6. – 12. 6. 2020 89 500 Kč 67NO

12. 6. – 19. 6. 2020 89 500 Kč 67NO
19. 6. – 26. 6. 2020 89 500 Kč 67NO

Cena obsahuje: plavbu lodí Ortelius, 7x ubytování 
ve čtyřlůžkové kajutě, veškeré jídlo na  lodi vč. kávy 
a  čaje, program vedený profesionálními přírodo-
vědci (v  angličtině), aktivity a  exkurze mimo loď, 
přístavní  poplatky a  daně, informační servis před 
cestou. Cena neobsahuje: letenku z Prahy do Lon-
gyearbyenu a zpět (od 12 000 Kč při včasné rezerva-
ci), cestovní pojištění, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: dvoulůžková kajuta v  květnu 24  700 Kč/
osoba, v červnu 35 000 Kč/osoba. Minimální počet 
účastníků: 1.

* Program zájezdu od 31. 5. najdete na našem webu.

Na vyžádání zajistíme plavby  
do různých částí Špicberků i Grónska 

v dalších termínech!

další možnost vylodění a procházky v oblasti, kde 
ledovce spadají až k  moři. Nádherný Raudfjord 
na samém severu, ledovce. Tuleni, ptačí kolonie, 
polární medvědi a  běluhy. 8. den: Vylodění 
v Longyearbyenu, odlet do ČR. 
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
8. 4. – 15. 4. 2020 dle pokoje 50SV

Využití pokoje Cena:  Včasný nákup  
do 30. 6. 2019

4 osobami 52 900 Kč 48 900 Kč
3 osobami 54 900 Kč 50 900 Kč
2 osobami 59 900 Kč 55 900 Kč

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Calgary a zpět vč. 
let. tax (let s  přestupy) ve  výši 23  000 Kč – případný 
doplatek dle aktuální ceny letenky, dopravu z  letiště 
na ubytování a zpět, skibus v místě, 6x ubytování ve vel-
kém pokoji s 1 ložnicí a loftem (lůžka: 1 postel standard, 
1 široká postel, 1 patrová postel, sofa), WC a  sprchou, 
elektrický krb, služby českého delegáta, cestovní po-
jištění České pojišťovny včetně storna a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: stravu, další dopra-
vu na místa aktivit (MHD, taxi nebo auto s delegátem 
za  úplatu), permanentky. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 
19 000 Kč. Minimální počet účastníků: 5. Podrobnosti 
na webu v záložce INFORMACE K ZÁJEZDU. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
9. 4. – 13. 4. 2020 32 500 Kč 26IS

Časová sleva 6 % do 9. 9. 2019: cena 30 550 Kč
Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a zpět vč. let. 
tax (s  přestupem), dopravu mikrobusem na  Islandu 
(řídí průvodce), 3x ubytování v chatkách a 1x v hotelu 
KOMFORT (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 4x sní-
daně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a po-
jištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné 
cca 7  000 ISK (60 EUR), další výše neuvedené služ-
by. Příplatky: 3x večeře o  dvou chodech: 3  000 Kč, 
vstup do Modré laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 
1 900 Kč, jednolůžkový pokoj: 3 000 Kč, * svoz z Brna 
do  Prahy linkovým autobusem nebo vlakem a  zpět 
mikrobusem – min. 3 os.: 800 Kč Minimální počet 
účastníků: 12.

VELIKONOCE – TERMÁLY
       Velikonoční relax
na AZORECH 

       Velikonoce 
na ISLANDU 
– termály a vodopády

       KANADA – jarní 
Rocky Mountains
s termály a možností lyžování
Lake Louise je Mekkou severoamerických lyža-
řů. Téměř 250 vleků a z vrcholu každé sjezdov-
ky vede kromě nejnáročnějších tratí i  lehká 
zelená cesta! Lyžování mimo sjezdovky – je 
téměř nekonečné a  hlavně povolené. Běžkař-
ské stopy v  NP Banff mají úchvatné výhledy 
na  štíty Rocky Mountains. Ve  volných chvílích 
si můžete zabruslit na  přírodním ledu jezera 
Louise, pronajmout si psí spřežení, vydat se 
pěšky k  zamrzlým vodopádům nebo se ohřát 
v termálních lázních.
1. den: Odlet z  Prahy do  Calgary s  1 přestupem. 
Transfer na  ubytování do  oblasti Lake Louise. 
Variantně lze pro zájemce pouze o běžecké lyžo-
vání zajistit ubytování v  Canmore (bez vozidla 
a delegáta). 2.–6. den: Lyžování a bruslení. Během 
pobytu dle aktuálních možností případně návštěva 
utkání NHL v Calgary, výlet do střediska Banff, do ter-
málních koupelí a  za  přírodními scenériemi. Podle 
počasí případně jízda po  Icefield Parkway, jedné 
z  nejkrásnějších horských cest na  světě. 7.  den: 
Ráno odjezd do Canmore a do Calgary. Krátký pobyt 
v centru pod mrakodrapy, případně bruslení. Odjezd 
na  letiště a odlet do Evropy. Do Prahy, případně na 
jiné letiště dle přání klienta přiletíme 8. den. 

Vypravte se s  námi na  Island z  Prahy v  období 
velikonočních svátků a  zažijte nevšední atmo-
sféru probouzejícího se jara těsně pod polárním 
kruhem. Projevy geotermální činnosti prudce 
kontrastují se stále ještě zasněženou okolní 
krajinou, ve které vyniknou kontury sopečných 
hor. Během zájezdu navštívíme nejkrásnější 
vodopády jižního Islandu, mohutné vulkány, 
černou sopečnou pláž, aktivní gejzír s horkými 
prameny v jeho okolí či nejstarší parlament svě-
ta Alþing. Čeká nás i prohlídka hlavního města 
Reykjavíku a pro zájemce koupání ve slavných 
geotermálních lázních Modrá laguna. 
1. den: Odlet na  Island, geotermální oblast 
na  poloostrově Reykjanes. 2.  den: Známá 
sopka Eyjafjallajökull, vodopády Seljalandsfoss 
a Skógafoss, vycházka, černá sopečná pláž u Víku. 
3. den: Zlatý trojúhelník: sídlo biskupství 
v  osadě Skálholt, oblasti Geysiru s  aktivním gej-
zírem Strokkur a  impozantní vodopád Gullfoss. 
NP Þingvellir, kde byl v 10. století založen nejstarší 
parlament světa – Alþing. 4. den: Městečko sklení-
ků Hveragerði, procházka mezi místními horkými 
prameny. Reykjavík – parlament, moderní kostel 
Hallgrímskirkja a  vodojem Perlan, Modrá laguna. 
5. den: Ráno odlet. 

Azorské ostrovy leží v  Atlanském oceánu, 
2  hodiny letu z  Portugalska. Díky odlehlosti 
zde nejsou davy turistů. Objevíte ráj zelené 
a modré barvy v rozmanité vegetaci (mj. oblíbe-
né hortenzie), ve vodách jezer uvnitř sopečných 
kráterů a ve vlnách vždy divokého moře. Počasí 
je kromě léta přibližně stejné, teploty se pohy-
bují okolo 20  stupňů. I  proto se můžete bez 
obav vydat na náš další oblíbený zájezd na cen-
trální azorský ostrov Sao Mi guel a vykoupat se 
v termálních pramenech.
1. a  2. den: Odlet z  Prahy s  přestupem na  ost-
rov Sao  Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. 
Vyhlídka Vista do Rei, která nabízí jeden z nejkrás-
nějších panoramických výhledů na ostrov a na dvě 
jezera, modré a zelené, v obrovském sopečném krá-
teru s obvodem až 12 kilometrů. 3. den: Možnost 
půldenního lodního výletu na  pozorování vel-
ryb a  delfínů. Odpoledne se podíváme do  hlav-
ního města Ponta Delgada, mj. na  tržiště, kde 
si můžeme vychutnat místní speciality (ananas). 
4.  den: Výlet do  Furnasu, známého sopkou a  tzv. 
Caldeiras s  kouřícími gejzíry a  horkými vříd-
ly, které jsou zdrojem léčivého bahna a  minerální 
vody. Návštěva rajské zahrady s jezírky Terra Nostra, 
kde vám vyrazí dech bujná exotická vegetace. 
5.  den: Půldenní výlet k  jezeru uvnitř kráteru 
Lagoa do  Fogo (Ohnivé jezero), po  cestě prohlíd-
ka městečka Ribera Grande, malebně položeného 
na vulkanické náhorní plošině. 6. den: Dopoledne 
odlet a po přestupu přílet do Prahy navečer.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
9. 4. – 14. 4. 2020 32 500 Kč 73SV
Časová sleva 6 % do 9. 9. 2019: cena 30 550 Kč

Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada 
(s  přestupem) a  zpět vč. let. tax, 5x ubytování 
ve  2–3* hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
5x snídaně, průvodce, dopravu podle programu, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR), výlet 
za velrybami, spropitné a další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4  000 Kč. Minimální 
počet účastníků: 8. Garance menší skupiny.
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JARO NA ISLANDU

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2. 5. – 7. 5. 2020 30 800 Kč 44IS
1. 6. – 7. 6. 2020 30 800 Kč 24IS

Cena obsahuje: v červnu letenku z Prahy do Keflavíku 
a  zpět vč. let. tax, v  květnu letenku z Vídně vč. svozu 
na/z letiště, autobus nebo mikrobus dle velikosti sku-
piny, 4x ubytování se snídaní v  chatkách KOMFORT 
a  1x v  hotelu KOMFORT (2lůžkové pokoje s WC, spr-
chou a  povlečením), plavba po  ledovcové laguně 
Jökulsárlón, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstup-
né cca 6 000 ISK (tj. cca 50 EUR), další výše neuvedené 
služby. Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně 
ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 4x večeře o 2 chodech: 
3 600 Kč. Minimální počet účastníků: 38.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
23. 4. – 27. 4. 2020 23 900 Kč 03IS
30. 4. – 4. 5. 2020 23 900 Kč 03IS

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík  a  zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu autobusem nebo mikro-
busem dle velikosti skupiny, 3x ubytování v chatkách 
KOMFORT (2lůžkové pokoje s WC a  sprchou), 3x sní-
daně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiš-
tění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné 
cca 6 000 ISK (tj. cca 50 EUR) a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: vstup do Modré laguny (včetně ruč-
níku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 3x večeře o dvou chodech: 
2  700 Kč, *svoz z  Brna do  Prahy a  zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 1 300 Kč. Minimální počet účastníků: 26.

       ISLAND nejen pro 55+

       ISLAND – gejzír, ledovcová laguna a vodopády

v komfortních chatkách, pokoje s WC, sprchou, 
kuchyňkou a  povlečením. Doporučujeme při-
koupit si vynikající večeře, často s islandskými 
specialitami. 

Během pohodového pobytu navštívíte jedny 
z  nejzajímavějších míst tohoto unikátního ost-
rova. Nebude chybět světoznámý národní park 
Þingvellir s  kulturní a  geologickou minulostí 
(UNESCO), na  několik kroků se přiblížíte k  pra-
videlně tryskajícímu gejzíru Strokkur a  nedale-
ko pohlédnete do  hlubin mohutného vodopádu 
Gullfoss. Uvidíte též nevšední krajinu s  geoter-
málními projevy u  městečka Hveragerði a  na  již-
ním pobřeží se přiblížíte k  ledovcovému splazu 
Sólheimajökull. Budeme mít též možnost vykou-
pat se v  unikátních termálních lázních Modrá 
laguna (nutno objednat v příplatku).
1. den: Odlet, prohlídka Reykjavíku. 2. den: 
Vodopády Seljalandsfoss, Skógafoss, nejjižněj-
ší mys Dyrhólaey. 3. den: Zlatý trojúhelník: bis-

kupství Skálholt, aktivní gejzír Strokkur, vodopád 
Gullfoss. 4. den: Nenáročná turistika na poloostro-
vě Reykjanes, Modrá laguna. Odlet navečer. 5. den: 
Přílet do Prahy v brzkých ranních hodinách.

Vydejte se s  námi 
na  Island v  jarní sezóně, 

kdy se ostrov probouzí po  dlouhé zimě a  kra-
jina začíná hrát svěžími barvami. Na  Island se 
pohodlně dostaneme přímým letem z  Prahy 
nebo z  Vídně. Během poznávacího zájezdu 
zavítáme na  nejzajímavější místa jihozápad-
ního Islandu. Uvidíme vše, co tamní unikát-
ní příroda nabízí: nespoutané vodopády, 
termální prameny, ledovcové splazy, lávové 
pustiny, sopky a  vývěry síry. Zhlédneme dva-

cetimetrový gejzír Strokkur, impozantní „zlatý“ 
vodopád Gullfoss a  projdeme se národním par-
kem Þingvellir. Navštívíme též perlu jihovýchod-
ního Islandu – ledovcovou lagunu Jökulsárlón. 
Nevynecháme prohlídku hlavního města Islandu 
Reykjavík a zájemci okusí koupel v unikátních ter-
málních lázních Modrá laguna. Ubytování v chat-
kách a hotelu s možností přikoupit si večeře.

1. den: Večer odlet z  Prahy. 2. den: Prohlídka 
Reykjavíku. 3. den: Jižní pobřeží, sopky Hekla 

a  Eyjafjallajökull, vodopády Seljalandsfoss 
a  Skógafoss. Vík – skalní brána a  černá sopeč-
ná pláž. Splaz ledovce Sólheimajökull. 4.  den: 
Výlet do  království ledu – ledovcová laguna 
Jökulsárlón. Projížďka po  jezeře obojživelným 
člunem (v  ceně zájezdu). 5. den: Tzv. zlatý 
trojúhelník: biskupství Skálholt, aktivní gejzír 
Strokkur a  impozantní vodopád Gullfoss. NP 
Þingvellir (UNESCO). 6. den: Sopečný poloostrov 
Reykjanes, termální lázně Modrá laguna – nutno 
objednat v  příplatku. Odlet po  půlnoci. 7.  den: 
Přílet do Prahy v brzkých ranních hodinách. Pozn.: 
V  květnu 2020 bude návrat s  ohledem na  letové 
časy již 6. den před půlnocí návrat do Vídně.
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Plavba po ledovcové laguně obojživelným vozidlem 
je v ceně zájezdu!

Tento zájezd jsme připravili nejen pro klien-
telu 55+. Na  Island se pohodlně dostanete 
přímým letem z  Prahy. Noclehy jsou zajištěny 

Pro návštěvu severských zemí doporučujeme květen a červen: 
méně turistů, světlo dlouho do noci, čerstvé barvy přírody.

Slevy: klienti nad 55 let: 2  000 Kč (nelze sčítat 
s dalšími slevami)
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MÁJOVÉ EUROVÍKENDY
       MADEIRA  
– květinové slavnosti

          POBALTÍ 
– májový eurovíkend

       Andalusie
viz str. 24

       Island 
viz str. 19

Termín: Cena:  Kód na webu:  
6. 5. – 10. 5. 2020 21 900 Kč 11ES

Slevy: klienti nad 55 let: 2 000 Kč  
(nelze sčítat s dalšími slevami)

Cena obsahuje: letenku Praha – Riga (přímý let) 
a Tallinn – Praha (s  přestupem) vč. let. tax, dopravu 
mikrobusem dle velikosti skupiny, trajekt, 4x ubyto-
vání v  turistických hotelech (2lůžkové pokoje s  pří-
slušenstvím), 4x snídaně, 2x večeře a 1x oběd, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 25  EUR, 
další výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový 
pokoj: 3  000 Kč, svoz z  Brna linkovým autobusem 
nebo vlakem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč. 
Minimální počet účastníků: 20.

Proč se v  době krásného jara v  Česku vydat 
právě do  Pobaltí? Třeba proto, že oba státy, 
Lotyšsko a  Estonsko, leží u  moře, na  březích 
Baltu a  Finského zálivu, takže se můžete těšit 
na  nespočet jedinečných pohledů na  maleb-
né přístavy, rybářské vesnice a  pláže. Jako 
perla navíc oproti jiným nabídkám na  trhu se 
skví estonský ostrov Saaremaa. Do pěti dnů se 
vejdou ještě návštěvy měst s  nezapomenutel-
nými historickými kulisami: Riga i Tallinn patří 
do památek UNESCO. Polopenze v ceně!
1. den: Odlet do  Rigy. Prohlídka centra Rigy. 
Ubytování v  Rize. 2. den: Procházka v  národ-
ním parku Gauja a  ke  hradu Turaida. Po  pobře-
ží Baltského moře dojedeme do  Estonska. Odjezd 
na ubytování. Večeře v ceně. 3. den: Estonský ost-
rov Saaremaa s větrnými mlýny v Angle a známým 
meteoritickým kráterem u vesnice Kaali. Ve městě 
Kuressaare středověký hrad. Večer odjezd na  uby-
tování do  Tallinnu. Večeře v  ceně. 4. den: Výlet 
do  národního parku Lahemaa, kde se projdeme 
rašeliništěm a  na  mořském pobřeží si prohlédneme 
tradiční domky. Oběd ve  stylové krčmě. Návrat 
do Tallinnu. 5. den: Prohlídka centra Tallinnu včetně 
nejstaršího kostela Toomkirik a katedrály Alexandra 
Něvského. Odpoledne odlet do ČR s přestupem.

         POBŘEŽÍ BALTU, OSTROVY,  
NÁRODNÍ PARKY, RIGA A TALLINN

       AZORY – krásy 
ostrova Sao Miguel
Azorské ostrovy leží v  Atlanském oceánu, 
2  hodiny letu z  Portugalska. Díky odlehlosti 
zde nejsou davy turistů. Objevíte ráj zelené 
a  modré barvy v  rozmanité vegetaci (mj. oblí-
bené hortenzie), ve vodách jezer uvnitř sopeč-
ných kráterů a ve vlnách vždy divokého moře. 
Počasí je kromě léta přibližně stejné, teploty 
se pohybují okolo 20 stupňů. Společně navští-
víme hlavní ostrov Sao Miguel. Ostrov plný pří-
rodních krás a zajímavostí projedeme doslova 
křížem krážem. Kromě krátkých vycházek se 
vykoupete v  termálních pramenech. Garance 
menší skupiny.
CHCETE LETĚT NA AZORY A STRÁVIT ZDE VELI-
KONOCE? Máme pro vás termín zájezdu 9.  4. 
– 14. 4. 2020 (viz strana 18).

1. a 2. den: Odlet z Prahy s přestupem na ostrov 
Sao Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. Vyhlídka 
Vista do  Rei – nejkrásnější výhled na dvě jezera, 
modré a  zelené, v  obrovském sopečném kráteru. 
3. den: Možnost půldenního lodního výletu na   
pozorování velryb a  delfínů. Ponta Delgada, mj. 
tržiště, kde si můžeme vychutnat místní speciali-
ty (ananas). 4.  den: Výlet do Furnasu, známého 
sopkou a tzv. Caldeiras s kouřícími gejzíry a hor-
kými vřídly. Návštěva rajské zahrady s jezírky Terra 
Nostra, kde vám vyrazí dech bujná exotická vege-
tace. 5. den: Půldenní výlet k jezeru uvnitř kráteru 
Lagoa do  Fogo (Ohnivé jezero), po cestě prohlíd-
ka městečka Ribera Grande, malebně položeného 
na vulkanické náhorní plošině. 6. den: Dopoledne 
odlet a po přestupu přílet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
8. 5. – 13. 5. 2020 32 500 Kč 47SV

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP  
do 30. 6. 2019: 30 000 Kč.

Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada 
(s přestupem) a zpět vč. let. tax, 5x ubytování ve 2–3* 
hotelu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 5x snídaně, 
průvodce, dopravu podle programu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C včetně storna a  pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: vstupné (asi 30 EUR), výlet 
za velrybami, spropitné a další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 4  000 Kč. Minimální 
počet účastníků: 8. Garance menší skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1. 5. – 8. 5. 2020 29 900 Kč 09SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax, 7x ubytování v  3* hotelu ve  Funchalu (2lůž-
kové pokoje s příslušenstvím), 7x snídaně, průvodce, 
dopravu dle programu, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění CK. Cena neobsahuje: vstupné (asi 30 EUR 
+ případně sjezd na  saních od  30 EUR, katamarán), 
spropitné a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
příplatky za  1lůžkový pokoj: 4  000 Kč, 5x večeře: 
2 600 Kč. Minimální počet účastníků: 14.

Atraktivní zájezd za  krásami ostrova květin, 
Madeiry. Čeká nás návštěva hor, procházky 
podél levád a  téměř 3hodinový průvod taneč-
níků samby v  nádherných kostýmech nejen 
na  alegorických vozech ozdobených mnoha 
květinami. Doporučujeme rezervaci co nejdříve.
1. den: Odlet přímým letem do Funchalu. 2. den: 
Dopolední program ve  Funchalu. Průvod dětí 
zdobí Zeď naděje. Prohlídka Funchalu s  průvod-
cem. 3. den: Monte, možnost návštěvy Tropické 
zahrady a  sjezdu na  proutěných saních po  sil-
nici. Alegorický květinový průvod v  centru. 
4.  den: Autobus nás doveze až na  třetí nejvyšší 
vrchol Madeiry Pico do Arieiro. Krátká procházka 
na  vyhlídku Ninho da Manta. Přejezd přes Sao 
Vicente. Městečko s lávovými jezírky, Porto Moniz. 
5. den: Dopolední výjezd na  vyhlídkovou terasu 
Eira do  Serrado nad údolím sopečného kráteru 
Curral das Freiras (Úkryt jeptišek). Fantastické 
výhledy. Odpoledne fakultativní možnost výletu 
na oceán za delfíny. 6. den: Vyjížďka přes náhorní 
plošinu Paúl da Serra do  Rabacalu. Podél krát-
ké levády dojdeme k  vodopádu Risco a  později 
do  skalního kotle 25  fontán. Výhledy z  600 m 
vysokého útesu Cabo Girao. 7. den: Dopoledne se 
projdeme vyprahlým poloostrovem Sao Lourenco. 
Odpoledne individuální volno. 8. den: Odlet 
do Prahy v odpoledních hodinách přímým letem.
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JARO NA SEVERU
       Eurovíkend 
KODAŇ, nejbližší 
dotek severu

       Eurovíkend OSLO       Eurovíkend 
ve STOCKHOLMU

Eurovíkend vhodný pro rodiny s  dětmi, ale 
i  pro ostatní, kteří se chtějí podívat do  města 
s  bohatou historií, nádhernými novodobými 
architektonickými klenoty i  do  města, které 
udává tón evropské módě. Vydejte se s  námi 
na  eurovíkend do  města Malé mořské víly, 
hippie čtvrti Christiania, zábavního parku 
Tivoli, pivovarů Carlsberg a  Tuborg a  do  jeho 
okolí. V ceně zájezdu je i  tzv. Kodaňská karta, 
umožnující mj. i  výlet k  Hamletovu zámku 
Kronborg v městečku Helsingør.
1. den: Ráno odlet z Prahy do Kodaně. Královský 
zámek Amalienborg – sídlo královské rodiny, 
Nyhavn – starý přístav v centru města. Vyhlídková 
plavba lodičkou po  městských kanálech kolem 
paláce Christiansborg a moderní budovy kodaň-
ské Opery až k  symbolu města – Malé mořské 
víle. Stroget – nejdelší pěší zóna v Evropě. Zábavní 
park Tivoli.  2. den: Helsingør, typické dánské 
městečko u  moře, socha On (odkazující na  sochu 
Malé mořské víly v  Kodani), zámek Kronborg 
(UNESCO). Dánské námořnické muzeum pro 
zájemce. Muzeum moderního umění Louisiana 
v Humlebaek. 3. den: Dánské korunovační kleno-
ty umístěné v  zámku Rosenborg nebo Muzeum 
dánského designu. Výhled na město z kulaté věže 
Rundetaarn, kostel St. Petri Kirke, nezávislý hippie 
stát Christiania nebo největší akvárium v Evropě 
Den Blaa planet.Večer odlet do Prahy.

Prožijte téměř 28 hodin v  rozkvetlém hlav-
ním městě Norska s  průvodkyní Monikou 
Frolíkovou. Zájezd si každoročně najde své 
příznivce – uskuteční se již popáté!
Hlavní město Norska Oslo má rozhodně co 
nabídnout: námořní přístav zve k  procházkám 
a posezením v některé z mnoha kaváren, vikin-
ská minulost potěší milovníky historie a na své si 
přijdou i rodiny s dětmi. Ať už se vydáte na plav-
bu po  fjordu mezi četnými ostrůvky za  sluneč-
ného dne, či navštívíte některé ze světoznámých 
muzeí, nudit se rozhodně nebudete! Ubytování 
v  hotelu v  centru města. OSLO PASS (vstupy 
do památek, muzeí, MHD zdarma) je v ceně! 
1. den: Dopoledne odlet z ČR do Osla. Sportoviště 
zimních OH 1952 a  desítek světových pohárů 
–  Holmenkollen. Prosklenou lanovkou k  vrcho-
lu skokanských můstků, nezapomenutelný 
výhled na  město a  fjord. Frogner park s  212 
sochami Gustava Vigelanda: symbol města – 
Sinnataggen (v  překl. Vztekající se chlapeček), 
fontána a  monolit s  dalšími sochami. Procházka 
pěší zónou Karl Johans Gate, kolem hlavních 
budov města (Královský palác, Univerzita, Národní 
divadlo, Parlament) až k  moderní dominantě 
města – budově Opery. 2. den: Poloostrov muzeí 
Bygdoy. Polární loď Fram, na  které se plavili 
Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnímu a již-
nímu pólu. Vor Kon Tiki, papyrová loď Ra II Thora 
Heyerdahla, tři vi kinské lodě staré přes tisíc let, 
Muzeum námořní plavby. Návrat do centra k cih-
lové budově radnice lodičkou. Procházka do pří-
stavu po nábřežní promenádě. Unikátní Muzeum 
umění Astrup Fearnley. Restaurace, kavárny, 
nastálo zakotvené lodě. Odlet do Prahy večer.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
8. 5. – 10. 5. 2020 14 500 Kč 15NO

Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Stockholmu 
a zpět s příručním zavazadlem vč. let. tax, Stockholm 
Pass na  48 hodin (vstupy do  památek, muzeí, 
plavby), 2x ubytování ve 4* hotelu (2lůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 2x snídaně, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K5C a  pojištění CK proti úpadku. 
Cena neobsahuje: jízdné cca 300 SEK + případně 
vstupné do  muzea ABBA cca 200 SEK, dopravu 
z letiště do města a zpět, další výše neuvedené služby. 
Minimální počet účastníků: 10.

Monika  
Frolíková
průvodkyně zájezdů

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1. 5. – 3. 5. 2020 16 900 Kč 13NO

Cena obsahuje: letenku vč. let. tax z Prahy do Kodaně 
a zpět, letenku z Prahy do Kodaně a zpět s příručním 
zavazadlem vč. let. tax, dopravu z letiště na hotel 
a  během programu metrem a vlakem, 2x ubytování 
v  hostelu (2lůžkové pokoje s WC a  sprchou), 2x sní-
dani, vstupné, které je zahrnuté v  tzv. Kodaňské 
kartě, cestovní pojištění UNIQA K5C včetně storna, 
pojištění CK proti úpadku. Cena neobsahuje: vstup-
né a  jízdné, které není součástí Kodaňské karty  (asi 
100 DKK), další výše neuvedené služby, např. další 
stravu. Příplatky: 1lůžkový pokoj 3 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 8.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
23. 5. – 24. 5. 2020 10 900 Kč 14NO

Cena obsahuje: letenku z  Prahy s  příručním zava-
zadlem  vč. let. tax, 1x ubytování v  hotelu v  centru 
města (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 1x snídaně, 
Oslo pass na  24 hodin (vstupy do  památek, muzeí, 
MHD), průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C vč. 
storna a  pojištění CK. Cena neobsahuje: jízdenku 
vlakem z  letiště do  centra a  zpět, další výše neu-
vedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj 1  500 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10.
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Stojíte na  nábřeží a  kolem vás se rozprostírá 
samá voda se spoustou ostrovů. Ne nadarmo 
se tomuto městu říká Benátky severu. Přes-
tože jde o  metropoli moderní a  dynamickou, 
na  každém kroku pocítíte všudypřítomný 
severský klid a  příjemnou atmosféru staroby-
lého města. Vítejte ve  Stockholmu!  Ubytování 
v  kvalitním 4* hotelu Globe, přímé lety. Čeká 
vás řada zážitků, které máte již v ceně zájezdu: 
výlety lodí, slavné muzeum lodi Vasa, radnice 
se Zlatým sálem, výjezd prosklenou lanovkou 
na halu Globen či vyhlídkový autobus. 
1. den: Odlet z Prahy do Stockholmu. Ubytování 
ve 4* hotelu Globe, v sousedství známé hokejové 
haly. Lanovka Sky View – výhled na  metropoli 
z  netradičního místa. Prohlídka Starého města 
s katedrálou Storkirkan, královským palácem Kun-
gliga Slottet, parlamentem Riksdagen a  budo-
vou Opery. Večer návštěva Icebaru (není v  ceně). 
2. den: Symbolem Stockholmu je radnice z červe-
ných cihel – Stadhuset. Zlatý sál, kde se každoroč-
ně udělují Nobelovy ceny, a výhled na celý Stock-
holm z  vyhlídkové věže radnice. Okružní jízda 
patrovým otevřeným autobusem Hop on-Hop 
off po největších atrakcích města. Kouzelný ostrov 
Djurgården, který je zelenou oázou města.   Dle 
vlastního výběru některé z muzeí: loď Vasa, Juni-
backen, Nordiska Museet, ABBA museet (vstup-
né není v  ceně), případně Zoo. Zábavní park 
Grona Lund Tivoli. 3. den: Nádherná plavba Royal 
Canal Tour nebo Historical Canal Tour po vodních 
kanálech. Procházka pěší zónou Drottingsgatan. 
Odjezd na letiště a odlet do Prahy.
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BALT, PETROHRAD, FINSKO
         Májové POLSKO, 
BALT a plavba 
do STOCKHOLMU

       PETROHRAD – bílé 
noci v klenotu Ruska

Slunovrat ve FINSKU 
a lodí do PETROHRADU
bez nutnosti vízaLetecký poznávací zájezd do  Petrohradu 

v době tz. bílých nocí. Světlo je dlouho do noci, 
život v  Petrohradě nikdy nekončí... Město, 
založené r.  1703 carem Petrem I. Velikým, 
bylo až do  dvacátého století hlavní metropolí 
Ruska. Nyní je živoucí čtyřmilio novou aglo-
merací, do  níž se další miliony turistů z  celé-
ho světa přijíždějí nadýchat atmosféry dávné 
carské slávy. Po  seznámení se se stavebními 
památkami, skvělými sbírkami uměleckých 
předmětů v  Ermitáži, malebnými zákoutími 
a  romantickými kavárnami na  nábřežích vod-
ních kanálů snadno nabudete dojmu, že jste 
vstoupili do děje některého románu či divadel-
ní hry, které tu psali známí umělci. Ubytování 
je zajištěno ve 4* hotelu v centru města přímo 
na  začátku Něvského prospektu. Zajímavé je 
i okolí Petrohradu s řadou význačných staveb-
ních památek jako Petrodvorce nebo Puškin.
•  SKVĚLÁ CENA
•  5 NOCLEHŮ V CENTRU MĚSTA
•  3 VEČEŘE V CENĚ
•  VSTUPY DO JANTAROVÉ  

KOMNATY A ERMITÁŽE V CENĚ!

Jste zvědavi na  současné Polsko? Neměli jste 
dosud čas navštívit Varšavu nebo velký cihlový 
hrad Malbork? Chcete si doplnit zeměpisné 
a historické znalosti o místech na pobřeží Baltu 
nebo o  Vikinzích? Přivítáte dlouhou plavbu 
trajektem až téměř do  Stockholmu a  chcete 
spatřit na  vlastní oči z  vody vyzdvižený vrak 
slavné lodi Vasa? Pokud ano, budeme se těšit 
na  setkání s  vámi na  zájezdu pro menší počet 
klientů za doprovodu znalce Polska i Skandinávie 
Fera Michlíka. Zpět se vrátíte letecky do  Prahy, 
Krakova nebo Vídně. 
1. den: Odjezd z Prahy. Možnost příletu z Vídně 
(s  přestupem). Odpoledne prohlídka Vratislavi 
– kdysi českého města. 2. den: Zastávka ve městě 
Lodž. Odpoledne příjezd do  Varšavy. 3. den: 
Malbork – křižácký cihlový hrad. Ubytování 
na  dosah Baltského moře. 4. den: Gdaňsk – 
uličky a  nábřeží Starého města, které je 2x větší, 
než to v Krakově! Trajektem do Švédska popluje-
me 18 hodin. Večeře v  restauraci s  výhledem 
na  moře je v  ceně. 5. den: Odpoledne muze-
um lodi Vasa a  Skansenu. Ubytování u  známé 
haly Globen. 6. den: Prohlídka Starého města, 
klenotnice v  královském paláci, muzea skupiny 
ABBA apod. 7. den: Zahrady královského zámku 
Drottningsholm (UNESCO). Odlet.

Rozkvetlé Helsinky vás překvapí svou energií 
a  úžasnou moderní architekturou. Východní 
oblast jezer, finská Karélie, láká překrásnou 
přírodou a  zachovalými tradicemi. V  přístav-
ním městě Lapeenranta se nalodíme na výletní 
loď M/S Carelia a unikátním průplavem Saimaa 
se dostaneme do  Ruska. Čeká nás třídenní 
návštěva Petrohradu v období bílých nocí. 
•  KVALITNÍ HOTELY
•  OBDOBÍ TZV. BÍLÝCH NOCÍ
•  4X VSTUP DO WELLNESS V CENĚ
•  VSTUPNÉ DO ERMITÁŽE A PLAVBA PO NĚVĚ
1.–4. den: FINSKO: Odlet z  Prahy do  Helsinek. 
Prohlídka a  plavba na  souostroví Suomenlinna 
(UNESCO). Legenda finských zimních sportů – 
město Lahti a kostel sv. Kříže. Lodí z Oravi do ost-
rovního NP Linnansaari a vycházka. Nejkrásnější 
finský hrad Olavinlinna. Kerimäki – největší 
dřevěný kostel na  světě.  Ikona moderní sakrál-
ní architektury – kostel Tří křížů od  Alvara Alta 
u Imatry. Lázeňský resort v Lappeenranta.
5.–7. den: PETROHRAD: Z  paluby lodi M/S 
Carelia budeme pozorovat scenérie jezerní kraji-
ny Saimaa, průplavem se dostaneme do  Ruska. 
Z Vyborgu autobusem do Petrohradu. Ubytování 
v centru města. Prohlídka obrazárny Ermitáž je 
v ceně. Zpět do Vyborgu – jediný středověký hrad 
v Rusku. 8. den: Historické Porvoo. Odlet.  

Termín: Cena:  Kód na webu:  
10. 9. – 15. 9. 2019 25 800 Kč 02ES
26. 5. – 31. 5. 2020 27 500 Kč 02ES
9. 6. – 14. 6. 2020 27 500 Kč 02ES

Cena obsahuje: letenku Praha – Petrohrad a zpět vč. 
let. tax ve  výši 7  000 Kč, dopravu mikrobusem/auto-
busem a  metrem, 5x  ubytování ve  4* hotelu (dvou-
lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 3x večeře, 5x  sní-
daně, průvodce, vstupné do  Jantarové komnaty 
a  Ermitáže, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojiš-
tění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vízum 
do  Ruska: 2  100 Kč, vstupné cca  150  EUR, další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
6  500 Kč, *  svoz z  Brna linkovým autobusem nebo 
vlakem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč. Slevy: 
třílůžkový pokoj – není možný. Minimální počet 
účastníků: 15.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
21. 6. – 28. 6. 2020 33 900 Kč 16ES
Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, 3x ubytování v  hote-
lu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 4x ubytování 
ve wellness hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 
vstup do  wellness zóny), 7x snídaně, plavba do  NP 
Linnansaari a  zpět, plavba + autobus do  Petrohradu 
a zpět, vstupné do Ermitáže, plavba po kanálech Něvy, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C vč. storna 
a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstup-
né cca 80 EUR, další výše neuvedené služby. Příplatky: 
jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč (omezený počet pokojů), 
5x večeře 3 500 Kč. Minimální počet účastníků: 30.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
18. 5. – 24. 5. 2020 18 900 Kč 15ES

Časová sleva 6 % do 18. 10. 2019: cena 17 766 Kč
Cena obsahuje: dopravu mikrobusem, trajektem 
z  Polska do  Švédska a  letenku Stockholm – Praha 
(Krakov) vč. let. tax, 5x ubytování v hotelu a 1x na tra-
jektu (2lůžkové pokoje a  kajuty s  WC a  sprchou), 
6x snídaně, 1x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K5C vč. storna a  pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné 50–80 EUR, další výše neu-
vedené služby. Příplatky: 2x večeře (2 chody, hotel 
ve  Stockholmu): 1  200 Kč (min. 10 osob), letenka 
(s přestupy) z Vídně do Vratislavy a zpět ze Stockholmu: 
cca 5  500 Kč (bude upřesněno dle aktuální nabídky), 
jednolůžkový pokoj a kajuta: 6 000 Kč (omezený počet 
pokojů). Minimální počet účastníků: 10.
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SVĚT S PRŮVODCI CK
         JORDÁNSKO 
a IZRAEL: země mezi 
třemi moři

Již poosmé navštívíme dvě kavkazské země 
s  krásnou přírodou a  zajímavou historií s  ne-
zapomenutelnými výhledy na  Prometheův 
Kazbek a biblický Ararat. Vstupy v ceně! 
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Tbilisi (s pře-
stupem). Z letiště se přesuneme do hotelu. 2. den: 
Celodenní prohlídka Tbilisi, staré město s katedrá-
lou Sioni, lanovkou na pevnost Narikala, pravoslav-
ná katedrála Sameba, zlatý poklad v  Národním 
muzeu. 3. den: Velký Kavkaz, klášter Jvari, pev-
nost Ananuri. Z městečka Stepancminda vyjedeme 
vozy 4x4 ke kostelu sv. Trojice (Gergeti) s úchvat-
nými pohledy na  masiv Kazbeku (5 047 m  n. m.) 
4.  den: Katedrála Svetitskhoveli (UNESCO) v  jed-
nom z nejstarších měst v Gruzii v městě Mtskhe-
ta. Stalinovo muzeum v Gori. Klášterní sídlo Gelati 
s  chrámem Panny Marie, který je krásně vyzdo-
ben freskami (UNESCO). Nocleh v Kutaisi. 5. den: 
Procházka jeskynním komplexem Prométheus. 
Návštěva lázeňského města Borjomi. Ubytování 
v  Akhaltsikhe. 6. den: Prohlídka skalního města 
Vardzia, zrestaurovaný středověký komplex Ra-
bati v  Akhaltsikhe. Návrat do Tbilisi. 7. den: Pře-
jezd do  Arménie, klášter Sanahin (UNESCO). Pro-
cházka v NP Dilijan. Jezero Sevan. 8. den: Hřbitov 
Noratus. Výhled na  jezero od  kláštera Hayravank. 
Do  skály vytesaný klášter Geghard, procházka 
soutěskou u antického chrámu v Garni. 9. den: 
Klášter Noravank na skále nad kaňonem, návštěva 
vinařství a ochutnávka arménské brandy v palírně 
Ararat. 10. den: Památník obětem genocidy, nábo-
ženské centrum Arménie Zvarnots a  Echmiadzin 
a prohlídka centra Jerevanu. 11. den: Ráno odlet 
do Prahy (s přestupem).

NOVINKA

          GRUZIE, ARMÉNIE

Termín: Cena:  Kód na webu:  
15. 5. – 25. 5. 2020 40 900 Kč 26SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a  Jerevan – 
Praha vč. let. tax (lety s přestupem), dopravu mikrobu-
sem, 10x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC 
a sprchou), 9x snídaně, 8x večeře (mimo 1. a 6. den), 
vstupné dle programu, cestu vozem 4x4 na  Ger-
geti, včetně ochutnávky vína a  koňaku, průvodce, 
cestovní pojištění včetně storna UNIQA K7C a  pojiš-
tění CK. Cena neobsahuje: spropitné asi 25 EUR/os. 
místním řidičům a průvodcům, další výše neuvedené 
služby. Příplatek: 1lůžkový pokoj: 7 500 Kč. Minimální 
počet účastníků: 14.

       Tajemná a bájná 
GRUZIE
Tbilisi a  okolí, oblast Velkého Kavkazu s  mytic-
kou horou Kazbek. Klášter Davida Garedži u hra-
nic s Ázerbajdžánem. Ubytování ve 4* hotelech 
v centru Tbilisi, skvělá polopenze, vstupy v ceně!
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Tbilisi. Z letiš-
tě se přesuneme do  hotelu. 2. den: Celodenní 
prohlídka Tbilisi, lanovkou vyjedeme na  pevnost 
Narikala, projdeme se starým městem kolem 
mešity a  sirných lázní, navštívíme pravoslavnou 
katedrálu Nejsvětější Trojice a  Národní muze-
um, kde je uložen zlatý poklad. Večeře v restauraci 
s programem tradičních tanců. 3. den: Polopouštní 
krajinou se vydáme ke komplexu klášterů Davida 
Garedži, prohlédneme si klášter Lavra Monastery. 
Oběd bude formou pikniku. Dále navštívíme jedno 
z hlavních poutních míst v Gruzii – klášter Bodbe. 
Večeře v  místní rodině v  městečku Sighnagi, 
večer přejezd zpět na  ubytování v Tbilisi. 4. den: 
Tento den se vydáme do  oblasti Velkého Kavkazu, 
cestou navštívíme klášter Jvari a pevnost Ananuri. 
Z  městečka Stepancminda vyjedeme vozy 4x4 
ke  kostelu sv. Trojice (Gergeti) s  úchvatnými pohle-
dy na  masiv Kazbeku (5 047 m  n.  m.). Ubytování 
v 3* hotelu Gudauri (2 196 m n. m.), večeře. 5. den: 
Nejprve navštívíme Mtskhetu, jedno z  nejstar-
ších měst Gruzie, kde si prohlédneme katedrá-
lu Svetitskhoveli (UNESCO). V  Gori navštívíme 
Stalinovo muzeum. Po  návratu do Tbilisi zbude 
v podvečer čas na individuální procházku městem 
nebo návštěvu restaurace. 6. den: V ranních hodi-
nách transfer na letiště a odlet do Prahy. 

Po  úspěšných zájezdech 
do  Izraele rozšiřujeme 

naši nabídku o  sousední Jordánsko, které je 
plné památek pod ochranou UNESCO. Zájezd je 
s polopenzí a všechny navštívené památky jsou 
v ceně zájezdu, a to včetně jordánské Petry.
1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Ammánu. 
Krátká okružní jízda městem. Ubytování u Mrtvého 
moře (2 noci). 2. den: Ruiny starověkého města 
Džaraš, mozaiky ve městě Madaba a biblická hora 
Nebo. 3. den: Místo křtu Ježíše Krista v  Betánii 
(UNESCO). Podél Mrtvého moře a pouštní krajinou 
s  nádechem Islandu na  hrad Kerak. Ubytování 
u Petry (2 noci). 4. den: Celodenní prohlídka skal-
ního města Petra (UNESCO). 5. den: Písečné duny 
a skalní útvary v poušti Wádí Rum (UNESCO), pře-
sun do Izraele a návštěva podmořské observato-
ře v Eilatu. Ubytování (2 noci). 6. den: Celodenní 
pobyt v  Eilatu s  možností koupání v  Rudém 
moři i  v  hotelovém bazénu. Fakultativně mož-
nost návštěvy NP Timna. 7. den: Pevnost Massada 
(UNESCO), koupání v  Mrtvém moři. Ubytování 
v  Jeruzalému. 8. den: Prohlídka Jeruzaléma, Oli-
vetská hora, Zeď nářků, kostel sv. Anny, Křížová 
cesta, chrám Božího hrobu (celé Staré město je 
v  UNESCO), Yad Vashem a  další zajímavá místa. 
Návštěva chrámu Narození Páně v  Betlémě. Pře-
jezd na ubytování do Tel Avivu. 9. den: Průjezd sta-
rým i moderním Tel Avivem a procházka po staro-
bylém městě Jaffa se zbytky jednoho z nejstarších 
přístavů na světě. Večer odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2. 6. – 7. 6. 2020 30 900 Kč 24SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a zpět vč. let. 
tax, dopravu mikrobusem, 5x  ubytování v  hotelu 
(2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 4x snídaně (mimo 
poslední den), 3x večeře (v restauraci, v místní rodi-
ně a  v  hotelu), oběd formou pikniku, vstupné dle 
programu, cestu vozem 4x4 na Gergeti, průvodce, 
cestovní pojištění včetně storna UNIQA K7C a  pojiš-
tění CK. Cena neobsahuje: spropitné cca 10 EUR/
os. místnímu řidiči, další výše neuvedené služby. 
Příplatek: 1lůžkový pokoj: 6 300 Kč. Minimální počet 
účastníků: 10.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
16. 5. – 24. 5. 2020 47 900 Kč 19SV

Časová sleva 6 % do 16. 10. 2019: cena 45 100 Kč
Cena obsahuje: letenky Praha – Ammán a Tel Aviv 
– Praha vč. let. tax, dopravu mikrobusem, 8x ubyto-
vání v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 8x 
snídaně, 7x večeře (mimo 8. den), průvodce, vstup-
né dle programu, cestovní pojištění včetně storna 
UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena neobsahuje: spro-
pitné cca 70 USD. místním řidičům a  průvodci, další 
výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový pokoj: 
9 500 Kč. Minimální počet osob: 15.Zd

e 
uv

eř
ej

ně
né

 p
op

is
y 

zá
je

zd
ů 

ne
lz

e 
po

va
žo

va
t z

a 
na

bí
dk

u 
k 

uz
av

ře
ní

 s
m

lo
uv

y 
o 

zá
je

zd
u.



24 facebook.com/periscope.cz

MADEIRA, ANDALUSIE
       MADEIRA karneval        LISABON a MADEIRA
Chcete zažít podobný festival samby jako 
v  Riu a  neopustit přitom Evropu? Vydejte se 
s námi na bezpochyby nejlepší karneval tance 
a hudby na portugalský ostrov Madeira.
Garantujeme malou skupinku cestujících 
a ubytování ve 2* hotelu přímo ve Funchalu.
1. den: Ráno odlet z Prahy na Madeiru (s přestu-
pem v  Lisabonu), přílet na  Madeiru odpoledne. 
2. den: Prohlídka středu hlavního města Funchal, 
čtvrť Monte, tropická zahrada, muzeum minerálů, 
ochutnávka madeirského vína. 3. den: Dopoledne 
individuální volno, návštěva botanické zahrady 
či fakultativní výlet na  vyprahlý poloostrov Sao 
Lourenco. Večer navštívíme karnevalový průvod. 
4.  den: Dnešní den nabízí ochutnávku madeir-
ských horských masivů, divokého pobřeží i  míst-
ních tradic. Z parkoviště na vrcholu Pico do Arieiro 
dojdeme na  vyhlídku Ninho da Manta. Po  krátké 
zastávce v  Camara de Lobos přejezd přes Sao 
Vicente do Porto Moniz k vulkanickým jezírkům. 
Budeme projíždět severním pobřežím Madeiry, 
které se nám vryje do  paměti mohutným příbo-
jem a  kouzelnými pohledy na  strmá pobřežní 
skaliska. 5. den: Přejezd do Rabacalu. Podél krátké 
levády dojdeme k vodopádu Risco. Další levádou 
dojdeme do  skalního kotle 25 fontán. Za  svitu 
baterek překonáme 900 m dlouhý tunel. Při návra-
tu do hotelu si ještě neodpustíme výhledy z 600 m 
vysokého útesu Cabo Girao. 6.  den: Brzy ráno 
odlet do Lisabonu s příletem dopoledne, transfer 
metrem do historického centra. Individuální volno 
či návštěva Alfamy – nejstarší části města s úzkými 
uličkami. Večerní odlet do  Prahy s  příletem před 
půlnocí do Prahy.

Poznávání a  výšlapy kolem levád. Mořský 
vzduch a  bujná vegetace s  mnoha druhy 
květin vás nenechají na  pochybách, že jste 
v  subtropech. Bonusem zájezdu jsou dva dny 
v Lisabonu!
1. den: Časný ranní odlet z  Prahy do  Lisabonu. 
Transfer do  hotelu metrem. Prohlídka historic-
kého centra Lisabonu a hradu sv. Jiří. Alfama – 
nejstarší část města s úzkými uličkami, lisabonská 
katedrála a  další památky. 2. den: Mimo cent-
rum navštívíme starobylou čtvrť Belém se dvěma 
památkami UNESCO: Belémská věž a  klášter 
Jeronimos. Večerní let do  Funchalu a  transfer 
do  hotelu v  centru. 3. den: Prohlídka středu 
města, čtvrť Monte, tropická zahrada, muzeum 
minerálů, ochutnávka madeirského vína. 4. den: 
Přejezd horskou silnicí do sedla Eira do Serrado. 
Výstup na plošinu s výhledem do „Údolí jeptišek“. 
Odpoledne výšlap po vyprahlém poloostrově Sao 
Lourenco. 5. den: Návštěva vesničky Ribeiro Frio. 
Procházka krátkou levádou na  vyhlídku Balcoes 
a  pak další levádou s  několika krátkými tunely 
do Portely. 6. den: Vyjížďka přes náhorní plošinu 
Paúl da Serra do  Rabacalu. Podél krátké levády 
dojdeme k vodopádu Risco a později do skalního 
kotle 25 fontán. Za  svitu baterek překonáme 
900 m dlouhý tunel. Koupel v  Atlantiku. Výhledy 
z  600 m vysokého útesu Cabo Girao. 7. den: 
Autobus nás doveze na  vrchol Pico do Arieiro. 
Pěšky na  vyhlídku Ninho da Manta. Poté přejezd 
přes obec Sao Vicente. Koupání v  lávových jezír-
kách v  městečku Porto Moniz. Návrat vyhlídko-
vou silnicí. 8. den: Dopoledne volno ve Funchalu, 
odpolední odlet do ČR přímým letem.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 2. – 25. 2. 2020 21 900 Kč 75SV

Cena obsahuje:  letenku Praha – Funchal a  zpět 
vč. let. tax (s  přestupem), 5x ubytování ve  2* hotelu 
ve  Funchalu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 5x 
snídaně, průvodce, dopravu dle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahu-
je: vstupné (cca 30 EUR + případně sjezd na  saních 
od  30 EUR, Sao Lourenco cca 20 EUR), spropitné 
a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžko-
vý pokoj: 1  500 Kč. Večeře lze zakoupit v  okolních 
restauracích. Nocleh u letiště Praha (cena na webu). 
Minimální počet účastníků: 14.

       ANDALUSIE, 
festival v Seville
Tradiční oblíbený zájezd, jehož specialitou 
je kromě návštěvy Gibraltaru termín konání 
– andaluská folklorní slavnost Feria de Abril 
v Seville je právě v plném proudu! Fascinující je 
nejen andaluská příroda, jíž dominuje nepře-
hlédnutelná pestrost, bohaté olivové háje 
a úchvatné mořské i oceánské pobřeží, ale své 
neopakovatelné kouzlo nabízí i  již zmíněné 
starobylé historické památky, vynikající místní 
gastronomie a  působivý folklor – především 
flamenco. V neposlední řadě zde potkáte řadu 
usměvavých a pohostinných lidí. Dobrá nálada 
a pohoda z obyvatel Andalusie přímo čiší!
1. den: Odlet z  Prahy do  Malagy. 2. den: Podél 
pobřeží dojedeme k  horské vesnici Casares, kde 
si prohlédneme typickou architekturu bílých ves-
niček. Dostaneme se i  na  britské území zvané 
Gibraltar. 3. den: Pobyt v  Cádizu. Přesun 
do Sevilly. 4. den: Sevilla, jedinečné a nezapome-
nutelné město! Naším záměrem je zažít festivalový 
kolorit v  době „Feria de Abril“. Během slavnosti 
je Sevilla nazdobená, lidé v  typickém barevném 
oblečení tančí a všude v ulicích zní hudba. 5. den: 
Přejedeme do  Córdoby, kde se ve  středu města 
rozkládá nejpůsobivější muslimská stavba v  celé 
Andalusii – Mezquita (mešita). 6. den: Romantické 
procházky Córdobou a  dále přejezd příjemnou 
krajinou do  Granady. 7.  den: Návštěva honosné 
palácové pevnosti Alhambry a zahrady Generalife. 
Arabský trh je nejvyhlášenější právě v  Granadě. 
Vstupné do Alhambry je zahrnuto v ceně zájez-
du. Přesun do Malagy. 8. den: Odlet do Prahy

Termín: Cena:  Kód na webu:  
28. 4. – 5. 5. 2020 28 900 Kč 08SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Malaga (s  přestu-
pem) a zpět vč. let. tax, dopravu autobusem, 7x uby-
tování ve  3* hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušen-
stvím), 7x snídaně, průvodce, vstupné do Alhambry, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena 
neobsahuje: vstupné cca 80 EUR a  další výše neu-
vedené služby. Příplatky: 6x večeře: 2  500 Kč (min. 
10 osob), jednolůžkový pokoj: 6  000 Kč. Minimální 
počet účastníků: 25.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
22. 5. – 29. 5. 2020 28 900 Kč 02SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Lisabon – Funchal 
a zpět vč. let. tax, 7x ubytování ve 3* hotelu v Lisabonu 
a  v  centru Funchalu (2lůžkové pokoje s  příslušen-
stvím), 7x snídaně, průvodce, dopravu podle progra-
mu, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 35 EUR 
+ sjezd na saních od 30 EUR), spropitné a další výše 
neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře: 2  600 Kč, 
1lůžkový pokoj: 4  000 Kč. Minimální počet účast-
níků: 14.
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SKOTSKO, IRSKO
       SKOTSKO 55+
Program bez dlouhých přejezdů a  náročných 
procházek. V ceně zájezdu 3x večeře. Zajímavý 
a pestrý program. Určitě se najde i čas posedět 
v některé typické hospůdce.
1. den: Dopoledne odlet z  Prahy. Z  letiště se vy-
dáme přímo do  centra Edinburghu na  vyhlídko-
vé návrší Calton Hill. Projdeme se po  Royal Mile, 
v  Edinburghském hradu si můžete prohlédnout 
skotské korunovační klenoty. 2.  den: Navštívíme 
historické město Stirling a Wallaceův monument. 
Poté se vydáme k jezeru Loch Lomond a zastavíme 
se v městečku Luss. Poté již vyrazíme do proslulé 
Skotské vysočiny, po  vyhlídkové silnici přes baži-
naté mokřiny Rannoch Moor do malebného údolí 
Glen Coe. 3. den: Nedaleko města Fort William se 
vyvezeme lanovkou na Nevis Range, kde se krát-
ce projdeme, bývá odtud pěkný výhled na  horu 
Ben Nevis. Navštívíme zříceninu hradu Urguhart 
Castle a projedeme se lodí po nejhlubším a nej-
známějšímu jezeru Skotska – Loch Ness. 4.  den: 
Dopoledne se nejprve zastavíme v  Dalwhinnie, 
kde si prohlédneme palírnu a  ochutnáme místní 
whisky. Zastavíme se v  jednom z největších skot-
ských zámků Blair Castle. Poté se přesuneme 
do  Edinburghu a  navštívíme královskou jachtu 
Britannia, plavidlo, které bylo po  více jak 40 let 
domovem Jejího Veličenstva a královské rodiny při 
jejich cestách. 5. den: Navštívíme originální lodní 
výtah ve  Falkirku a  přesuneme se do  Glasgow, 
kde si prohlédneme katedrálu svatého Munga. 
Odjezd na letiště a odpoledne odlet do Prahy.

       Přírodou SKOTSKA
Lehčí i náročnější túry jen s batůžkem, Skotská 
vysočina, Ben Nevis, ostrov Skye, Glen Coe, hrad 
Eilean Donan, palírna whisky, centrum Edin-
burghu. Dvoulůžkové pokoje a možnost přípra-
vy jídla v kuchyňkách hostelů.
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. 
Procházka centrem po  ulici Royal Mile 
od  impozantního hradu ke  královské reziden-
ci Holyroodhouse, výstup na  vyhlídkový kopec 
nazývaný „Artušův trůn“. 2. den: Historické město 
Stirling, výšlap na kopec Conic Hill, výhled na jeze-
ro Loch Lomond, vesnička Luss, oblast bažin a raše-
linišť Rannoch Moor, jedno z nejkrásnějších údolí 
Skotska Glen Coe, lehčí túra v pohoří Three Sisters. 
Ubytování (2 noci). 3. den: Výstup na nejvyšší horu 
Velké Británie Ben Nevis (1 344 m n. m.). Krásným 
výhledem budou odměněni i ti, kteří nevyjdou až 
nahoru. V případě nepříznivého počasí podnikne-
me náhradní túru. 4. den: Glenfinnan se známým 
železničním viaduktem, trajekt na  ostrov Skye, 
hrad Dunvegan, projížďka loďkou s pozorováním 
tuleňů, procházka v  oblasti Quiraing s  nádher-
nými výhledy. Ubytování v malebném rybářském 
přístavu v  Portree. 5.  den: Túra v  pohoří Cuillins 
Hills, jedna z  nejznámějších skotských památek 
Eilean Donan Castle, u jezera Loch Ness si ve Fort 
Augustus prohlédneme soustavu zdymadel, pře-
jezd na ubytování do Aviemore. 6. den: Túra v NP 
Cairngorms, návštěva palírny whisky s  ochut-
návkou v  Pitlochry, ubytování nedaleko centra 
Edinburghu, večerní procházka nebo posezení 
v některé z mnoha restaurací nebo pubů. 7. den: 
Dle aktuálního letového řádu odlet do Prahy ráno 
nebo po poledni.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 5. – 26. 5. 2020 28 400 Kč 05IR

Cena obsahuje: letenku Praha – Edinburgh a zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem, 6x ubytování v  hoste-
lech (2lůžkové pokoje – většinu nocí s WC a sprchou 
na  pokoji), průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
včetně storna zájezdu a  pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné asi 40 GBP, stravování 
a další výše neuvedené služby. Příplatek: 6x kontinen-
tální snídaně: 1 090 Kč. Pozn.: Možnost vaření ve spo-
lečných kuchyňkách. Minimální počet účastníků: 14.
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
2. 6. – 7. 6. 2020 27 400 Kč 15IR

Cena obsahuje: letenku Praha – Dublin a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, 5x ubytování v  hote-
lech (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 5x snídaně, 
4x  večeře (mimo 1. den), průvodce, cestovní pojiš-
tění UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné cca 60 EUR, další výše neu-
vedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 4  500 Kč. 
Minimální počet účastníků: 25.

       IRSKO 55+
Pohodové tempo a  bez náročnější turistiky. 
Kvalitní hotely s  vynikající polopenzí. Okruh 
po  zajímavých přírodních i  historických mís-
tech tohoto věčně zeleného ostrova.
1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Dublinu. 
Ubytování v  Athlone. 2. den: Oblast Connemara, 
které dominují dva horské hřebeny národního 
parku. Opatství Kyllemore Abbey, romantic-
ky vyhlížející stavba na  břehu jezera. Procházka 
v NP Connemara. Přejezd do města Galway, které 
je centrem kultury a  zábavy západního pobřeží. 
Krátká prohlídka města a  odjezd na  ubytování, 
večeře. 3. den: Oblast Burren, která je tvoře-
na zvrásněným vápencovým povrchem. Zastávka 
ve  vesničce Doolin a  u  Mohérských útesů, které 
se tyčí až do výšky 200 m n. m. Prohlídka Bunratty 
Castle s  malým skanzenem. Ubytování a  večeře. 
4. den: Okružní jízda „Ring of Dingle“ po pobřeží 
stejnojmenného poloostrova s  krásnými výhledy 
na  moře, strmými pastvinami a  divokými útesy. 
Zastavíme se na  pláži Inch, v  Gallarus Oratory 
a podnikneme nenáročnou procházku. Ubytování 
a  večeře. 5. den: Procházka parkem a  zahradami 
opatství Mucross House na  břehu jezera Lough 
Leane, vodopád Torc Waterfall. Přejezd k  Rock of 
Cashel – nejzachovalejšímu románskému kostelu 
v  Irsku se zbytky obří katedrály a  věžovým hra-
dem. Odjezd na ubytování. Večeře. 6. den: Hlavní 
město Irska – Dublin. Návštěva národní katedrály 
irské protestantské církve – katedrály sv. Patrika 
a dalších známých míst jako irská univerzita Trinity 
College se slavnou knihovnou, nábřeží řeky Liffey, 
O´Connell Street, čtvrť Temple Bar a  další. Volno 
v centru města. Odpoledne odlet do Prahy.

Slevy: klienti nad 55 let: 2  000 Kč (nelze sčítat 
s dalšími slevami)

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 5. – 11. 5. 2020 27 400 Kč 07IR

Cena obsahuje: letenky z Prahy a zpět včetně letišt-
ních tax, dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelech 
(2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 4x snídaně, 3x ve-
čeře, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  po-
jištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné, 
jízdné na lanovku a plavbu cca 80 GBP, další výše ne-
uvedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3 900 Kč, 
večeře 4. den: 600 Kč. Minimální počet účastníků: 25.

Slevy: klienti nad 55 let: 2  000 Kč (nelze sčítat 
s dalšími slevami)
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 5. – 9. 6. 2020 35 900 Kč 23IS

Časová sleva 6 % do 29. 10. 2019: cena 33 746 Kč
Cena obsahuje: dopravu autobusem do  přístavu 
v  Dánsku a  na  Islandu, trajekt na  Island vč. lůžka 
v  6lůžkové kajutě ve  vlastním spacím pytli (3 noci) 
a tří snídaní na palubě lodi, letenku Keflavík – Praha 
vč. let. tax (přímý let), 6x ubytování kategorie TURIST 
v  hostelech (2lůžkové pokoje se společným sociál-
ním zařízením, s povlečením), 6x snídaně, 5x večeře 
(ohřáté z dodaného polotovaru, 5.–9. den), průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a pojiště-
ní proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 
5 000 ISK (tj. cca 40 EUR), další výše neuvedené služ-
by. Příplatky: lůžko ve  4lůžkové kajutě: 2  500 Kč, 
lůžko ve  2lůžkové kajutě: 4  000 Kč, vstup do  Modré 
laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, plavba 
po ledovcové laguně Jökulsárlón: 1 300 Kč. Minimální 
počet účastníků: 26.

Využijte jedinečnou možnost navštívit Island 
za  skvělou cenu včetně třídenní plavby 
Atlantikem a 9hodinové zastávky na Faerských 
ostrovech. Cestu domů absolvujete pohodl-
ně a  rychle letecky. Polopenze (6x snídaně 
a  5x večeře) v  ceně! Na  Islandu spatříte mezi-
národní přístav Seyðisfjörður, seznámíte se 
s  okolím města Egilsstaðir a  dále vás čekají 
vycházky poblíž ledovců, početných vodopá-
dů a  horkých pramenů. Uvidíte též činný gej-
zír Strokkur, ledovcovou lagunu Jökulsárlón, 
národní park Þingvellir a  Skaftafell, mnoho 
svérázných osad a  zajímavostí podél hlavní 
silnice č. 1. Vykoupete se také v  některém 
z mnoha zdejších termálních bazénů. V ceně je 
lůžko v 6místné kajutě, doporučujeme připlatit 
si 4 nebo 2lůžkovou kajutu.
1. a  2. den:  Odjezd navečer z  Prahy, přes noc 
tranzit přes Německo do Dánska. Trajekt odplouvá 
z přístavu Hirtshals odpoledne. 3 noclehy na lodi. 
V  ceně je lůžko v  6místné kajutě ve  vlastním 
spacím pytli. 3. den:  Plavba Severním mořem, 
kolem Shetlandských ostrovů. 4. den:  Časně 
ráno připlutí do  hlavního města Faerských ost-
rovů Torshavn. Možnost vystoupit a  projít se 
po  městě. Zastávka je dle jízdního řádu pláno-
vána na  9  hodin (05:00 – 14:00), délka zastávky 
však může být lodní společností zkrácena např. 
podle aktuálního počasí. Odpoledne odplu-
tí vstříc světlému severnímu obzoru a  Islandu. 
5. den:  Dovolená na  Islandu začne dopo-
ledne připlutím na  východ ostrova do  přístavu 
Seyðisfjörður. Nejdříve se z  přístavu dostaneme 
přes průsmyk do okolí jezera Lagarfljót, v  jehož 
blízkosti absolvujeme nenáročnou túru k vodopá-
dům Lítlanesfoss a Hengifoss. Nocleh u městečka 
Egilsstaðir. 6.  den:  Romantickou krajinou fjordů 
a hor dojedeme k divokému pobřeží Atlantského 
oceánu, kde můžeme navštívit muzeum kamenů 

       Lodí na ISLAND v období letního slunovratu

ve  Stöðvarfjörðuru. Dále pokračujeme k  labutí 
zátoce Lón a pod největším evropským ledovcem 
Vatnajökull spatříme rhyolitové pohoří Stafafell. 
Přesun na nocleh u města Höfn. 7. den: Po okružní 
silnici přijedeme k  malebné a  zároveň tajemné 
ledovcové laguně Jökulsárlón, po  níž doporu-
čujeme projížďku obojživelným člunem. V národ-
ním parku Skaftafell se projdeme k  vodopádu 
Svartifoss. Nocleh v  okolí. 8. den:  Přes rozsáhlé, 
více než 200 let staré lávové pole ze sopky 
Laki se dostaneme na  nejjižnější místo Islandu 
u  Víku, kde se projdeme po  černé sopečné pláži 
a  vystoupáme na  mys Dyrhólaey, kde budeme 
obdivovat kolonie mořských ptáků. Nocleh v okolí. 
9. den:  Absolvujeme vycházku v  blízkosti světo-
známého ledovce a sopky Eyjafjallajökull kolem 
kaskády vodopádů řeky Skógá a zpět. Odpoledne 
se zastavíme u  vodopádů Seljalandsfoss, 
za  jehož vodní stěnou se dá projít, a Gljúfrafoss. 
10. den: Za městečkem Hella s výhledem na čin-

nou sopku Hekla nás čeká tzv. zlatý trojúhel-
ník:  vodopád Gullfoss,  Geysir s  praotcem všech 
gejzírů –  činným gejzírem Strokkur  – a  nejstar-
ší parlament světa Alþing v  národním parku 
Þingvellir,  kde uskutečníme túru v  působivé 
krajině. Odpoledne se dostaneme  do  hlavního 
města Reykjavík  a  projdeme se jeho centrem. 
Přesun na  nocleh. 11. den:  Dopoledne absol-
vujeme nenáročnou turistiku na  sopečném 
poloostrově Reykjanes  a  odpoledne budeme 
mít možnost vykoupat se v  termálních lázních 
Modrá laguna  – viz příplatek, nutno objednat 
při přihlášení, nebo v  místním koupališti s  ter-
málními sedacími bazény (cena cca 2 000 Kč, 
platba na místě). Odlet po půlnoci přímým letem 
do  Prahy. 12.  den:  Dovolená na  Islandu skončí 
ranním příletem do Prahy. 
Pozn.: Změna programu v  případě změn leto-
vých časů, zpoždění lodi, nepříznivého počasí nebo 
nesjízdnosti některých cest pro autobus vyhrazena.
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
21. 6. – 30. 6. 2020 41 900 Kč 34IS

Cena obsahuje: letenku Praha – Kodaň a  Keflavík – 
Praha vč. let. tax (přímý let), dopravu autubusem, 
trajekt na  Island vč. lůžka ve 4lůžkové kajutě a dvou 
snídaní, 6x ubytování kategorie TURIST v  hostelech 
(2lůžkové pokoje se společným sociálním zaříze-
ním, s  povlečením), 4x snídaně, 4 večeře podávané 
z autobusu (5. - 8. den), průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C včetně storna a  pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 5 000 ISK (tj. asi 
40 EUR), další výše neuvedené služby. Příplatky: lůž-
ko ve  2lůžkové kajutě: 4  000 Kč, vstup do  Modré 
laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, plavba 
po ledovcové laguně Jökulsárlón: 1 300 Kč. Minimál-
ní počet účastníků: 18. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 5. – 26. 5. 2020 67 500 Kč 79NO

Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Longyearbyenu 
a zpět (s přestupy), plavbu lodí Nordstjern, 1x tranzitní 
ubytování v hotelu v Oslu nebo Tromsø se snídaní, 2x 
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji penzionu s plnou 
penzí (koupelna a  WC společné pro více pokojů),  
3x ubytování ve dvoulůžkové kajutě (koupelna a WC 
společné pro více pokojů), veškeré jídlo na  lodi vč. 
kávy a  čaje, program a  odborné přednášky vedené 
profesionálními přírodovědci (v  angličtině), aktivity 
a exkurze mimo loď, přístavní poplatky a daně, infor-
mační servis před cestou, česky nebo slovensky mlu-
vícího delegáta, cestovní pojištění České pojišťovny 
vč. storna, pojištění CK. Cena neobsahuje: další výše 
neuvedené služby. Příplatky: dvoulůžkový pokoj s WC 
a  sprchou v  hotelu + kajuta na  lodi s WC a  sprchou: 
9 000 Kč/osoba. Minimální počet účastníků: 10.

       Plavba na ŠPICBERKY s Jirkou Kolbabou

              KODAŇ, DÁNSKO a plavba na ISLAND
Vydejte se s námi na výjimečný výlet za krásami 
jednoho z  nejpozoruhodnějších ostrovů světa 
– Islandu. Nejprve se pohodlně přesuneme pří-
mým letem z Prahy do Kodaně, kde si prohléd-
neme historické centrum města i architektonic-
ké novinky. Další den se seznámíme s  maleb-
nou dánskou krajinou a  městečkem Ribe. Pak 
už vyplujeme legendární lodí Norröna vstříc 
Islandu. Během plavby spatříme i  Shetlandské 
a  Faerské ostrovy. Po  připlutí na  Island začne 
objevná jízda autobusem za  nejzajímavějšími 
divy ostrova. Uvidíte krajinu s  osamělými far-
mami, kostelíky a  volně se pasoucími koňmi, 
spatříte mohutné vodopády, ledovce, sopky 
i gejzíry. Plni nezapomenutelných dojmů se pak 
vrátíte domů přímým letem až do Prahy.

Polární lodě slavné společnosti Hurtigruten se 
vydávají brázdit nejsevernější vody Norského 
království. Do oblasti Špicberků pořádáme zájezd 
s  česky mluvícím průvodcem v  termínu, kdy je 
velká šance na pozorování ledních medvědů.  
1. den: Odlet z  Prahy do  Osla nebo Tromsø. 
Nocleh. 2. den: Dopolední odlet na  Špicberky 
do  Longyearbyenu. Nádherně položené město 
na  pokraji divočiny. Možnost návštěvy galerií, 
hospůdek nebo restaurací. Těžební historii města 
můžeme vnímat na  každém kroku. Ubytování 
v  hotelu nebo penzionu. 3. den: Svalbardské 
muzea a galerie. Vydáme se na jih směr Isfjorden. 
Ruská osada Barentsburg – staré artefakty, sovět-

ská architektura, domov 500 obyvatel. Folklorní 
představení a  atmosféra místního baru. 4. den: 
North West Corner – mnoho ostrovů, krásné fjordy 
a  pláže.  Magdalenefjord – stará velrybářská 
stanice ze 16. století, pohřebiště velrybářských 
lodí. Arktická krajina se šancí na  pozorování  led-
ních medvědů, tuleňů, velryb a dalších zástupců 
severské fauny. 5. den: Woodfjord – dramatic-
ká krajina špičatých hor a  fjordů v  severní části 
Špicberků. Ledovec Monako a  obří ledové kry. 
Řada ostrůvků, na  nichž bývají k  vidění lední 
medvědi. Pokud podmínky dovolí, budeme se 
plavit kolem 80° s. š. k  ostrovu Moffen, kde se 
nachází obrovská mroží kolonie. 6. den: Různo-
rodou krajinu Kongsfjordu a  Krossfjordu tvoří 

tundrové pláně i vrcholky pokryté ledovci. Maje-
státní ledovec Kongsbreen se třemi charakteris-
tickými vrcholy: Nora, Dana a Svea – pojmenované 
po  třech skandinávských zemích. Ny-Ålesund, 
jedna z  nejsevernějších vesniček na  světě.  Dříve 
se tady těžilo uhlí, nyní je zde moderní arktická 
výzkumná stanice. Navečer vylodění v Longyear-
byenu. V  hotelu večeře na  rozloučenou. 7. den: 
Odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy. 
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INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 20. 5. – 26. 5. 2020

1. a  2. den: Odlet z  Prahy do  Kodaně, prohlídka 
dánské metropole a  městečka Ribe. 2 noclehy 
v  Dánsku. 3. a  4. den: Na  lodi ve  4místné kaju-
tě včetně lůžkovin. 5. den: Připlutí na  východ 
Islandu do  Seyðisfjörðuru, jezero Lagarfljót, 
barevný vodopád Hengifoss. 6. den: Ledovec 
Vatnajökull, ledovcová laguna Jökulsárlón a NP 
Skaftafell. 7. den: Lávové pole ze sopky Laki, 
sopečná pláž u  Víku, mys Dyrhólaey. 8. den: 
Okolí ledovce a  sopky Eyjafjallajökull, vodopá-
dy Skógafoss, Seljalandsfoss a Gljúfrafoss. 9. den: 
Oblast sopky Hekla, vodopád Gullfoss, činný 
gejzír Strokkur, nejstarší parlament světa Alþing 
v  NP Þingvellir (UNESCO), Modrá laguna (viz 
příplatek, nutno objednat při přihlášení). Odlet 
po půlnoci. 10. den: Přílet do Prahy ráno.
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SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP
do 30. 6. 2019: 38 000 Kč



GRÓNSKO

ŠVÝCARSKO

Termín: Cena:  Kód na webu:  
24. 5. – 29. 5. 2020 69 900 Kč 31IS
28. 5. – 2. 6. 2020 69 900 Kč 31IS

Cena obsahuje: lety Praha – Kodaň a zpět a Kodaň 
– Ilulissat a zpět vč. let. tax ve výši 38 000 Kč, transfery 
v  Kodani, transfery na  ubytování a  zpět v  Grónsku, 
5x ubytování v hotelech kategorie KOMFORT (2lůž-
kové pokoje s WC a sprchou), 5x snídaně, průvodce, 
plavbu mezi ledovými krami z  Ilulissatu, plavbu 
do  osady Ilimanaq včetně oběda, cestovní pojiš-
tění České pojišťovny včetně storna a pojištění pro-
ti úpadku CK. Cena neobsahuje: další stravu, další 
výše neuvedené služby. Slevy: vynechání plavby 
4. den: 3  500 Kč. Příplatky: 3x  večeře o  2 chodech 
v Grónsku: 3 900 Kč, vyhlídkový let letadlem (nutno 
objednat již při zakoupení zájezdu, min. 3 osoby): 
9 000 Kč. Minimální počet účastníků: 10.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3. 6. – 8. 6. 2020 15 900 Kč 81SV

Cena obsahuje: dopravu autobusem, 5x ubytování 
v  hotelu (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 5x polo-
penze, 1x jízdné lanovkou, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K5C včetně storna, pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 1  500 Kč. Slevy: za  osobu 
ve  3lůžkovém pokoji: 1  000 Kč, za  osobu ve  4lůžkovém 
pokoji: 2 000 Kč. Minimální počet účastníků: 28.

Tento unikátní zájezd nabízí jednu z nejatrak-
tivnějších destinací severního Atlantiku. Při 
letu z Dánska se nám otevře výhled na magic-
ký, ledovcem pokrytý, největší ostrov světa – 
Grónsko. Samotný přelet nad touto arktickou 
pustinou je velkým zážitkem, který pak ještě 
umocní pobyt ve  městě Ilulissat. Zde se nám 
naskytne podívaná na  kry odlamující se z  le-
dovce, které proplouvají přímo v zálivu u měs-
ta (UNESCO). Nezapomenutelným zážitkem je 
fakultativní vyhlídkový let dvoumotorovým 
letadlem. V ceně zájezdu jsou dvě plavby lodí 
mezi ledovými giganty.

1. den: Odlet z Prahy do Kodaně, nocleh. 2. den: 

Ačkoliv s  CK Periscope 
Skandinávie můžete 

cestovat do  mnoha zajímavých zemí celého 
světa, téměř sousední Švýcarsko v  nabídce 
zájezdů dosud chybělo. Počínaje červnem 
2020 ale tuto mezeru zaplníme a  postupně 
vám nabídneme cesty do mnoha atraktivních 
zákoutí této malebné země uprostřed Alp, 
jejíž hranice jsou z  Prahy blíž než německý 
přístav Rostock u Baltského moře.
První letní zájezd do  Švýcarska vypravíme s  oblí-
benou průvodkyní Olgou Žákovou, jejíž láska 
k pohybu, horám a historii se společně s jejími zku-
šenostmi ze stovek zájezdů vždy promíchají do pří-

       Západní GRÓNSKO – Ilulissat

     ŠVÝCARSKO s CK Periscope a Olgou Žákovou

Odlet na západní pobřeží Grónska do Ilulissatu, 
prohlídka města, plavba lodí fjordem k  ledovci 
(v ceně zájezdu). 3. den: Pěší výlet k archeologic-
kému nalezišti v údolí Sermemmiut, rodný dům 
Knuda Rasmussena, muzeum A. Petersena, gale-
rie grónských umělců a Zionův kostel. Fakultativ-
ně výlet dvoumotorovým letadlem úchvatnou 
jezerní a  horskou krajinou nad ledovec Ilulissat. 
4. den: Plavba do typické grónské osady Illima-
naq (v  ceně zájezdu) spojená s  tradičním obě-
dem. 5. den: Odlet do  Kodaně, nocleh. 6. den: 
V ranních hodinách odlet do Prahy. Pozn.: Změna 
programu při změně letových časů nebo nepřízni 
počasí vyhrazena.

jemného zájezdového koktejlu poznání. To vše 
s  ohledem na  věk cestujících klientů. Proto jsme 
zvolili jediné pobytové místo v  hotelu v  měs-
tečku Leysin, odkud budeme krásné Švýcarsko 
společně objevovat. Večeře jsou v ceně.
Čekají na  nás mj. Ženevské jezero s  pohledy 
na  okolní vrcholky Alp, vyhlídky na  Matterhorn, 
několik cest lanovkami, a snad i aktuální novinka 
– visutá lávka mezi dvěma vrcholky (Peak to Peak) 
přímo nad ledovcem.
1. den: Brzy ráno odjezd. Luzern – nejstar-
ší zakrytý dřevěný most Kapellbrücke. 2. den: 
Vlakem po  trase Täsche – Zermatt – Gornergrat. 
Případně lanovkou na  malý Matterhorn. 3. den: 
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Další nové termíny zájezdů na rok 2020 uvádíme průběžně na webu

www.periscope.cz  e-mail: periscope@skandinavie.cz

NOVINKA

Výlet po  okolí Ženevského jezera: mj. Lausanne, 
Montreux (socha Fredieho Mercuryho), květinová 
promenáda. 4. den: Chamonix, lanovkou na  roz-
hled na  Alpy a  Mont Blanc. 5. den: Oblast Les 
Diableres – Gstaad, visutá lávka. 6. den: Návrat přes 
středověké Gruyères (stejnojmenný sýr) a Bern.


