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vystavíme Vám dárkové poukázky
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Vážení klienti,

láká  Vás  cestování?  Pak  jste  na  správném  místě�  V  našem 
nejnovějším katalogu pro  rok 2019 najdete spoustu krásných 
výletů, klasických zájezdů i speciálních zážitkových programů�

Jsme připraveni ukázat Vám fascinující památky měst, neuvěři-
telnou krásu krajiny, třpytivá jezera, skalní masivy i romantická 
mořská pobřeží� Náš  tým spolu se specializovanými průvodci 
sestavili  kvalitní programy  tak, aby  vyhovovaly  vašim zájmům, 
chuti a rozpočtu a vše s absolutním závazkem ke kvalitě�

Naše  filozofie  je  jednoduchá�  Jsme  odhodláni  dělat  Vaši 
dovolenou tak nezapomenutelnou, jak jen to je možné� 

  U nás se Vaše sny stanou realitou�

S úctou 

RNDr� Ida Wiedermannová, MBA
majitelka Bohemian fantasy spol� s r� o�

29 let
s vámi
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DOVOLENÁ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

V.I.P. služby - vždy něco navíc...
Vaše volba - spousta možností

NAŠE ZKUŠENOSTI - osobně prověřené hotely, destinace

ručíme za výběr námi prověřených služeb a hladký průběh cesty

» jednotlivé služby nebo komplexní servis
» pro individuální cesty, rodinnou dovolenou, skupiny

UBYTOVÁNÍ
» dle přání  - kempy, penziony, 
   hotely 1*nebo nejluxusnější hotely
» libovolná délka pobytu
» kvalita na 1. místě

ZAŘÍDÍME VŠE, 
ABY VAŠE DOVOLENÁ BYLA PERFEKTNÍ
Víme, jak důležitá je dovolená, napište nám, 
sjednejte si schůzku a my se o vše postaráme.

e-mail: ck@bohemianfantasy.cz
www.bohemianfantasy.cz

LETENKY
» odlety z Prahy, Vídně, Bratislavy i německých letišť

» najdeme nejlepší trasu letu

» vyberete si časy odletu a příletu

» zajistíme on line odbavení, místa v letadle,

  letištní salonky, doprovod 

DOPLŇUJÍCÍ SLUŽBY
» TRANSFERY (skupinové nebo privátní limuzíny)
» PŮJČENÍ AUTA od kvalitních autopůjčoven
» místní  PRŮVODCE a delegáty
» VýLETY v destinaci, VSTUPENKY do památek
   vstupenky do divadla, na operu, sport - po celém světě
» VÍZA   



Limity pojistného plnění (v Kč) Complex

Územní rozsah Evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření 
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení, repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

Škoda na osobních věcech 18 000 1)

Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3)

Cena za osobu Complex

Územní rozsah Evropa

do 5 dní 290 Kč

do 24 dní 490 Kč

Tato inzerce má pouze informativní charakter. 

Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Vysvětlivky:   1)   spoluúčast 500 Kč 
       2)   spoluúčast 20 % 
     3)    1 000 Kč za den

Cestovní pojištění od skutečných specialistů 
z ERV Evropské v nabídce naší kanceláře

www.ERVpojistovna.cz
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SLEVY A iNFORMACE

SLEVA ZA RYCHLÉ ROZHODNUTÍ
rezervujte si (zapla cením zálohy 50%) svou dovolenou 
včas  a  můžete  si  vybírat  z  nejza jímavějších  míst� 
Nejoblíbenější střediska a termíny bývají vyprodány 
i několik měsíců před sezonou a navíc ušetříte�

SLEVA PRO SENiORY nad 60 let
platí při zakoupení zájezdu do 1�5�2019

10%
do 31. 1. 2019

5%

SLEVA STÁLÍ KLiENTi
pro všechny, kteří využili našich služeb v roce 
2018� Platí při rezervaci zájezdu do 31�3�2019

8%

SLEVA MNOŽSTEVNÍ
pro všechny, kteří si zakoupí víc než 1 zájezd v roce 
2019� Platí celoročně a na každý zakoupený zájezd�

NABÍZÍME DOOBSAZENÍ. NEMUSÍTE 
PřiPLÁCET ZA JEDNOLůŽKOVÝ POKOJ

A –  Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno bez 
příplatku

B –  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Zlín 
příplatek 350 Kč
Hranice, Přerov příplatek 250 Kč

C –  Praha, Plzeň, Jihlava, Velké Meziříčí bez 
příplatku

při objednání 6 osob:  sleva 2 %
při objednání 10 osob:  sleva 3 %
při objednání 15 osob:  sleva 5 %
při objednání 20 osob:  1 osoba zdarma
SKUPiNY nad 20 osob 
– VŽDY SPECiÁLNÍ CENA
navíc – zájezd sestavíme na míru, dle 
požadavků, v termínu který si stanovíte 
Můžete si zvolit zájezd z katalogu nebo Vám 
sestavíme speciální program�

5%

CESTUJETE
SAMI

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

PRO 
SKUPINY 

SLEVY
(JIŽ OD 6 OSOB)

SLEVA OSOBY S POSTiŽENÍM
platí celoročně, po předložení průkazu ZTP10%

Poznámka: slevy se vztahují na zájezdy uvedené v tomto katalogu. 
Maximální výše slevy je 800 Kč na osobu a zájezd. Slevy nelze sčítat. 
Počítají se ze základní ceny bez příplatků. Nevztahují se na pobytové 
zájezdy v České republice, Maďarsku a Slovensku a na zájezdy „last 
minute“. Slevy lze uplatnit při objednání zájezdu maximálně 1 měsíc před 
termínem zájezdu. 

7%
do 28.2.2019

5%
do 31.3.2019

Autobusová doprava je zajištěna buď přímými autobusy z nástupního místa až do cíle cesty 
nebo s využitím svozů� 
Svozy a rozvozy jsou z důvodu bezpečnosti a rentability zajišťovány osobními automobily, 
mikrobusy nebo autobusy� 
Trasy nástupních míst mohou být vzájemně kombinovány� V případě, že je v odjezdovém místě 
na trase k hlavnímu autobusu méně než 6 cestujících, svozy nezajišťujeme a CK je oprávněna 
objednané nástupní místo zrušit� O  realizaci nebo zrušení svozu bude klient  informován
v Pokynech na cestu� Zrušení svozu/transferu není důvodem ke stornování zájezdu� 
V rámci zkvalitnění služeb budou v některých případech využívány i linkové autobusy a vlaky, 
které Vám zkrátí cestu po ČR např� až o 4 hodiny� 
Časy odjezdů uvedené u zájezdu jsou pouze orientační�

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č� 159/1999 Sb�
V cenách zájezdů je zahrnuto pojištění cestovní kanceláře.

Bohemian
FANTASY
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SLOVENSKO – PODHÁJSKÁ

Sledujte www.bohemianfantasy.cz

PODHÁJSKA
Obec s termálním koupalištěm s celoročním provozem

MRTVé MOŘE VE STŘEDU EVROPY – termální koupaliště s celoročním provozem s unikátní termální vodou působící na doléčení zlomenin, léčí 
ekzémy, revmatismus, bolesti zad, cévní a kloubní nemoci. 

PENZiONY QUATRO penziony se nachází cca 300–400 m od 
koupaliště, ubytování je v jedno až čtyřlůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením. 
Pokoje jsou vybaveny TV, přípojkou na internet, mají buď terasu nebo balkon.

Cena zahrnuje: ubytování za pokoj na 1 noc se snídaní, WI-FI připojení.
Slevy: děti do 3 let bez nároku na lůžko ZDARMA, děti do 12 let na lůžko 10%
Platí se na místě: pobytová taxa 0,50 EUR/osoba nad 18 let/noc.
Poznámka: pobyty kratší než 2 dny příplatek 2 EUR/den.

Bohemian
FANTASY

Kód: QUA
Termíny:

1/1p
1/2

balkon
1/2

terasa
1/3

balkon
1/2+1
terasa

1/2+1
balkon

1/3+1
balkon

1/2+2
balkon

01.01.–22.12. 840 1.080 1.080 1.650 1.420 1.420 1.950 1.790

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc pro 1 osobu 
s uvedeným stravováním.
Platba na místě: pobytová taxa 0,50 EUR/
dospělá osoba/noc

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc pro 1 osobu s uvedeným stravováním. Vstup do termálního sedacího 
bazénu v penzionu Energy II.
Slevy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Fakultativně: vstup do Římských koupelí je 15 EUR/7 dní/osoba, 5 EUR/den/osoba, 2,50 EUR/hodina/osoba.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 10 EUR/noc

Fakultativně: vstup do termálního bazénu v Energy I je 15 EUR/7 dní/osoba, 5 EUR/den/osoba, 
2,50 EUR/hodina/osoba.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 10 EUR/noc

PENZiON PRiMA Komfortní velmi kvalitní ubytování se nachází 
400 m od termálního koupaliště. Nabízí klientům vnitřní a venkovní bazén, 
saunu, fitness, společenskou místnost, restauraci, vinárnu s barem, venkovní 
terasu a zahradu. Ubytování je  zajištěno v moderně zařízených dvoulůžkových 
pokojích a apartmánech s vlastním sociálním  zařízením, TV-SAT a lednicí. 
V apartmánu je navíc obývací pokoj.
Stravování: snídaně kontinentální, večeře výběr z menu.

PENZiONY ENERGY i a ii Stojí v bezprostřední blízkosti 
termálního koupaliště. Energy I. má vlastní jídelnu a bar s 24 hodinovým provozem. 
V přízemí budovy Energy I. je hostům k dispozici sedací bazén s pravou termální 
vodou dále hydromasážní vany, vířivka, bublinkové koupele, sauna, manikúra, 
pedikúra, kosmetika, masáže, voňavé koupele a mnoho dalšího. V penzionu Energy 
II. Je k dispozici malý sedací bazén. Ubytování: dvoulůžkové pokoje s přistýlkou 
vybavené vlastním sociálním zařízením, koupelnou (sprcha), televizí a rádiem 
a apartmány (dvoulůžkové s dvěma přistýlkami), obývacím pokojem, sociálním 
zařízením, koupelnou (vana), TV, rádiem a lednicí. V Energy I pokoje nemají balkón.

APARTMÁNY ROJA Nachází se cca 100 m od termálního 
koupaliště. Nabízí ubytování ve velmi pěkných dvou a třílůžkových apartmánech 
v prvním patře. Každý apartmán má koupelnu se sprchou, WC, TV, mikrovlnou 
troubu, vařič a lednici. V areálu budovy je k dispozici krb s pose zením. V přízemí 
se nachází pivnice a obchod s po tra    vi nami. Možnost uzavřeného parkování. Wifi 
připojení v celém objektu zdarma.

Cena zahrnuje: ubytování 7 nocí pro 1 osobu, 
parkování. Nástupní den je většinou sobota.
Platba na místě: pobytová taxa 0,50 EUR/dospělá 
osoba/noc

Termíny:
PENZION ENERGY I

½
snídaně

½
polopenze

přistýlka
snídaně

přistýlka
polopenze

02.01.–30.04. 760 840 410 490

01.05.–31.10. 880 980 520 580

01.11.–22.12. 760 840 410 490

Kód: PPR
termín: celoročně

1/2
přistýlka/

/pokoj
1/2 apt.

snídaně 780 500 1.000

polopenze 940 660 1.180

Kód: ROJ
termíny:

1/2
dítě 3–10 let

přistýlka

07.01–20.12. 2.870 2.310

Termíny:
PENZION ENERGY II

½
snídaně

½
polopenze

přistýlka
snídaně

přistýlka
polopenze

02.01.–30.04. 790 890 450 520

01.05.–31.10. 910 1.010 560 620

01.11.–22.12. 790 890 450 520

Pobyty
v Podhajské 
na libovolný

počet dní

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc 
pro 1 osobu s uvedeným stravová-
ním. Hydromasážní vana a sedací 
bazén nejsou v ceně pobytu.
Slevy: dítě do 3 let bez nároku na 
lůžko zdarma.
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SLOVENSKO – RAJECKÉ TEPLiCE, DUDiNCE

Kód: APH Hotel Aphrodite Palace Hotel Aphrodite

termíny: ½ comfort ½ superior/De Luxe ½ comfort ½ superior

04.01.–17.04. 2.510 2.780 1.890 2.390

23.04.–23.12. 2.510 2.780 1.890 2.390

HOTEL APHRODiTE**** - LUxUSNÍ LÁZNě Tento hotel 
zařízen v anglickém stylu poskytuje služby na vysoké úrovni. Ubytování je zajištěno v komfortně 
zařízených dvoulůžkových pokojích vybavených vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, 
minibarem, radiobudíkem a chladničkou. Hotel svým hostům nabízí restauraci, kavárnu s výhledem 
přímo na vodní svět a komplex s relaxačními a léčebnými procedurami. K léčení a relaxaci slouží vodní 
a saunový svět, masáže nejrůznějšího druhu. Vodní svět nabízí 2 bazény s termální vodou – vodopádem 
a masážními křesílky. V orientálním saunovém světě si přijdou na své nejen milovníci sauny. Objevíte 
zde parní lázeň – arabskou, solnou, bylinkovou, tepidarium i klasickou finskou saunu.
Stravování: snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběrem z menu.

Podmínky: cena platí při pobytu minimálně na 2 noci současně s nákupem pobytového balíčku.
Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc pro 1 osobu se snídaní, neomezený vstup do termálních bazénů, saunového a fitness světa.
Platí se na místě: pobytová taxa 0,90 EUR/os/noc.
Pobyt od 7 nocí sleva 15 % z ubytování a pobytového balíčku.
Při pobytech Relax Classic od neděle do pátku od 2 a více nocí sleva 10 % z celkové ceny pobytu.

Pobytový balíček: " RELAX CLASSIC "  Cena: 1.250 Kč/os/den.
Cana balíčku obsahuje: relaxační procedury a polopenzi.
Složení procedur:
2 noci – 1x perličková olejová koupel, 1x klasická masáž (30 min.), 1x reflexní masáž chodidel (30 min.)
3 noci –  1x olejová perličková koupel, 1x klasická masáž (30 min.), 1x aromaterapeutická olejová masáž (30 min.), 1x relaxační 

masáž chodidel (30 min.).
4 noci -  1x perličková olejová koupel, 1x klasická masáž (30 min.), 1x aromaterapeutická olejová masáž (30 min.), 1x podvodní 

masáž (20 min.), 1x reflexní masáž chodidel (30 min.)
5 nocí -  1x perličková olejová koupel, 2x klasická masáž (30 min.), 1x aromaterapeutická olejová masáž (30 min.), 1x podvodní 

masáž (20 min.), 1x reflexní masáž chodidel (30 min.)
6 nocí –  1x Biarritz, 1x perličková olejová koupel, 1x klasická masáž (30 min), 1x aromaterapeutická olejová masáž (30 min.), 

1x podvodní masáž (20 min.), 1x reflexní masáž chodidel (30 min.), 1x masáž lávovými kameny (45 min).
7 nocí –  1x Biarritz, 1x perličková olejová koupel, 2x klasická masáž (30 min), 1x aromaterapeutická olejová masáž (30 min.), 

1x podvodní masáž (20 min.), 1x reflexní masáž chodidel (30 min.), 1x masáž lávovými kameny (45 min).

RAJECKÉ TEPLiCE – se nachází 15 km jižně od Žiliny. Cenné je mimořádně čisté 
ovzduší. Ještě cennější jsou léčebné termální prameny, které Rajeckým Teplicím vděčí za svůj vznik 
a jméno. Lázně využívají 38°C teplé minerální prameny obohaceny o hydrouhličitany, vápník a hoř-
čík. Léčí se zde zánětlivé a degenerativní nemoci pohybového ústrojí, stavy po úrazech a operacích 
kloubů a páteře, ulevuje pacientům po dětské obrně a Parkinsonově chorobě. 

Kód: DUD Léčebný pobyt Rekreační pobyt

Termín Polopenze Plná penze Polopenze Plná penze

01.01.–30.03. 6.490 6.990 5.990 6.490

31.03.–27.04 7.090 7.590 6.590 7.090

28.04.–15.06. 7.590 8.090 7.090 7.590

15.06.–31.08. 7.790 8.290 7.290 7.790

01.09.–28.09. 7.590 8.090 7.090 7.590

29.09.–02.11. 7.090 7.590 6.590 7.090

03.11.–21.12. 6.690 7.190 6.190 6.690

PARK HOTEL*** Leží v Hokovcích nedaleko termálních lázní Dudince. Hotel nabízí 
dvoulůžkové až čtyřlůžkové pokoje vybavené vlastním sociálním zařízením. Většina pokojů má balkon. 
Hotel je bezbariérový. Hostům jsou k dispozici bazény, sauny, masáže. Venkovní bazén s teplotou vody 
26–28 °C v provozu od dubna do října, vnitřní bazén celoročně a sedací bazén s 37 °C teplou vodou.

DUDiNCE - pobyt s autobusovou dopravou
- oblíbené lázně na jihu středního Slovenska. Dudinská minerální voda, jako jediná léčivá voda 
na Slovensku a ve střední Evropě, léčí současně nemoci pohybového aparátu a srdečně cévního 
systému a to díky ojedinělé kombinaci oxidu uhličitého a sirovodíku, vodu podobného složení 
najdete už jenom ve Vichy ve Francii. 

Vlastní doprava: sleva 700,-Kč
Cena léčebného pobytu zahrnuje: autobusovou dopravu, 6x ubytování pro jednu osobu, polopenzi nebo plnou penzi, vstupní 
lékařskou prohlídku, 10 procedur navržených lékařem, vstup do bazénu (7–19 hod.), saunu (út, čt 16–18 hod.).
Cena rekreačního pobytu zahrnuje: autobusovou dopravu, 6x ubytování pro jednu osobu, polopenzi nebo plnou penzi, vstup 
do bazénu (7–19 hod.), saunu (út, čt 16–18 hod.).
Fakultativně: příplatek za 1/1 pokoj 1.080 Kč za pobyt na 6 nocí, příplatek za pokoj s výhledem na bazén 300 Kč/pobyt, půjčení 
županu 1 EUR/den, půjčení ledničky na pokoj 4 EUR/den, parkovné 3 EUR/auto/den.
Cena nezahrnuje: pobytová taxa 0,17 EUR/osoba/den,
Děti: 0–3 roky bez nároku na lůžko a stravu zdarma, 3–12 let rekreační pobyt s polopenzí 3.800 Kč (děti do 12 let mají poloviční 
porce stravy), rekreační pobyt s plnou penzí 4.100 Kč. 

AUTOBUSOVÁ 
DOPRAVA V CENĚ

7 DNÍ
CENA OD 

5.990 KČ
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SLOVENSKO – TRENČiANSKE TEPLiCE, BEŠEŇOVÁ

Sledujte www.bohemianfantasy.cz

Bohemian
FANTASY

HOTEL BEŠEŇOVÁ***+ obklopuje areál vodního parku s termálními bazény. 
Hotel má standarní pokoje, pokoje Lux, suity, studia a apartmány. Standardní pokoje jsou vybaveny 
sociálním zařízením, minibarem, fénem, telefonem, LCD TV, WI-FI, trezor. Pokoje v patře mají balkon. 
Ve studiích a apartmánech je navíc kuchyňský kout se základním vybavením a lednicí. Klientům je 
k dispozici župan i osušky, které si můžete vzít k bazénům. Parkování zdarma. Mezi hotelové služby patří 
taxi služba, půjčovna kol, internetový koutek na recepci, v zimě skibus. V okolí Bešeňové můžete podnikat 
mnohé výlety: v létě turistiku na hrad Liptov, Malino Brdo, Vlkolínec, Velký Chopok, v zimě můžete 
provozovat zimní sporty (Lyžařské středisko Jasná, Malino Brdo), cyklisté si mohou udělat výlet 
do Liptovského Mikuláše, nebo kolem přehrady Liptovská Mara. Pobyt v tomto hotelu je vhodný jak pro 
rodiny s dětmi, tak pro jednotlivce, páry, seniory

HOTEL GALERiA THERMAL**** noblesní hotel byl otevřen v létě roku 2017, 
je napojen na areál termálního parku a má vlastní část termálních bazénů, ke kterým mají hosté privátní 
přístup. Celkem hotel disponuje 43 pokoji. Standardní pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, miniba-
rem, fénem, telefonem, LCD TV, WI-FI, trezorem, balkonem, k dispozici župan i osušky. 4 pokoje v přízemí 
mají přímý vstup k termálním bazénům z terasy. Parkování zdarma. Hostům je navíc k dispozici odpočin-
ková Fresh zóna – nabídka vody, čajů, sezónního ovoce a zeleniny ZDARMA během dne. 
Stravování (platí pro oba hotely): snídaně nebo polopenze, vynikající kuchyně, bohaté snídaně formou 
švédských stolů jsou v ceně pobytu, večeře za příplatek. 
Ceny pobytů: k dispozici na www.bohemianfantasy.cz, případně v CK. (ceny nejsou pevně stanoveny, jsou 
"dynamické", dle obsazenosti hotelu a sezóny).

HOTEL FLóRA***+ Nachází se v centru města, v těsném sousedství lázeňského parku. 
Za hotelem se nachází les, před hotelem protéká řeka Teplička. Od termálních bazénů je vzdálený cca 
350 m, od železniční stanice 400 m a od autobusové stanice 600 m. Hotel poskytuje komplexní a kvalitní 
služby. Klientům je k dispozici: fitness, bazén venkovní i vnitřní s vodními atrakcemi (trysky, masážní sedací 
bazén), stolní tenis, půjčovna kol, cvičení s fyzioterapeutem, jóga. Za příplatek je k dispozici saunový svět 
se solnou parní saunou, bylinkovou inhalací a finskou saunou. Ubytování je v jedno a dvoulůžkových 
pokojích. Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou, WC, SAT/TV, rádiem, telefonem, WI-FI připojení 
na internet. K dispozici jsou rekonstruované moderně zařízené pokoje. Převážná část pokojů má balkon 
s krásným výhledem do přírody. ZDARMA: volný vstup do bazénového komplexu s atrakcemi, do fitness, 
připojení k internetu. Stravování: snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu, předkrm, salátový bufet

TRENČiANSKÉ TEPLiCE
Lázeňské město leží v západní části Slovenska, 15 km od Trenčína. Trenčianské Teplice jsou lázně, 
ve kterých se léčí: revmatismus, ischias a stavy po úrazech. Sirnaté termální prameny mají vynikající 
vlastnosti potřebné k úspěšné léčbě pohybového aparátu. Ideální výchozí bod pro výlety na hrady a zámky 
v Trenčíně, Bojnicích, Beckově či Čachticích a do rekreačního střediska Zelená voda. 

Pobyt pro seniory „Zasloužíte si odpočinek?“ – nástup neděle
Cena zahrnuje: 5x/7x ubytování s polopenzí pro 1 osobu, orientační lékařská prohlídka, 1x klasická masáž 
částečná, 1x perličková koupel s přísadou bylinných extraktů a solí, 1x interferenční diadynamické proudy, 1x 
ultrazvuk, 1x rašelinový zábal, vstup do fitness centra, připojení k internetu, župan, uvítací nápoj dobré nálady.

Víkendový pobyt: „Jste v neustálém shonu?“ – pátek–neděle
Cena zahrnuje: 2x/3x ubytování s polopenzí pro 1 osobu, 1x masáž aroma voskem (20 min.) 1x rašelinový 
zábal (20 min.), při pobytu na 3 noci 1x perličková koupel s přísadou nebo 1x rašelinový zábal, župan 
po celou dobu pobytu, WI-FI připojení, volný vstup do bazénového komplexu, vstup do saunového světa, 
vstup do fitness.

Cena dítě pro všechny pobyty: do 3 let bez nároku na služby zdarma, od 3–12 let na přistýlce s polopenzí sleva 50 %
Fakultativně pro všechny pobyty: dospělí: příplatek plná penze 7 EUR/os./noc, 1/1 pokoj příplatek 8 EUR/osoba/noc, 
Sleva: přistýlka 6 EUR/noc
Platí se na místě: lázeňský poplatek 1 EUR/os./noc.

Ozdravný pobyt „Chcete být zdraví a fit?“ – neděle–pátek nebo neděle–neděle
Cena zahrnuje: 5x/7x ubytování s polopenzí pro 1 osobu, orientační lékařské vyšetření, 1x koupel 
v termálním bazénu se zábalem (40 min.), 1x klasická masáž částečná (20 min.), 1x podvodní masáž 
(20 min.), 1x rašelinový zábal (20 min.), 1x oxygenoterapie (60 min.), 1x perličková koupel s přísadou 
bylinných extraktů a solí (15 min.), 3x interferční proudy nebo ultrazvuk, 1x vstup do saunového světa se 
solnou parní saunou, finskou saunou, bylinkovou inhalací a tapidáriem.

Kód: FLO
termíny:

1/2
5 nocí

1/2
7 nocí

02.01.–28.04. 6.970 9.090

28.04.–29.09. 8.190 10.620

29.09.–15.12. 6.970 9.090

Kód: FLS
termíny:

1/2
5 nocí

1/2
7 nocí

02.01.–28.04. 6.160 8.400

28.04.–29.09. 7.280 9.980

29.09.–15.12. 6.160 8.400

Kód: FLS
termíny:

1/2
2 noci

1/2
3 noci

02.01.–15.12. 3.050 4.480

BEŠEŇOVÁ – obec v srdci Liptova známá svými termálními 
prameny a lázněmi
VODNÍ PARK BEŠEŇOVÁ zdejší termální voda má léčivé účinky – geotermální voda 
vyvěrá z hloubky 1987 m s teplotou 60,5 °C, má pozitivní vliv na tělo a duši. Ideální pro celoroční dovolenou, 
v létě si užijete nepřeberné atrakce venkovního areálu, v zimě si vychutnáte termální koupele... Vodní areál 
s termálními bazény s čirou i minerální vodou, adrenalinová zóna s dětskými bazény, bazén s umělými vlnami, 
tobogány, venkovní termální bazén s barem Cosmopolitan, několik termálních bazénů o teplotě 35–40 °C.
Pozn.: vstupné do vodního parku není zahrnuto v ceně pobytu, ale rádi Vám připravíme balíček na míru 
včetně vstupů – pro ubytované hosty SLEVA NA VSTUP.
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TURČiANSKE TEPLiCE,  PATiNCE

HOTEL ROYAL PALACE ***** otevřen v roce 2018, je zařízený ve 
stylu art deco a představuje jedno z NEJLUXUSNĚJŠÍCH ubytovacích zařízení na Slovensku. Nabízí 
královské ubytování v dvoulůžkových pokojích, studiích a apartmánech. Všechny pokoje jsou 
klimatizovány, mají luxusní koupelnu, WC/bidet, TV, satelit, telefon, minibar, trezor, rychlovarnou 
konvici s čajovým a kávovým servisem, koupací plášť, papuče, fén. Při příchodu ZDARMA sekt 
a mísa ovoce. V celém hotelu je bezplatné internetové připojení. Součástí hotelu je fitness cen-
trum, těločvična a Royal Bath - lázeňská část s termální vodou. Všechny procedury se provádí 
přímo v hotelu. Hotel je propojen spojovací chodbou se Spa & Aquaparkem, který je otevřený 
celoročně. Nachází se zde ČERVENÝ relaxační bazén (38°C), REHABILITAČNÍ bazén s masážní-
mi tryskami (33°C), WHIRPOOL vířivka pro 8 osob (35°C). Součástí komplexu je VITÁLNÍ SVĚT, 
bylinková parní sauna, Rasul - přírodní zábal v kombinaci se saunou, speciální a klasické masá-
že, relaxační ošetření těla a tváře. Ve venkovním areálu Aquaparku je PLAVECKÝ bazén 25 m, 
bazén s atrakcemi- venkovní bazén s vodními masážními lehátky, divoká řeka a vodními chrliče, 
TOBOGÁNY KAMIKADZE (47 m) a MOVIE (97 m), SEDACÍ bazén - vnitřní bazén kruhového typu 
se světelným efektem a masážními tryskami. Ubytovaní hosté mají vstup do Aquaparku 
ZDARMA.

WELLNESS HOTEL PATiNCE**** je oázou klidu a harmonie. Pokoje 
jsou klimatizované, mají minibar, televizi, trezor a bezplatné Wi-Fi připojení, samostatnou koupelnu. 
fén a balkon. Hotel má skvělé zázemí pro děti. Nabízí možnost zapůjčení dětské postýlky a židliček, 
dětský koutek i hlídání dětí, bowling, stolní fotbal, šipky a kulečník. 
Součástí Wellness hotelu Patince je vnitřní areál - vodní svět a saunový svět s celoročním provozem.
Využívá vlastní termální pramen s teplotou 27°C. Najdete tu velký relaxační bazén, klidový bazén, 
vířivku, dětský vnitřní bazén, finskou saunu, bylinkovou saunu a děti jistě potěší bazénový svět 
s divokou řekou, jeskyní a tryskami. V letní sezoně (od 2. poloviny června do začátku září) je k dis-
pozici venkovní areál s plaveckými i dětskými bazény a tobogány, pro hotelové hosty zdarma.

TURČiANSKÉ TEPLiCE - leží v Žilinském kraji. Místní liečivá minerální voda má poakazatelné širocespaktrální léčivé účinky 
(na nemoci pohybového ústrojí, neurologické, urologické, tráviacího ústrojí, gynekologické) díky vysokému obsahu minerálních látek.

PATiNCE - obec na jihu Slovenska známá svými léčebnými prameny s příznivým účinkem 
na pohybové ústrojí. 

DĚTSKÉ POBYTY V ROYAL PALACE - děti do 10 let na přístýlce ZDARMA, 
junioři do 15 let na přístýlce slevou

NABÍDKU žádejte v CK

DALŠÍ TYPY POBYTŮ NA WWW.BOHEMIANFANTASY.CZ

Cena zahrnuje: ubytování pro 1 osobu/pobyt, polopenzi, konzultaci s lékařem,
2 procedury na noc, neomezený vstup do Spa a Aquaparku a bylinkové parní sauny, 
30 minutový vstup do Royal Bath na každou noc.
Platí se na místě: lázeňský poplatek 1 EUR/os/noc.

Cena zahrnuje: ubytování pro 1 osobu/pobyt, polopenzi, konzultaci s lékařem,
1x Zlatá kúra Luxemburg (3 hod.) obsahuje: zlatá koupel a zlatý zábal, zlatá masáž, zlatá 
antistresová masáž hlavy a reflexní body chodidel, zlatá pitná kůra, 1x speciální masáž 
40 min., 1x vanová koupel, neomezený vstup do Spa a Aquaparku a bylinkové parní sauny, 
30 minutový vstup do Royal Bath na každou noc.

Cena zahrnuje: ubytování na 2 noci pro jednu osobu, polopenzi, neomezený vstup do bazénového světa s termální vodou, 
neomezený vstup do saunového světa, neomezený vstup do fitness centra, relaxační program, aqua aerobic, parkování, WiFi, 
1x uvítací nápoj, 1x diagnostika organismu, 1x termický zábal, dětský koutek, romantické noční koupání v pátek od 22.00hod. 
do 01.00hod., ranní plavání v sobotu a neděli od 7.00hod. 

Stravování: v Restauraci Sissi - bohatá snídaně je formou bufetu s front cooking. Obědy  formou čtyřchodového Royal Menu nebo
á la carte a večeře formou bufetu

Stravování: snídaně a večeře jsou podávány formou bohatého bufetu
Fakultativně: doplatek za neobsazené lůžko 29 Euro/noc, dítě v dětské postýlce 10 Euro/noc.
Platí se na místě: pobytovou taxu 0,82 Euro/dosp.os/noc.
Ceny jsou platné mimo svátky: 31.3.–4.4., 19.4.–22.4., 31.5.–2.6., 13.10.–17.10., 31.10.–-3.11., 6.12.–8.12.2019

Kód: RHA
termíny:

1/2
 standard

07.01.–23.12. 7.180

Kód: RHA
termíny:

1/2
 standard

07.01.–23.12. 17.890

Royal Harmony 2 noci

Royal Luxemburg 3 noci

Wellness víkend

Kód: PAV
termíny:

½ standard
Dosp.osoba na přist. 
+ dítě 6-12 na pev-

ném lůžku

Dítě 6-12 
na přistýlce

Dítě do 6 
na přistýlce

Dítě do 6 let 
bez nároku na 

lůžko

11.01.–23.12. 3.690 2.650 1.290 850 ZDARMA
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ČESKÁ REPUBLiKA – LUHAČOViCE

Rádio Haná – jsme každý den originál a během pracovní doby hrajeme každý song jen jednou!

LUHAČOViCE
– významné lázeňské město zaměřené na léčbu pohybového aparátu, trávicího, dýchacího a oběhového 
ústrojí, onkologické nemoci a poruch látkové výměny (obezity apod.) pro dospělé a děti.

HOTEL MiRAMARE***** Nachází se v klidné části města a přesto nedaleko lázeňské 
kolonády. Hotel je tvořen dvěma vzájemně propojenými budovami – Miramare I**** a Miramare II****. 
Poskytuje více jak 80 lázeňských a wellness procedur pod jednou střechou. K léčbě jsou využívány vlastní 
léčebné minerální prameny. Nachází se zde: Jávský masážní salon, dvě restaurace s možností dietní stravy 
a konzultací s odborným nutričním terapeutem, odborný lékařský personál, zdravotnická služba 24 hodin 
denně, dva bazény, sauna a solárium, denní bar, kadeřnictví, manikúra, pedikúra a kosmetika. Vlastní 
uzavřené parkoviště je přímo před hotelem. Ubytování je v pokojích superior = MIRAMARE ll, komfortně 
zařízené a s vlastním sociálním zařízením, TV+SAT, WI-FI zdarma, telefonem a ledničkou (na přání minibar), 
částečně s balkónem, a v pokojích standard = MIRAMARE l, se sprchou, WC, TV+SAT a telefonem, bez 
balkonu. U pobytů v pokojích superior je ZDARMA zapůjčení županu, u všech pobytů je volný vstup 
do bazénu, zdarma PC a WI-FI.
Seniorský pobyt, Lázně na zkoušku

Prodloužený víkend:

Seniorský pobyt: ubytování na 7 nocí s plnou penzí pro 1 os. (snídani formou 
bufetu, oběd, večeře s výběrem z menu),volný vstup do bazénu a infrasauny, 
zapůjčení županu zdarma ( kategorie superior) a 13 relaxačních procedur:  
1 x celkové kosmetické ošetření pleti a masáž, 1 x pedikůra, 3 x přístrojová 
lymfodrenáž, 1 x klasická masáž s éterickými oleji celková, 1 x anticelulitid ová 
masáž s břečťanovým gelem, 1 x perličková koupel, 1 x masáž zad a šíje 
éterickými oleji, 1x čokoládový zábal, 1 x bahenní zábal z mrtvého moře,  
1 x Kleopatřina zklidňující pomerančová koupel, 1 x syrovátková koupel se 
suchým zábalem, maskou obličeje a dekoltu.

Lázně na zkoušku: ubytování na 7 nocí s plnou penzí (snídaně formou 
bufetu, oběd, večeře a výběrem z menu), kredit 4900 kč na lékařské 
vyšetření a procedury, volný vstup do bazénu a infrasauny, zapůjčení 
županu zdarma ( kategorie superior)

Prodloužený víkend: 3 noci s polopenzí, 1x klasická masáž s éterickými oleji 
částečná nebo 1x anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x relaxační 
koupel s přísadou, 1x podvodní masáž, volný vstup do bazénu a infrasauny.

Týden pro seniory: 7x ubytování na osobu s polopenzí. Lázeňský balíček: 
1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x hydromasáž se zábalem, 1x slatinný 
obklad na celá záda, 1x suchá uhličitá koupel, 1x kyslíková terapie, volný vstup 
do wellness (bazén, saunový svět, fitness), 1x polodenní výlet do okolí,  
7x odpolední káva nebo čaj s moučníkem.
Fakultativně: plná penze 1.540 Kč/osoba/pobyt.
Týden celkové relaxace: 7x ubytování pro 1 osobu s polopenzí. Lázeňský balíček: 
1x hydromasáž se zábalem, 1x perličková koupel se zábalem, 1x bylinková 
relaxační koupel se zábalem, 1x bahenní zábal z Mrtvého moře celkový, 
2x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 2x slatinný obklad na celá záda, volný 
vstup do wellness.
Fakultativně: plná penze 1.540 Kč/osoba/pobyt.

Minirelax (4 noci): 4x ubytování s polopenzí pro 1 osobu, lázeňský balíček: 1x 
bylinková relaxační koupel se zábalem, 1x koupel z Magnéziové soli se zábalem, 
2x aromaterapeutická masáž zad a šíje, volný vstup do wellness (bazén, 
saunový svět, fitness), 1x lékařská konzulatace.
Fakultativně: plná penze 800 Kč/osoba/pobyt.
Relax víkend (3 noci): 3x ubytování s polopenzí pro 1 osobu, lázeňský balíček: 
1x hydromasáž se zábalem, 1x koupel s minerální solí Biotermál se zábalem, 
1x masáž bambuckým máslem, 2x inhalace minerální vody Vincentka, volný 
vstup do wellness (bazén, saunový svět, fitness), 1x konzultace s lékařem
Fakultativně: plná penze 600 Kč/osoba/pobyt.
V období 14.4.2019–12.5.2019 nejsou v nabídce krátkodobé pobyty – 2denní, 
3denní a 4denní (v uvedeném období budou vypsané akční nabídky Last Minute)

HOTEL POHODA**** Nachází se 30 minut od lázeňské kolonády, nedaleko od přehrady. 
Disponuje moderním komfortem nových a rekonstruovaných pokojů, které jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením, LCD TV se satelitním příjmem, minibarem, telefonem a pevným i bezdrátovým internetovým 
připojením, klimatizací, balkonem nebo francouzským oknem. Součástí hotelu je stylová restaurace, dětský 
koutek, kongresové a party salonky a nově zrekonstruované relaxační centrum nebo centrum Wellness 
s plaveckým bazénem, dvěma vířivými bazény a Saunovým světem a fitness. Spojení s městským centrem 
je zajištěno pomocí pravidelné bezplatné hotelové dopravy, a to v dopoledních i odpoledních hodinách.
Stravování: formou bohatého bufetu.

NABÍZÍME VŠECHNY WELLNESS 
HOTELY V ČR NAPř.:

Velké Losiny – lázeňský hotel Eliška
Rožnov pod Radhoštěm – Hotel Energetic ****
Velké Karlovice – Hotel Horal ***, Hotel Lanterna ****
Dolní Morava – Wellness hotel Vista ****

DÁLE V LUHAČOViCÍCH 
NABÍZÍME UBYTOVÁNÍ:

Hotel Alexandria ****
Hotel Palace ****
Hotel Niva
Penzion Stella

Bohemian
FANTASY

Kód: LHB
termíny:

Minirelax
½ pokoj

Relax víkend
½ pokoj

20.01.–24.02. 6.810 5.590

24.02.–24.03. 7.330 5.980

24.03.–14.04. 7.850 6.400

12.05.–09.06. 8.090 6.610

09.06.–08.09. 8.450 6.880

08.09.–13.10. 8.090 6.610

13.10.–17.11. 7.330 6.040

17.11.–15.12. 6.330 5.230

Kód: MIF
termíny:

Superior
1x 1/2

Standard
1x 1/2

02.01.–30.03 11.900 10.500

11.03.–21.04. 12.600 11.550

13.10.–22.12. 11.900 10.500

Kód: MIF
termíny:

Superior
1x 1/2

Standard
1x 1/2

02.01.–21.12. 6.450 5.550

Kód: LHZ
termíny:

Týden pro seniory
½ pokoj

Týden relaxace
½ pokoj

20.01.–24.02. 9.470 12.170

24.02.–24.03. 10.380 13.080

24.03.–14.04. 11.290 13.990

14.04.–09.06. 11.710 14.410

09.06.–08.09. 12.340 15.040

08.09.–13.10. 11.710 14.410

13.10.–17.11. 10.380 13.080

17.11.–15.12. 8.630 11.330

Platba na místě: lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/os/den.

Platba na místě: lázeňský poplatek ve výši 15,-Kč/
os/den. Možnost konzultace s lékařem za 
poplatek 300,-Kč.
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ČESKÁ REPUBLiKA – TEPLiCE NAD BEČVOU A HOTEL ViTALiTY

TEPLiCE NA BEČVOU
Patří v současnosti mezi špičková kardiorehabilitační centra. Zaměřují se také na léčbu onkologických 
nemocí, nemocí z poruch látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí (cukrovka), nemocí pohybového ústro-
jí či nervových onemocnění. 

HOTEL ViTALiTY**** Nachází se ve Vendryni v podhůří Těšínských Beskyd. Hotel je 
bezbariérový a nekuřácký. Vyniká jedinečným wellness centrem, které zahrnuje dvoupatrový komplex 
s netradičním střešním whirpool v přírodní zeleni s otevřeným výhledem na oblohu. Součástí hotelu je moderní 
sportovní komplex, špičkové tenisové zázemí, plážový volejbal, stolní tenis, 2 dráhy bowlingu s možností 
speciální úpravy pro děti, 18 prvotřídních venkovních drah minigolfu, fitcentrum, venkovní dětský ráj atd. 
V blízkém okolí – golf, jízda na koni, turistika, lyžování (sjezdovka Javorový vrch 6 km), cyklistika 
a paragliding. Ubytování v nadstandardně prostorných pokojích v originálním a účelném designu. Pokoje jsou 
vybaveny klimatizací, anti-alergickými matracemi, rozměrným pracovním stolem, vanou i sprchovým koutem, 
minibarem, trezorem, TV satelitem, telefonem, varným setem s konvicí a prostornou přistýlkou pro 2 osoby.

HOTEL LÁZEŇSKÝ DůM MORAVAN*** Komfortně vybavené lázeňské 
sanatorium. Hostům je k dispozici rehabilitační bazén a sauna, wellness centrum. Ubytování je v pokojích typu 
apartmán, exklusive a standard plus. Pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a toaletou, TV se satelitem, 
rádiem, telefonem a ledničkou. Stravování formou plné penze i polopenze. Možnost dietní i klasické stravy.

LÁZEŇSKÝ DůM PRAHA V roce 2016 znovu otevřen po rozsáhlé rekonstrukci. Tvoří 
hlavní dominantu lázeňskému parku v bezprostřední blízkosti kolonády. Ubytování je poskytováno 
v komfortních jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích a apartmánech s vlastním příslušenstvím. Apartmány 
jsou prostornější s rozkládací sedací soupravou, posezením a manželskou postelí. Většina pokojů má 
k dispozici terasu s výhledem do zeleně. Součástí pokojů je trezor, lednice, WI-FI připojení. Parkování pro 
klienty je zdarma a je zajištěno na nedalekém zabezpečeném parkovišti. Stravování: snídaně se podávají 
přímo v lázeňském domě, obědy a večeře (výběr ze 3 menu) v lázeňském domě Bečva.

Aktivní relaxace: 3x ubytování s polopenzí pro 1 osobu v pokoji Superior, 1x časově neomezený vstup do wellness a spa 
centra, 1x privátní wellness 1 hod. nebo noční wellness 1 hod.
Wellness pobyt: 2x ubytovní s polopenzí pro 1 osobu v pokoji Superior, 1x časově neomezený vstup do wellness a spa centra, 
1x privátní wellness 1 hod. nebo noční wellness 1 hod.
Příplatky: dvoulůžkový pokoj s výhledem na hory 200 Kč/noc, jednolůžkový pokoj 800 Kč/noc, apartmán 2000 Kč/noc.
Fakultativně: podzemní parkoviště 150 Kč/noc, pes 500 Kč/noc, pozdější check out/max do 18.00hod. 500 Kč, dětská 
postýlka pro děti do 2 let 200 Kč/pobyt, příplatek za oběd (plnou penzi) 350 Kč/osoba/noc, příplatek za oběd dítě do 12 let 
200 Kč/noc.
Slevy: pro 3. osobu (nad 12 let) na pokoji na přistýlce -500 Kč/noc.
Děti: do 5 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma, 1. dítě (5-12) 800 Kč/noc se snídaní, 2. dítě (5-12) 300 Kč/noc se snídaní.

Teplická léčebně relaxační kúra: 7x ubytování pro 1 osobu, plná penze. Nástupní dny denně kromě soboty.
Léčebný program: 1x malá vstupní lékařská prohlídka, 1x celková uhličitá koupel se zábalem, 1x celková uhličitá koupel se 
solí z Mrtvého moře, 1x celková brusinková uhličitá koupel se zábalem, 1x kyslíková terapie+vitamínový nápoj, 1x lokální 
tepelný zábal(parafín či parafango), 1x zábal celého těla z bahna z Mrtvého moře, 1x brusinková klasická masáž 
s rakytníkovým olejem, 1x klasická částečná masáž, 7x hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu.
Bonus: 2x dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu v lázeňském domě Moravan.
Léčebný pobyt Senior: 7x ubytování pro 1 osobu, plná penze. Nástupní dny denně kromě soboty.
Léčebný program: 1x malá vstupní lékařská prohlídka, 1x vyšetření EKG, 5x celková uhličitá koupel se zábalem, 2x klasická 
částečná masáž, 2x lokální tepelný zábal (parafín, parafango) nebo elektroléčba dle doporučení lékaře.
Bonus: 1x hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu.
Vůně dálek na 4 dny: 3x ubytování pro 1 osobu, polopenze. Nástupní dny denně kromě soboty.
Léčebný program: 2x koupel celková uhličitá s přírodní solí z Mrtvého moře+zábal, 1x zábal celého těla z bahna z Mrtvého 
moře, 1x vířivá nožní lázeň, 1x Madagaskarská nasáž částečná, 1x klasická masáž částečná, 1x vstup do polária včerně 
zapůjčení oděvu, 1x dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu v lázeňském domě Moravan, 3x hodinový 
vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu.
Wellness dny: 2x ubytování pro 1 osobu, polopenze.
Léčebný program: 2x celková uhličitá koupel se zábalem, 1x zábal části těla z bahna z Mrtvého moře (záda nebo dolní 
končetiny), 1x celotělová klasická aromamasáž, denně hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu.
Bonus: 1x dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu v lázeňském domě Morava.
Sleva: 10% z pobytu pri nástupu v  pondělí, úterý nebo ve středu.
Platí se na místě: lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/den.

Termín:
Aktivní relaxace 

3 noci
Wellness pobyt 

2 noci

01.01.–22.12. 6.450 4.550

Termín:
Teplická léčebně
relaxační kúra

½ standard plus

Léčebný pobyt
senior

½ standard plus

Letem světem
za 4 dny

½ standard

Wellness víkend

½ standard

LD Moravan LD Praha LD Moravan LD Praha LD Moravan LD Moravan LD Praha

01.01.–30.04. 10.371 9.905 9.293 8.668 6.117 4.098 4.040

01.05.–30.09. 11.634 11.094 10.556 9.856 6.495 4.350 4.291

01.10.–31.12. 10.371 9.905 9.293 8.668 6.117 4.098 4.040

Sledujte www.bohemianfantasy.cz
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SÁRVÁR – moderní termální a léčebné lázně Sárvár využívají termální vodu 
ze 2 pramenů (43 °C a 83 °C). Léčivá voda napomáhá při obtížích s osteoporózou, 
revmatizmem, pohybovým ústrojím a po úrazech. Léčebný a wellness komplex byl 
otevřen v roce 2002 s důrazem na služby pro návštěvníky každého věku. Celkem 
je k dispozici 3600 m2 vodní plochy v různých bazénech. V lázních jsou speciálně 
vybaveny prostory pro rodiny s malými dětmi do 2 let. Součástí lázní je i wellness 
centrum se saunami, masážemi, fitness, relaxačními lehátky a dalšími zařízeními. 
Sárvár je bohatý i na kulturní a historické památky. Výhodná poloha cca 330 km 
z Olomouce.

HOTEL SPiRiT RESORT & SPA*****
- ExKLUSiVNÍ WELLNESS  Luxusní hotel otevřený v roce 
2008. Nabízí příležitost prožít dokonalou harmonii těla a duše. Tento jedinečný hotel 
obklopen lesy a jezery leží v maďarském regionu s křišťálově čistým vzduchem.  
5 hvězdiček hotelu symbolizuje nejenom kvalitu, ale i harmonii 5 elementů: vody, 
země, ohně, vzduchu a ducha. Ubytování je zajištěno v pokojích typu PREMIUM – 
unikátně zařízených jedno a dvoulůžkových klimatizovaných pokojích s koupelnou, 
WC, TV, telefonem, minibarem, bezpečnostní schránkou a možností připojení k inter-
netu. Pokoj typu Oriental nabízí navíc kulatou orientální postel o průměru 230 cm. 
Pokoj typu Grand disponuje navíc fantastickým koutem s útulným zákoutím o roz-
měrech 200 x 160 cm, s měkkým polstrováním a intimním osvětlením. Mohou zde 
spát nebo si hrát 2 děti, ale může to být i zajímavý koutek pro dospělé. Pokoj King 
nabízí navíc vířivku, výhled na jedinečné okolí a kruhovou postel v orientálním stylu 
o průměru 230 cm. Součástí hotelu je oáza lázní a wellness (10.000 m2 plochy, 22 
bazénů). Základem pro léčebné služby je světoznámá léčivá voda. K dispozici jsou 
venkovní a vnitřní zážitkové a dětské bazény, vnitřní a venkovní vířivka s termální 
vodou. Součástí wellness je i saunový svět („saunový ostrov“), kde můžete vyzkou-
šet parní kabinu, růžovou saunu, bio saunu, finskou saunu, infrasaunu, aroma kabiny, 
laconium, frigidárium, podzemní saunu, tropickou zážitkovou sprchu a kli dovou zónu. 
Dokonalou relaxaci zažijete u jedné z masáží (podvodní, thajská, aromatická, reflex-
ní masáž těla a další) a u různých druhů lázní (bahenní, termální, Hammam, Rasul 
a jiné). Samozřejmostí jsou animační a fitness programy (terapeutické a sportovní).
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc pro 1 osobu s polopenzí v pokoji typu PREMIUM, neomezené využívání 
lázeňského, fitness a wellness centra včetně saunového světa, připojení na internet, trezor na pokoji, zapůjčení 
županu.
Cena nezahrnuje: pobytová taxa 1,6 EUR/osoba nad 18 let/noc, parkoviště 6 EUR/noc, zvířata 450 Kč/noc.
Fakultativně: příplatek za Velikonoce a Vánoce: 2.090 Kč/os/pobyt, příplatek za Nový rok 8.990 Kč/os/pobyt.
Cena dítě: 0–3 roky zdarma, 3-6 let 1.490 Kč/noc, 6-12 let 1.890 Kč/noc.
Poznámka: ubytování je možné minimálně na 2 noci.
Svátky:  14.3.–17.3., 18.4.–22.4., 7.6.–10.6., 16.8.–20.8., 30.10.–3.11., 22.12.–2.1. - pobyt minimálně na 3 noci.

Cena zahrnuje: ubytování na 3 noci (SPIRIT MIDWEEK) nebo 4 noci (SPIRIT SUMMER) pro 1 osobu 
s polopenzí v pokoji typu Premium, neomezené využívání lázeňského, fitness a wellness centra včetně 
saunového světa, fitness program, připojení na internet, trezor na pokoji, zapůjčení županu.

Kromě svátků: 14.3.–17.3., 18.4.–22.4., 7.6.–10.6., 16.8.–20.8., 30.10.–3.11., 22.12.–2.1.2020

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
7 nocí za cenu 6

14 nocí za cenu 12
platí celoročně, kromě svátků:

14.3.–17.3., 18.4.–22.4., 7.6.–10.6., 
16.8.–20.8., 30.10.–3.11., 22.12.–-2.1. 2020

Během svátků pobyt min. na 3 noci.

Balíček na 3 noci – "SPIRIT MIDWEEK" 
nástup: neděle, pondělí, úterý

Balíček na 4 noci – "SPIRIT SUMMER" 
nástup: neděle, pondělí

Kód: SPI
termíny:

dny
neděle–čtvrtek

dny
pátek, sobota

02.01.–08.01. 3.250 3.450

08.01.–18.04. 2.890 2.990

18.04.–22.04. 3.590 3.590

22.04.–05.05.. 3.250 3.450

05.05.–07.06. 2.890 2.990

07.06.–10.06. 3.250 3.450

10.06.–14.07. 2.890 2.990

14.07.–31.08. 3.250 3.450

31.08.–30.09. 2.890 2.990

30.09.–22.12. 3.250 3.450

22.12.–02.01. 3.590 3.590

Kód:
termíny:

½
Premium Další noc

06.01.–01.06. 7.790 2.590

01.09.–20.12. 7.790 2.590

Kód:
termíny:

½
Premium Další noc

02.06.–01.09. 9.890 2.490

Bohemian
FANTASY
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MAĎARSKO – BÜKFÜRDÖ GREENFiELD A REPCE GOLD

BÜKFÜRDő
– jedny z nejznámějších a nejoblíbenějších evropských léčebných lázní, otevřených 
plaveckých bazénů a zážitkových lázní a druhé největší maďarské lázně 
s nejmodernějším světem sauny a speciálním Lékařským wellness střediskem. Lázně 
umístěné na 14 hektarech jsou skutečným lázeňským komplexem se 32 bazény 
a vodní plochou přesahující 5.200 m2.

GREENFiELD HOTEL GOLF & SPA****Leží nedaleko 
proslulých lázní Bükfürdő a je určen všem, jež mají rádi pohodu – seniorům, golfistům, 
rodinám s dětmi, párům. U hotelu jsou golfové greeny známé po celém Maďarsku. 
Luxusní wellness areál o ploše 3 500 m2 nabízí wellness služby (více než 80 tradičních 
a exotických procedur), 2 termální bazény, venkovní bazén, vířivku, plavecký i dětský 
bazén, saunový svět, turecké a římské lázně nebo fitness centrum. Ubytování je v jedno 
a dvoulůžkových vkusně a útulně zařízených rekonstruovaných pokojích s možností 
přistýlky. K dispozici jsou i rodinné pokoje a suity (s částečně odděleným obývacím 
pokojem). Pokoje mají koupelnu a WC, klimatizaci, minibar, trezor, TV, satelitní programy, 
župan, telefon s přímou volbou, psací stůl, většina je s balkonem. Součástí hotelu je 
recepce, výtah, klimatizace společných prostorů, dětský koutek, restaurace, cukrárna, 
lobby bar, letní terasa, vnější ohniště na grilování a opékání, místnost na společenské 
a karetní hry, obchod se suvenýry, ordinace lékařů. K dalšímu vybavení patří: stolní tenis, 
šipky, tělocvična, lehátka a slunečníky, nordic walking hole.

HUNGUEST HOTEL RÉPCE GOLD****
Je přímo spojen koridorem s lázněmi Bükfürdö a nabízí svým 
klientům veškeré pohodlí: kvalitní lázeňské služby, ale i sportovní programy, výbornou 
gastronomii a pohodlné pokoje. Všechny pokoje jsou klimatizované a mají koupelnu, WC, 
TV, telefon, minibar, bezpečnostní schránku a možnost připojení na Internet. K dispozici 
jsou nekuřácké pokoje a alergikům pokoj s vyparketovanou podlahou. S výjimkou 
10 pokojů, do kterých je možno umístit přistýlku, mají všechny ostatní balkón. Pro rodiny 
jsou rodinné pokoje, které jsou spojitelné dveřmi, ale mají i samostatné vchody a tím 
pádem jsou vhodné i bez umístění přistýlky pro pohodlné ubytování 4 osob. Stravování 
je formou polopenze – formou bohatého bufetu, kde najdete delikatesy maďarské 
i mezinárodní kuchyně.

Cena zahrnuje: ubytování na 1 noc pro 1 osobu s all inclusive, uvítací drink, 
neomezené využívání Wellness centra, bazénů, fitness centra a tělocvičny, 
účast na fitness a sportovních programech, připojení k internetu, zapůjčení 
županu, parkování.
All inclusive: bufetová snídaně, konzumace minerální vody, džusu, káva 
(automat) a čaje během dne, oběd (2 polevky, 2 hlavní jídla, salátový bufet, 
desert), nebo balíček pro golfisty, káva a zákusek odpoledne, buferová večeře 
( 2 polévky, 5 hlavních jídel, sýry, dezert, salátový bufet), pivo a víno z nabídky 
dne po dobu večeře a v Piano baru do 22.00 hod.
Platí se na místě: pobytová taxa 1.65 Eur/os/noc.
Fakultativně: pes 20 Eur/noc. Pokoje typu Suite a rodinné pokoje na 
vyžádání.
Poznámka: minimální délka pobytu 4 noci, v termínu: 30.06.–16.08. 
a 20.08.–01.09. minimální dálka pobytu 5 nocí.
SLEVY: děti do 8,99 let zdarma, děti 9-13,99 let 980,-Kč/noc, děti od 14 let 
1960,-Kč/noc.

Cena zahrnuje: ubytování pro 1 osobu na 1 noc s polopenzí, vstup do 
hotelového wellness, dle počtu nocí počet vstupů do Thermal parku v Bük I.a 
II. zona, župan, sportovní program, parkování, Wi-Fi na pokoji a v lobby.
Slevy: Dítě 0-3 roky zdarma, dítě 3-6 let 75% sleva ze základní ceny, dítě 6-12 
let 50% sleva ze základní ceny.
Příplatky: pobytová taxa 2 EUR/osoba/noc nad 18 let, deposit na hodinky 
umožňující vstup do lázní Bük 2000 HUF nebo 7 EUR nebo 200 Kč – platí se na 
recepci, rodinný pokoj +20% k základní ceně, pes 19 EUR/noc.

Zájezdy pro skupiny na míru za speciální ceny.

Kód: HUN
 Termín:

1/2
pá–ne

1/2
ne–čt

Přistýlka
osoba nad 12 let

01.01.–14.03. 1.890 1.690 1.150

14.03.–17.03. min. 3 noci 2.090 2.090 1.590

17.03.–31.03 1.890 1.690 1.150

01.04.–18.04. 1.990 1.790 1.390

18.04.–22.04. min. 4 noci 2.350 2.350 1.750

22.04.–07.06. 1.990 1.790 1.390

07.06.–10.06. min. 3 noci 2.190 2.190 1.650

10.06.–31.08. 1.890 1.690 1.590

01.09.–20.12. 1.990 1.790 1.390

Kód: GRE
termíny: Classic

01.01.–14.03. 2.390
14.03.–17.03. 2.790
17.03.–31.03. 2.390
31.03.–19.04. 2.490
19.04.–22.04. 2.790
22.04.–07.06. 2.490
07.06.–10.06.. 2.790
10.06.–30.06. 2.490
30.06.–16.08. 2.190
16.08.–20.08. 2.790
20.08.–01.09. 2.190
01.09.–31.10. 2.490
31.10.–03.11. 2.790
03.11.–22.12. 2.390

Další nabídku  
do hotelů  

a penzionů 
v Maďarsku
žádejte v CK



Pobyty pro skupiny
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Cena zahrnuje: ubytování pro 1 osobu na 1 noc s polopenzí, volný vstup 
do vnitřních i vnějších bazénů (včetně termálního bazénu), saunového světa, 
jacuzzi, laconium, do fitness studia, gymnastické místnosti, venkovních 
tenisových kurtů, účast na sportovních a wellness programech, zapůjčení 
županu, denní nabídku léčebných čajů a parkování.

Platí se na místě: pobytová taxa 1,75 EUR/osoba/noc

Slevy: děti do 5 let zdarma, děti 5-12 let na přistýlce sleva 50%, třetí dospělá 
osoba sleva 20%.
Poznámka: ubytování minimálně na 2 noci, v období svátků min. 3 noci, 
příplatek za 1/1 pokoj 20 EUR/noc. Při nástupu na pobyt v pátek a sobotu je 
příplatek 280 Kč/osoba/noc.
Příplatky Velikonoce (19.4.–21.4.) 55 EUR/os/noc.
Příplatky Vánoce (24.12., 25.12., 26.12.) 70 EUR/os/noc.
Příplatky Silvestr (31.12.) 270 EUR/os.

Speciální akce: 7=6

HEVÍZ
– jedno z největších a nejznámějších lázeňských středisek v Maďarsku, leží 
šest kilometrů od Balatonu. Nachází se zde největší přírodní termální jezero Evropy 
– Hevízské jezero, které nabízí celoroční koupání díky ojedinělému mikroklimatu. 
Lázeňské město překvapí své hosty i svou dobře vybudovanou infrastrukturou. Léčivé 
účinky termální vody jsou vhodné zejména k léčení potíží pohybového ústrojí,  
kloubních onemocnění a revma.

LOTUS THERME HOTEL & SPA*****
– LUxUSNÍ WELLNESS  je nejexkluzivnější wellness hotel 
v Hevízu. Hotel se nachází cca 650 m od termálního jezera. Ubytování je zajištěno 
ve dvoulůžkových pokojích typu standard vybavených vanou nebo sprchou, WC, LCD 
TV-Sat, DVD přehrávačem, klimatizací a balkonem nebo terasou. Restaurace Corvinus 
nabízí speciality maďarské i mezinárodní kuchyně včetně vegetariánských jídel a bio 
pokrmů. V hotelu je k dispozici recepce 24 hodin denně, internet, směnárna, menší 
obchody, prádelna, konferenční místnosti a půjčovna aut a kol. Wellness centrum nabízí 
saunový park (parní lázeň, infra kabiny, zahradní, finskou, venkovní a aroma saunu...), 
bahenní zábaly a další procedury a solnou jeskyni postavenou z bloků soli z Mrtvého 
moře (vzduch je plný minerálů a stopových prvků – zvýšení imunologie těla). Venkovní 
a vnitřní bazény jsou napájeny termální vodou z jezera. K dispozici je také fitness, 
golfové hřiště, plážový volejbal, tenis, jízda na koni, jóga a další aktivity.
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu

HUNGUEST HOTEL RÉPCE*** Nachází se v lázeňském 
městečku Bükfürdö. Hotel je situován do klidné oblasti uprostřed vzrostlých listnatých 
stromů. Přímo z hotelu je vstup do termálních lázní krytou 
spojovací vytápěnou chodbou. Hotelovým hostům je k dispozici vstupní 
prostor s recepcí, restaurace s maďarskou i mezinárodní kuchyní, bar, společenská 
místnost se satelitní TV, obchůdek se suvenýry, wellness centrum (plavecký bazén, 
sauna, vířivka, parní kabina) a parkoviště. V parku u hotelu je k dispozici hřiště 
na košíkovou, volejbal a kuželková dráha. Je zde možnost zapůjčení jízdních kol 
(za poplatek). V blízkosti lze využít také golfové hřiště, tenisový kurt a bowling. Hotel 
za poplatek poskytuje služby kadeřníka, kosmetiky, manikúru, pedikúru nebo 
masáže. WI-FI připojení ZDARMA v lobby hotelu.
Ubytování: Vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny 
sociálním zařízením (sprcha, toaleta, fén, župany), satelitní TV, rádio, telefon, minibarem. 
Pokoje nemají balkón, pouze francouzské okno.
Stravování: polopenze – snídaně a večeře formou bufetu, večeře bývají tematické

Cena zahrnuje: ubytování pro 1 osobu a 1 noc s polopenzí, vstup do hotelového wellness, dle počtu nocí počet 
vstupů do Thermal parku v Bük I.a II.zona, župan, sportovní program, parkování, Wi-Fi na pokoji a v lobby.
Slevy: Dítě 0-3 roky zdarma, dítě 3-6 let 75% sleva ze základní ceny, dítě 6-12 let 50% sleva ze základní ceny.
Příplatky: pobytová taxa 2 EUR/osoba/noc nad 18 let, deposit na hodinky umožňující vstup do lázní Bük 2000 HUF 
nebo 7 EUR nebo 200 Kč – platí se na recepci, rodinný pokoj +20% k základní ceně, pes 19 EUR/noc.

Kód: HUN
 Termín:

1/2
pá–ne

1/2
ne–čt

Přistýlka
osoba nad 12 let

01.01.–14.3. 1.490 1.390 1.190

14.03.–17.03. min. 3 noci 1.690 1.690 1.250

17.03.–31.03. 1.490 1.390 1.190

01.04.–18.04. 1.590 1.450 1.190

18.04.–22.04. min. 4 noci 1.790 1.790 1.390

22.04.–07.06. 1.590 1.450 1.190

07.06.–10.06. min. 3 noci 1.590 1.590 1.190

10.06.–31.08. 1.490 1.490 1.190

01.09.–20.12. 1.590 1.450 1.190

Kód: LOT
 Termín:

1/2
standard

07.01.–31.03. 2.690

01.04.–18.04. 2.890

19.04.–01.06. 2.990

02.06.–29.08. 2.890

30.08.–27.09. 2.990

28.09.–19.12. 2.890

20.12.–05.01. 2.990

Bohemian
FANTASYMAĎARSKO – HOTEL RÉPCE A HEVÍZ



 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – SEZNAM ZÁJEZDů DLE TERMÍNU KONÁNÍ
datum zájezd str.

Březen
03.03. Laa an der Thaya - termální lázně 41
09.03. Győr - termální lázně 40
16.03. Osvětim a solné doly Wieliczka 40
16.03. Vídeň 41

22.03.-24.03. Bükfürdö • Sárvár • Kehida 34
22.03.-24.03. Tři dny v lázních Bükfürdő (Sárvár) 34
29.03.-31.03. Tři dny v Budapešti a zámek Gödöllő 35
Duben

06.04. Győr - termální lázně 40
09.04. Rajecké Teplice - Žilina 40

11.04.-16.04. Holandsko s návštěvou Květinového korza 23
13.04.-14.04. Krakov a solné doly Wieliczka 37
19.04.-21.04. Bükfürdö • Sárvár • Kehida 34
19.04.-21.04. Tři dny v lázních Bükfürdő (Sárvár) 34
19.04.-21.04. Tři dny v Budapešti a zámek Gödöllő 35
19.04.-22.04. Lázně východního Maďarska 35
20.04.-22.04. Německý Legoland a ZOO, delfinárium 29

27.04. Laa an der Thaya - termální lázně 41
27.04. Ametystová štola a zážitkové zahrady Kittenberger 41

30.04.-05.05. Malebné Toskánsko a ostrov Elba 16
Květen

01.05. Historické památky v okolí Vídně 41
07.05.-12.05. Provence a Francouzská riviéra 24
07.05.-12.05. Benátky • Florencie • Řím • Vatikán 16
07.05.-12.05 Romantická údolí Rýna a Mosely 28

08.05. Hrady a zámky rakouského Podyjí 41
08.05. Vídeň 41
08.05. Vídeň s návštěvou Schönbrunnu 41

08.05.-12.05. Paříž a Versailles s návštěvou Remeše 25
09.05.-12.05. Benátky a ostrovy v Benátské laguně 16
10.05.-12.05 Královské hrady středních Čech 39

11.05. Otcovy příkopy u Mariazellu 40
11.05. Győr - termální lázně 40

11.05.-12.05.
Termální lázně Podhájska - koupání, Hronský 
Beňadik, Nitra

38

11.05.-12.05 Krakov a solné doly Wieliczka 37
14.05.-19.05. Jezera a města severní Itálie a švýcarské Alpy 21
15.05.-19.05. Italská klenotnice 17
16.05.-19.05. Pohádkové zámky Bavorska 28
16.05.-21.05. Malta a Gozo - letecky 17
17.05.-19.05. Bükfürdö • Sárvár • Hevíz 34
17.05.-19.05. Tři dny v lázních Bükfürdő (Sárvár) 34
17.05.-19.05. Tři dny v Budapešti a zámek Gödöllő 35
17.05.-19.05. Maďarská inspirace 34

18.05. Krakov 40
18.05. Medvědí soutěska 40

18.05.-19.05. Mozartův Salzburg 30
18.05.-20.05. Německý Legoland a ZOO, delfinárium 29
24.05.-26.05. Zámky jižních Čech - památky UNESCO 39

25.05. Laa an der Thaya 41
25.05. Bratislava s plavbou po Dunaji 40
25.05. Polsko - zábavní park Energylandia 40

25.05.-26.05. Hrady a zámky česko-rakouského pomezí 30
31.05.-02.06. Krásy západních Čech 39
31.05.-02.06. Krásy solné komory s turistikou 31
31.05.-07.06. Kouzelná Andalusie - letecky 17
Červen
01.06.-03.06. Německý Legoland a ZOO, delfinárium 29
03.06.-09.06. Normandie a Bretaň 24
04.06.-09.06. Benátky • Florencie • Řím • Vatikán 16
04.06.-09.06. Švýcarsko - velký okruh 23
04.06.-09.06. Malebné Toskánsko a ostrov Elba 16
05.06.-09.06. Paříž a Versailles s návštěvou Remeše 25
06.06.-09.06. Benátky a ostrovy v Benátské laguně 16
06.06.-09.06. Tyrolsko a nejkrásnější místa Alp 30

07.06.-09.06.
Košice • Bardějovské koupele • Štrbské pleso - 
vlakem

38

07.06.-09.06. Tři dny v Budapešti a zámek Gödöllő 35
08.06. Győr - termální lázně 40
08.06. Medvědí soutěska 40
08.06. Vídeň 41
08.06. Vídeň s návštěvou Schönbrunnu 41

08.06.
Vodopády Palfau a Dřevěná vodní stezka v údolí 
řeky Mendling

40

13.06.-16.06. Berlín • Postupim • Drážďany • Míšeň 39
14.06.-16.06. Hitlerovo Orlí hnízdo • Vysoké Taury • Salzburg 31
15.06.-16.06. Krakov a solné doly Wieliczka 37
20.06.-23.06. Pohádkové zámky Bavorska 28
21.06.-23.06. Kouzla Slovenska 38
21.06.-23.06. Bükfürdö • Sárvár • Hevíz 34

datum zájezd str.
21.06.-26.06. Tři dny v lázních Bükfürdő (Sárvár) 34

22.06. Krakov 40
22.06. Laa an der Thaya - termální lázně 41

28.06.-30.06. Šumava z české i německé strany 39
29.06. Hrady a zámky rakouského Podyjí 41

29.06.-01.07. Německý Legoland a ZOO, delfinárium 29
Červenec
02.07.-07.07. Jezera a města severní Itálie a švýcarské Alpy 21
02.07.-07.07. Romantická údolí Rýna a Mosely 28
02.07.-07.07. Benátky • Florencie • Řím • Vatikán 16
03.07.-07.07. Paříž a Versailles s návštěvou Remeše 25
03.07.-07.07. Kouzelný svět horských železnic 22
05.07.-07.07. Toulky Slovenskem 38
05.07.-07.07. Tři dny v Budapešti a zámek Gödöllő 35

06.07. Historické památky v okolí Vídně 41
08.07.-13.07. Velký okruh Polskem 37
09.07.-14.07. Provence a Francouzská riviéra 24
09.07.-14.07. Velký okruh Slovinskem 32
10.07.-14.07. Německá hanzovní města 29
10.07.-14.07. Okruh Dánským královstvím 23

13.07. Vysoké Tatry a Štrbské pleso 40
13.07. Vídeň 41

13.07.-14.07. Krakov a solné doly Wieliczka 37
14.07.-21.07. Cestou Trollů za krásami norských fjordů 27
16.07.-21.07. Ukrajina za zapomenutými krásami Podkarpatské Rusi 32
19.07.-21.07. Bükfürdö • Sárvár • Hevíz 34
19.07.-21.07. Tři dny v lázních Bükfürdő (Sárvár) 34
19.07.-23.07. Petrohrad - letecky 33

20.07. Wachau - romantická plavba na lodi (UNESCO) 41
26.07.-28.07. Hitlerovo Orlí hnízdo • Vysoké Taury • Salzburg 31

20.07. Polsko - zábavní park Energylandia 40
20.07. Wachau - romantická plavba na lodi (UNESCO) 41

21.07.-28.07. Okruh Pobaltím 33
24.07.-28.07. Sv. Mořic a masiv Bernina 21

27.07.
Semmering- za slavnou horskou železnicí a 
dobrým vínem do Rustu u Neziderského jezera

41

Srpen
02.08.-04.08. Český ráj a liberecko 39
02.08.-04.08. Krásy solné komory s turistikou 31

03.08. Bratislava s plavbou po Dunaji 40
06.08.-11.08. Švýcarsko - velký okruh 23
06.08.-11.08. Ukrajina za zapomenutými krásami Podkarpatské Rusi 32
10.08.-11.08. Krakov a solné doly Wieliczka 37
10.08.-12.08. Německý Legoland a ZOO, delfinárium 29
11.08.-18.08. Skotsko za tajemstvím jezera Loch Ness 26
12.08.-18.08. Normandie a Bretaň 24
13.08.-18.08. Rumunsko 31
14.08.-18.08. Kouzelný svět horských železnic 22
16.08.-18.08. Bükfürdö • Sárvár • Hevíz 34
16.08.-18.08. Tři dny v lázních Bükfürdő (Sárvár) 34
16.08.-18.08. Tři dny v Budapešti a zámek Gödöllő 35
16.08.-18.08. Hitlerovo Orlí hnízdo • Vysoké Taury • Salzburg 31

17.08. Vídeň 41
17.08. Vídeň s návštěvou Schönbrunnu 41
17.08. Hrady a zámky rakouského Podyjí 41
17.08. Vysoké Tatry a Štrbské pleso 40

17.08.
Semmering- za slavnou horskou železnicí 
a dobrým vínem do Rustu u Neziderského jezera

41

20.08.-25.08. Malebné Toskánsko a ostrov Elba 16
20.08.-25.08. Velký okruh Slovinskem 32
21.08.-25.08. Paříž a Versailles s návštěvou Remeše 25
23.08.-25.08. Královské hrady středních Čech 39
23.08.-25.08. Krásy solné komory s turistikou 31
23.08.-27.08. Švýcarská mozaika 22

24.08. Wachau - romantická plavba na lodi (UNESCO) 41
24.08. Medvědí soutěska 40

24.08.-25.08. Hrady a zámky česko-rakouského pomezí 30
30.08.-01.09. Toulky Slovenskem 38

31.08. Tulln - zahradní veletrh 41
Září
03.09.-08.09. Ostrov Rujána – k břehům baltského moře 29
04.09.-16.09. Německá hanzovní města 29
05.09.-08.09. Benátky a ostrovy v Benátské laguně 16
05.09.-08.09. Pohádkové zámky Bavorska 28
05.09.-08.09. Tyrolsko a nejkrásnější místa Alp 30
06.09.-08.09. Hitlerovo Orlí hnízdo • Vysoké Taury • Salzburg 31
06.09.-08.09. Zámky jižních Čech - památky UNESCO 39

07.09.
Vodopády Palfau a Dřevěná vodní stezka v údolí 
řeky Mendling

40

07.09. Historické památky v okolí Vídně 41
07.09.-16.09. Korsika - krásy Napoleonova ostrova 25

datum zájezd str.
10.09.-15.09. Jezera a města severní Itálie a švýcarské Alpy 21
10.09.-15.09. Romantická údolí Rýna a Mosely 28
11.09.-15.09. Italská klenotnice 17
12.09.-15.09. Berlín • Postupim • Drážďany • Míšeň 28
13.09.-15.09. Krásy západních Čech 39

13.09.-15.09.
Košice • Bardějovské koupele • Štrbské pleso - 
vlakem

38

13.09.-15.09. Kouzla Slovenska 38
14.09. Klášter Dürnstein a Dolní Kounice 41
14.09. Otcovy příkopy u Mariazellu 40
14.09. Znojemské historické vinobraní 41

14.09.-15.09. Krakov a solné doly Wieliczka 37
14.09.-15.09. Mozartův Salzburg 30
14.09.-16.09. Německý Legoland a ZOO, delfinárium 29
16.09.-22.09. Požitkářská Itálie 19
17.09.-22.09. Benátky • Florencie • Řím • Vatikán 16
17.09.-22.09. Švýcarsko - velký okruh 23
17.09.-22.09. Provence a Francouzská riviéra 24
18.09.-26.09. Velký okruh Portugalskem 27
20.09.-22.09. Maďarská inspirace 34
20.09.-27.09. Kouzelná Andalusie - letecky 17

21.09. Laa an der Thaya - termální lázně 41
24.09.-29.09. Malebné Toskánsko a ostrov Elba 16
24.09.-29.09. Města a vína Toskánska 18
26.09.-29.09. Lázně východní Maďarska 35
26.09.-30.09. Paříž a Versailles s návštěvou Remeše 25
26.09.-01.10. Malta a Gozo - letecky 17
27.09.-29.09. Bükfürdö • Sárvár • Hevíz 34
27.09.-29.09. Tři dny v lázních Bükfürdő (Sárvár) 34
27.09.-29.09. Tři dny v Budapešti a zámek Gödöllő 35
27.09.-30.10. Lázně východní Maďarska 35

28.09. Krakov 40
28.09. Vídeň s návštěvou Schönbrunnu 41
28.09. Wachau - romantická plavba na lodi (UNESCO) 41

28.09.-30.09. Německý Legoland a ZOO, delfinárium 29
Říjen
01.10.-06.10. Gastronomie a památky severní Itálie 20
03.10.-06.10. Benátky a ostrovy v Benátské laguně 16
04.10.-06.10. Prodloužený víkend v dolním Slezsku 39

05.10. Győr - termální lázně 40

05.10.-06.10.
Termální lázně Podhájska - koupání, Hronský 
Beňadik, Nitra

38

12.10. Rajecké Teplice - Žilina 40
12.10. Krakov 40
12.10. Mutěnice - Burčákový pochod 41

12.10.-13.10. Krakov a solné doly Wieliczka 37
19.10. Laa an der Thaya - termální lázně 41

23.10.-28.10. Malebné Toskánsko a ostrov Elba 16
23.10.-28.10. Provence a Francouzská riviéra 24
25.10.-27.10. Festival klobás v Békéscsabě a termální lázně 35

26.10. Vídeňská muzea - vstupy zdarma a se slevou 41
26.10. Trnava • Smolenice • Bradlo 40

26.10.-28.10 Maďarská inspirace 34
26.10.-28.10. Tři dny v Budapešti a zámek Gödöllő 35
26.10.-28.10. Bükfürdö • Sárvár • Hevíz 34
26.10.-28.10. Tři dny v lázních Bükfürdő (Sárvár) 34

28.10. Bratislava s plavbou po Dunaji 40
28.10. Osvětim a solné doly Wieliczka 40

Listopad
15.11.-17.11. Tři dny v lázních Bükfürdő (Sárvár) 34
15.11.-17.11. Bükfürdö • Sárvár • Kehida 34

16.11. Rajecké Teplice - Žilina 40
30.11. Vánoční Vídeň 43

30.11.-01.12. Krakov a solné doly Wieliczka 43
30.11.-01.12. Norimberk, Bamberk, Amberk 43

Prosinec
06.12. Vánoční Vídeň 43
07.12. Vánoční Vídeň 43
07.12. Vánoční Krakov 43

07.12.-08.12. Mozartův Salzburg 43
07.12.-08.12. Budapešť – Szentendre – Ostřihom 43
07.12.-08.12. Mnichov a Regensburg 43

14.12. Vánoční Vídeň 43
14.12. Vánoční Bratislava 43
14.12. Vánoční Wroclaw 43
21.12. Vánoční Budapešť 43
21.12. Vánoční Salzburg 43
21.12. Vánoční Vídeň 43
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – iTÁLiE
bez nočního přejezdu

BENÁTKY A OSTROVY V BENÁTSKÉ LAGUNě
Murano • Burano • Torcello
1. den –  Odjezd v 5:00 z Olomouce přes Rakousko do Itálie, odpoledne ubytování v letovisku LIDO DI JESOLO, možnost 

pozdně odpoledního koupání, nocleh.
2. den –   Po snídani příjezd na odstavné parkoviště, odtud lodí vaporetto nebo vlakem do BENÁTEK - celodenní prohlídka: PIAZZA 

SAN MARCO se zvonicí, dóžecím palácem, lodžií a bazilikou San Marco, Most vzdechů, Ponte Rialto, rybí tržnice 
s výhledem na palác Casa d´Oro a další paláce kolem CANAL GRANDE,  návrat do hotelu dle počasí v 19–21 hodin.

3. den –   Po snídani odjezd k přístavišti, plavba lodí na ostrovy v BENÁTSKÉ LAGUNĚ: Murano s tradičními sklárnami, 
Burano proslavené barevnými domy a Torcello s trůnem hunského krále Attily, byzantskou katedrálou (vstupné 
cca 2 EUR) a zbytky baptisteria Santa Fosca. Odpoledne volno, možnost kupání na ostrově LIDO. Večer návrat 
lodí do Punta Sabbioni, odjezd, noční jízda Rakouskem

4. den –   V ranních hodinách příjezd do Olomouce.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování se 
snídaní v hotelu***, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy do památek, vaporeto (jízda 7,5 EUR, 
celodenní lístek 20 EUR, dvoudenní lístek 30 EUR), ceny 
vstupů do kostelů 4 EUR, Dóžecí palác 19 EUR, Academia 
12 EUR
Platí se na místě: pobytové taxy

Piazzetta San Marco

16
Školení pro firmy – služební cesty

ostrov Elba

Pisa – náměstí Zázraků

Bohemian
FANTASY

MALEBNÉ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA
Lucca • Pisa • Volterra • Siena • Elba • Florencie
1. den –  Odjezd v 4:00 z Olomouce. Celodenní přejezd Rakouskem a Itálií. V odpoledních hodinách zastávka 

v BOLOGNI, hlavním městě provincie Emilia-Romagna, sídle arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. 
Poté přejezd na ubytování v okolí Florencie. Nocleh.

2. den –   Dopoledne LUCCA - malebné toskánské město obehnané hradbami. Hlavní náměstí nese jméno Napoleona, 
tržiště na místě starého římského divadla, rodný dům Giacoma Pucciniho. Odpoledne PISA - město proslavené 
šikmou věží, původně etruské obchodní centrum. Městem protéká řeka Arno. Na Piazza del Duomo stojí 
ojedinělá skupina staveb: Dóm, Šikmá věž a Baptisterium. Návrat na ubytování.

3. den –  Návštěva malebného městečka SAN GIMIGNANO, které je jedním z nejatraktivnějších míst v Toskánsku. 
Prohlídka náměstí s fontánou a rodovými věžemi. SIENA – prohlídka architektonického komplexu centra, 
tvořeného kostely a paláci. Ubytování v oblasti Piombina a Volterry.

4. den –  Po snídani odjezd do přístavu Piombino, plavba lodí na ostrov ELBA do hlavního města Portoferraia. Prohlídka 
města: radnice, kostel Misericordia, kde se každý rok 5. května koná zádušní mše za Napoleona. Villa di Mulini, 
bývalá Napoleonova rezidence. Odpoledne návrat lodí do Piombina. Prohlídka VOLTERRY – město známé 
zpracováním alabastru. Prohlídka historické části tvořené středověkými paláci a impozantní radnicí, městská 
brána Arco Etrusco. Nocleh.

5. den –  Po snídani odjezd do FLORENCIE – celodenní prohlídka - Palazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi s mnoha slavnými 
sochami, Piazza del Duomo s katedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, Ponte Vecchio se zlatnickými 
krámky. Individuální volno k návštěvě muzeí a dalších památek. Večer odjezd do ČR.

6. den –  Dopoledne příjezd do Olomouce.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování 
v hotelu se snídaní, plavbu lodí na Elbu, služby 
průvodce.
Fakultativně: příplatek na jednolůžkový pokoj 2.240 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupy.
Platí se na místě: pobytové taxy a místní doprava.

č. zájezdu termín cena odjezdy
HVT 3004 30.04.–05.05. 8.790 A, B
HVT 0406 04.06.–09.06. 8.790 A, B
HVT 2008 20.08.–25.08. 8.790 A, B
HVT 2409 24.09.–29.09. 8.790 A, B
HVT 2310 23.10.–28.10. 8.790 A, B

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubyto vání 
v hotelu se snídaní, služby průvodce.
Fakultativně: příplatek na jednolůžkový pokoj 1.890 Kč,
Vatikánská muzea 16 EUR.
Platí se na místě: v případě plavby lodí do Benátek tam 
i zpět za 10 EUR/osoba, pobytové taxy.

BENÁTKY, řÍM, FLORENCiE,VATiKÁN
1. den –  Odjezd z Olomouce v 4:45  hod, přes Rakousko, přejezd do oblasti řeky Piavy, známé boji v době I. světové války, 

pokračování do Lido di Jesolo, ubytování v blízkosti pláže, možnost procházky po historickém středu městečka, 
případně koupání v moři. Ubytování, nocleh.

2. den –   Po snídani BENÁTKY – náměstí sv. Marka, bazilika a zvonice sv. Marka, Most vzdechů, Ponte di Rialto, Scuola 
San Rocco, Dóžecí palác, kostel Dei Frari, případně Galerie Akademie a kostel Santa Maria della Salute. Odpoledne 
volno. Večer přejezd na ubytování u Florencie, nocleh.

3. den –   Po snídani odjezd do FLORENCIE – Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi se slavnými sochami, 
Piazza del Duomo se slavnou katedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio se 
zlatnickými krámky, kostel Santa Croce s náhrobky slavných osobností, možnost návštěvy galerie Uffizi, která 
patří mezi nejvýznamnější obrazárny světa (individuálně), Akademie s Michelangelovým Davidem (individuálně). 
V podvečerních hodinách odjezd do Říma, nocleh v hotelu u Říma.

4. den –  Po snídani ŘÍM – pěší okruh – Koloseum, Fori Imperiali, Kapitol, Quirinal, kostel Sta. Maria Maggiore,
Sv. Petr v řetězech, Forum Romanum, Kapitolské náměstí s Palácem konzervátorů, Piazza Venezia, Pantheon, 
Piazza Navona, Augustovo mauzoleum, Piazza Popolo s egyptským obeliskem, Španělské schody… Individuální 
volno k návštěvě muzeí. Nocleh.

5. den –   Po snídani možnost fakultativně navštívit VATIKÁN a Vatikánská muzea (slavné Raffaelovy Stanze, Sixtinská 
kaple, obrazová galerie, sbírky antických a středověkých plastik), prohlídka baziliky Sv. Petra s možností vystoupit 
do kopule kostela s nádherným výhledem na Řím. Odpoledne procházka po dalších památkách – Prezidentský 
palác na Quirinalu s kašnou Krotitelé koní, Fontána di Trevi, Diokleciánovy lázně… Večer odjezd z Říma.

6. den – Příjezd do ČR v poledních hodinách. 

Santa Maria del Fiore

Florencie

č. zájezdu termín cena odjezdy
BRI 0705 07.05.–12.05. 7.890 A, B
BRI 0406 04.06.–09.06. 7.890 A, B
BRI 0207 02.07.–07.07. 7.890 A, B
BRI 1709 17.09.–22.09. 7.890 A, B

č. zájezdu termín cena odjezdy

BMT 0905 09.05.–12.05. 4.290 A, B

BMT 0606 06.06.–09.06. 4.290 A, B

BMT 0509 05.09.–08.09. 4.290 A, B
BMT 0310 03.10.–06.10. 4.290 A, B
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – iTÁLiE, MALTA, ŠPANěLSKO
bez nočního přejezdu

Cena nezahrnuje: případné vstupy, transfer z Brna na letiště a zpět.
Fakultativně: 4 x večeře v hotelu 1560 Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj 4290 Kč, odbavené zavazadlo do 20 kg 1300 Kč, 
transfer z Brna na letiště a zpět: 450 Kč/1 cesta.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku na Maltu (včetně letištních tax), 
5x ubytování se snídaní ve dvoulůžkových pokojích*** hotelu, uvedené 
výlety, služby průvodce, transfer z letiště do hotelu a zpět.

MALTA A GOZO – letecky
1. den – Odlet z Vídně na Maltu. Po příletu transfer do hotelu, seznámení se s okolím, nocleh.
2. den –  Po snídani LA VALLETTA, hlavní město ostrova pod ochranou UNESCO s dokonalým systémem opevnění z polo-

viny 16. století. Odpoledne tradiční rybářská vesnička Marsaxlokk, s malebným přístavem s barevnými čluny, 
plná typických restaurací a taveren nabízejících převážně ryby a plody moře. Návrat na ubytování.

3. den –  Po snídani prohlídka prehistorické lokality s chrámy HAGAR QIM a MNAJDRA, které patří 
k nejpůsobivějším maltským památkám. Odpoledne bývalé hlavní město ostrova MDINA. Zdejší úzké uličky lákají 
k procházkám, z terasy za katedrálou je úchvatný výhled na celý ostrov. Dále RABAT, ve kterém se nacházejí 
katakomby sv. Pavla a Agáty. Zastávka na úchvatných útesech Dingli. Návrat na ubytování.

4. den –  Po snídani celodenní výlet na ostrov GOZO. Návštěva hlavního města ostrova Victoria s citadelou a katedrálou. 
Volno k nákupům, návrat na ubytování.

5. den –  Po snídani prohlídka okolí hlavního města La Valletty – zábavní čtvrti St. Julian’s a Paceville. Město Vittoriosa, 
bývalé sídlo řádu maltézských rytířů. Odpoledne volno.

6. den –  Po snídani osobní volno, odjezd na letiště a odlet do Vídně. Po příletu možnost transferu do Brna.

KOUZELNÁ ANDALUSiE – letecky
Malaga • Granada • Gibraltar • Ronda • Sevilla • Cordoba
1. den –  Odlet z Prahy, případně z Bratislavy nebo z Vídně do Malagy, přejezd do hotelu, nocleh.
2. den –  Po snídani prohlídka MALAGY – rodné město Pabla Picassa se starobylým centrem, katedrálou a přístavem, 

návštěva dominanty města - pevnosti Gibralfaro ze 14. století a maurského hradu Alcazaba s překrásnou 
vyhlídkou.  Individuální volno k návštěvě muzeí a dalších památek. Návrat do hotelu, nocleh.

3. den –  Po snídani odjezd do GRANADY, jednoho z nejkrásnějších měst Evropy, návštěva ALHAMBRY – dokonalé ukázky 
arabského stavitelského umění (památka UNESCO). Procházka starobylou čtvrtí Albaicín, katedrála 
s královskou hrobkou. Večer návrat na nocleh.

4. den –  Po snídani odjezd na nejjižnější část Evropy: GIBRALTARU, prohlídka starého města. Možnost fakultativní vyjížďky 
minibusem na gibraltarskou skálu s prohlídkou jeskyně Sv. Michala. Při dobré viditelnosti lze vidět břehy Afriky 
a rozhraní Atlantiku a Středozemního moře. Návrat do hotelu.

5. den –  VOLNÝ PROGRAM, snídaně, pobyt u moře, koupání, nocleh
6. den –  Po snídani výlet do horského městečka RONDA, které leží na okrajích rokle, 100 m nad řekou Guadalevín, 

pokračování územím přírodního parku Sierra de Grazalema přes pueblos blancos, typické vesničky 
s charakteristickými bílými domy. Návrat na ubytování, nocleh.

7. den –  Po snídani celodenní prohlídka perly Andalusie SEVILLY, bývalé přístavní čtvrti El Arenal, nábřeží řeky Guadalquivir 
s býčí arénou, maurskou věží, židovská čtvrť Santa Cruz, katedrálou La Giralda, v níž je pohřben Kryštof Kolumbus. 
Možnost výstupu na věž s výhledem na město, prohlídka maurské pevnosti Real Alcázar s krásnými interiéry 
a zahradami. Ubytování v Seville, nocleh.

8. den –  Po snídani odjezd do CORDOBY, jejíž historické centrum se rozprostírá kolem mešity v maurském slohu přeměněné 
na katedrálu, staré hradby a židovská čtvrť, římská brána a středověký most přes řeku Guadalquivir. Přejezd 
do Malagy, večer odlet.

č. zájezdu termín cena
MAL 1605 16.05.–21.05. 16.990
MAL 2609 26.09.–01.10. 16.990

č. zájezdu termín cena
AND 3105 31.05.–07.06. 19.790
AND 2009 20.09.–27.09. 19.790

iTALSKÁ KLENOTNiCE
Marino • Ravena • Urbino • Bologna • Ferrara
1. den –  Odjezd z Olomouce ve 4.00 přes rakouské Alpy do Itálie, odpoledne prohlídka románského opatství

POMPOSA, ubytování v hotelu v přímořském letovisku, večeře.
2. den –   Dopoledne prohlídka rodného města Rafaela Santiho – URBINO s vévodským palácem a obrazárnou (UNESCO), 

odpoledne návštěva samostatné republiky SAN MARINO a v podvečer prohlídka středověkého jádra městečka RIMINI 
(románské vládní paláce, hrad Malatestů). Návrat do hotelu, večeře.

3. den –   Ráno prohlídka chrámu SANT’APOLLINARE IN CLASSE s cennými mozaikami (UNESCO), poté další
slavné mozaiky v RAVENNĚ (bazilika San Vitale, mauzoleum Gally Placidie aj. – vše v UNESCO), odpoledne 
starobylá, rozlehlá, „učená, tučná a červená“ BOLOGNA s nejstarší evropskou univerzitou, největším farním 
kostelem světa, hrobem sv. Dominika, sochařskými díly Michelangela a Jacopa della Quercia, jednou 
z nejdůležitějších obrazáren Itálie a proslulou gastronomií. Návrat do hotelu, večeře.

4. den –  Dopoledne prohlídka bizarního městečka COMACCHIO, které působí jako zmenšenina Benátek a je známé 
nakládanými úhoři, v případě zájmu lze v místním muzeu vidět starořímskou loď objevenou archeology. Po poledni 
příjezd do FERRARY (UNESCO) a podrobná prohlídka tohoto stále ještě nedoceněného města: gotická čtvrť, 
renesanční palácová čtvrť, katedrála, hrad rodu Este, renesanční letohrádky (Palazzina di Marfisa d’Este, Palazzo 
Schifanoia se slavnými freskami). Volno k procházkám, večeři apod.

5. den –  Po snídani odjezd do ČR, příjezd do Olomouce ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování, 
3x polopenzi, služby průvodce.
Fakultativně: příplatek na jednolůžkový pokoj 2.100 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupy.
Platí se na místě: pobytové taxy.

San Marino

č. zájezdu termín cena odjezdy
ITK 1505 15.05.–19.05. 7.390 A, B

ITK 1109 11.09.–15.09. 7.390 A, B

POLOPENZE 
V CENĚ Bologna

Ferrara

Gibraltar

Cena zahrnuje: letenku do Malagy vč. letištních tax, kabinové zavazadlo 
do 10 kg, autokarovou dopravu ve Španělsku, 7x ubytování v hotelu*** 
se snídaní, služby průvodce
Fakultativně: vstup do Alhambra 620 Kč - nutno objednat předem v CK, 
5 x večeře 1150 Kč, odbavené zavazadlo do 20 kg 1300 Kč,  
transfer - Brno - letiště - Brno (informace v CK)

NÁŠ TIP

Rádio Haná – tady jsme doma, tady prožíváme vše s vámi. Linka do studia 585 22 55 88
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ZÁJEZDY ZA POŽiTKY – iTÁLiE
bez nočního přejezdu

MěSTA A VÍNA TOSKÁNSKA
Siena • San Gimignano • Chianti • Montalcino • Montepulciano  
• klášter Monte Oliveto Maggiore • opatství Sant’Antimo • Val d’Orcia 
• Pienza – Trasimenské jezero

Cesta za poznáním kultury a gastronomie jižního Toskánska mimo trasy masového turismu. 
Ochutnáte čtyři z nejproslulejších italských vín. Poznáte nádherná středověká města. V každém 
z nich budete mít dost času na prohlídku pamětihodností i radosti nicnedělání. Uvidíte světoznámé 
renesanční památky a vychutnáte si toskánskou krajinu. Náš průvodce vás na každém místě zasvětí 
do historie, provede po památkách, doporučí vám místní podniky, bude tlumočit při degustacích 
a poradí vám při nákupech.

1. den –  V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR a denní přejezd do Toskánska. Navečer krátká zastávka 
v dokonale zachovalém opevněném městečku MONTERIGGIONI. Přejezd do hotelu.

2. den –  Panoramatickou cestu věhlasnou vinařskou oblastí CHIANTI si zpestříme zastávkami na zajímavých 
místech a degustací Chianti Classico (možnost nákupu). Odpoledne si prohlédneme SAN GIMIGNANO, 
jedno z nejlépe zachovaných středověkých měst Evropy (památka UNESCO). Společná prohlídka města, 
volný čas k návštěvě např. městského muzea s obrazárnou, Velké věže, nového muzea San Gimignano 
1300 s trojrozměrným modelem města, restaurací a vináren s ochutnávkou vyhlášeného bílého vína 
Vernaccia di San Gimignano v místních vinotékách atd. Návrat do hotelu.

3. den –  Po snídani pojedeme do oblasti Crete Senesi navštívit slavný klášter MONTE OLIVETO MAGGIORE, jehož 
největší chloubou je cyklus  fresek od Luky Signorelliho a Sodomy. Vyhlídková cesta údolím Val d’Orcia 
(UNESCO) do PIENZY, renesančního prototypu ideálního města (také UNESCO). Zájemci mohou navštívit 
palác Piccolomini s geometricky ztvárněnou renesanční zahradou a nádhernou vyhlídkou do kraje. 
Přejezd do MONTEPULCIANA. Na okraji města zastávka u renesančního chrámu Madonna di San Biagio 
od architekta Antonia San Galla staršího. Prohlídka výjimečně zachovalého města s mnoha renesančními 
paláci. Exkurze v rodinném vinařství a degustace jednoho z „velkých vín Itálie“, Vino Nobile di 
Montepulciano. Volný čas, např. na večeři nebo posezení v historické kavárně Poliziano. Přejezd do hotelu, 
ubytování.

4. den –  Po snídani si prohlédneme malé středověké městečko MONTALCINO, místo, kde vzniklo další z „velkých 
vín“, Brunello di Montalcino. Degustace vína v montalcinské pevnosti. Volný čas k procházce, návštěvě 
vinotéky, posezení v historické kavárně… Návštěva opatství SANT’ANTIMO (chrám z 9.–12. století). 
Cesta údolím Val d’Orcia do starobylého města CORTONA, kde se odehrávají filmy Pod toskánským 
sluncem a Věrná kopie. Možnost prohlídky MAEC, jednoho z nejdůležitějších muzeí etruské civilizace, 
popř. zdejší obrazárny. Návrat na ubytování.

5. den –  Po snídani odjezd do SIENY a prohlídka tohoto neuvěřitelného města, ve kterém jako by stále trval 
středověk: hlavní náměstí Campo, slavná katedrála s cennými památkami (jako novinka Porta del cielo: 
možnost návštěvy střechy a ochozů katedrály s výhledem na město i dovnitř chrámu), malířská díla 
sienských mistrů, gotické paláce, klikaté uličky, lahůdkářství, vinotéky… Čas na návštěvu některého 
ze světoznámých muzeí (radnice, obrazárna, dómské muzeum). Mezi 20.00 a 21.00 odjezd ze Sieny 
a noční přejezd do ČR.

6. den –  V poledních hodinách příjezd do Olomouce.

Cena zahrnuje: doprava autobusem, 4x ubytování se snídaní, 
ochutnávka v Chianti, dugustace vína Nobile di 
Montepulciano, dugustace v Montalcino,  služby průvodce.
Cena nezahrnuje: případné pobytové taxy, vstupy.
Fakultativně: 1/1 pokoj 1.700 Kč/osoba/pobyt.

Montepulciano

Siena 

Siena 

OSVĚDČENÝ

Bohemian
FANTASY

č. zájezdu termín cena odjezdy

TOS 2409 24.09.–29.09. 10.290 A, B

Cestujete sami? Nabízíme doobsazení.



Rádio Haná Skyrock – nejlepší rockový výběr na Hranicku a v Lipníku nad Bečvou na 103,1 FM
19

ZÁJEZDY ZA POŽiTKY – iTÁLiE
bez nočního přejezdu

Torino – Castello Valentino

Barolo

Rýžové plantáže

Piemont

POŽiTKÁřSKÁ iTÁLiE
Soave • Franciacorta • Lago d’iseo • Bergamo • Barbaresco • Barolo • Cherasco
• Torino • Eataly • rýžové plantáže u Vercelli • Milano • dvě degustace vína 
• pět vinařských oblastí

Již tradiční podzimní cesta za poznáním kulturních a gastronomických pokladů severní 
itálie. Letos s návštěvou největšího festivalu sýra na světě, prohlídkou „savojského 
Versailles“ a ZCELA BEZ NOČNÍCH PřEJEZDů. Každý den možnost nákupů a čas na večeři.

1. den –  V ranních hodinách odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské 
oblasti, historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka, 
možnost nákupu vína nebo posezení ve vinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

2. den –  Po snídani přejezd do slavné vinařské oblasti FRANCIACORTA, kde se vyrábí šampaňskou metodou 
nejznámější italský sekt (Franciacorta DOCG). Exkurze v historickém vinařství, degustace vína, 
možnost nákupu. Výlet lodí po krásném jezeře ISEO kolem ostrovů Monte Isola, Loreto a San 
Paolo. Prohlídka starobylého středověkého BERGAMA (tzv. Horní město s unikátními památkami 
a několika historickými kavárnami; světoznámá renesanční kaple Colleoni; UNESCO). Čas 
na večeři, přejezd do hotelu.

3. den –  Po snídani exkurze na RÝŽOVÝCH PLANTÁŽÍCH v okolí Vercelli, kde se produkuje nejkvalitnější rýže 
na světě, možnost nákupu. Poté vyhlídková jízda proslulou vinařskou oblastí BAROLO, degustace 
vína a exkurze v rodinné vinařské firmě, procházka malebným městečkem Barolo. Odpoledne 
uvidíte centrum italského chovu šneků, půvabné CHERASCO s šachovnicovým půdorysem, poutním 
chrámem Madonna del Popolo a skvělými čokoládovnami. Společná večeře v Cherascu  
v osvědčené restauraci (menu se šneky nebo bez šneků). Ubytování v hotelu v oblasti Alby. 

4. den –  Po snídani návštěva firmy, která vykupuje a zpracovává vzácné bílé LANÝŽE: ochutnávka a hledání 
lanýžů v lesíku s „trifulau“ a jeho psem. Zastávka ve vinařském městečku BARBARESCO a možnost 
ochutnat zdejší slavné víno v Regionální vinotéce. Poté se zúčastníte jednoho z největších 
světových festivalů sýra CHEESE 2019 v městě BRA, sídle organizace Slowfood. Pro zájemce 
prohlídka města (chrám sv. Ondřeje podle Berniniho projektu, originální kostel sv. Kláry, historická 
kavárna Converso aj.) a poté volný čas k ochutnávkám stovek sýrů a jiných tradičních produktů. 
Ubytování v hotelu v Turíně. Večer pro zájemce návštěva největšího gastronomického nákupního 
centra na světě EATALY, jehož součástí je i několik restaurací. Eataly nabízí převážně výrobky 
menších producentů sdružených v organizaci Slowfood. Naproti stojí slavná avantgardní továrna 
Fiatu LINGOTTO z let 1916-23.

5. den –  Celodenní pobyt v TURÍNĚ (Torino), bývalém hlavním městě Savojska, království Sardinie-Piemont 
a Itálie, milionové metropoli kávy a čokolády s širokými bulváry, historickými kavárnami 
a svéráznými barokními památkami. Ráno vyjížďka k BAZILICE SUPERGA, monumentálnímu 
baroknímu chrámu, v němž se nachází hrobka sardinsko-piemontských králů a z jehož terasy se 
naskýtá krásná vyhlídka na město. V centru prohlídka památek se zastávkami u historických 
podniků (možnost ochutnat nugát, karamely, zmrzlinu, tramezzini, vše podle starých receptů). 
Ve volném čase si budete moci prohlédnout např. Královský palác (UNESCO), Egyptské muzeum 
(druhé největší na světě), nedávno otevřenou Savojskou galerii nebo ochutnat piemontské 
sladkosti v některé ze slavných historických kaváren a cukráren. Návrat do hotelu se skupinou 
nebo volný večer ve městě.

6. den –  Po snídani přejezd na RÝŽOVÉ PLANTÁŽE v okolí Vercelli, kde se produkuje nejkvalitnější rýže 
na světě. Exkurze v historické manufaktuře, možnost nákupu rýže na risotto. Odpoledne MILANO 
– prohlídka centra města, volný čas k návštěvám muzeí (obrazárna Brera, hrad, museum 20. 
století, Museo Poldi-Pezzoli, muzeum divadla Alla Scala...), posezení v luxusních kavárnách, nákupy 
(slavné lahůdkářství Peck, historické cukrárny, „čtyřúhelník módy“...). Večer přejezd do hotelu.

7. den –  Po snídani odjezd z hotelu, cesta přes italské a rakouské Alpy, návrat do Olomouce před 21.00.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování v hotelu se snídaní, degustace ve 
Franciacortě, degustace vína v Barolu, hledání lanýžů, 1x večeře v Cherascu.
Cena nezahrnuje: případné pobytové taxy, cestovní pojištění, rýžovou plantáž, výlet lodí.
Fakultativně: 1/1 pokoj 2.900 Kč/os./pobyt

Torino – čokoláda

Lanýže
č. zájezdu termín cena odjezdy

GAS 1609 16.09.–22.09. 12.990 A, B
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GASTRONOMiE A PAMÁTKY SEVERNÍ iTÁLiE
Soave • Modena • Sabbioneta • Colorno • Castell’Arquato • Cremona • Parma • Bologna 
• ochutnávky parmezánu, parmské šunky a balzamického octa – každý den příležitosti k nákupu 
specialit a čas na večeři

Tento zájezd míří do opravdového kulinářského srdce itálie. Bologna bývá považována za hlavní 
město italské gastronomie. Parma dala své jméno dvěma proslulým výrobkům: parmské šunce 
a parmezánu. Z Modeny pochází balzamický ocet, z Cremony „turecký med” torrone. Navíc je 
Pádská nížina plná památek světového významu: historické jádro Bologne (jedno z největších 
v Evropě), románské památky Modeny a Parmy, fresky Correggia a Parmigianina v Parmě či 
renesanční vévodská rezidence v Sabbionetě. Letos je náš zájezd ZCELA BEZ NOČNÍCH 
PřEJEZDů.

1. den –  V 6.00 odjezd z Olomouce. Odpoledne příjezd do SOAVE, centra stejnojmenné vinařské oblasti, 
historického benátského městečka s hradem a zachovaným opevněním. Procházka po městečku, 
možnost nákupu vína nebo posezení ve vinárně, popř. večeře. Ubytování v hotelu.

2. den –  Po snídani odjezd do oblasti Modeny. Exkurze ve staré rodinné manufaktuře vyrábějící pravý balzamický 
ocet (ochutnávka min. dvou druhů aceto balsamico tradizionale DOP přímo ze sudů, z toho jeden druh zrající 
100 let; k tomu výběr tradičních místních výrobků a vína).  Možnost nákupu. Poté návštěva SABBIONETY, 
rezidence rodu Gonzaga (památka UNESCO): vévodské paláce, unikátní renesanční divadlo od Scamozziho 
(první volně stojící divadlo v Evropě). Krátká zastávka v COLORNU (zámek Marie-Luisy, vdovy po Napoleonovi 
– exteriér). Odpoledne prohlídka historického centra MODENY, především jedné z nejcennějších románských 
katedrál v Itálii (UNESCO). Volný čas na večeři, nákupy, popř. návštěvu muzea automobilky Ferrari 
v originální budově Jana Kaplického či významné obrazárny v Muzejním paláci. Přejezd do hotelu.

3. den –  Po snídani výlet do LANGHIRANA: degustace pravé parmské šunky a exkurze v manufaktuře, možnost 
nákupu. Na úpatí Apenin návštěva dokonale zachovaného středověkého městečka CASTELL’ARQUATO. 
Odpoledne prohlídka starobylé CREMONY, města spojeného s Claudiem Monteverdim, houslařstvím 
(je možné navštívit Stradivariho muzeum), středověkou ovocnou směsí mostarda di Cremona a nugátem 
torrone. Volný čas k návštěvě historických cremonských cukráren, popř. k večeři. Návrat do hotelu. 

4. den –  Po snídani exkurze v jediné sýrárně, která vyrábí pravý parmezán  z mléka vzácných „červených krav“ 
(vacche rosse), ochutnávka a možnost nákupu. Prohlídka PARMY s jejím nepřeberným bohatstvím 
památek: dóm, románské baptisterium, Palazzo della Pilotta s cennou obrazárnou, chrám Steccata, 
vévodský park, v případě zájmu prohlídka interiérů klasicistního Královského divadla. Volný čas, možnost 
večeře či nákupů ve skvělých místních lahůdkářstvích a cukrárnách. Návrat do hotelu.

5. den –  Po snídani výjezd k baroknímu poutnímu chrámu Madonna di San Luca vysoko nad Bolognou. Je možné 
projít část nejdelšího krytého schodiště na světě. Přejezd do centra BOLOGNE a podrobná prohlídka 
města, kde vznikla mortadella, tortellini, tagliatelle, lasagne, boloňské ragú aj. Uvidíte hrob sv. Dominika 
s Michelangelovými sochami, románský komplex chrámů přezdívaný „Jeruzalém“, největší farní kostel 
na světě, barokní budovu nejstarší evropské univerzity, zachované rodové věže, slavná boloňská 
podloubí a také historické „pastificio“ (prodejnu domácích těstovin a cukrárnu v jednom). Ve volném 
čase lze prohlédnout sbírky Národní galerie s díly mistrů tzv. boloňské školy (Carracciové, Guercino, 
Guido Reni) či Městského muzea (monumentální sály a obrazárna), hýřit ve zdejších lahůdkářstvích 
a cukrárnách, navštívit trh v uličkách kolem staré univerzity, koupit si pětiletý parmezán… Volný čas 
na výhodné nákupy místních specialit, procházky a večeři. Mezi 20.00 a 21.00 odjezd do hotelu.

6. den –  Po snídani odjezd z hotelu. Předpokládaný příjezd do Olomouce před 22.00.

Cena zahrnuje: doprava autobusem, 5x ubytování v hotelu se snídaní, exkurze a ochutnávka v sýrárně, 
služby průvodce. 
Cena nezahrnuje: případné pobytové taxy, cestovní pojištění, vstupy, návštěva octárny.
Fakultativně: 1/1 pokoj 1.800 Kč/osoba/pobyt.

Parma

Parmská šunka

Bohemian
FANTASY

č. zájezdu termín cena odjezdy
KUL 0110 01.10.–06.10.. 10.590 A, B



Lago di Lugano

Lago Maggiore

Fotografie byly použity se souhlasem Switzerland Tourism

JEZERA A MěSTA SEVERNÍ iTÁLiE 
A ŠVÝCARSKÉ ALPY
Sv. Mořic • Lago di Como • Lugano • Locarno • Lago Maggiore • všechny tři Borromejské 
ostrovy • Lago di Garda • Milán • Verona • Vicenza

1. den –  Brzy ráno odjezd z ČR. Průjezd krásnou krajinou Solnohradska, Tyrol a Engadinu, zastávka ve slavném 
SVATÉM MOŘICI – prohlídka a volný čas. Přes PRŮSMYK MALOJA přejezd na ubytování, nocleh.

2. den –  Po snídani cesta po celém západním pobřeží jezera LAGO DI COMO, krátká zastávka u Villy Olmo na okraji 
COMA, přejezd do italské části Švýcarska, zastávka na Mysu sv. Martina na Luganském jezeře, prohlídka 
dvou věhlasných klimatických lázní LUGANA (fresky Bernardina Luiniho, katedrála, Villa Ciani, jezerní 
promenáda…) a LOCARNA. Ubytování v Itálii.

3. den –  Po snídani odjezd k jezeru LAGO MAGGIORE, prohlídka malebné Stresy na břehu jezera, fakultativně výlet 
lodí na Borromejské ostrovy - Isola Bella s barokním zámkem a slavnou terasovitou zahradou. Možnost 
koupání v jezeře. Navečer projížďka podél břehů jezera do starobylé Arony, fakultativně výstup do sochy 
San Carlo s vyhlídkou. Večer ubytování v oblasti MILÁNA.

4. den –  Po snídani prohlídka MILÁNA - procházka centrem kolem opery La Scala, prohlídka světoznámého dómu, 
možnost fakultativního vstupu do obrazárny v Castello, kde je mj. umistěna jedna z pozdních piet 
Michelangelových. Odpoledne přejezd ke Gardskému jezeru (LAGO DI GARDA), prohlídka SIRMIONE - jedno
z nejkrásnějších středověkých městeček na jezeře, průjezd po břehu jezera přes rekreační střediska s horským 
panoramatem. Večer ubytování u VERONY.

5. den –  Po snídani prohlídka VERONY a jejích římských památek - aréna, římské hradby, hrad, hrobky rodu Scaligerů, 
katedrála. Poté procházka po VICENZE hlavni ulice Corso Andrea Palladio prochazi středem stareho centra 
a je lemovana renesančnimi palaci, Teatro Olimpico, nejstarši kryte divadlo v Evropě. Odpoledne přijezd do 
PADOVY – starobyle město nabizi velke množstvi pamatek a je take univerzitnim centrem (od roku 1221)
i poutnim mistem, kam lide přichazeji uctit sv. Antonína Padovánského. Večer odjezd do ČR.

6. den – Návrat do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování 
v hotelu se snídaní, služby průvodce.
Platí se na místě: pobytové taxy.
Cena nezahrnuje: vstupy.

Lago di Garda

č. zájezdu termín cena odjezdy
JŠA 1405 14.05.–19.05. 7.890 A, B 
JŠA 0207 02.07.–07.07. 7.890 A, B 
JŠA 1009 10.09.–15.09. 7.890 A, B 

Rádio Haná – nejlepší hudební výběr a nejlepší pokrytí v našem kraji!
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ŠVÝCARSKO, iTÁLiE
bez nočního přejezdu

SV. MOřiC A MASiV BERNiNA
Výlet do jedné z nejkrásnějších částí Alp. V okolí Sv. Mořice se vám naskytnou možnosti 
nenáročných túr. Díky dvoudenní síťové jízdence si do sytosti užijete výhledů z alpských 
velikánů a také se projedete po slavné železniční linii Bernina (UNESCO). 

1. den –  Odjezd v časných ranních hodinách do Rakouska, prohlídka malebného historického města HALL IN TIROL 
a ubytování v hotelu v oblasti Tyrolska.

2. den –  Po snídani cesta krásnou krajinou údolí Vinschgau (Venosta) přes průsmyk Reschenpass kolem jezera, 
v němž pramení Adiže; zastávka u věže zaplaveného kostela v Altgraun. Přejezd do Švýcarska a návštěva 
jedné z nejvýznamnějších památek evropského raného středověku: kláštera MüSTAIR (památka UNESCO). 
Prohlídka klášterního kostela s freskami z karolinské doby (8.-9. století). Pokračování do Dolního Engadinu 
do malebného městečka ARDEZ, kde se dokonale zachoval soubor lidové architektury (domy zdobené 
sgraffitem). Cesta přes Horní Engadin a kolem Sv. Mořice a řady jezer v jeho okolí do PRŮSMYKU MALOJA 
a do údolí Bregaglia a na italské straně hranice podvečerní procházka po starobylém městě CHIAVENNA. 
Ubytování.

3. den –  Po snídani návrat do oblasti Sv. Mořice a vyjížďka kabinovou lanovkou na CORVATSCH do výšky 3303 m 
n. m. Poté prohlídka SV. MOŘICE: část BAD (Forum Paracelsus s pramenem sv. Mořice, který byl využíván 
už v době bronzové) a DORF (elegantní centrum s hotelem Badrutt, Segantiniho muzeem a stavbami Normana 
Fostera). Vyjížďka slavnou pozemní lanovkou na vyhlídkový bod MUOTTAS MURAGL (2454 m n. m.): ikonický 
podvečerní pohled na řadu jezer mezi Sv. Mořicem a průsmykem Maloja. Návrat do hotelu.

4. den –  Po snídani návrat do Sv. Mořice a vlakem po LINII BERNINA přejezd nad lesní hranici do stanice DIAVOLEZZA. 
Vyjížďka kabinovou lanovkou na stejnojmenný vrchol (2973 m n. m.), odkud se naskýtá nejlepší výhled 
na ledovce Pers a Morteratsch a na masiv Bernina (4049 m n. m.). Možnost občerstvení, pro zájemce 
nenáročná túra na další vyhlídku Sass Queder (1,8 km, max. převýšení 93 m). Pokračování vlakem 
na nejvyšší bod linie Bernina (OSPIZIO BERNINA, 2253 m n. m.) a podél Bílého jezera na ALP GRüM (úžasná 
vyhlídka do údolí Poschiavo směrem k Itálii a na ledovec Palü). Zpět na Ospizio vlakem (volný čas u Bílého 
jezera) nebo individuálně pěšky (5 km, převýšení 175 m), možnosti občerstvení jsou v obou stanicích. 
Návrat vlakem do vyhlášeného letoviska PONTRESINA s elegantní hotelovou architekturou, krátká procházka. 
Noční přejezd do ČR.

5. den –  Příjezd v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování se snídaní, služby průvodce, dvoudenní jízdenka 
(lanovky+železnice)
Platí se na místě: pobytové taxy.
Cena nezahrnuje:  vstupy.
Fakultativně: jednolůžkový pokoj 2010,-Kč

č. zájezdu termín cena dospělý cena dítě 6–12 cena dítě 13–17 odjezdy

SVM2407 24.07.–28.07. 10.240 8.570 9.340 A, B

NOVINKA

Bernina express

Sv� Mořic Švýcarsko

Piz Bernina



RHB železnice

Kappelbrücke

Fribourg

Fotografie byly použity se souhlasem Switzerland Tourism

Rýnské vodopády

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování 
v hotelu*** se snídaní, služby průvodce.
Fakultativně příplatky: 2x večeře 1.400 Kč.
Platí se na místě: pobytové taxy.

ŠVÝCARSKÁ MOZAiKA
Kostnice • Stein am Rhein • vodopády Rýna • Bern • Interlaken • Wilderswil • Lauterbrunnen
Thun • Luzern • Pilatus • Vaduz
1. den –  Odjezd pozdě odpoledne do Švýcarska.
2. den –  Dopoledne příjezd do KOSTNICE na břehu BODAMSKÉHO JEZERA, prohlídka města včetně Husova památníku, 

dále přejezd přes kouzelné městečko STEIN AM RHEIN  do SCHAFFHAUSENU – zastávka u VODOPÁDŮ RÝNA  
později odpoledne odjezd přes BERN, večer ubytování v oblasti Lucernu, nocleh.

3. den –  Po snídani výlet do oblasti JUNGFRAUREGIONU - dopoledne zastávka v INTERLAKENU a WILDERSWILU, možnost 
výjezdu zubačkou na Schynige Platte s výhledem na Jungfrau, pokračování k ledovcovým vodopádům 
u LAUTERBRUNNENU, možnost zubačkou na Kleine Scheidegg nebo výjezd lanovkou na vrchol Piz Gloria – 
Schilthorn s otáčivou restaurací a terasou ve výšce 2.970 m n. m. s výhledem na Jungfrau, Eiger a Mönch, 
pozdě odpoledne zastávka v městečku THUN se středověkým hradem na břehu jezera, večer zastávka v hlavním 
městě BERN, návrat na nocleh.

4. den –  Po snídani  odjezd k jezeru VIERWALDSTÄTTERSEE – prohlídka města LUZERN s nejstarším dřevěným mostem 
ve Švýcarsku, volno, možnost výjezdu nejstrmější zubačkovou lanovkou na horu PILATUS s neopakovatelným 
výhledem na alpské velikány středního Švýcarska, odpoledne přejezd do vysokohorského střediska ENGELBERG  
pod horou Titlis, k večeru odjezd do hlavního města knížectví LICHTENŠTEJNSKA – VADUZ,  procházka centrem 
města pod knížecím hradem, odjezd přes Rakousko do ČR.

5. den –  Příjezd v odpoledních hodinách

KOUZELNÝ SVěT HORSKÝCH ŽELEZNiC
Cestování po švýcarských Alpách železnicí zapsanou na seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Zároveň projedeme tratí tzv. Bernina expresu a větší částí Glacier expresu. 
Zájezd je vhodný pro SENIORY i pro rodiny s DĚTMI . Výhodou je sleva na jízdenku pro děti.
1. den –  Odjezd z ČR v ranních hodinách. Průjezd Rakouskem nebo Německem do Švýcarska,příjezd do nejvýše 

položeného švýcarského města uprostřed vysokých hor DAVOSU (1560 m n.m.), ubytování. 
2. den –  Po snídani prohlídka města DAVOS, kostelu sv. Jana s Giacomettiho vitrážemi, kolem zimního stadionu, dále 

haly, ve které se konají Světová ekonomická fóra, po Hohe Promenade zpět do centra města. Možnost vyjížďky 
lanovkou na Schatzalp (1861 m n.m.) s nádherným výhledem na Davos, jezero a okolní hory, dějiště románu 
Kouzelný vrch, s možností návštěvy alpské zahrádky s množstvím alpinek. Nebo dle zájmu individuálně využít 
dvě sekce pozemní lanovky Parsennbahn a gondolovou lanovku na vrchol Weissfluh (2844 m n.m.) - nejvyšší 
vrchol nad Davosem, či Rinehorn, Madrisa nebo Jakobshorn. Odpoledne projížďka historickým vlakem do Filisuru 
přes Wiesener viadukt. Návrat do Davosu, nocleh. 

3. den –  Pro vlakové přejezdy budeme využívat dvoudenní Graubünden pass. Po snídani vlakem z Davosu přes Filisur, 
okolo nejznámější švýcarského viaduktu, který ústí přímo do skalního tunelu - Landwasserviaduktu a Reichenau 
Tamins. Projedeme soutěsku předního Rýna přes Illanz do Disentis Mustér. Prohlídka klášteru. Zpět přes nejstarší 
město Švýcarska a zárověn hlavní město kantonu Graubünden - CHUR a jeho prohlídka. Úzkokolejnou tratí přes 
pozoruhodný most Landwies do Arosy, prohlídka městečka a vlakem zpět do Churu. Přestup na vlak a přes 
Klosters Dorf - vesničky, kam jezdí lyžovat členové britské královské rodiny, návrat na ubytování.

4. den –  Po snídani divukrásnou krajinou přes strže a kolem vodopádů najedeme ve stanici Filisur na trať Thusis – Tirano, 
která je zapsána na listině UNESCO. Točitými tunely linie Albula přijedeme do údolí Innu. Krátká prohlídka 
proslulého St. Moritz (Svatý Mořic) – centrum a promenádní cestou podél jezera zpět k vlaku. Přestup na vlak 
- návštěva Morteratsche. Možnost vycházky až k čelu ustupujícího ledovce, výhled na Piz Bernina (4049 m.n.m.), 
návštěva mlékárny. Cesta vlakem nejvýše položenou železniční tratí přes sedlo Bernina (2253 m.n.m.), točitý 
viadukt Brusio až do italského TIRANA (Údolí Valtellina, odkud pochází víno Veltlín). Prohlídka staré čtvrti
a poutního renesančního chrámu. Možnost nákupů. Opět přes sedlo Bernina do Pontresiny. Pokračujeme po 
proudu Innu Dolním Engadinem. Všimneme si zaústění nejdelšího úzkorozchodného tunelu Vereina. Uvidíme 
mnohá městečka, která mají stěny domů vyzdobená sgrafity a mluví se v nich stále rétorománsky. Jedno
z nejmalebnějších je Ardez, které si v podvečer prohlédneme a pokračujeme do Scuol – Taraspu, kde nás bude 
očekávat autobus. Noční přejezd zpět do ČR.

5. den –  Dopoledne návrat do ČR.

Cena zahrnuje: doprava autobusem, 3x ubytování se snídaní, všechny vlakové jízdenky, lanovky, služby průvodce
Fakultativně: jednolůžkový pokoj 2250 Kč, 3x večeře 1390 Kč.
Platí se na místě: pobytové taxy.

*platí pouze v doprovodu minimálně jednoho 
rodiče, nelze uplatnit v případě, že dítě cestuje 
s jiným rodinným příslušníkem nebo jinou 
osobou.

č. zájezdu termín cena odjezdy

SPE 2308 23.08.–27.08. 7.990 A, B, C

č. zájezdu termín cena dospělí cena děti do 16 let* odjezdy
RET 0307 03.07.–07.07. 11.490 8.690 A, B, C
RET 1408 14.08.–18.08. 11.490 8.690 A, B, C

22
Cestujete sami? Nabízíme doobsazení.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ŠVÝCARSKO
bez nočního přejezdu

Bohemian
FANTASY



Rádio Haná – nejlepší hudební výběr a nejlepší pokrytí v našem kraji!
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ŠVÝCARSKO, HOLANDSKO, DÁNSKO
bez nočního přejezdu

HOLANDSKO s návštěvou Květinového korza
1. den –  Odjezd v časných ranních hodinách, průjezd Německem. Odpoledne zastávka v MAASTRICHTU – malebném 

limburském městečku. Večer ubytování v oblasti Lutychu.
2. den –  Po snídani program v Belgii: BRUSEL – Grand-Place, zlaté měšťanské paláce, katedrála, královský palác, 

Atomium. Dále město MECHELEN (Grote Markt, radnice) a odpoledne prohlídka ANTVERP, metropole plné 
gotických i moderních památek – katedrála, Rubensův dům. Ubytování, nocleh.

3. den –  Po snídani účast na světoznámém Květinovém korzu – přehlídce alegorických vozů zdobených květinami. 
Odpoledne sídelní město královny DEN HAAG – pro zájemce zábavní park Madurodam (nizozemské miniatury), 
s ostatními procházka do elegantních přímořských lázní SCHEVENINGEN. Navečer DELFT a ubytování, nocleh.

4. den –  Po snídani návštěva největšího květinového parku v zemi – KEUKENHOFU. Odpoledne ZAANSE SCHANS – 
skanzen s větrnými mlýny, sýrárnou a výrobnou dřeváků. Poté EDAM – středověké městečko, odkud pochází 
stejnojmenný sýr. Návštěva v ukázkové sýrárně výroby sýrů Edam a Gouda v rybářském městečku 
Volendam. Návrat na ubytování, nocleh.

5. den –  Po snídani největší světová aukce květin v AALSMEERU. Pak si podrobně prohlédnete Amsterdam: pro 
zájemce projížďka na lodi po grachtech, návštěva muzeí, Rembrandtův dům, Van Goghovo muzeum, 
Rijksmuseum, Stedelijk, Madame Tussaud’s, Dům Anny Frankové. Večer odjezd do ČR.

6. den –  Dopoledne návrat do Olomouce.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování 
v hotelu se snídaní, služby průvodce.
Platí se na místě: pobytové taxy.

Volendam

OKRUH DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM
Jelling • Odense • Roskilde • Kongens Lyngby • Kodaň
1. den –  Odjezd z Olomouce v brzkých ranních hodinách, cesta přes Německo do přístavního města KIEL, krátká 

prohlídka: námořní přístav, zámek přebudovaný ruskou carevnou Kateřinou Velikou, pěší a nákupní korza 
Holstestrasse a Dänische Strasse. Ubytování v oblasti Flensburgu.

2. den -  Po snídani odjezd na Jutský poloostrov do Dánska. Návštěva královského městečka JELLING, jednoho 
z nejvýznamnějších archeologických nalezišť Dánska. Poté Egeskov Slot – zahradami obklopený a jeden 
z nejlépe dochovaných renesančních vodních zámků severní Evropy, následuje ODENSE, rodiště spisovatele 
Hanse Christiana Andersena. Ubytování, nocleh.

3. den -  Po snídani přejezd po nejvyšším dánském mostě přes Velký Belt na ostrov Sjælland a návštěva ROSKILDE, 
bývalého sídelního města dánských králů, ležícího na konci Roskildského fjordu: muzeum vikinských lodí, 
katedrála sv. Lukáše – pohřební místo dánských králů zapsané na seznamu UNESCO. Odpoledne královský 
zámecký komplex Frederiksborg Slot vybudovaný králem Frederikem II. na třech ostrůvcích (v zámecké 
kapli byli pomazáni všichni dánští králové z oldenburské dynastie). Poté opevněný renesanční zámek 
Kronborg Slot vypínající se na mořském pobřeží a proslaveným jako Elsinor dramatem Hamlet Williama 
Shakespeara (UNESCO). Ubytování.

4. den -  Po snídani krátká zastávka ve skanzenu lidové architektury v Kongens Lyngby (založen už v roce 1897 jako 
jeden z nejstarších na světě), poté celodenní program v hlavním městě KODANI: královský palác Amalienborg, 
bývalé královské sídlo Christiansborg – dnes parlament, katedrála Vor Frue Kirke, přístav, socha Malé 
mořské víly, světově proslulý zábavní park Tivoli. V pozdních večerních hodinách odjezd do Německa.

5. den -  Odpoledne návrat do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování 
se snídaní, služby průvodce.
Platí se na místě: pobytové taxy, vstupy.

č. zájezdu termín cena odjezdy

HOL 1104 11.04.–16.04. 8.390 A, B, C

č. zájezdu termín cena odjezdy

DAN 1007 10.07.–14.07. 7.890 A, B, Praha

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování
v hotelu se snídaní, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupy, vyjížďky lanovkou 
a vlakem.
Platí se na místě: pobytové taxy, vstupy.

ŠVÝCARSKO – VELKÝ OKRUH
s výletem do Chamonix, lanovkou do masivu Mont Blanc a plavbou po Luzernském jezeře
1. den –  Odjezd z Olomouce v ranních hodinách přes Prahu a Německo. Odpoledne zastávka u impozantních RÝNSKÝCH 

VODOPÁDŮ. Ubytování v EINSIEDELN.
2. den –  Po snídani odjezd do CURYCHU, prohlídka největšího města země s hlavní nákupní třídou Bahnhofstrasse, nazývanou 

"výkladní skříň Evropy",  starými čtvrtěmi Niederdorf a Oberdorf, chrámy Grossmunster a Fraumunster ( Chagalovy 
vitráže), Domem umění a světoznámou cukrárnou Sprungli. Odpoledne přejezd k Luzernskému jezeru 
(Vierwaldstättersee), jízda po pobřeží a plavba výletní lodí nádhernou horskou krajinou do LUZERNU. Prohlídka 
centra města: dřevěné mosty Kappelbrücke a Spreuerbrücke, starobylé domy uprostřed zachovaných hradeb. 
Odpoledne prohlídka největší metropole Švýcarska CURYCHU (Zürich) s hlavní nákupní třídou Bahnhofstrasse, 
nazývanou „výkladní skříň Evropy“, starými čtvrtěmi Niederdorf a Oberdorf, chrámy Grossmünster a Fraumünster 
(Chagallovy vitráže), Domem umění (sbírka impresionistů) a světoznámou cukrárnou Sprüngli. Přejezd na ubytování.

3. den –  Cesta po severním okraji Berner Oberland k jezeru BRIENZERSEE a vyjížďka parním vlakem na BRIENZER 
ROTHORN (2350 m n. m.) – skvělý výhled na jezero a okolní hory včetně Eigeru, Mönchu a Jungfrau. Pokračování 
podél Thunersee do hlavního města BERNU (staré město položené vysoko nad řekou, dóm, renesanční kašny, 
podloubí…). Zastávka ve starém městečku GRUYÈRES, možnost nákupu sýra. Přejezd na ubytování.

4. den –  Po snídani jízda vysokohorskou krajinou do CHAMONIX, fakultativně výjezd lanovkou pod vrchol MONT BLANC 
do výšky 3842 m n. m. (Aiguille du Midi), poté zastávka k fotografování u jednoho z nejzachovalejších 
středověkých evropských hradů CHILLON u Ženevského jezera, zastávka ve městě MONTREUX nebo VEVEY. 
V podvečer procházka po historickém jádru LAUSANNE. Návrat na ubytování, nocleh.

5. den –  Po snídani zastávka a prohlídka středověkého městečka NYON (hrad s expozicí klasicistního porcelánu, 
antické vykopávky) a poté podrobná prohlídka ŽENEVY – staré město s cennou katedrálou, nábřeží, parky, 
barokní architektura, muzea s volnými vstupy… Možnost vyhlídkové plavby po jezeře a výletu tramvají 
do čtvrti CAROUGE. Večer odjezd do ČR.

6. den –  Návrat do Olomouce v poledních hodinách.

Chillon

Lausanne

Výhled z Brienzer Rothorn

č. zájezdu termín cena odjezdy
SVY 0406 04.06.–09.06. 8.890 A, B, C
SVY 0608 06.08.–11.08. 8.890 A, B, C
SVY 1709 17.09.–22.09. 8.890 A, B, C
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Zájezdy na míru pro firmy a školy za speciální ceny

Cena zahrnuje: doprava autobusem, 
4x ubytování v hotelu se snídaní, 
služby  průvodce.
Fakultativně: příplatek na 1/1 pokoj 
3.100 Kč.
Platí se na místě: pobytové taxy.

PROVENCE a FRANCOUZSKÁ RiViÉRA
Za sluncem a vůněmi francouzské Provence
Grenoble • Orange • Avignon • Arles • kaňon Verdon • Pont du Gard • Nice • Monako 
• Cannes
1. den –  Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo a Švýcarsko, ubytování v oblasti ŽENEVY.
2. den –  Po snídani zastávka v "Benátkách Alp", nádherném městečku ANNECY, oblíbeném letovisku na břehu 

stejnojmenného jezera v centru Savojských Alp. Cesta údolím řeky Isere do oblasti PROVENCE. Zastávka 
ve městě ORANGE. V centru města stojí Římské divadlo z 1. století, které se považuje za nejlépe zachované 
na světě. Pro svou historickou hodnotu bylo město v roce 1981 zapsáno na Seznam světového dědictví 
UNESCO. Navečer prohlídka AVIGNONU, někdejšího sídla papežů, kde dodnes stojí  monumentální  Papežský 
palác a slavný Avignonský most. Přejezd na ubytování. Nocleh.

3. den –  Po snídani prohlídka PONT DU GARD, světoznámého římského akvaduktu. NIMES, staré město, římský 
amfiteátr, Maison Carée – nejlépe zachovaný antický chrám ve Francii, který Napoleonovi posloužil jako 
vzor pro stavbu kostela Madeleine v Paříži. LES BAUX DE PROVENCE, zbytky středověkého skalního městečka. 
ARLES, středověké město spojené se jménem malíře Vincenta van Gogha. Návrat na hotel. Nocleh.

4. den –  Po snídani odjezd do AIX-EN-PROVENCE, prohlídka města, ve kterém se narodil a většinu svého života strávil 
další slavný malíř Paul Cézanne. Cesta do oblasti impozantního kaňonu řeky VERDON kolem překrásného 
horského jezera LAC DE ST. CROIX, poté průjezd panoramatickou cestou po úbočí kaňonu Verdon 
s úchvatnými vyhlídkami. Navečer přejezd na ubytování do oblasti CANNES. Nocleh.

5. den –  Po snídani prohlídka elegantního města NICE, přezdívaného „královna francouzské riviéry“, poté návštěva 
výrobny parfémů v ÉZE s možností výhodných nákupů. Odpoledne přejezd do MONAKA – druhého nejmenšího 
státu na světě, kde bude povinná devítihodinová bezpečnostní přestávka. Prohlídka knížectví, katedrály, 
možnost návštěvy oceánografického muzea a akvária Jacquesa-Yvese Cousteaua, kasino v proslulé čtvrti 
MONTE CARLO, koupání a pobyt na městské pláži. Večer odjezd zpět do ČR přes Itálii a Rakousko.

6. den –  Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Monte Carlo

Nîmes

Levandulové pole

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – FRANCiE
bez nočního přejezdu

NORMANDiE a BRETAŇ
Krajem Vikingů, Keltů, impresionistů, calvadosu a camembertu
1. den –  Odjezd z ČR v časných ranních hodinách přes SRN, nocleh ve Francii.
2. den –  Po snídani cesta malebným údolím Seiny, zastávka v GIVERNY – prohlídka zahrady a domku, ve kterém 

strávil posledních 43 let svého života impresionista Claude Monet. Další zastávka u Château Gaillard - 
zřícenina hradu krále Richarda Lvího Srdce, průjezd městečkem Les Andelys pod hradem. Odpoledne 
projížďka přírodním parkem Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande v meandrech kroutící 
se Seiny, návštěva starobylého opatství JUMIÈGES. Přejezd na Alabastrové pobřeží, návštěva ÉTRETAT – 
lázeňského městečka se skalními branami vysokými 70 metrů. Ubytování v oblasti Le Havre.

3. den –  Přejezd moderního mostu Normandie přes řeku Seinu. Zastávka v HONFLEUR – umělci oblíbeném malebném 
přístavu. Poté BAYEUX – kolébka vévodů z Normandie, návštěva muzea s proslulou sedmdesátimetrovou 
Tapisérií z 11. století zobrazující invazi Viléma Dobyvatele v roce 1066 do Anglie. Odpoledne přejezd na pláže 
vylodění Spojenců, návštěva míst spojených s operací Overlord v Den D 6. 6. 1944 – první výsadkáři 
osvobozené městečko SAINTE-MÈRE-ÉGLISE s interaktivním muzeem umožňujícím prožít Den D, Americký 
hřbitov v Colleville-sur-Mer zbudovaný nad nejkrvavější pláží Omaha Beach, Muzeum vylodění v Arromanches-
les-Bains u britské pláže Gold Beach, kde se dochovaly trosky umělého přístavu Mulberry B. Nocleh v okolí 
Caen.

4. den –  Po snídani stověžaté město CAEN, oblíbené sídlo normanského vévody a anglického krále Viléma Dobyvatele 
- zastávka u rozvalin hradu, kostel svatého Petra a Mužský klášter s náhrobkem Viléma Dobyvatele. 
Po obědě prohlídka malebného kláštera MONT SAINT-MICHEL, perly gotické architektury. Přejezd 
na bretaňské Smaragdové pobřeží, procházka pirátským městečkem SAINT-MALO – rodiště objevitele 
Kanady (1534) Jacquesa Cartiera. Nocleh v oblasti Rennes.

5. den –  Po snídani prohlídka megalitických památek v CARNAKU s mnoha menhiry, dolmeny a mohylami. Přejezd 
na poloostrov QUIBERON, možnost koupání na písečných plážích Divokého pobřeží. Navečer příjezd do města 
LE MANS, ubytování - možnost noční procházky po Starém městě s množstvím historických památek, 
na jejichž fasády jsou v rámci festivalu Noc chimér promítány fantaskní filmy o zrodu města. Nocleh.

6. den –  Po snídani zastávka v CAMEMBERT rodišti krále sýrů – návštěva Muzea Camembertu s degustací 
normandských sýrů. Přejezd do historického ROUENU, prohlídka hlavního města Horní Normandie – kostel 
Svaté Jany z Arku na náměstí Place du Vieux marché, místo upálení Panny orleánské, Hodinová věž, 
Justiční palác, katedrála Notre-Dame s náhrobky normanských vévodů, kostel Saint-Maclou s unikátní 
kostnicí. Možnost navštívit ultramoderní interaktivní muzeum L'Historial Jeanne d'Arc věnované Johance 
z Arku, dále Muzeum výtvarných umění Le Musée des Beaux-Arts s bohatou sbírkou impresionistů a další 
muzea, rodný dům dramatika Pierra Corneille apod. V pozdních večerních hodinách odjezd zpět do ČR.

7. den –  Odpoledne příjezd do Brna a dalších nástupních míst.

Mont Saint Michel

Etretat

Cena zahrnuje: 5 x ubytování v dvoulůžkových 
(1/2) nebo třílůžkových (1/3) pokojích se snídaní, 
dopravu autobusem, služby průvodce.
Platí se na místě: pobytové taxy.

Poznámka: Nástupní místa – Velké Meziříčí, Jihlava, Praha (cesta zpět z Brna linkovým autobusem nebo 
vlakem za příplatek)

NOVÝ PROGRAM

Fakultativně: 3 x večeře za příplatek 840 Kč/os., 1/1 pokoj za příplatek 3.500 Kč/zájezd

Bohemian
FANTASY

č. zájezdu termín cena 1/2 cena 1/3 odjezdy
BRE 0306 03.06.–09.06.   9.890 8.990 A, B, C
BRE 1208 12.08.–18.08.   9.890 8.990 A, B, C

č. zájezdu termín cena 1/2 odjezdy
PRV 0705 07.05.–12.05. 8.990 A, B, Praha pouze cesta tam
PRV 0907  09.07.–14.07. 8.990 A, B, Praha pouze cesta tam
PRV 1709 17.09.–22.09. 8.990 A, B, Praha pouze cesta tam
PRV 2310 23.10.–28.10. 8.990 A, B, Praha pouze cesta tam
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – FRANCiE
bez nočního přejezdu

PAřÍŽ A VERSAiLLES s návštěvou REMEŠE
1. den –  Odjezd v 4:00 hod. z Olomouce přes Prahu a Německo do Francie, krátká zastávka u katedrály v Remeši, příjezd 

na ubytování v oblasti Paříže v pozdních večerních hodinách.
2. den –  PAŘÍŽ – po snídani odjezd do Paříže, prohlídka města – náměstí Bastilly, náměstí Republiky, bulváry Montmartru se 

slavnými varietními lokály jako Moulin Rouge, bazilika Sacré-Coeur, pařížská Opera, Palais Bourbon, Place Vendôme, 
Eiffelova věž, Vítězný oblouk, Lucemburská zahrada, Sorbonna, Pantheon. Nocleh v hotelu.

3. den –  Po snídani odjezd do VERSAILLES – prohlídka zámku a zámeckých zahrad. Odpoledne návštěva nejslavnější galerie 
na světě Louvru. Poté prohlídka katedrály Nôtre Dame… Večer volný program. Nocleh.

4. den –  Po snídani moderní čtvrť La Défense. Poté možnost celodenního volna nebo prohlídka slavné pařížské Opery, muzea 
d’Orsay… Večer možnost projížďky lodí po Seině. Navečer odjezd do ČR.

5. den – Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

KORSiKA – KRÁSY NAPOLEONOVA OSTROVA
Francouzský ostrov ležící uprostřed vod Středozemního moře poskytuje návštěvníkům 
vše, co si jen od ideální dovolené lze přát. Skalnaté pobřeží střídají krásné písečné pláže, 
vysokohorské masivy dominují vnitrozemí, kaňony divokých řek, vodopády, lesy 
s porostem borovic, eukalyptů, korkových dubů a divokých oliv, ale také typické staré 
osady a městečka, to je Korsika – rodiště slavného Napoleona Bonaparta. Příjemné 
podnebí dává předpoklad bohatému růstu středomořské vegetace a hodiny slunečního 
svitu přejí koupání a opalování po dlouhou dobu kalendářního roku.

1. den –  Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie. 
2. den –  Ráno trajekt na Korsiku, připlutí do BASTIE, přejezd vnitrozemím Korsiky do univerzitního města CORTE připomínajícím 

„orlí hnízdo“ (dříve tajné hlavní město Korsiky). Pokračování přes městečko Vizzavona s úchvatným výhledem na Monte 
d´Oro, zastávka u vodopádů Anglais. Kaskády Anglais tvoří řetězec horských jezírek a vodopádů potoka Agnone pod 
Col de Vizzavona. Večer ubytování, nocleh. 

3. den –  POBYT U MOŘE
4. den –  Ráno odjezd horskou cestou do střediska megalitických kultur- prehistorické naleziště Filitosa, jehož historie je stará více 

něž 8.000 let. Odpoledne přejezd přes „skalní“ městečko Sarténe do nejjižnějšího přístavu BONIFACIO, kde se nacházejí 
okouzlující bílé křídové útesy zrcadlící se v temné modři moře. Nejpůsobivějším zážitkem je projížďka výletní lodí podél 
bělostných útesů, odkud se naskýtá nejkrásnější pohled na toto unikátní město. Večer návrat na ubytování, nocleh.  

5. den –  POBYT U MOŘE
6. den –  Celodenní výlet podél západního pobřeží. Výjezd do horské vesničky Evisa v nádherné panoramatické poloze, možnost 

pěší turistiky v soutěsce SPELUNCA. Nenáročná turistická cesta je lemována strmými skalními stěnami a na několika 
místech je přerušena starými kamennými můstky přes údolí. Odpoledne pokračování v cestě do Porta. Tento starý 
rybářský přístav uprostřed divokých skal se může pochlubit jednou z nejbarevnějších pláží na ostrově a průzračným 
mořem. Možnost koupání, k večeru přejezd panoramatickou cestou do městečka PIANA, které se pyšní titulem „nejkrásněji 
položené město Francie“, návštěva neopakovatelné CALANCHE. Do červena zbarvené skalní útvary bizarních tvarů 
v Calanche jsou přírodní rezervací pod záštitou UNESCO. Skály táhnoucí se v mnoha vrstvách od moře až do výšky téměř 
1200 m připomínají postavy zvířat, lidí a včelích plástů. Večer návrat na nocleh.

7. den –  POBYT U MOŘE
8. den –  Dopoledne výlet do hlavního města Korsiky AJACCIO. Město bylo založeno již v roce 564 před n.l. řeckými osadníky a dle 

báje je pojmenováno podle Ajazza, syna Corsa a Sicy, od nichž báje odvozuje současný název ostrova. Až do počátku 
19. století bylo celkem bezvýznamným přístavem, na významu začalo nabývat až za období vlády slavného rodáka 
Napoleona Bonaparta, jehož kult je na Korsice pečlivě udržován a dá se říci všudypřítomný. Čeká nás prohlídka staré 
části města s rodným domem Napoleona, náměstími, radnicí a přístavem, odpoledne návrat na ubytování, volno, koupání, 
nocleh. 

9. den –  Ráno uvolnění apartmánů, odjezd do Bastie, prohlídka, volno s možností nákupů, večer trajekt do Itálie. 
10. den –  V pozdních večerních hodinách příjezd do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v 1/2 pokojích se snídaní, 
služby průvodce.
Fakultativně: příplatek za jednolůžkový pokoj 1990 Kč
Sleva: třetí osoba na přistýlce 500 Kč (omezený počet).
Platí se na místě: pobytové taxy.

Conciergerie

Bonifacio

Eiffelova věž

Pantheon

Evisa

Vizzavona

Bonifacio přístav

Ceny vstupů cca: Versailles – 18 EUR, návštěvníci do 18 let a obyvatelé 
Evropské unie do 26 let mají vstup zdarma. 
Eiffelova věž – výtah,  25 EUR; od 12–24 let 12,5 EUR; dítě 4–11 6,3 EUR; 
dítě do 4 let zdarma. Pantheon – 9 EUR
Louvre – 17 EUR (do 25 let zdarma).
Muzeum D´Orsay – 14 EUR (do 18 let zdarma; návštěvníci do 18 let 
a obyvatelé Evropské unie do 25 let zdarma).

č. zájezdu termín cena odjezdy

PAR 0805 08.05.–12.05. 6.990 A, B, C

PAR 0606 05.06.–09.06. 6.990 A, B, C

PAR 0407 03.07.–07.07. 6.990 A, B, C

PAR 2208 21.08.–25.08. 6.990 A, B, C

PAR 2609 26.09.–30.09. 6.990 A, B, C

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekty a výlety dle programu, 7x ubytování v apartmánech pro 2-4 osoby 
(s kuchyňkou pro možnost vlastního vaření, WC, koupelna, balkon), služby průvodce.

č. zájezdu termín cena 3–4 app cena ½ app odjezdy

KOR 0709 07.09.–16.09. 12.950 13.950 A, B

Cena nezahrnuje: povlečení, závěreční úklid (cca. 25 EUR/osoba), vstupy.
Platí se na místě: pobytové taxy.
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Cestujete sami? Nabízíme doobsazení.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ANGLiE A SKOTSKO
bez nočního přejezdu

Dunnottar castle

přístav Crail

SKOTSKO za tajemstvím jezera Loch Ness
Dover • Cambridge • York • Whitby • Glamis Castle • Dunnotar • St. Andrews 
Stirling • Pitlochry • Loch Ness • Inverness • Urquhart • Fort William • Edinburgh
Londýn
1. den –  Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo do Belgie, večer ubytování, nocleh.
2. den –  Časně ráno trajekt lodí do DOVERU – bílé útesy, dopoledne návštěva univerzitního CAMBRIDGE – 

prohlídka historického centra města, odpoledne přejezd do hlavního města hrabství Yorkshire 
s unikátní katedrálou a historickým centrem YORKU - prohlídka, večer ubytování, nocleh.

3. den –  Dopoledne panoramatická cesta podél pobřeží a zálivem ROBINA HOODA (krásné scenérie anglického 
pobřeží a přístavu s HRADEM WHITBY - zrod legendy o hraběti Draculovi – místo pobytu J. Cooka), 
pozdě odpoledne příjezd do Skotska, ubytování v oblasti města STIRLING, večeře, nocleh.

4. den –  Po snídani dopoledne návštěva hradu GLAMIS CASTLE, kde se odehrává Shakespearův Macbeth 
a kde trávila dětství matka královny Alžběty, kolem poledne pokračování v cestě po pobřeží k troskám 
hradu DUNNOTAR, odpoledne návštěva starodávného přístavního městečka a mekky golfu ST. 
ANDREWS s ruinami starého opatství, volno, večer návštěva královského města STIRLING s hradem 
Stewartovců, návrat na ubytování, večeře, nocleh.

5. den –  Po snídani odjezd oblastí nejvyššího pohoří Skotska Grampian, zastávka v PITLOCHRY - BLAIR CASTLE 
návštěva palírny skotské whisky, pokračování v cestě kolem hradu vévody z Athollu – k jezeru LOCH 
NESS, panoramatickou cestou pojedeme z INVERNESS přes Drumnadrochit se zříceninami hradu 
URQUHART, dále přes Fort Augustus do FORT WILLIAM, večer cesta oblastí pod nejvyšší horou Skotska 
- Ben Nevis, návrat na ubytování, večeře,nocleh.

6. den –  EDINBURGH - snídaně, dopoledne návštěva hlavního města Skotska a jednoho z nejkrásněji položených 
měst - Edinburghu, prohlídka centra s hradem, palácem Holyrood, Královskou mílí, volno, možnost 
prohlídky královské jachty Brittania, k večeru přejezd na ubytování v severní Anglii, nocleh.

7. den –  LONDÝN - dopoledne přejezd do Londýna - prohlídka centra města (Westminster Abbey, Trafalgar 
Square, Národní galerie, Buckinghamský palác, Parlament, Big Ben), volno, odpoledne přejezd lodí 
po Temži k Toweru – volno, možnost prohlídky hradu Tower, Tower Bridge nebo katedrály Sv. Pavla, 
večer odjezd lodí do Greenwich – zastávka u Královské observatoře, pozdě večer odjezd do Doveru, 
trajekt do Francie, přejezd Belgií do Německa (noční přejezd).

8. den –  Příjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních - večerních hodinách. 
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným 
autobusem s WC, 6x ubytování (3x hotel, 3x 
v soukromí ve Skotsku), 3x polopenze 
ve Skotsku, trajekty, služby průvodce.
Platí se na místě: pobytové taxy.

Pro skupiny možnost jiných termínů za speciální ceny

Bohemian
FANTASY

č. zájezdu termín cena odjezdy

SKO 1108 11.08.–18.08.  14.290 A,B,C

CENTRUM INFORMAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ

www.tescosw.cz

aplikační software

systémová integrace

informačně-technologická 
infrastruktura



CESTOU TROLLů za krásami norských fjordů
Göteborg • Kungälv • Tjoern • Oslo • Lillehammer • Andalsnes • cesta Trollů • Geiranger  
• Briksdal • Bergen • Voringfoss • Kronborg • Kodaň
1. den –  Odjezd v ranních hodinách do Německa, noční trajekt do ŠVÉDSKA.
2. den –  Dopoledne návštěva jihozápadního pobřeží Švédska – zastávka v Göteborgu – prohlídka centra města a přístavu, 

odpoledne zříceniny hradu Kungälv a ostrova Tjoern (typické rybářské vesničky), k večeru ubytování, nocleh. 
3. den –  Ráno odjezd přes most ve Svinesundu do OSLA – zastávka (prohlídka centra hlavního města Norska – radnice, 

královský palác, divadlo, univerzita, parlament, katedrála), kolem poledne odjezd na sever – zastávka 
v Holmenkollenu (areál skokanských můstků), později odpoledne pokračování kolem jezera Mjosa do LILLEHAMMERU 
(zastávka ve středisku zimních sportů, možnost návštěvy skanzenu lidové architektury), večer přejezd soutěskou 
Romsdalen a údolím řeky Rauma s vodopády do Andalsnes – typické rybářské městečko ve fjordu, ubytování, 
nocleh. 

4. den –  Snídaně, odjezd panoramatickou cestou horských skřítků TROLLŮ do horského sedla TROLLSTIGEN, přejezd 
k nejslavnějšímu fjordu – Geiranger, možnost projížďky lodí fjordem kolem vodopádu Sedm sester nebo výjezdu 
autobusem na vyhlídkové místo nad fjordem – DALSNIBBA, odpoledne průjezd národním parkem Jostedalsbreen 
do městečka Olden – pěší vycházka k ledovci Briksdal, k večeru přejezd na ubytování v oblasti Sognefjordu, 
nocleh.   

5. den –  Snídaně, ráno trajekt přes největší fjord Norska – SOGNEFJORD, dopoledne příjezd do Bergenu – pěší prohlídka 
hlavního města fjordů a centra norských rybářů, odpoledne volno k individuálním prohlídkám, večer přejezd 
do oblasti náhorní plošiny Hardangervida, zastávka u jednoho z největších vodopádů – VORINGFOSS, nocleh. 

6. den –  Snídaně, dopoledne odjezd údolím Hallingdal do hhlavního města Olsa – návštěva poloostrova Bydgoy – muzea 
lodí Fram, vikingských lodí, Kon-Tiki, pokračování do Švédska, ubytování, nocleh. 

7. den –  Ráno odjezd na trajekt do Dánska – zastávka v KRONBORGU (Hamletův hrad), před polednem příjezd do KODANĚ 
– prohlídka (radnice, královský palác, malá mořská víla, přístav, zábavní park Tivoli), večer - odjezd v pozdních 
večerních hodinách  a pokračování přes Německo do ČR. 

8. den –  Příjezd v odpoledních hodinách do nástupních míst.

VELKÝ OKRUH PORTUGALSKEM - letecky
1. den –  Odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno). Přílet do Lisabonu, transfer do hotelu, ubytování. Navečer možnost 

společné procházky Lisabonem. Nocleh v hotelu.
2. den –  Cesta na sever do Sintry – letní rezidence portugalských králů. Možnost návštěvy paláce. Odtud jízda na 

nejzápadnější výběžek evropského kontinentu – mys Cabo da Roca, útes vypínající se 140 m n. m. Cesta po 
pobřeží se zastávkou v přímořském městečku Cascais a Estorilu zpět do Lisabonu – čtvrť Belém s klášterem
sv. Jeronýma a pomníkem objevitele nových zemí – Vasca da Gamy. Nocleh v hotelu.

3. den –  Celodenní pobyt v Lisabonu, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností – nábřeží s domy obloženými kachličkami 
zvanými azulejos, přístav, hrad São Jorge, starobylá čtvrť Alfama s římským divadlem, plavba lodí k soše Krista. 
Nocleh v hotelu.

4. den –  Celodenní výlet do oblasti Alentejo u španělských hranic. Město Évora (UNESCO) s katedrálou Sé, římským 
chrámem v korintském slohu a s uličkami lemovanými gotickými a renesančními paláci. Dále do Reguengos de 
Monsaraz, rázovitého městečka na kopci. Na zpáteční cestě návštěva prehistorické lokality Almendres, která je 
známá svými 95 neolitickými menhiry starými více než 7000 let. Nocleh v hotelu.  

5. den –  Cesta na sever Lisabonu, návštěva středověkého městečka Óbidos, obehnaného mohutnými hradbami. Odpoledne 
Alcobaça, prohlídka krásného cisterciáckého opatství, založeného ve 12. století prvním portugalským králem. 
Dále Batalha s klášterem v zeleném údolí, proslaveným svým manuelinským slohem (15. století). Navečer 
zastávka v půvabném rybářském městečku Nazaré s krásnou pláží. Ubytování v hotelu. 

6. den –  Návštěva světoznámého poutního místa Fátima, poté návštěva Tomaru, města památek z manuelinského období. 
Odpoledne příjezd do Coimbry, města nad řekou Mondego. Staré univerzitní město bylo první metropolí 
portugalského království a střediskem věd a umění. Ubytování v hotelu.   

7. den –  Po snídani odjezd do Porta, prohlídka druhého největšího města země, odpoledne výlet do města Guimarães, 
kolébky Portugalska – klášter s obrannou věží a hrad Castelo z 10. století, procházka městem a výstup na hrad. 
Poté prohlídka snad nejfotografovanější portugalské památky, poutního místa Bom Jesus do Monte s nádherným 
schodištěm vedoucím po svahu kopce k chrámu. Návrat do Porta, nocleh v hotelu.

8. den –  Celodenní výlet do nejznámější a nejpůvabnější portugalské vinařské oblasti Porto a Douro, kde na strmých 
svazích kaňonu řeky Douro dozrávají hrozny, ze kterých se vyrábí slavné portské víno. Prohlídka barokního 
kláštera Mateus u města Vila Real, v městečku Sabrosa stojí rodný dům mořeplavce Fernãa de Magalhães, který 
jako první v roce 1522 obeplul celou zeměkouli. Fakultativně možnost návštěvy vinařské firmy u obce Pinhão, 
kde Douro vytváří neopakovatelné scenérie. Městečko Peso da Régua – centrum oblasti a sídlo několika desítek 
vinařských firem. Večer návrat do Porta, nocleh v hotelu. 

9. den –  V ranních hodinách transfer na letiště do Lisabonu a odlet do Prahy/Vídně. Po příletu možnost transferu do Brna.

Rádio Haná – tady jsme doma, tady prožíváme vše s vámi. Linka do studia 585 22 55 88
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – NORSKO, PORTUGALSKO
bez nočního přejezdu

č. zájezdu termín cena odjezdy

TRO 1407 14.07.–21.07.  13.650 A, B, Praha

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v turistických hotelech (převážně 4lůžkové pokoje), 
3x snídaně v Norsku, trajekty dle programu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupy, pojištění léčebných výloh.
Platí se na místě: pobytové taxy.

č. zájezdu termín cena

VOP 1809 18.09.–26.09. 25 990

Cena zahrnuje: letenku do Lisabonu a zpět (vč. letištních tax), 8 noclehů v hotelech se snídaní, dopravu místním 
autokarem nebo minibusem, průvodcovské služby..
Cena nezahrnuje: vstupné do památkových objektů, pojištění léčebných výloh.
Fakultativně: možnost využít za příplatek transfer z Brna na letiště a zpět. 
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Cestujete sami? Nabízíme doobsazení.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – NěMECKO
bez nočního přejezdu

Bohemian
FANTASY

BERLÍN – DRÁŽĎANY – POSTUPiM – MÍŠEŇ
1. den –  V ranních hodinách odjezd směr Praha a Děčín. Krátká zastávka v Hřensku na břehu Labe. Pokračování Národním 

parkem Saské Švýcarsko na BASTEI – pískovcové skalní útvary s vyhlídkovým mostem Basteibrücke. Po poledni 
příjezd do DRÁŽĎAN, procházka s průvodcem po nejvýznamnějších památkách starého města – Frauenkirche, 
Semperova opera... Večer příjezd na ubytování v oblasti Berlína.

2. den –  Po snídani okružní jízda a pěší okruh BERLÍNEM -  prohlídka nejvýznamnějších památek – Alexanderplatz, radnice, 
televizní věž, Braniborská brána, Reichstag, bulvár Unter den Linden, Kurfürstendamm, Potsdammer Platz. Možnost 
navštívit Olympijský stadion, park zámku Charlottenburg a další. Nocleh.

3. den –  Po snídani návštěva POSTUPIMI (UNESCO)– barokní sídlo Pruské říše, park Sanssouci a zámeček Cecilienhof, 
procházka centra města. Odpoledne lze využít k návštěvě některého z četných muzeí na Muzejním ostrově 
(UNESCO) i jinde – Gemäldegalerie, Egyptské muzeum, Alte Nationalgalerie, Pergamonmuseum, případně k nákupům.

4. den –  Po snídani odjezd do SPREEWALDU, biosférické rezervace UNESCO, lužní oblasti protkané říčními kanály a mokřady, 
možnost nechat se svézt na loďce, případně si půjčit lodičku vlastní a projet se po nesčetných malebných říčních 
pramenech sami. Pokračování do MÍŠNĚ s krátkou zastávkou u nádherného zámku MORITZBURG, na kterém se 
natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. Odpoledne prohlídka Míšně – malebného historického městečka, které 
se stalo světově proslulým výrobou porcelánu. Odjezd přes Prahu do Brna. Příjezd do 24.00.

Reichstag

Zwinger

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 3x 
ubytování se snídaní ve dvoulůžkových pokojích 
v hotelu, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje: vstupy, pobytové taxy.
Fakultativně: příplatek za 1/1 pokoj 1.620 Kč, 
pobytové taxy

č. zájezdu termín cena odjezdy
BDM 1306 13.06.–16.06. 4.990 A, B, Praha
BDM 1309 12.09.–15.09. 4.990 A, B, Praha

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 x ubytování 
v hotelu se snídaní, služby průvodce
Platí se na místě: pobytové taxy.

POHÁDKOVÉ ZÁMKY BAVORSKA
Neuschwanstein • Hohenschwangau • Füssen
1. den –  V ranních hodinách odjezd do Bavorska,  prohlídka zámku NYMPHENBURG, rodiště Ludvíka Bavorského, přejezd 

na ubytování.
2. den –  Po snídani prohlídka biskupské rezidence v KEMPTEN, panoramatická cesta severní částí Tyrolska kolem 

jezera PLANSEE, prohlídka zámku LINDERHOF a přes ETTAL (barokní klášter) a WIESKIRCHE (slavný rokokový 
kostel - památka UNESCO), návrat na ubytování

3. den –  Po snídani prohlídka zámku NEUSCHWANSTEIN ve Schwangau. Úchvatný zámek postaven Ludvíkem II. 
Bavorským ztělesňuje fantastický svět tohoto bavorského krále. Na dohled se nachází zámek HOHENSCHWANGAU, 
jejž na středověké zřícenině postavil Ludvíkův otec Maximilián II. Možnost prohlídky obou zámků. Pro zájemce 
vycházka krásnou alpskou krajinou Fussen, pro hlídka starého města se zámkem, unikátním chrámem  
sv. Manga a vodopádem v Lechu. Navečer zastávka v olympijském zimním středisku GARMISCH-PARTENKIRCHEN 
pod nejvyšší německou horou Zugspitze (2963 m n.m.). Přejezd na ubytování, nocleh.

4. den –  Po snídani prohlídka bavorské metropole MNICHOVA - Mariánské náměstí, kostel Panny Marie, královský zámek, 
opera, individuální volno na oběd, odpoledne odjezd zpět do ČR. Návrat do Olomouce v pozdních večerních hodinách..

Poznámka: v červnovém termínu v případě dobrého počasí zastávka v Biberwieru pod stěnou Zugspitze na pozorování show
„Hory v plamenech“ – unikátní noční podívaná, kdy 8.000 jednotlivých ohňů vytváří na štítech hor obří ohnivé obrazce a reliéfy.

Neuschwanstein

ROMANTiCKÁ ÚDOLÍ RÝNA A MOSELY
– nejkrásnější místa Německa
Frankfurt • Koblenz • Kolín • Trevír • Heidelberg
1. den –  V časných ranních hodinách odjezd směr Praha, Rozvadov, Norimberk. Prohlídka města ROTHENBURG OB DER 

TAUBER, nejlépe zachovalého středověkého městečka v Německu s pohádkovou atmosférou. Dále zastávka 
ve městě LIMBURG AN DER LAHN u slavné katedrály Sv. Jiří, postavené na začátku 13.století s typickými sedmi 
věžemi. Ubytování v oblasti Koblence.

2. den –  Po snídani zámku AUGUSTUSBURG V BRüHLU (památka UNESCO), poté Cáchy (Aachen), sídlo Karla Velikého (prohlídka 
dómu – jedna z prvních památek UNESCO na světě). Odpoledne KOLÍN NAD RÝNEM – prohlídka metropole na březích 
Rýna. Večer příjezd do KOBLENZE, procházka k soutoku Rýna a Mosely s pomníkem Viléma I. Ubytování v hotelu.

3. den –  Po snídani odjezd do nádherného údolí řeky MOSELY, lemovaného hrady a vinicemi. Vycházka k pohádkovému 
hradu ELTZ ukrytému uprostřed lesů (jen exteriér). Vyhlídková jízda podél Mosely kolem nejstrmější vinice 
na světě přes COCHEM (malebné městečko s hrázděnými domy a hradem na kopci) a BERNKASTEL-KUES 
(hrázděné domy a gotický špitál založený Mikulášem Kusánským) do TREVÍRU – prohlídka města s cennou 
katedrálou, arcibiskupským zámkem a unikátní Černou bránou, nejvýznamnější římskou památkou na území 
Německa (UNESCO). Návrat na ubytování.

4. den –  Po snídani cesta romantickým údolím Rýna kolem hradů, zřícenin a vinic, výjezd na skálu LORELEY s úchvatnou 
vyhlídkou, PLAVBA VYHLÍDKOVOU LODÍ úsekem zapsaným na seznam UNESCO ze St. Goarshausen 
do RüDESHEIMU, vinařského městečka na břehu Rýna. MOHUČ (Mainz) – prohlídka města se slavným dómem, 
kurfiřtským zámkem a kostelem sv. Štěpána. Přejezd do hotelu.

5. den –  Po snídani návštěva světoznámých románských katedrál ve WORMSU a ŠPÝRU (Speyer). Špýrský dóm platí 
za největší románský chrám na světě (UNESCO). Prohlídka půvabného centra Špýru, možnost návštěvy 
Historického muzea (Ulfilův list). Odpoledne prohlídka univerzitního města HEIDELBERGU se slavným zámkem, 
renesanční zámeckou zahradou, starým mostem přes řeku Neckar a romantickými uličkami starého města. 
Ve večerních hodinách odjezd.

6. den – Návrat do ČR v ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 
4x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.
Fakultativně: 1/1 pokoj 2.390 Kč.
Platí se na místě: pobytové taxy, případné vstupy.

Pevnost Pfalzgrafenstein

Zámek Augustusburg

č. zájezdu termín cena odjezdy
BAV 1605 16.05.–19.05. 5.990 A, B, C
BAV 2006 20.06.–23.06. 5.990 A, B, C
BAV 0509 05.09.–08.09. 5.990 A, B, C

č. zájezdu termín cena odjezdy
RRM 0705 07.05.–12.05. 8.990 A, B, C
RRM 0307 02.07.–07.07. 8.990 A, B, C
RRM 1109 10.09.–15.09. 8.990 A, B, C

NOVINKA
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – NěMECKO
bez nočního přejezdu

NěMECKÝ LEGOLAND  
a norimberská zoo s delfináriem
1. den –  Odjezd v ranních hodinách z nástupních míst, kolem poledne příjezd do NORIMBERKU, společná procházka malebným 

historickým centrem, individuální volno, možnost návštěvy známé zoologické zahrady, v níž se nachází první delfinárium 
pod širým nebem v Německu. Přejezd na ubytování v oblasti Norimberka, nocleh. 

2. den –  Po snídani odjezd do areálu LEGOLAND Deutschland (v blízkosti Günzburgu). Celodenní pobyt v areálu s více jak 50 miliony 
lego kostkami a s více jak 40 atrakcemi pro děti a jejich rodiče. Miniland – známá světová místa v měřítku 1:20, Země 
rytíře, autoškola Lego, Duplo Express pro nejmenší, Lego obchod, Lego-X-treme – větší a rychlejší, postavte si vše 
podle své fantazie. V podvečer odjezd do ČR.

3. den –  V ranních hodinách příjezd do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu se snídaní,
celodenní vstupenku do Legolandu,
služby průvodce.
Fakultativně: skupinové vstupné do zoo v Norimberku nad 15 osob:  
dospělí 14 EUR, děti 14–17 let 10,50 EUR, děti 4–13 let 5,70 EUR.
Platí se na místě: pobytové taxy.

Legoland

PRO DĚTI

č. zájezdu termín cena odjezdy
LEG 2004 20.04.–22.04. 3.390 A, B, C
LEG 1805 18.05.–20.05. 3.390 A, B, C
LEG 0106 01.06.–03.06. 3.390 A, B, C
LEG 2906 29.06.–01.07. 3.390 A, B, C
LEG 1008 10.08.–12.08. 3.390 A, B, C
LEG 1409 14.09.–16.09. 3.390 A, B, C
LEG 2809 28.09.–30.09. 3.390 A, B, C

Lübeck

Lübeck

NěMECKÁ HANZOVNÍ MěSTA
Wismar • Lübeck • Lüneburg • Brémy • Hamburk
1. den –  V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR do Německa. Zastávka v romantické CELLE s podmanivým historickým jádrem 

se stovkami hrázděných domů a půvabným renesančním zámečkem. Přejezd na ubytování v okolí Brém. Nocleh.
2. den –  Po snídani prohlídka BRÉM (památka UNESCO) – starobylé přístavní město s hrázděnými domy. Půvabné městečko 

LüNEBURG a největší německý národní park LüNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ. Ubytování, nocleh.
3. den –  Po snídani přejezd do WISMARU na pobřeží Baltského moře a poté do LüBECKU, města marcipánu, Buddenbrooků 

a bratrů Mannových. Obě hanzovní města mají mimořádně zachované a rozlehlé historické centrum se stavbami 
tzv. cihlové gotiky a jsou chráněna UNESCEM. Po prohlídce a individuálním volnu odjezd na ubytování. Nocleh.

4. den –  Po snídani odjezd do HAMBURKU – prohlídka starého města se známou radnicí, nábřežím Vnitřní Alstery, kanály 
a zajímavými cihlovými stavbami, prohlídka SPEICHERSTADTU (stavby avantgardy počátku 20. století), vyjížďka 
do ALTONY a podél třídy patricijských vil ELBCHAUSSEE do BLANKENESE (dokonalý empirový zámeček). Odjezd zpět 
do ČR ve večerních hodinách.

5. den –  Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách. 

OSTROV RUJÁNA
k břehům Baltského moře
1. den –  Odjezd v časných ranních hodinách směr Berlín. Zastávka u impozantního renesančního zámku Boitzenburg, jehož park 

navrhl slavný pruský zahradní architekt Peter Lenné, autor parku Sanssouci (UNESCO). Ubytování v Meklenbursku – 
Předním Pomořansku, v oblasti Stralsundu. .

2. den –  Po snídani přejezd na největší německý ostrov RUJÁNA, původně osídlený kmenem slovanských Ránů, a pokračování 
do městečka Putbus. Odtud cesta úzkorozchodnou parní železnicí Rasender Roland (nejstarší v zemi) do Sellinu 
a autobusem dále k prohlídce města SASSNITZ, baltského letoviska vyhlášeného lázeňskou architekturou – nachází 
se tu i jediná zoologická zarhada na ostrově a v přístavu kotví vyřazená britská ponorka HMS Otus, sloužící jako námořní 
muzeum. Pokračování do národního parku Jasmund ke křídovým útesům Königsstuhl, odkud se z výšky 118 metrů 
nabízí nádherný výhled na otevřené Baltské moře. Na závěr návštěva mysu ARKONA, posvátného místa a mocenského 
centra polabského kmene Ránů. Dodnes se tu zachovaly zbytky hradiště, stojí tu socha slovanského boha Svantovíta, 
dva majíky a také muzeum vojenských bunkrů z druhé světové války a z období NDR. Návrat na ubytování.

3. den –  Dopoledne cesta ke Štětínskému zálivu na ostrov USEDOM. Prohlídka stejnojmenného města: gotická městská brána 
Anklamer Tor, farní kostel Panny Marie s hrobem pomořanského vévody Ratibora I. nebo zámecký vrch s památníkem 
christianizace. Poté lázeňské město Ahlbeck, nejvýchodnější ze tří takzvaných Císařských lázní na ostrově, které 
navštívila celá řada evropských monarchů. Na promenádní třídě Dünenstraße najdete klasicistní lázeňské vily a 280 
metrů dlouhé molo. Možnost zůstat na pláži nebo pokračovat do polského Świnoujście, kde se nachází například 
nejvyšší maják na Baltu, nebo pevnost Fort Anioła, postavení jako zmenšenina římského Andělského hradu, případně 
jantarový „lom“, kde se návštěvníci baví hledáním tohoto pro region typického nerostu.

4. den –  Po snídani transfer do Schaprode a odtud přejezd trajektem na ostrov HIDENSEE, pyšnící se nejslunečnějším počasím 
v Německu. Na ostrově nejsou silnice ani auta, zato se zde můžete kochat unikátními přírodními scenériemi, sněhobílými 
písečnými plážemi připomínajícími Karibik, příkrými skálami, prosvětlenými bukovými háji, rozkvetlými vřesovišti nebo 
bývalým cisterciáckým klášterem ze 13. století. Poté v Gingstu návštěva zábavního parku Rügen Park se stovkou 
zmenšenin světově proslulých staveb (Socha Svobody, Šikmá věž, chrám Vasila Blaženého a mnohé další).

5. den –  Dopoledne prohlídka města STRALSUND, jednoho z prvních členů hanzy. Historické centrum se díky své architektuře 
dostalo na seznam UNESCO: městské hradby s domky jejich strážců, náměstí Alter Markt s gotickou radnicí, bazilika 
sv. Mikuláše, hrázděné domy u kláštera sv. Jakuba; unikátem je místní Oceanárium. Poté hanzovní město Greifswald 
– perla Předního Pomořanska. Centru dominuje trh s radnicí ze 14. století, domy se stupňovitými gotickými štíty nebo 
300 let stará nemocnice St. Spiritus. V podvečer ještě zastávka u hradu STARGARD, založeného ve 12. století, sídla 
pomořanských vévodů a místa čarodějnických procesů v 18. století. Večer odjezd do ČR. 

6. den –  Příjezd do nástupních míst v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu se 
snídaní, služby průvodce.
Fakultativně: 1/1 pokoj 1.490 Kč.
Platí se na místě: pobytové taxy.

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 4x ubytování v hotelu se 
snídaní (dvoulůžkové pokoje), služby průvodce. 
Cena nezahrnuje: vstupy, loď na Hiddensee 16 EUR, Rügen Park 10 EUR
Fakultativně: 1/1 pokoj za příplatek 2.690 Kč

č. zájezdu termín cena odjezdy
HAN 1007 10.07.–14.07. 6.890 A, B, Praha
HAN 0409 04.09.–08.09. 6.890 A, B, Praha

č. zájezdu termín cena odjezdy
ORU 0309 03.09.–08.09. 7.490 A, B, Praha

NOVINKA
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Zájezdy na míru pro firmy a školy za speciální ceny

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – RAKOUSKO
bez nočního přejezdu

Krimmelské vodopády

TYROLSKO A NEJKRÁSNěJŠÍ MÍSTA ALP
Schwaz • Hall • Wattens • Innsbruck • Krimmelské vodopády • Liechtensteinklamm - 
Schladming • Dachstein
1. den –  Odjezd v 4:00 hod. z Olomouce směr – Mikulov (Znojmo) – Göttweig, zdravotní zastávka s procházkou 

po nádvoří jednoho z nejkrásnějších klášterů ve střední Evropě. Poté návštěva stříbrných dolů ve Schwazu, 
někdejší hornické metropole světa s více než 85 procenty celkové světové produkce stříbra, kde před 
500 lety více než 10 tisíc havířů dobývalo cenný kov, díky čemuž tehdy Tyrolsko bylo jednou 
z nejbohatších zemí Evropy. Poté HALL IN TIROL – procházka po jednom z nejzachovalejších tyrolských 
středověkých měst, které se proslavilo především ražbou mincí, jež ve své době užívala snad celá Evropa. 
Ubytování a nocleh v penzionu v blízkosti Innsbrucku.

2. den –  Dopoledne WATTENS, návštěva unikátního Křišťálového světa firmy Swarovski, možnost nákupu a občerstvení. 
Cesta k jezeru Achensee s možností procházky s krásnými výhledy do krajiny. Pokračování do Seefeldu, 
procházka střediskem zimních olympijských sportů s překrásnými výhledy na Alpy. Odpoledne odjezd 
do tyrolské metropole INNSBRUCKU, prohlídka historické části města – Maria-Theresia Strasse s impozantním 
sloupem sv. Anny, Zlatá stříška Maxmiliána I. s 2.657 pozlacenými měděnými plíšky, Hofburg. Leopoldova 
kašna, radnice s městskou věží, a jiné zajímavosti města. Ubytování v penzionu.

3. den –  Po snídani výjezd na BERGISELSCHANZE, návštěva vyhlídkové plošiny skonanského můstku britsko-irácké 
architektky Zahy Hadidové. Odjezd k impozantním Krimmelským vodopádům, které padají z výšky 380 
metrů ve třech kaskádách a jsou největšími v rakouských Alpách. Odpoledne turistika soutěskou 
Liechtensteinklamm u Sankt Johann im Pongau. Večer příjezd na ubytování.

4. den –  Po snídani odjezd do městečka SCHLADMING pod horou Dachstein, které nabízí nespočet různých aktivit. 
Průvodce poradí při výběru zajímavostí. Zájemci mohou podniknout výlet lanovkou DACHSTEIN 
Gletscherbahn do masivu Dachstein do království věčného sněhu a ledu. Další možností je turistika 
soutěskou Silberkarklamm a případně koupání ve vodním světě v Ramsau am Dachstein. Také lze vyjet 
jinou lanovkou na Planai, odkud je nádherný výhled na Dachstein. Turisté mohou absolvovat výšlap 
po Alpinsteig Wilde Wasser k vodopádu RIESACHWASSERFALL. V odpoledních hodinách odjezd ze 
Schladmingu. Příjezd do Olomouce v cca 24:00 hod.

Bohemian
FANTASY

č. zájezdu termín cena odjezdy
ALP 0606 06.06.–09.06. 5.890 A, B
ALP 0509 05.09.–08.09. 5.890 A, B

HohensalzburgMOZARTůV SALZBURG
Salzburg – po třináct století centrum kultury, elegantní metropole hudby 
a divadla, dějiště mezinárodních festivalů, místo, v němž se koncentruje 
barokní architektura a kde se narodil a tvořil jeden z největších hudebních 
géniů historie W. A. Mozart
1. den –  V 5:00 hod. odjezd z nástupních míst přes Mikulov po dálnici A1 do SALZBURGU. Prohlídka města začíná 

na a ulici Paris Lodron Strasse, zámek Mirabell, známý krásnými zahradami, hřbitov sv. Šebestiána, kde je 
pohřben Mozartův otec a Mozartova manželka Konstancie. Vyhlídka z Kapuzinbergu na pravém břehu řeky 
Salzach, přejdeme řeku a dostaneme se do Starého města: ulice Getreidegasse, kde se nachází rodný dům 
Wolfganga Amadea Mozarta, možná návštěva. Dále stará radnice, Mozartovo náměstí s pomníkem geniálního 
skladatele, Rezidenční náměstí s budovami Staré a Nové Rezidence – sídla solnohradských knížat-arcibiskupů. 
Salzburgský dóm, univerzitní kostel od architekta J. B. Fischera z Erlachu. Po ubytovaní v hotelu možnost 
návratu městskou dopravou do centra, kde si lze užít večerní atmosféru.

2. den –  Po snídani prohlídka pevnosti Hohensalzburg tyčící se nad městem nebo výjezd lanovkou na vyhlídkovou terasu 
na vrchu Monchsberg, kde se nachází galerie moderního umění. Odjezd autobusem k zámku Hellbrunn 
s nádhernou zahradou plnou vodotrysků a vodních her, v blízkosti se nachází také salzburgská zoo. Odpoledne 
odjezd k Maria Plain, poutnímu kostelu nad Salzburgem, kde byla v roce 1779 poprvé uvedena Mozartova 
Korunovační mše. V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR, návrat do Olomouce kolem půlnoci.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubyto-
vání v hotelu se snídaní, služby průvodce.
Fakultativně: příplatek za 1/1 pokoj 1.500 Kč.
Platí se na místě: pobytové taxy.

č. zájezdu termín cena odjezdy
SAL 1805 18.05.–19.05. 2.590 A, B

SAL 1409 14.09.–15.09. 2.590 A, B

HRADY A ZÁMKY ČESKO-RAKOUSKÉHO 
POMEZÍ
1. den –  Odjezd z Olomouce v 6.00, prohlídka SLAVONIC, v případě zájmu výstup na kostelní věž s krásnou 

vyhlídkou na zachovalé městečko, potom hrad LANDŠTEJN v oblasti zvané ČESKÁ KANADA (individuální 
prohlídka), přejezd do Rakouska k nejkrásnějšímu vodnímu hradu Rakouska HEIDENREICHSTEIN 
(prohlídka s průvodcem) a do městečka WEITRA (česky Vitoraz) – prohlídka centra a renesančního 
zámku s muzeem, historickým divadélkem a vyhlídkovou věží, volný čas, možnost občerstvení (Vitorazi 
se přezdívá „hlavní město rakouského pivovarnictví“). Odjezd do hotelu.

2. den –  Návštěva slavného kláštera ZWETTL (románsko-gotický areál barokně přestavěný; klášterní kostel je 
po pětileté rekonstrukci opět přístupný), poté prohlídka nejlépe zachovaného rakouského hradu 
RAPOTTENSTEIN, který nebyl nikdy dobyt, pak cesta podél přehrady Dobra na řece Kamp do krásného 
vinařského městečka RETZ, pro zájemce přímo pod hlavním náměstím prohlídka největšího komplexu 
historických VINNÝCH SKLEPŮ v Rakousku (včetně malé degustace vína), procházka k větrnému mlýnu, 
volný čas. Návrat do Olomouce do 22.00.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem,
1x ubytování v hotelu se snídaní, služby 
průvodce.
Fakultativně: 1/1 pokoj 300 Kč/zájezd.

č. zájezdu termín cena odjezdy
CRP 2505 25.05.–26.05. 2.190 A, B

CRP 2408 24.08.–25.08. 2.190 A, B

Cena zahrnuje: dopravu autobusem,
3x ubytování se snídaní, služby průvodce.
Platí se na místě: pobytové taxy.
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Zájezdy pro školy za speciální ceny.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – RAKOUSKO, RUMUNSKO
         bez nočního přejezdu

HiTLEROVO ORLÍ HNÍZDO,  
VYSOKÉ TAURY A SALZBURG
1. den –  Odjezd v brzkých ranních hodinách směrem do německého národního parku BERCHTESGADEN. Z OBERSALZBERGU 

vyhlídkovou cestou na vrchol hory KEHLSTEIN, kde se tyčí proslulá Hitlerova čajovna nazývaná „Hitlerovo Orlí 
hnízdo“. Z této pozoruhodné stavby se vám naskytne fascinující výhled na celý národní park. Po prohlídce návrat 
do Obersalzbergu a k jezeru KÖNIGSEE, které je nejvýše položeným jezerem v Německu a hluboké neuvěřitelných 
180 m. Následuje vyhlídková plavba lodí ke kostelíku SV. BARTOLOMĚJE. Přejezd na ubytování. Nocleh.

2. den –  Po snídani výstup vyhlídkovou cestou GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE pod jeden z vrcholů – Edelweisspitze 
(2.577 m). Zastávka na vyhlídce FUSCHER TÖRL (2.428 m), odkud je kouzelný pohled na zasněžené vrcholky hor. 
Následuje vyhlídková plošina Františka Josefa přímo pod nejvyšší rakouskou horou Grossglockner (3.797 m), 
která nabízí pohled na největší rakouský ledovec PASTERZE. Odpoledne přejezd do obce KRIMMEL, kde se nachází 
jedny z nejvyšších evropských vodopádů – Krimmelské vodopády (380 m). Přejezd na ubytování. Nocleh.

3. den –  Po snídani odjezd k toku řeky SALZACH. Poté odjezd do SALZBURGU, rodiště W. A. Mozarta, který je zde připomínán 
na každém kroku. Cestou zastávka v rodišti matky W. A. Mozarta ST. GILGENU, v bývalých císařských lázních 
BAD ISCHL a zajížďka k zámku ORTH. Zpáteční cesta povede oblastí salzburských jezer – Wolfgangsee 
a Traunsee. V pozdních hodinách návrat do ČR.

RUMUNSKO 
Arad • Sibiň • Šegešvár • Brašov • Sinaia • Bukurešť
1. den –  Odjezd z ČR časně ráno, průjezd Maďarskem, odpoledne příjezd do rumunského ARADU. Prohlídka centra města 

se starou pevností, pravoslavnou katedrálou Nejsvětější Trojice a katolickou katedrálou sv. Antonína, novou 
radnicí, Kulturním palácem atd. Přejezd na ubytování. Nocleh.  

2. den –  Po snídani cesta do TRANSYLVÁNIE. Prohlídka města SIBIŇ: stará radnice, Brukenthalův palác, Frankensteinův 
dům, evangelický kostel, v němž byl pohřben valašský kníže Mihnea I., syn Vlada III. Draculy, pravoslavná 
katedrála. Odpoledne pokračování do ŠEGEŠVÁRU (UNESCO) – údajného rodného města Vlada III. : Draculův 
rodný dům, hodinová věž, středověké opevnění. Zastávka ve městě Prejmer u unikátního opevněného kostela 
TARTLAU (UNESCO). Ubytování v oblasti Braşova.

3. den –  Dopoledne prohlídka BRAŠOVA, „rumunského Salcburku“ : Bílá věž, synagoga, černý kostel, nejužší ulička 
v Rumunsku. Odpoledne návštěva hradu Bran, který proslavil román Dracula Brama Stokera. Poté výstup 
k areálu zříceniny mohutného středověkého hradu RÂŞNOV. Nocleh. 

4. den –  Po snídani cesta do města BUȘTENI. Odtud výjezd lanovkou do pohoří Bucegi k horské chatě Cabana Babel 
(2 200m n. m.) s nádhernými výhledy. Odpoledne pokračování do nedalekého horského letoviska Sinaia, které 
bývalo letním sídlem rumunské královské rodiny. Návštěva luxusního královského zámku Peleș a sousedního 
zámečku Pelișor a slavného Sinaiského kláštera. Nocleh. 

5. den –  Přejezd do BUKUREŠTI – celodenní pobyt v hlavním městě s návštěvou jeho největších atrakcí: Palác Parlamentu, 
Vítězný oblouk, Královský Palác, Patriarchální katedrála, Rumunské Atheneum atp. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.  

6. den –  Návrat do ČR kolem poledne. 

KRÁSY SOLNÉ KOMORY 
s turistikou a pěším výstupem na Hitlerovo Orlí hnízdo
Grundlsee • Salcburk • Berchtesgaden • Ledová jeskyně • Hallstatt
1. den –  Odjezd v časných ranních hodinách. Příjezd do Spital am Pyhrn, turistika divokou Soutěskou doktora Vogelgesanga 

– stezka kolem skal a vodopádů. Přejezd k jezeru Grundlsee. Zájemci mohou absolvovat naučnou stezku podél 
potoka Toplitzbach k jezeru Toplitzsee. Přejezd k jezeru Altaussee s krásnými výhledy na ledovce Dachsteinského 
masivu. Uprostřed léta možnost koupání. Průjezd Solnou komorou kolem jezera Wolfgangsee na ubytování 
k Salcburku, nocleh.  

2. den –  Po snídani odjezd do národního parku Berchtesgaden. Pro zájemce návštěva unikátních solných dolů – jízda 
vláčkem, hornická skluzavka, jízda po podzemním solném jezeře. Poté přejezd do Obersalzbergu, zájemci 
mohou absolvovat zhruba dvouhodinový výšlap na horu Kehlstein až k Hitlerovu Orlímu hnízdu (zdarma), poté 
pěšky zpět k autobusu a projížďka po Rossfeldské panoramatické cestě, méně zdatní mohou vyjet nahoru 
ekobusem za poplatek. Navečer procházka po Mozartově Salcburku a osobní volno. Návrat na nocleh.

3. den –  Po snídani odjezd do Werfen. Návštěva Eisriesenwelt – největší ledové jeskyně na světě. Nachází se v nitru 
hory Hochkogel (2281 m) a vchod do jeskyně leží v nadmořské výšce 1641 m. Lze se k němu dostat lanovkou 
za poplatek nebo pěšky po turistické stezce. Po prohlídce pokračování krásnou horskou krajinou do jednoho 
z nejmalebnějších městeček v Rakousku – Hallstattu na břehu stejnojmenného jezera. Zájemci se mohou projet 
lodí po jezeře. Odpoledne odjezd zpět do ČR. Návrat kolem 24.00 hod.  

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x uby-
tování v hotelu se snídaní, služby průvodce.
Fakultativně: plavba lodí 14 EUR, výjezd 
na Kehlstein cca 16,10 EUR, vstup 
ke Krimmelským vodopádům 3 EUR,  
1/1 pokoj 1.100 Kč, 2x večeře 860 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x 
ubytování se snídaní, služby průvodce. 
Cena nezahrnuje: vstupy
Fakultativně: 2x večeře 860 Kč

Orlí hnízdo

Königsee

č. zájezdu termín cena odjezdy
HIT 1406 14.06.–16.06. 4.300 A, B

HIT 2607 26.07.–28.07. 4.300 A, B

HIT 1608 16.08.–18.08. 4.300 A, B

HIT 0609 06.09.–08.09. 4.300 A, B

č. zájezdu termín cena odjezdy
KSK 3105 31.05.–02.06. 4.100 A, B

KSK 0208 02.08.–04.08. 4.300 A, B

KSK 2308 23.08.-25.08. 4.300 A, B

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4 x ubytování 
v hotelích *** (1/2 pokoje s vlastním příslušenstvím), 
4x snídani, služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy
Fakultativně: příplatek za 1/1 pokoj 2100 Kč, 3 x večeře za 890 Kč

č. zájezdu termín cena odjezdy
RUM 1308 13.08.–18.08. 7.350 A, B

NOVINKA

NOVINKA
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Cestujete sami? Nabízíme doobsazení.

SLOViNSKO, UKRAJiNA

VELKÝ OKRUH SLOViNSKEM
Bled • Bohinj • Postojna • Piran • Portorož • Lublaň • Maribor
1. den –  Odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách, průjezd Rakouskem kolem Štýrského Hradce, Klagenfurtu a Villachu. 

Kolem poledne příjezd do letoviska BLED na břehu stejnojmenného jezera, prohlídka malebného lázeňského střediska v srdci 
Julských Alp, procházka kolem jezera s možností koupání, vyhlídky na ostrůvek uprostřed jezera s kostelíkem Nanebevzetí panny 
Marie a na Bledský hrad. Nenáročná turistika překrásnou soutěskou VINTGAR k vodopádu Šum. Ubytování v hotelu, nocleh.

2. den –  Po snídani cesta k BOHINJSKÉMU JEZERU, které se nachází pod nejvyššími horami Julských Alp – odtud je vidět i nejvyšší 
hora Slovinska (i celé někdejší Jugoslávie) – mohutný vápencový TRIGLAV (2.864 m). Krátká nenáročná procházka 
k vodopádu řeky Savice. V blízkosti se nachází také vojenský hřbitov, kde jsou pochováni padlí bojující v první světové válce 
na sočské frontě. Možnost vyjet lanovkou na VOGEL, odkud jsou nádherné panoramatické výhledy na Julské Alpy. Dolů je 
možno sjet opět lanovkou nebo podniknout středně náročnou turistiku do vesnice RIBČEVLAZ, která potrvá zhruba 2 hodiny. 
Odpočinek u jezera. Navečer návrat na ubytování, nocleh.

3. den –  Po snídani odjezd do KRANJSKÉ GORY, nejznámějšího slovinského lyžařského střediska, návštěva sousední PLANICE se 
světoznámými obřími skokanskými můstky. Pokračování tzv. RUSKOUCESTOU (vojenská zásobovací cesta pro sočskou frontu 
s padesáti prudkými zatáčkami, postavená ruskými válečnými zajatci) do sedla VRŠIČ (1611 m) s krásnými výhledy. Odtud 
klesání do malebného údolí řeky Soči. Pokračování údolím přes městečko KOBARID s muzeem sočské fronty, italskou 
kostnicí a kostelem sv. Antonína. Městečko IDRIJA, lehký výstup asi 400 metrů do nedaleké rokle Pasica, kde je ukryta 
dochovaná partyzánská nemocnice z druhé světové války. Pokračování do města POSTOJNA, ubytování v hotelu.

4. den –  Po snídani návštěva světoznámé POSTOJENSKÉ JESKYNĚ – jednoho z největších a nejúchvatnějších jeskynních systémů 
na světě, dlouhého 20 km. Trasa přístupná veřejnosti je dlouhá zhruba 5 kilometrů a obsahuje to nejkrásnější, co tu lze vidět 
– součástí prohlídky je i jízda elektrickým vláčkem do efektně osvětlených dómů. Nedaleko jeskyně se nachází středověký 
Predjamský hrad, vestavěný do skály. Poté návštěva obce LIPICA, proslavené chovem koní, světoznámých lipicánů – možnost 
návštěvy hřebčince. Odpoledne prohlídka historického TERSTU a dále pokračování ke krásně umístěnému zámku MIRAMARE 
a jeho nádherným zahradám. Návrat na ubytování, nocleh.

5. den –  Po snídani odjezd na slovinské pobřeží Jaderského moře, cestou prohlídka Národního parku ŠKOCJANSKEJAME (UNESCO) 
– unikátní krasové útvary. Prohlídka přístavu KOPER, který je významný i pro Českou republiku, neboť je to pro nás nejbližší 
mořský přístav a prochází jím vysoké procento českého exportu a importu. Odpoledne prohlídka starobylého městečka 
PIRAN a možnost koupání na plážích nejelegantnějšího slovinského letoviska – PORTOROŽE. Návrat na ubytování, nocleh.

6. den –  Po snídani odjezd do slovinského hlavního města LUBLANĚ, které je o něco menší než Brno. Procházka historickým centrem 
metropole, jehož architektura je nám velmi blízká, neboť se na ní významně podílel architekt Josip Plečnik – Masarykův 
dvorní architekt na Pražském hradě. Promenáda po nábřeží řeky Lublanice, Trojmostí, Dračí most, tržnice, katedrála, klášter 
Križanke, Lublaňský hrad a další. Po poledni krátká prohlídka druhého největšího města Slovinska – MARIBORU – ležícího 
na řece Drávě. Z Mariboru cesta domů přes Rakousko. Příjezd do Olomouce kolem 23.00.

UKRAJiNA za zapomenutými krásami Podkarpatské Rusi
Užhorod • Mukačevo • Chust • Siněvir • Koločava • Lvov
Podkarpatská Rus, nazývaná také Zakarpatská Ukrajina, je jednou z nejkrásnějších oblastí 
východní Evropy, dosud neobjevená masovým turizmem. Malebné Podkarpatí skrývá jak 
nedotčené přírodní krásy, tak unikátní dřevěnou lidovou i sakrální architekturu.
1. den –  Odjezd v ranních hodinách z Brna, cesta přes Maďarsko do UŽHORODU. Navečer krátká prohlídka centra. Ubytování, nocleh.
2. den –  Po snídani pokračování v prohlídce města na řece UŽ, které patřilo mezi raně slovanská sídla již v 10. století, kdy byla oblast 

osídlena takzvanými Bílými Chorvaty. Dominantou města je Užhorodský hrad, ve kterém sídlí muzeum s několika expozicemi. 
Dále řeckokatolická katedrála, pravoslavná katedrála Krista Spasitele, někdejší užhorodská synagoga, dnes budova 
filharmonie. V poledne přejezd do MUKAČEVA. Předtím návštěva hradu Palanok, který sehrál důležitou roli v uherských 
protihabsburských povstáních. Prohlídka Mukačeva - město známé velkou židovskou komunitou (dnes zde ovšem žije méně 
než 300 Židů). Přejezd do Chustu, ubytování, nocleh.

3. den –  Po snídani prohlídka CHUSTU, který leží necelých 10 km severně od hranic s Rumunskem. Nenáročný výšlap (cca 2 km) 
na místní hrad, který byl postaven už v roce 1090 za uherského krále Ladislava na obranu proti Kumánům. Odpoledne 
přejezd do Siněvirského národního parku, kde leží i vesnice Koločava. Ta proslula jako rodiště obávaného zbojníka a hrdiny 
literárního díla Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. Ve vesnici je škola s muzeem a bustou Ivana Olbrachta. U dřevěného 
kostela sv. Ducha se nachází hroby českých četníků, zabitých Nikolou Šuhajem. Jeho hrob je na malém hřbitově na okraji 
vesnice. Možnost oběda v hostinci Četnická stanice. Poté přejezd a výšlap k Siněvirskému jezeru, které lze celé obejít přibližně 
za hodinu. Ubytování v národním parku, nocleh.

4. den –  Po snídani odjezd směr LVOV se zastávkou v lyžařském areálu Pylypec, kde se dá vyjet lanovkou do výšky až 1.200 metrů 
nebo navštívit vodopád Šipot, který se nachází v hluboké rokli řeky Pylypec a spadá na severních svazích horského masivu 
Boržava na úpatí hory Gemba. Procházka cca na 2 hodiny. Možnost i kratších horských túr. Navečer příjezd do Lvova – 
největšího města a kulturního centra západní Ukrajiny. Ubytování, nocleh.

5. den –  Po snídani celodenní prohlídka Lvova. Po staletí bylo hlavní město Haliče součástí Polska, respektive Rakouského císařství, 
což mu vtisklo originální středoevropský ráz a jeho centrum je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Lvov je také 
důležitým náboženským střediskem, sídlí zde Lvovská arcidiecéze. Je zde několik křesťanských kostelů – řeckokatolický 
kostel svatého Ondřeje a klášter bernardýnů, kostel Božího těla a klášter dominikánů, Rynek, řeckokatolická katedrála 
svatého Jiří, kaple Tří svatých, Lvovská opera, výstup do parku VYSOKYJ ZAMOK nad centrem města, který je se svou 
nadmořskou výškou 413 m také nejvyšší bod vysočiny Roztoččja. Dnes je na vrcholu vysílač a vyhlídkové prostranství 
s ukrajinskou vlajkou. Z vrchu je krásný výhled na město a okolí. Návrat na ubytování, nocleh.

6. den –  Po snídani odjezd přes Polsko přes RZESZÓW, kolem Krakova a Katovic do Česka. Příjezd do Brna ve večerních hodinách. 
Možnost vystoupit v Ostravě, Olomouci, Prostějově nebo Vyškově.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu *** se snídaní, 
služby průvodce
Fakultativně: vstupné do jeskyně v Postojné je nutné zaplatit předem 
v Kč: dospělí 690 Kč, studenti 550 Kč, děti od 6 do 15 let 410 Kč 
(skupina nad 20 osob), audioprůvodce v českém jazyce 3 EUR

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5 x ubytování v hotelích ***,
5 x snídaně, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy do památek
Poznámka: zájezd vyžaduje platný cestovní pas min. 3 měsíce po návratu

Bled

Predjamski Grad

Savica

Bohemian
FANTASY

č. zájezdu termín cena odjezdy
SLO 0907 09.07.–14.07. 7.990 A, B

SLO 2008 20.08.–25.08. 7.990 A, B

č. zájezdu termín cena odjezdy
UKR 1607 16.07.–21.07. 6.990 A, B

UKR 0608 06.08.–11.08. 6.990 A, B

NOVINKA
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Rádio Haná – nejlepší hudební výběr a nejlepší pokrytí v našem kraji!

POBALTÍ, RUSKO
               bez nočního přejezdu

PETROHRAD – LETECKY
za krásami Benátek severu
1. den –  Odlet z Prahy nebo Vídně do PETROHRADU (možnost transferu z Brna na letiště). Okruh městem, transfer 

do hotelu, ubytování, večer možnost návštěvy Něvského prospektu, hlavní a nejrušnější ulice Petrohradu.
2. den –  Po snídani prohlídka části památek: KAZAŇSKÁ KATEDRÁLA, CHRÁM SV. IZÁKA, PROJÍŽĎKA LODÍ 

PO NĚVĚ a okolních kanálech, při níž se Vám naskytne jedinečný výhled na většinu památek 
a nejvýznamnějších paláců. Odpoledne prohlídka ZIMNÍHO PALÁCE, bývalého sídla ruských carů 
se světoznámou galerií ERMITÁŽ, jedné z největších obrazáren světa (možnost prohlídky).

3. den –  Ráno odjezd do PUŠKINA (dříve nazývaném Carskoje Selo), návštěva zdejších parků a paláců 
vybudovaných Kateřinou Velikou, prohlídka paláce s proslulou JANTAROVOU KOMNATOU. Odpoledne 
návštěva a prohlídka PETROPAVLOVSKÉ PEVNOSTI - katedrála sv. Petra a Pavla s hrobkou Petra 
Velikého a jeho následovníků včetně posledního ruského cara Mikuláše II. s rodinou.

4. den –  Po snídani odjezd do PETRODVORCŮ, letní rezidence Petra Velikého – návštěva rozlehlého 
zámeckého komplexu a parku s více než 170 fontánami na útese nad Finským zálivem. Návrat 
do Petrohradu na ubytování. Volný program, v pozdních hodinách NOČNÍ OTEVÍRÁNÍ MOSTŮ.

5. den –  Po snídani transfer na letiště, odlet do Prahy

OKRUH POBALTÍM
Litva • Lotyšsko • Estonsko • Kaunaus • Vilnius • Riga • Tallin • Kurská kosa
1. den –  Odjezd v brzkých ranních hodinách, jízda směr Český Těšín–Katovice–Varšava. Odpoledne 

prohlídka VARŠAVY – Starý Rynek, Barbakan, Krakovské předměstí... Večer ubytování v hotelu 
severně od Varšavy. Nocleh.

2. den –  Po snídani odjezd směr Litva, kolem poledne příjezd do KAUNASU, bývalého hlavního města 
Litvy ležícího na soutoku dvou největších litevských řek Nerisu a Němenu. Prohlídka památek 
města: hrad nad soutokem, chrám sv. Petra a Pavla – nejranější gotická stavba v Litvě, barokní 
radnice, nazývaná pro svou barvu a 53 metrů vysokou věž Bílá Labuť. Zastávka u KLÁŠTERA 
PAŽAISLIS, který leží na břehu přehrady Kaunaské moře a patří k nejhezčím církevním stavbám 
v severní Evropě, postaveným ve stylu italského baroka. Ubytování v hotelu, nocleh.

3. den –  Po snídani odjezd do národního parku TRAKAI, jehož dominantou je hrad na ostrově uprostřed 
jezera Galvė, někdejší sídlo litevských velkoknížat. Přejezd do metropole Vilniusu – centrum je 
na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Gediminasův hrad, Katedrální náměstí, staré 
město s křivolakými uličkami a židovskou čtvrtí. Večer návrat na ubytování.

4. den –  Po snídani odjezd k moři, do třetího největšího litevského města KLAIPÉDY, které je jediným 
přístavem v zemi. Návštěva národního parku NERIJA neboli KURSKÉ KOSY s unikátní přírodní 
scenérií, tvořenou až 50 metrů vysokými písečnými dunami. Na pobřeží je z moře vyplavováno 
tzv. baltské zlato – jantar. Nejpěknější kousky si můžeme prohlédnout v muzeu jantaru v Palanze. 
Navečer překročení litevsko-lotyšské hranice. Po cestě zastávka u VRCHU KŘÍŽŮ – 
nejposvátnějšího místa všech Litevců. Ubytování na území Lotyšska.

5. den –  Po snídani odjezd do TALLINU – metropole Estonska, který je perlou středověké architektury. 
Historické jádro je obehnáno vysokými hradbami, v nichž se dochovalo 26 obranných věží. 
Na kopci Toompea nad městem se nachází hrad, odkud je krásný výhled na historické centrum 
a na přístav. Lze též navštívit PARK KADRIORG se zámeckou rezidencí cara Petra I. Velikého 
nebo skanzen vesnické architektury z celého Estonska ROCCA AL MARE. Ubytování v Tallinnu.

6. den –  Po snídani odjezd na jih do lotyšského NÁRODNÍHO PARKU GAUJA – malebného údolí stejnojmenné 
řeky. Ve městě Sigulda se nachází zřícenina mohutného HRADU TURAIDA. Lanovkou se 
dostaneme přes řeku k hradu KRIMULDA. Prohlédneme si i starobylý Cēsis. Večer ubytování 
v oblasti Rigy.

7. den –  Po snídani odjezd a prohlídka lotyšské metropole RIGY. Téměř miliónové město oslavilo roku 
2011 810 let od svého založení a jeho historické jádro se pyšní řadou rekonstruovaných památek. 
Rižský dóm je největším chrámem v Pobaltí. Bývalý hrad livonských rytířů je dnes sídlem 
prezidenta. Věž chrámu sv. Petra nabízí nádherný výhled na celé město. Navečer návštěva 
ZÁMKU RUNDāLE (exteriér), jehož architekt B. F. Rastrelli proslul stavbou petrohradské Ermitáže. 
Po prohlídce Rundāle odjezd zpět do ČR. Noční jízda busem se zdravotními zastávkami 
na motorestech.

8. den –  Odpoledne příjezd do Olomouce a dalších nástupních míst.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce, pojištění CK.

Trakai

Katedrála Alexandra Něvského

Vilnius

Cena zahrnuje: Zpáteční letenku Praha - Petrohrad, ubytování na 4 noci se snídaní ve hotel 3*, služby průvodce, 
transfery letiště - hotel - letiště, transfer do Petrodvorců, kabinové zavazadlo do 10 kg/os.
Cena nezahrnuje: Ermitáž a průvodcem 590 Kč, Carskoje Celo a Jantarová komnata s průvodcem 610 Kč, Petrodvorec, 
palác a zahrady 790 Kč, Petropavlovská pevnost s katedrálou 210 Kč, příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1300 Kč, 
vyřízení víza 2300 Kč (skupinové vízum), transfer z Brna na letiště a zpět za 500 Kč/1 směr (min.15 osob). 
Poznámka: Kvůli možnosti vyřízení víza je nutno přihlásit se na zájezd nejpozději 25 dní před odletem a dodat 
cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po návratu.

č. zájezdu termín cena
PET 1907 19.07.–23.07. 16.990

č. zájezdu termín cena odjezdy
LLE 2107 21.07.–28.07. 11.450 A, B

Petrohrad – letní palác

Petrohrad

Pro skupiny a školy sestavíme speciální program 
jakéhokoliv poznávacího zájezdu
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - MAĎARSKO
bez nočního přejezdu

Cena zahrnuje :  dopravu autokarem, 
2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích,  
2x snídaně, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné 
do termálních lázní, případné pobytové taxy.
Fakultativně: 2x večeře 540 Kč, balíček 
vstupů do lázní: 3x Bükfürdő - dospělí  
770 Kč, děti 3-15 let 410 Kč, 2x Bükfürdő  
+ 1x Sárvár - dospělí 870 Kč, děti 3-15 let 
440 Kč. 

3 DNY V LÁZNÍCH BÜKFÜRDő (PRO ZÁJEMCE SÁRVÁR)
1. den –  Odjezd v brzkých ranních hodinách směr Vídeň a ŠOPROŇ. Zde krátká prohlídka s průvodcem. Kolem poledne 

příjezd do lázeňského městečka BüKFüRDŐ a koupáni v lázních. Termální voda je bohatá na minerály a slouží 
na léčení pohybového ústrojí. Lázně Bükfürdö představují komplex s 27 bazény, rozprostírají se na ploše 
13 ha a jejích vodní plocha je více než 5000 m2. Nabízí ničím nerušený odpočinek v rozsáhlých relaxačních 
zónách, s lehátky zdarma. Fakultativně lze využít saunu a masáže. K dispozici je bohatá nabídka občerstvení 
přímo v areálu lázní za přijatelné ceny. Poté ubytovaní v penzionu v Buku, možnost večeře, nocleh.

2. den –  Celodenní pobyt v lázních nebo volný program. Možnost večeře.
3. den –  Po snídani celodenní pobyt v lázních v BüKFüRDŐ. Pro zájemce možnost celodenního koupání v termálních 

lázních v SÁRVÁRU. Na ploše o více než 5400 m2 se nachází bazény s léčivou i obyčejnou vodou pro 
velké i malé, tobogany, zážitkové bazény. Bazény v provozu během celého roku: vnější zážitkový bazén 
(32–33 °C), vnitřní zážitkový bazén (32–34 °C), vnitřní bazén s léčivou vodou (37 °C), vnitřní bazén 
s léčivou vodou (36 °C), vnější bazén s léčivou vodou (36 °C). Exkluzivní Svět saun je ostrovem klidu 
v areálu lázní, kde si milovníci saun můžou vybrat z bohaté nabídky: vnější i vnitřní finské sauny, bio 
sauna, parní sauna, aroma kabinky, atd. K dispozici bohatá nabídka občerstvení přímo v areálu lázní 
za přijatelné ceny. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách. 

Sárvár

Sárvár – lázně

BÜKFÜRDő – SÁRVÁR – HEVÍZ (KEHiDA)
Relaxační víkend ve třech nejlepších termálních lázních Maďarska
1. den –  Odjezd v brzkých ranních hodinách směr Vídeň a ŠOPROŇ – prohlídka historického městečka založeného 

již v době římské, úzké uličky se středověkými a barokními domy. Po poledni příjezd do BüKFüRDŐ a cca 
čtyřhodinové koupání v termálních lázních. Poté ubytování v Büku, volno, nocleh.

2. den –  Po snídani odjezd směr BALATON, po cestě krátká zastávka pod hradem SüMEG, který patří 
k nejzachovalejším v zemi. Cesta podél pobřeží Balatonu s krátkými zastávkami v typických maďarských 
vesničkách v oblasti Badacsony. Prohlídka KESZTHELY – nejstarší a největší město na pobřeží Balatonu 
s barokním zámkem rodu Festeticsů. Odpoledne koupání v termálních lázních v HÉVÍZU – druhé největší 
jezero s termální vodou na světě s hladinou pokrytou lekníny. Večer návrat na ubytování, nocleh (možnost 
využít celý den k pobytu v Bükfürdő).

3. den –  Po snídani celodenní pobyt v lázních BüKFüRDŐ nebo odjezd do SÁRVÁRU (středověká vodní tvrz), celodenní 
koupání v moderních termálních lázních. V odpoledních hodinách odjezd do ČR, večer příjezd do Olomouce.

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v penzionu v Büku,
2x snídaně, služby průvodce
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné do termálních lázní, případné pobytové taxy.
Fakultativně: 2x večeře 540 Kč,  balíček vstupů do Bükfürdő, Sárváru a Hévízu/Kehidy: dospělí 870 Kč, 
děti 3-15 let 550 Kč
Upozorňujeme, že v březnovém, dubnovém, říjnovém a listopadovém termínu je koupání v Hevízu 
nahrazeno koupáním v Kehidě.

Miskolc – Tapolca

MAĎARSKÁ iNSPiRACE
Budapešť • Tokaj • Eger • Miškolc
1. den –  Odjezd v brzkých ranních hodinách z Olomouce směr Břeclav–Bratislava–Budapešť. Do BUDAPEŠTI 

přijedeme před polednem, prohlídka města s průvodcem – Budínský hrad, Matyášův chrám, Rybářská 
bašta, Městská tržnice (Vásárcsarnok), ulice Váci, Náměstí hrdinů, bazilika sv. Štěpána a další památky. 
Navečer odjezd na ubytování v oblasti Egeru nebo Miškolce.

2. den –  Po snídani odjezd do městečka TOKAJ, centra světoznámé vinařské oblasti, jejíž poklad budeme mít 
možnost ochutnat. Odpoledne koupání v jeskynních termálních lázních v MIŠKOLC-TAPOLCA, poté 
prohlídka města MIŠKOLCE. Večeře ve špičkové restauraci v Údolí krásných žen (Szépasszonyvölgy), 
spojená s degustací vín egerské vinařské oblasti. Návrat na ubytování.

3. den –  Po snídani prohlídka krásně zachovaného barokního EGERU – procházka malebnými uličkami historického 
centra s prohlídkou baziliky, hlavního náměstí Dobó tér, možnost návštěvy hradního areálu s výhledy 
na staré město a okolní vinice. V místních vinotékách je možné zakoupit typická vína jako Egri bikavér 
a Egri leányka. Kolem poledne koupání v městských lázních, které nabízejí několik venkovních i krytých 
bazénů, od bazénu na plavání až po termální s vodou teplou 38 °C. Odpoledne odjezd zpět do ČR. Návrat 
v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích, 2x snídaně, 1x večeře  
v maďarském stylu s ochutnávkou vína, služby 
průvodce.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, případné vstupy 
a pobytové taxy.

Bohemian
FANTASY

č. zájezdu termín cena odjezdy
MAD 1705 17.05.–19.05. 4.390 A, B

MAD 2009 20.09.–22.09. 4.390 A, B

MAD 2610 26.10.–28.10. 4.390 A, B

č. zájezdu termín cena odjezdy č. zájezdu termín cena odjezdy
BUK 2203 22.03.–24.03. 2.990 A, B BUK 1608 16.08.–18.08. 2.990 A, B

BUK 1904 19.04.–21.04. 2.990 A, B BUK 2709 27.09.–29.09. 2.990 A, B

BUK 1705 17.05.–19.05. 2.990 A, B BUK 2610 26.10.–28.10. 2.990 A, B

BUK 2106 21.06.–23.06. 2.990 A, B BUK 1511 15.11.–17.11. 2.990 A, B

BUK 1907 19.07.–21.07. 2.990 A, B     

č. zájezdu termín cena odjezdy
BUS 2203 22.03.–24.03. 2.790 A, B

BUS 1904 19.04–21.04. 2.790 A, B

BUS 1705 17.05.–19.05. 2.790 A, B
BUS 2106 21.06.–23.06. 2.790 A, B
BUS 1907 19.07.–21.07. 2.790 A, B

BUS 1608 16.08.–18.08. 2.790 A, B

BUS 2709 27.09.–29.09. 2.790 A, B

BUS 2610 26.10.–28.10. 2.790 A, B

BUS 1511 15.11.–17.11. 2.790 A, B

Fakultativně: vinařská firma v Tokaji s degustací a občerstvením 390 Kč; Tapolca - termální lázně v jeskyni 
240 Kč, děti do 18 let a senioři 180 Kč; Eger - termální lázně 200 Kč, studenti a senioři 170 Kč (ceny 
z předchozí sezóny).
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Rádio Haná – adresa je Blažejské nám. 7, Olomouc, 772 00

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - MAĎARSKO
            bez nočního přejezdu

Cena zahrnuje :  dopravu autokarem,
3x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových 
pokojích, 3x snídani, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy a pobytové taxy

Mezökövesd

LÁZNě VÝCHODNÍHO MAĎARSKA
Hollókö • Eger • Miškolc-Tapolca • Hajdúszoboszló • Debrecin • Mekökövesd • Kékes
1. den –  Odjezd ráno z nástupních míst, zastávka v HOLLÓKŐ (UNESCO) – živý skanzen maďarské lidové 

architektury a tradic, odpoledne příjezd do EGERU – krátká prohlídka centra města a středověkého hradu, 
volno, koupáni.

2. den –  Snídaně, odjezd do Národního parku AGGTELEK – zdejší krasové jeskyně tvoří jeden z největších jeskynních 
systémů v Evropě (UNESCO), kolem poledne přejezd do MIŠKOLCE – krátká prohlídka historického centra, 
odpoledne koupání v jeskynních termálních lázních v MIŠKOLC–TAPOLCA, návrat na nocleh.

3. den –  snídaně, výlet do Národního parku HORTOBAGY – možnost návštěvy muzea pusty, odpoledne koupáni 
v největších termálních lázních Maďarska – HAJDUSZBOSZLO, volno, v podvečer zastávka v metropoli 
východního Maďarska – DEBRECINU, návrat na nocleh.

4. den –  snídaně, pobyt v termálních lázních ZSORY v městečku MEZÖKÖVESD, odpoledne odjezd do ČR, cestou 
zastávka na nejvyšší hoře Maďarska – KÉKES, návrat pozdě večer.

Mezökövesd

FESTiVAL KLOBÁS V BÉKÉSCSABě
A TERMÁLNÍ LÁZNě
Kecskemét • Szeged • Gyula • Ópusztaszer
1. den –  Odjezd z Olomouce v 4.00 hod. Prohlídka KECSKEMÉTU, jednoho z nejhezčích měst ve Velké uherské nížině. 

Dále PUSZTA – proslulá maďarská step – BUGAC, jezdecké umění pastevců koní číkošů a stáda divokých 
koní, fakultativně jízda drožkou. Přejezd do SZEGEDU. Pyšní se monumentální katedrálou Panny Marie 
a překrásnou secesní synagogou v židovské čtvrti. Prohlídka města, večer ubytování v hotelu, nocleh.

2. den –  Po snídani GYULA – secesní město u rumunských hranic, rodiště Albrechta Dürera Staršího, středověký 
hrad, pověstná 200 let stará cukrárna v biedermayerovském stylu, možnost koupání ve vyhlášených 
termálních lázních. Odpoledne BÉKESCSABA – místo konání každoročních největších slavností klobás 
na světě – Csabai Kolbászfesztivál. Návrat na ubytování, nocleh.

3. den –  Po snídani individuální volno v Szegedu nebo koupání v místních termálních lázních. Odpoledne zastávka 
v pusztě – národní historický park v ÓPUSZTASZER se skanzenem typické lidové architektury 
a památníkem náčelníka Árpáda. Příjezd do Olomouce ve večerních hodinách.

Tři DNY V BUDAPEŠTi A ZÁMEK GÖDÖLLő
Zájezd pro ty, kterým dosud chyběl čas pořádně si prohlédnout celou Budapešť. Budete se 
moci vykoupat v trojích historických lázních, navštívíte slavný parlament, budete mít dost 
času k vychutnávání atmosféry města a zajedete si i do Gödöllő na prohlídku nejznámějšího 
maďarského zámku.
1. den –  Odjezd z Olomouce v 5.00, okolo 12.00 příjezd do BUDAPEŠTI, vyjížďka na citadelu s nejlepším výhledem 

na Budín, Pešť a Dunaj, přejezd do Pešti, 2 hodiny k nákupům v historické tržnici (možnost koupit 
maďarské speciality, např. pravé tokajské, pálenku, papriku apod.), popř. k nenáročnému výstupu 
k památníku sv. Gellérta nebo ke koupání v secesních lázních Gellért. Odpoledne prohlídka Pešti: Váci 
utca, Vörösmarty tér, nábřeží, reduta, katedrála sv. Štěpána, nám. Svobody, secesní spořitelna Ödöna 
Lechnera. Ve 20.00 odjezd do hotelu.

2. den –  Po snídani prohlídka proslulé budovy parlamentu s průvodcem (uvidíte i korunovační klenoty), procházka 
po výstavné ANDRÁSSYHO TŘÍDĚ a židovskou čtvrtí a kolem OPERY, možnost navštívit dvě synagogy. 
Odpoledne je možné strávit koupáním v Széchenyiho lázních nebo volný program. Zájemci o plavbu lodí 
odjedou autobusem do Ostřihomi, prohlédnou si baziliku a z Ostřihomi poplují lodí zpět do Budapešti 
– TŘÍHODINOVÁ PLAVBA NEJKRÁSNĚJŠÍM úSEKEM DUNAJE, tzv. Dunajským ohbím. Příjezd do Budapešti 
ve 20:00. Návrat do hotelu.

3. den –  Ráno přejezd do GÖDÖLLŐ, prohlídka oblíbeného zámku císařovny Sissi, parku a palmového skleníku, 
návrat do PEŠTI a volno např. k návštěvě historických cukráren nebo tureckých lázní ze 16. století. 
Zájemci mohou odpoledne podniknout výlet  do BUDÍNSKÝCH VRCHŮ – zubačkou na Széchenyiho vrch 
(Széchenyihegy) a odtud pěšky s krásnými výhledy na město na nejvyšší budapešťský kopec Jánoshegy 
s rozhlednou císařovny Sissi a odtud zpět do města sedačkovou lanovkou. V 17.00 odjezd, návrat 
do Olomouce v cca 23.00 hod.

Budapešť

Cena zahrnuje :  dopravu autokarem, 
2x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby 
průvodce.
Fakultativně: plavba lodi po Dunaji 300 Kč, 
prohlídka Parlamentu 200 Kč (obojí nutno 
nahlásit a zaplatit při rezervaci zájezdu).
Cena nezahrnuje: případné pobytové taxy 
a vstupy.

Budapešť

Orientační ceny: Mezőkövesd - 1700 HUF, senioři nad 60 let, studenti a děti do 14 let 1500 HUF,
Miškolc–Tapolca - 2000 HUF, senioři nad 60 let a děti 4-18 let 1600 HUF, Hajdúszoboszló - 1800 HUF 
(ceny z přechozí sezóny). 

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x 
ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích. 
s příslušenstvím, 2x snídani, služby průvodce
Cena nezahrnuje: případné vstupy, pobytové 
taxy.

Fakultativně: jednolůžkový pokoj příplatek 1.100 Kč,
vstup na festival 3000 HUF (cena z předchozí sezóny).

NOVINKA

č. zájezdu termín cena odjezdy
LVM 1904 19.04.–22.04. 4.590 A, B

LVM 2609 26.09.–29.09. 4.590 A, B

č. zájezdu termín cena odjezdy
BUP 2903 29.03.–31.03. 3.390 A, B

BUP 1904 19.04.–21.04. 3.390 A, B

BUP 1705 17.05.–19.05 3.390 A, B

BUP 0706 07.06.–09.06. 3.390 A, B

BUP 0507 05.07.–07.07. 3.390 A, B

BUP 1608 16.08.–18.08. 3.390 A, B

BUP 2709 27.09.–29.09. 3.390 A, B

BUD 2610 26.10.–28.10. 3.390 A, B

č. zájezdu termín cena odjezdy
FSK 2510 25.10.–27.10. 3.950 A, B
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Regionální centrum Olomouc
významné centrum společenských, kulturních a byznys akcí
1 kongresový sál, 4 salonky
perfektní umístění, široký rozsah služeb

www.rco.cz

BEA campus Olomouc
konferenční prostory s kapacitou až 800 osob
online přenosy a další služby multimediálního studia
vlastní parkovací plochy, nadstandardní technické vybavení

www.beacampus.cz

        ALBEVA MORAVA s.r.o.  
    čerpací stanice  
 
 OLOMOUC        ŠTERNBERK  

Šlechtitelů 782/4A,                Věžní 480/1,  
Tel: + 420 585 241 194                    Tel.: +420 585 002 155   
+420 603 274 514/ +420 736 626 677  Tel.: + 420 736 626 678 
 

NABÍZÍME PROFESIONÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ   
 POHONNÝMI HMOTAMI, TOPNÝMI A MOTOROVÝMI OLEJI  
  Možnost rozvozů 200-34000 litrů moderní technikou 
  Výrazné slevy při casch a zálohových platbách 
  Bezhotovostní tankování formou firemní karty 
  Supermoderní mycí linka (textilní mytí, kloubové kartáče) 
  Ad Blue, shop, občerstvení, parkoviště, kompresor  
  www.albevamorava.cz  albeva@volny.cz     
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - POLSKO
                       bez nočního přejezdu

VELKÝ OKRUH POLSKEM
Varšava • Mazurská jezera• Grunwald Malbork • Gdyně• Gdaňsk• Westerplatte• Toruň • Hnězdno • Poznaň
1. den –  Časně ráno odjezd do Polska, zastávka v  CZESTOCHOWÉ, nejznámějším duchovním centru země s  klášterem Jasná Hora, 

návštěva kaple se slavnou ikonou Černé Madony, po poledni příjezd do hlavního města Polska VARŠAVY – prohlídka Zá meckého 
náměstí, Královský zámek, Zikmundův sloup, Staré město, socha mořské panny, obnovené městské hradby, katedrála sv. Jana, 
večer ubytování, nocleh. 

2. den –  Snídaně, dopoledne návštěva letoviska MIKOLAJKI, vstupní brány do oblasti Mazurských jezer, procházka po břehu jezera, 
možnost plavby lodí po jezeře Śniardwy, odpoledne pokračování v  cestě jezerní oblastí do městečka GIŽICKO, které leží na břehu 
sedmi jezer – procházka, volno, k večeru odjezd do oblasti OLSZTYNU, nocleh. 

3. den –  Po snídani zastávka k pěší prohlídce historického centra města OLSZTYN, před polednem přejezd k  návštěvě areálu s  muzeem 
v Grunwaldu, dějišti jedné z  největších středověkých bitev – 15. června 1410 se zde střetlo vojsko Řádu německých rytířů se 
spojenými voji Poláků a Litevců, za které bojoval i Jan Žižka z Trocnova. Odpoledne návštěva monumentálního křižáckého 
hradu MALBORK (UNESCO), největšího v  Polsku a jednoho z nejkrásnějších v celém Pobaltí. Večer příjezd na pobřeží Baltského 
moře, ubytování v letovisku Gdyně, nocleh. 

4. den –  Snídaně, odjezd do přímořského letoviska SOPOTY se zastávkou na promenádě, poté prohlídka GDAŇSKU, jednoho z nejkrásnějších 
hanzovních měst a  jeho přístavu – honosné paláce, domy, radnice, možnost plavby k  památníku 2. světové války Westerplatte, 
k večeru návrat do Gdyně, volno, možnost návštěvy oceánografického muzea, večer návrat na ubytování, nocleh.

5. den –  Po snídani přejezd do historického hanzovního města TORUŇ, rodiště Mikuláše Koperníka  – prohlídka centra 
s  katedrálou sv. Jana Křtitele a honosnými měšťanskými domy. Kolem poledne pokračování do KRUSZWICE u malebného 
jezera Goplo – prohlídka Myší věže, k níž se váže legenda o  knížeti Popelovi, později odpoledne návštěva skanzenu v  BISKUPINU 
– dokonalá archeologická rekonstrukce praslovanské osady uzavřené v  dřevěné hradbě, večer ubytování, nocleh. 

6. den –  Po snídani návštěva starobylého HNĚZDNA, významného poutního místa – návštěva gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie 
ze 14. století s  hrobem pražského biskupa, Slavníkovce sv.  Vojtěcha, arcidiecézní muzeum. Odpoledne prohlídka metropole 
Velkopolského vojvodství POZNANĚ. Procházka centrem s  renesanční trojlodní radnicí, starým tržním náměstím, Přemyslovským 
zámkem a  katedrálou s hroby polských králů. K večeru odjezd do ČR, příjezd v pozdních nočních hodinách.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND V DOLNÍM SLEZSKU
Duszniki • Kladsko• Soví hory• Svídnice• Książ • Vratislav
1. den –  Odjezd v časných ranních hodinách přes Náchod do Polska, dopoledne návštěva lázeňského městečka DUSZNIKI proslaveného 

pobyty Fryderyka Chopina, procházka centrem, možnost návštěvy unikátního Muzea papírnictví, kolem poledne přejezd 
do starobylého Kladska, kterému dominuje pevnost nad městem, procházka historickým centrem se středověkým mostem, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde je pohřben Arnošt z Pardubic, volno, pozdě odpoledne odjezd do přírodního parku SOVÍ 
HORY, proslavené podzemními továrnami z 2. světové války – možnost návštěvy komplexu Osówka, který měl sloužit Adolfu 
Hitlerovi, večer ubytování, večeře, nocleh. 

2. den –  Po snídani návštěva starobylého města SVÍDNICE, rodiště třetí manželky Karla IV. Anny Svídnické, historické centrum, katedrála 
sv. Stanislava, unikátní dřevěný evangelický kostel Míru (UNESCO), kolem poledne odjezd k  zámku KSIAŽ – procházka parkem, 
možnost návštěvy jedinečných stájí a hřebčína, prohlídka areálu velkolepého zámku, večer návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

3. den –  Snídaně, dopoledne příjezd do VRATISLAVI, metropole Dolního Slezska, města založeného českým knížetem Vratislavem 
a přezdívaného Polské Benátky, prohlídka historických památek města – Tumský ostrov s katedrálou sv. Jana Křtitele a dalšími 
církevními stavbami, centrum města, hlavní náměstí s  velkolepou budovou radnice a honosnými měšťanskými domy, budova 
starobylé univerzity s  možností návštěvy bohatě zdobených interiérů (Aula Leopoldina, Oratorium Marianum) a vyhlídkovou 
věží, gotické kostely sv.  Alžběty a  Máří Magdalény, tržnice, divadlo, burza a  další památky, k  večeru odjezd do ČR, příjezd 
v pozdních večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu se snídaní, 
služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupy, pobytové taxy.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování s polopenzí, služby 
průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupy, pobytové taxy.

PRO SKUPINY – LIBOVOLNÝ TERMÍN – ZA SPECIÁLNÍ CENU

č. zájezdu termín cena odjezdy
DLS 0410 04.10.–06.10. 3.500 A, B

č. zájezdu termín cena odjezdy
VOP 0807 08.07.–13.07. 8.950 A, B

Wawel

Krakow
Cena zahrnuje: dopravu auto  busem, 1x ubytování se 
snídaní, služby průvodce.
Fakulativně: vstupné do solných dolů Wieliczka: 590 Kč/
dosp. os., 460 Kč/děti do 15 let a studenti do 25 let 
(v červenci a srpnu 620/480 Kč), poplatek za fotoa-
parát/kameru 70 Kč. Vstup lze garantovat pouze při 
předplacení v CK. 

KRAKOV A WiELiCZKA
1. den –  Odjezd z Olomouce v cca 6:00 hod., kolem poledne příjezd do KRAKOVA. Prohlídka historického centra: hradní navrší Wawel 

s katedrálou, možnost prohlídky interiéru a krypty polských králů a významných osobnosti národa, dále Rynek, slavná 
Sukiennice, ve kterých se ve středověku prodávaly látky, Mariánský kostel, Jagellonská univerzita, Královská cesta... Ubytování 
v hotelu, volný program, nocleh.

2. den –  Po snídani prohlídka královských solných dolů: WIELCZKA, které jsou stejně jako centrum Krakova na seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka unikátních prostor nacházejících se v hloubce 100–120 metrů pod zemi – kaple, solná 
jezera, sochařská výzdoba  ze soli, chodby táhnoucí se v délce více než 2 km. Návrat do Krakova, prohlídka starobylého 
židovského města Kazimierz. Možnost návštěvy bohatých sbírek Muzea Czartoryskych, které obsahují i světoznámý obraz 
Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinci, případně individuální volno na oběd a nákup suvenýrů. Odjezd kolem 17.00, návrat 
do Olomouce kolem 21.00.

č. zájezdu termín č. zájezdu termín cena odjezdy
KRA 1304 13.04.–14.04. KRA 1008 10.08.–11.08. 2.190 A, B

KRA 1105 11.05.–12.05. KRA 1509 14.09.–15.09. 2.190 A, B

KRA 1506 15.06.–16.06. KRA 1210 12.10.–13.10. 2.190 A, B

KRA 1307 13.07.–14.07. KRA 3011 30.11.–01.12. 2.190 A, B

Fakultativně: 1/1 pokoj 3.750 Kč.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – POLSKO, SLOVENSKO
bez nočního přejezdu

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování 
se snídaní, služby průvodce.
Fakultativně: příplatek za 1/1 pokoj 690 Kč.
Platí se na místě: pobytové taxy.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování 
v hotelu se snídaní, služby průvodce.
Fakultativně: příplatek na 1/1 pokoj 690 Kč.
Platí se na místě: pobytové taxy.

Cena zahrnuje: všechny vlakové jízdenky, ubytování 
se snídaní, služby průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupy.
Platí se na místě: pobytové taxy.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování 
se snídaní, 1x večeře, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy.
Platí se na místě: pobytové taxy.
Ceny vstupů: 3 hodiny vstup cca 12 EUR/dospělá 
osoba, 7 EUR/dítě 3–15let.

Spišský hrad

Dobšínská ledová jeskyně

Štrbské pleso

Bardějov

TOULKY SLOVENSKEM
1. den –  V ranních hodinách odjezd z ČR. Příjezd ke hradu STREČNO z přelomu 13. a 14. století. Poté plavba 

po vorech na Váhu, sedmikilometrová plavba při které se naskytnou neopakovatelné pohledy na úžinu, 
hrad Strečno a protější Starhrad, mosty i tunely a nádhernou přírodu MALÉ FATRY. Odpoledne možnost 
relaxace v termálních lázních Tatralandia. Nocleh.

2. den –  Po snídani odjezd do Národního parku VYSOKÉ TATRY, výjezd lanovkou z Tatranské Lomnice 
na Skalnaté pleso. Ze Skalnatého plesa středně těžká túra po magistrále přes Zámkovského chatu 
(občerstvení) kolem vodopádů Studeného potoka na Hrebienok a poté do Starého Smokovce. Méně 
zdatní turisté mohou strávit den v lokalitě Skalnaté Pleso. pozdě odpoledne návštěva nejvýše položené 
tatranské osady ŠTRBSKÉ PLESO – procházka kolem stejnojmenného jezera a prohlídka areálu. Návrat 
na hotel.

3. den –  Po snídani NÍZKÉ TATRY - výjezd lanovkou z Jasné na vrchol CHOPOKU (2 024 m) – úchvatný výhled 
na celé Tatry, Liptov i Horehroní, možnost občerstvení ve vyhlídkové restauraci Rotunda. Odpoledne 
prohlídka jeskyně Slobody v Demänovské dolině. Odjezd do ČR, příjezd do Olomouce cca ve 23 hodin.

KOŠiCE, BARDěJOVSKÉ KOUPELE,
ŠTRBSKÉ PLESO
1. den –  Ráno odjezd z Olomouce vlakem do Košic, kolem 14.30h.příjezd do Košic, ubytování v hotelu. Odpolední 

prohlídka města s průvodcem. Košice jsou druhým nějvětším městen na Slovensku. Většina historicky 
cenných staveb je soustředěna na hlavní ulici. Během prohlídky uvidíte Katedrálu Sv. Alžběty, kapli Sv. 
Michala, Urbanovu věž, Levočský dům, kostel Sv. Trojice, Mariálnský sloup a další. Návrat na ubytování, 
nocleh.

2. den –  Po snídani pokračuje prohlídka Košic.Odpoledne přejezd a koupání v Bardějovských lázních. Návrat 
na ubytování.

3. den –  Po snídani přejezd vlakem do Štrby, výjezd zubačkou na Štrbské Pleso, procházka kolem ledovcového 
jezera. Možnost zvolit individuální program - vodopád Skok, lanovka na Solisko, Tri studničky, Hincovo 
pleso atd. Návrat do Štrby a vlakem zpět do Olomouce.

TERMÁLNÍ LÁZNě PODHÁJSKÁ
– KOUPÁNÍ, HRONSKÝ BEŇADiK, NiTRA
1. den –  Odjezd z Olomouce v ranních hodinách, přejezd na Slovensko – dopoledne zastávka a prohlídka kláštera 

Hronský Beňadik – jedná se o benediktinský klášter který byl založený v 11. století, v roce 1970 byl 
prohlášen za národní kulturní památku a v roce 2011 za jeden ze sedmi divů Banskobystrického kraje. 
Po prohlídce přejezd do Podhajské, návštěva termálního koupaliště. Tříhodinové koupání a relax. Přejezd 
na ubytování.

2. den –  Po snídani tříhodinové koupání v termálních lázních Podhajská. Na cestě zpět zastávka a prohlídka 
města Nitra s průvodcem – Nitranský hrad, Biskupský palác, Diecezní muzeum, Divadlo Andreje Bagara, 
Farský chrám Sv. Petra a Pavla, Kalvárie. Večeře v restauraci Hoffer. Návrad do ČR.

KOUZLA SLOVENSKA
1. den –  V ranních hodinách odjezd z ČR. Prohlídka romantického zámku BOJNICE, který byl přestavěn podle 

vzoru francouzských zámků na Loiře. Poté tzv. ,,zlatá“ KREMNICA s dominantním středověkým městským 
hradem a jedinečnou expozicí mincovny. Přejezd na ubytování do oblasti BÁNSKÁ BYSTRICA, která byla 
vyhlášena za biosférickou rezervaci UNESCO.

2. den –  Po snídani zastávka v Bánské Bystrici. Přejezd údolím NÍZKÝCH TATER k nejvýše položené tatranské 
osadě ŠTRBSKÉMU PLESU. Dále do oblasti VYSOKÝCH TATER do TATRANSKÉ LOMNICE, lanovkou výjezd 
na Skalnaté pleso. Za pěkného počasí možnost pokračovat až na LOMNICKÉ SEDLO. Přejezd na ubytování 
s možností večerního koupání v termálních lázních VRBOV.

3. den –  Po snídani prohlídka LEVOČI s největším gotickým oltářem na světě. Poté návštěva SPIŠSKÉHO HRADU 
– nejrozsáhlejšího středověkého komplexu ve střední Evropě zapsaného na seznamu památek UNESCO. 
Odpoledne prohlídka DOBŠINSKÉ LEDOVÉ JESKYNĚ – jedné z největších ledových jeskyní v Evropě zapsané 
na seznamu památek UNESCO. Večer odjezd zpět do ČR. Příjezd v pozdních večerních hodinách.

č. zájezdu termín cena odjezdy
TSK 0507 05.07.–07.07. 3.290 A, B

TSK 0109 30.08.–01.09. 3.290 A, B

č. zájezdu termín cena odjezdy
KOS 0706 07.06.–09.06. 3.990 A, B

KOS 1309 13.09.–15.09. 3.990 A, B

č. zájezdu termín cena odjezdy
PHJ 1105 11.05.–12.05. 2.390 A, B

PHJ 0510 05.10.–06.10. 2.390 A, B

č. zájezdu termín cena odjezdy
SKK 2106 21.06.–23.06. 3.290 A, B

SKK 1309 13.09.–15.09. 3.290 A, B

NOVINKA

NOVINKA

VLAKEM
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Rádio Haná – hrajeme songy, které máte nejraději - domů, do práce i do auta. Linka řidičů zdarma 800 13 12 13

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – ČESKÁ REPUBLiKA
         bez nočního přejezdu

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu se 
snídaní, služby průvodce.

Hluboká

Karlovy Vary

Prachovské skály

ZÁMKY JiŽNÍCH ČECH - PAMÁTKY UNESCO
Český Krumlov • Hloboká nad Vltavou • Červená Lhota • Kratochvíle • Telč • Jindřichův Hradec – Zvíkov
1. den –  Odjezd z Olomouce v ranních hodinách do JINDŘICHOVA HRADCE, prohlídka hradu a zámku. Přejezd na zámek ČERVENÁ 

LHOTA – prohlídka romantického zámku na jezeře, odpoledne pokračování do kraje ryblíků – zastávka u rybníka SVĚT 
(novogotická hrobka Schwarzenbergů), procházka historickým centrem TŘEBONĚ, ubytování, nocleh.

2. den –  Po snídani prohlídka ČESKÉHO KRUMLOVA – středověké město v půvabné poloze na poloostrůvku na Vltavě s množstvím 
památek, druhým největším hradním komplexem v Čechách a krásným barokním parkem. Prohlídka renesančního 
letohrádku Viléma z Rožmberka KRATOCHVÍLE. Přejezd do HLUBOKÉ NAD VLTAVOU – romanticko-gotického zámku 
Schwarzenbergů. Jeho součástí je rozsáhlý park, v jízdárně pak galerie. Ubytování, nocleh.

3. den –  Po snídani prohlídka ČESKÝCH BUDĚJOVIC, centrum s Černou věží, přejezd k hradu ZVÍKOV – prohlídka hradu. Na cestě 
zpět zastávka TELČI – prohlídka města. Večer návrat do Olomouce.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se 
snídaní, služby průvodce.
Fakultativně: příplatek za 1/1 pokoj 690 Kč.

KRÁSY ZÁPADNÍCH ČECH
Goethe považoval Mariánské Lázně a Karlovy Vary za nejkrásnější místa na světě.

1. den –   Ráno odjezd do KARLOVÝCH VARŮ – celodenní pobyt spojený s prohlídkou. Přejezd na ubytování do MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ. 
Nocleh.

2. den –  Po snídani odjezd do městečka TEPLÁ, návštěva barokního KLÁŠTERA. Poté odjezd do městečka se zámkem – hradem 
BEČOV NAD TEPLOU – prohlídka sbírek včetně RO MÁNSKÉ HO RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA. Přes hrad LOKET – prohlídka, 
návrat na ubytování.

3. den –  Po snídani odjezd do lázní KYNŽVART (empirový zámek kancléře Metternicha s uni kátními sbírkami) a do CHEBU – prohlídka 
středověkého jádra. Poté návštěva přírodní rezervace SOOS (rašeliniště s dozvuky sopečné činnosti) a FRAN TIŠKOVÝCH 
LÁZNÍ. Návrat domů v nočních hodinách.

č. zájezdu termín cena odjezdy
KZC 3105 31.05.–02.06. 3.290 A, B

KZC 1309 13.09.–15.09. 3.290 A, B

KRÁLOVSKÉ HRADY STřEDNÍCH ČECH
Český Šternberk • Sázavský klášter • Křivoklát • Žebrák • Točník • Koněpruské jeskyně • Karlštejn
1. den –  Odjezd z Olomouce v ranních hodinách na hrad ČESKÝ ŠTERNBERK prohlídka hradu. Přejezd údolím řeky Sázavy 

do SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA prohlídka. Přejezd do HRUSICE (rodiště J. Lady) prohlídka památníku, pokračování do ONDŘEJOVA 
(největší česká observatoř), prohlídka. Přejezd na  ubytování, nocleh.

2. den –  Po snídani odjezd na hrad KŘIVOKLÁT – prohlídka. Pokračování do Nezabudic – hospoda u Rozvědčíka, krátká zastávka. 
Přejezd na hrad TOČNÍK – prohlídka hradu a zastávka u hradu ŽEBRÁK. Pokračujeme do KONĚPRUSKÝCH JESKYNÍ – 
prohlídka. Návrat na ubytování.

3. den –  Po snídani zastávka v obci Svatý Jan pod Skalou – prohlídka kostela a jeskyně s poustevnou Sv. Ivana. Přejezd 
k vápencovému lomu VELKÁ AMERIKA. Procházka po okolí. Přejezd k hradu KARLŠTEJN – prohlídka. Po prohlídce návštěva 
ZBASLAVI – prohlídka chrámu. Návrat do Olomouce ve večerních hodinách. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se 
snídaní, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupy. 
Fakultativně: příplatek za 1/1 pokoj 690 Kč.

č. zájezdu termín cena odjezdy
KAR 1005 10.05.–12.05. 3.290 A, B

KAR 2408 23.08.–25.08. 3.290 A, B

č. zájezdu termín cena odjezdy
ZAM 2405 24.05.–26.05. 3.290 A, B

ZAM 0609 06.09.–08.09. 3.290 A, B

ČESKÝ RÁJ A LiBERECKO
1. den –  Ráno odjezd do ČESKÉHO RÁJE – pěší turistika za krásami PRACHOVSKÝCH SKAL – procházka roklemi a skalním labyrintem 

Skalního města. K večeru odjezd do LIBERCE, výjezd na JEŠTĚD – panorama Jizerských hor, krátká turistická vycházka. 
Ubytování, nocleh.

2. den –  Po snídani výlet do JIZERSKÝCH HOR – dopoledne pěší turistika v oblasti Bedřichova, kolem poledne odjezd do lázní 
LIBVERDA – procházka, volno (možnost oběda v restauraci Obří sud), odpoledne návštěva zámku ve FRÝDLANTĚ, k večeru 
návrat do Liberce – volno k návštěvě AQUACENTRA BABYLON.

3. den –  Po snídani odjezd přes SYCHROV – prohlídka zámku, kolem poledne odjezd oblastí pod TROSKAMI (zastávka) do SOBOTKY 
– volno, pěší procházka k návštěvě hradu KOST, volno, pozdě odpoledne přejezd do nástupních míst, příjezd ve večerních 
hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu auto busem, 2x ubytování v hotelu se 
snídaní, služby průvodce.
Fakultativně: 2x večeře 300 Kč.

č. zájezdu termín cena odjezdy
CRL 0208 02.08.–04.08. 3.300 A, B

Šumava

Švihov

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu *** 
s polopenzí, služby průvodce.

ŠUMAVA z české i německé strany
1. den –  Ráno odjezd do KAŠPERSKÝCH HOR s muzeem a hradem, odpoledne příjezd na ŠPIČÁK – volno k procházkám, možnost 

výjezdu sedačkovou lanovkou na Pancíř s výhledy na celou oblast přes Šumavu až na Alpy nebo pěší turistika za krásami 
parku – ČERNÉ JEZERO / ČERTOVO JEZERO, večer ubytování v Železné Rudě, večeře, nocleh.

2. den –  Po snídani odjezd na německou stranu Šumavy – výjezd lanovkou na GROSSER ARBER / Velký Javor – pěší turistika 
s vyhlídkami na celou Šumavu, kolem poledne sjezd autobusem k jezeru Velký Javor – procházka, odpoledne pokračování 
do městečka BODENMAIS, které je proslavené místními sklárnami, volno, možnost pěší vycházky k vodopádům, k večeru 
návrat do ŽELEZNÉ RUDY – procházka, večeře, nocleh.

3. den –  Po snídani ráno odjezd přes PRÁŠILY a SRNÍ do ANTÝGLU – bývalý Královacký dvorec - pěší turistika národním parkem 
podél řeky Vydra k Čeňkově pile a k soutoku s Křemelnou, Smetanův smrk, řeka Otava, pozdě odpoledne přejezd přes 
Modravu a KVILDU – rázovité lidové stavby na Šumavě (zastávky), k večeru odjezd do nástupních míst� 

č. zájezdu termín cena odjezdy
SUM 2806 28.06.–30.06. 3.550 A, B

Karlštejn
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Zájezdy pro skupiny na míru za speciální ceny.

BRATISLAVA S PLAVBOU PO DUNAJI
25.05. / 03.08. / 28.10.2019 CENA: 590 Kč
Odjezd z Olomouce v 7.00, prohlídka města s průvodcem, volno, plavba 
vyhlídkovou lodí k hradu Devín 5,5 EUR, děti 2–15 let 3,5 EUR

RAJECKé TEPLICE – ŽILINA 
09.04. / 12.10. / 16.11.2019  CENA: 520 Kč
Odjezd z Olomouce cca v 6.00 hod. Po příjezdu do Rajeckých Teplic – celodenní koupání 
v termálních lázních, ve kterých jsou vnitřní a venkovní bazény s přírodní termální vodou 
obsahující vápník a hořčík. Blahodárné působí na pohybový a nervový aparát 
a na celkovou relaxaci organismu. Teplota jednotlivých bazénů se pohybuje od 26–38 °C.
Návrat do Olomouce ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupy.
Orientační cena vstupů: celodenní vstup 28 EUR/dospělá osob, 18 EUR/dítě 0–12 let.

TRNAVA - SMOLENICE – BRADLO 
26.10.2019  CENA: 650 Kč
Odjezd cca 6.15 hod. do TRNAVY– město se zachovalým opevněním. Po bitvě u Moháče 
sídlo ostřihomského arcibiskupa. Sídlo slovenské vzdělanosti – dvě university. Prohlídka 
města – bazilika, katedrála, biskupství. Čas na oběd. Přejezd do SMOLENICE – romantický 
hrad na úpatí Malých Karpat. Sídlo Slovenské akademie věd – prohlídka interiérů v části 
přeměněné na zámek. Přejezd a prohlídka mohyly M. R. ŠTEFÁNIKA na BRADLE – hold 
jednomu ze spolutvůrců Československa. Dílo podle návrhu Dušana Jurkoviče. 
Příplatky: vstup hrad Smolenice 2 EUR, děti a důchodci 1 EUR.

VYSOKé TATRY A ŠTRBSKé PLESO 
13.07. / 17.08.2019  CENA: 749 Kč
V časných ranních hodinách odjezd z nástupních míst. Po příjezdu celodenní individuální 
turistika nebo nenáročná túra s průvodcem na Popradské pleso (možnost obědu), dále 
kolem plesa na Symbolický hřbitov pod Ostrvou a zpět na Štrbské pleso. Možnost zvolit 
individuální program - vodopád Skok, lanovka na Solisko, Tri studničky, Hincovo pleso atd.
Cena nezahrnuje: případné jízdné na TEŽ a TOŽ
Doporučené kapesné: cca 30,- EUR

POLSKO – ZÁBAVNý PARK ENERGYLANDIA
25.05. / 20.07.2019   CENA: 650 Kč
Odjezd z Olomouce v 6.00 hod. do zábavního parku, kde je více než 60 různých 
atrakcí, 20 interaktivních her a dětských hřišť.
Příplatky: vstup do Energylandie dospělí 99 ZL, děti do 140 cm 49 ZL.

OSVĚTIM A SOLNé DOLY WIELICZKA
16.03. / 28.10.2019 CENA: 750 Kč
Ráno odjezd do Osvětimi, cca 3,5 hodinová prohlídka rozsáhlého areálu Auschwitz 
a Birkenau s místním česky mluvícím průvodcem. Po prohlídce přejezd do Wieliczky – 
krátká prohlídka města a individuální volno. Poté 2–3 hodinová prohlídka jednoho 
z nejproslulejších solných dolů na světě, jenž vznikal více než 700 let postupnou těžbou 
soli. Odjezd zpět do ČR. Návrat do Olomouce ve večerních hodinách cca 22.00–23.00 hod. 
V ceně vstup do Osvětimi s místním průvodcem.

KRAKOV
18.05. / 22.06. / 28.09. / 12.10.2019 CENA: 690 Kč
Odjezd z Olomouce v 6.00. V dopoledních hodinách příjezd do Krakova, pěší 
prohlídka centra města s průvodcem, možnost prohlídky areálu hradu Wawel, 
individuální volno. Návrat do Olomouce ve večerních hodinách.

GYŐR – termální lázně  CENA: 630 Kč
9.03. / 06.04. / 11.05. / 08.06. / 05.10. / 02.11.2019
Odjezd v ranních hodinách. Po příjezdu možnost individuální návštěvy města  
a trhů. Dále už jen koupání a relax. Po individuální večeři odjezd domů. 
Předpokládaný příjezd v cca 22 hod. Rekonstruovaný krytý areál, který byl otevřen 
v roce 2003. V lázních jsou kryté i venkovní sedací a plavecké bazény s termální 
vodou bohatou na minerály (teplota vody 29 °C, 32 °C a 38 °C), s perličkovými 
lázněmi, podvodními masážními tryskami, vodopády, tobogany (64 m a 38 m) 
a jeskyněmi. Termální voda je účinná při léčbě revmatismu, kloubů a páteře, 
pohybového a trávicího ústrojí, gynekologických poruch a dýchacích cest.

MEDVĚDÍ SOUTĚSKA  CENA: 950 Kč
18.05. / 08.06. / 24.08.2019   
Odjezd z Olomouce v 3.30 do ŠTÝRSKA, pěší túra nádhernou horskou 
krajinou s vyvrcholením v MEDVĚDÍ SOUTĚSCE , skalnatém kaňonu 
s vodopády, nespočetnými kaskádami a tůněmi (délka soutěsky 1.300 m, 
převýšení 350 m). Cesta vede částečně po dřevěných žebřících a dojem je 
opravdu strhující. Odjezd z místa srazu v 17.30 hodin. Cena zahrnuje 
i vstupenku do soutěsky.

Vodopády Palfau a Dřevěná vodní stezka 
v údolí řeky Mendling
08.06. / 07.09.2019  CENA: 890 Kč
Odjezd 5,30 hod. Od cca. 10.00 hod. bude celkem nenáročná turistika naučnou 
Římskou stezkou a romantickým údolím řeky MEDLING. V soutěsce půjdeme kolem 
splavidel, starých dřevěných vodních mlýnů, vodních kaskád a jezírek, kde je možné 
se i osvěžit a vykoupat.
Trasa je dlouhá kolem 6 km. Je možné si ji prodloužit dle náročnosti. Vhodné pro 
běžné turisty, ale i pro rodiny s malými dětmi či seniory. Dá se jít i v dešti... Poté 
přejedeme do oblasti PALFAU. Zastavíme se v kulinářské hospůdce přímo u brány 
k vodopádům. Zde si dáme bramborové speciality. V Palfauském kaňonu, kde se 
rodí „Duhová řeka” se turistickou vycházkou vydáme pohodlnou stezkou 
s dřevěnými schůdky a mosty. Každého zcela jistě uchvátí pohled na kaňony 
s hojnými skalnatými soutěskami a pěti nádhernými vodopády, které dohromady 
dosahují výšky 152 m. Svou pestrostí a divokou krásou se PALFAUSKÝ KAŇON řadí 
mezi nejkrásnější přírodní místa v Rakousku. V případě velkého deště: MARIAZELL. 
Návrat kolem 22.00 hod.
Příplatky: vstupy do soutěsek celkem cca. 10 EUR, děti sleva 50%.

OTCOVY PŘÍKOPY U MARIAZELLU 
11.05. / 14.09.2019  CENA: 850 Kč
V brzkých ranních hodinách přejezd do Rakouska, kde se vydáme 
dobrodružnou turistickou procházkou do nádherné přírody. Všude kolem je 
nedotčená příroda a kaňony s divokou vodou. Z ERLAUFBODENU absolvujeme 
pěší vycházku divokou soutěskou Hintere Tormäuer. Podél říčky ÖTSCHER. 
„Otcovými příkopy” – fantastickou nedotčenou krajinou vodopádů a soutěsek, 
v níž je mimořádná flóra a fauna. Jedná se o krajinu vodopádů, soutěsek 
a alpské květeny. Při zpáteční cestě budeme míjet vodopád LASSINGFALL. 
Zájezd je fyzicky středně náročný a dá se realizovat i za horšího počasí. 
Vhodné i pro děti.

Wawel

Medvědí soutěska

Bohemian
FANTASY
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JEDNODENNÍ ZÁJEZDY – AUTOBUSEM

SEMMERING - za slavnou horskou železnicí a za 
dobrým vínem do Rustu u Neziderského jezera
27.07. / 17.08.2019   CENA: 890 Kč
Cca 5.00hod.odjezd z Olomouce do známého horského střediska SEMMERING. Zde 
půjdeme od nádraží 2 km k vyhlídce 20 SCHILLING BLICK a rozhledně 
DOPPELREITERWARTE, odkud se nám naskytnou účasné pohledy na některé viadukty 
trati, která byla vybudována v 50. letech 19. století a již tehdy byla označeována za 
technický div. Po prohlídce zajímavostí SEMMERINGU odjedeme k NEZIDERSKÉMU 
JEZERU, kde navštívíme RUST, město čápů a vyhlášeného vína, kde stojí za zmínku 
historické domy, jejich dvory a zahrádky, které jsou upraveny na útulné vinárničky, kde 
určitě rádi posedíme. Návrat do ČR cca 23.00 hod.

KLÁŠTER DüRNSTEIN A DOLNÍ KOUNICE
14.09.2019  CENA: 790 Kč
Odjezd v ranních hodinách z Olomouce, příjezd do DüRNSTEIN, prohlídka augustiánského 
kláštera, který leží přímo u Dunaje. Jeho modrá klášterní věž "Boží prst" i s městečkem 
je od roku 2001 na seznamu UNESCO. Prohlídka zříceniny hradu Dürstein – je známý tím, 
že tu byl vězněn anglický král Richard I. Lví srdce, když se vracel z křižácké výpravy. 
Přejezd do obce DOULNÍ KOUNICE – volno na oběd, prohlídka kláštera Rosa coeli 
s kostelem Panny Marie, poutní kaple sv. Antonína, kostel Sv. Petra a Pavla, židovská čtvrť 
se synagogou a hřbitovem. V podvečer návrat do Olomouce.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, vstupy.

WACHAU - Romantická plavba na lodi (UNESCO)
20.07. / 24.08. / 28.09.2019   CENA: 790 Kč
Navštívíme romantické údolí WACHAU. První zastavení je v MELKU. Zde nás čeká 
prohlídka městečka a návštěva majestátního benediktinského kláštera s tradicí více 
než 900 let, největší barokní klášter v Rakousku. V rámci vstupného do kláštera je 
i prohlídka zahrad. Poté se nalodíme na výletní loď a polujeme s nádhernými pohledy 
na vinice, zříceniny apod. do KREMS. Zde nás čeká už kratší prohlídka města.
Příplatky: vstup na loď cca. 24 EUR, děti 10–15 let 250 Kč, Melk 10 EUR včetně zahrad

VÍDEŇ
16.03. / 08.05. / 08.06. / 13.07. / 17.08. / 28.09.2019   CENA: 550 Kč
Odjezd z Olomouce v 07:00. Dopoledne prohlídka historického centra Vídně 
s průvodcem. Odpoledne individuální volno. Odjezd z Vídně v 18.00 hodin.

VÍDEŇ S NÁVŠTĚVOU SCHÖNBRUNNU 
08.05. / 08.06. / 17.08. / 28.09.2019  CENA: 550 Kč
Odjezd z Olomouce v 07:00. Poté prohlídka zámku Schönbrunn (malý nebo velký 
okruh nebo zdarma barokní zahrady s Gloriette). Přesun do centra, kde vám 
průvodce představí hlavní památky Vídně. Vstupné Schönbrunn: 13 EUR.

VÍDEŇSKÁ MUZEA – vstupy zdarma a se slevou 
26.10.2019  CENA: 550 Kč
Odjezd z Olomouce v 07:00. Tradičně oblíbený zájezd do Vídně během rakouského 
státního svátku. Průvodce vás provede městem, doporučí nejzajímavější muzea.

TULLN – zahradní veletrh
31.08.2019 CENA: 690 Kč
Odjezd z Olomouce v 6.00, návštěva výstavy květin, exotických rostlin, ovocných 
stromků a zahrádkářské techniky. Cena nezahrnuje vstupenku na výstavu.

LAA AN DER THAYA – termální lázně  CENA: 440 Kč
03.03. / 27.04. / 25.05. / 22.06. / 21.09. / 19.10.2019 
Odjezd z Olomouce v 7.00. Koupání v nejoblíbenějších rakouských lázních LAA AN 
DER THAYA – 6hektarový areál, krytý bazén, venkovní masážní bazén a další 
termální bazény, pohádkový dětský svět s 90 m dlouhým toboganem. Zdarma 
animační programy. Příplatky: zvýhodněné vstupné naší CK 4 hod. cca 15 EUR, na 
5 hod. 16 EUR, děti do 14 let cca 8 EUR, děti do 3 let zdarma, Saunový svět 6,50 EUR

ZNOJEMSKé HISTORICKé VINOBRANÍ 
14.09.2019 CENA: 480 Kč
V ranních hodinách odjezd z Olomouce, přejezd do ZNOJMA na již tradiční 
Znojemské historické vinobraní - velkolepá historická slavnost, největší svého 
druhu. Rytířské turnaje, historické tržnice s ukázkami řemesel, vojenská ležení, 
ulička chudiny, bohatý multikulturní program na 13 scénách. Dominantou 
slavností je historický průvod městem. Ochutnávka vín a burčáku.
Cena nezahrnuje: vstup na slavnosti.

MUTĚNICE – BURČÁKOVý POCHOD  
12.10.2019 CENA: 360 Kč
V ranních hodinách odjezd z Olomouce, přejezd do MUTĚNIC na již 42. ročník 
tradiční a hojně navštěvované akce, dříve pořádané Klubem českých turistů. 
Občerstvení po celé trase. Kromě procházky po šidlenských sklepech možnost 
pokračovat po tradiční trase směr Dubňany Milotice. Můžete ochutnat burčák 
nebo skvělé vína od místních vinařů včetně místních specialit, které jinde 
nenajdete. Nádherné prostředí pro krásný pochod mezi vinicemi.

HISTORICKé PAMÁTKY V OKOLÍ VÍDNĚ
01.05. / 06.07. / 07.09.2019 CENA: 550 Kč
V 6.00 odjezd z Olomouce, návštěva archeologického areálu a rekonstrukcemi 
starořímského města CARNUNTUM ("Pompeje u Vídně") prohlídka císařského 
loveckého zámku ECKARTSAU, vyjížďka na Braunsberg s krásným výhledem 
na Dunaj, Devín a Moravské pole a prohlídka HAINBURGU, středověkého města 
s nejlépe zachovaným opevněním v Rakousku.

HRADY A ZÁMKY RAKOUSKéHO PODYJÍ  
08.05. / 29.06. / 17.08.2019 CENA: 550 Kč
Odjezd z Olomouce v 6.00, prohlídka hradu HARDEGG s malým muzeem mexického 
císaře Maximiliana, prohlídka hradu KAJA, prohlídka skvostného barokního zámku 
RIEGERSBURG a volný čas k procházce po parku, popř. posezení v kavárně, 
prohlídka působivého zámku RAABS a nakonec procházka středověkým městečkem 
DROSENDORF sevřeným jedinou kompletně dochovanou městskou hradbou 
v Rakousku a krásně položeným nad Dyjí. Vstupy: 20 EUR.

AMETYSTOVÁ ŠTOLA A ZÁŽITKOVé ZAHRADY 
KITTENBERGER  
27.04.2019  CENA: 740 Kč
Hlavním tahákem areálu AMETYSTOVÉHO SVĚTA je prohlídka štoly, kde byla 
odhalena ametystová žíla. Můžete si zde prohlédnout např. ametystové šperky 
egyptských faraonů nebo korunu římského císaře. Druhou částí prohlídky je již 
samotná štola, která se nachází ve dvanáctimetrové hloubce pod zemským 
povrchem. Prohlídku doplňuje výstavka vytěžených ametystů.Další možností je DŮM 
DRAHOKAMŮ nacházející se hned v sousedství štoly. Zde si můžete prohlédnout 
rozličné druhy nerostů, od minerálů až po meteority, a to jak v surové formě, tak 
vyleštěné a vybroušené jako součásti klenotů. Odjezd z Olomouce cca 6:40 hod.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu a služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstup
Zvýhodněné kombinované vstupné do štoly i zahrad 17 EUR

Tento katalog vytiskla tiskárna                      – Miloslav Kyjevský, Táboritů 1, Olomouc 779 00, tel.: 585 119 120, e-mail: obchod@fgp.cz
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ADVENTNÍ ZÁJEZDY
                         bez nočního přejezdu

Vánoce si lze jen stěží představit bez tradičních adventních a vánočních 
trhů. Pojeďte s námi na adventní trhy do romantických a hlavních měst okol-
ních států a nechte se naladit na tu pravou vánoční atmosféru!

VÁNOČNÍ VÍDEŇ
30.11. / 06.12. / 07.12. / 14.12. / 21.12.  CENA: 550 Kč
Odjezd z Olomouce v 06:30 hod. Prohlídka města s průvodcem, volno.

VÁNOČNÍ KRAKOV
07.12. CENA: 675 Kč
Odjezd z Olomouce v 6.00 hod. Prohlídka města s průvodcem, volno.

VÁNOČNÍ WROCLAV
14.12. CENA: 730 Kč
Odjezd z Olomouce v 5.00 hod. Prohlídka města s průvodcem, volno.

VÁNOČNÍ BRATiSLAVA
14.12. CENA: 495 Kč
Odjezd z Olomouce v 7.00 hod. Prohlídka města s průvodcem, volno.

VÁNOČNÍ BUDAPEŠŤ
21.12. CENA: 820 Kč
Odjezd z Olomouce v 5.30 hod. Prohlídka města s průvodcem, volno.

VÁNOČNÍ SALZBURG
21.12. CENA: 1.090 Kč
Odjezd z Olomouce ve 3.00 hod. Prohlídka města s průvodcem, volno.

MOZARTůV SALZBURG
1. den –  Ráno odjezd do SALZBURGU, 1. část prohlídky – zámek Miramare, hřbitov svatého Šebestiána, staré 

město, Mozartovo náměstí, adventní trhy
2. den –  Po snídani další část prohlídky – pevnost Hohensalzburg, volno k nákupům, odpoledne zpět do ČR.

BUDAPEŠŤ - SZENTENDRE  - OSTřiHOM 
1. den –  Odjezd ráno přes Bratislavu a Györ do BUDAPEŠTI, prohlídka města a návštěva adventních trhů, nocleh.
2. den –  Po snídani prohlídka města, možnost návštěvy termálních lázní, na cestě zpět zastávka v barokním městečku 

SZENTENDRE a další zastávka v Ostřihomi, rodiště prvního uherského krále Štěpána.

KRAKOV A WiELiCZKA
1. den –  Odjezd z Olomouce v 6:00 hod. do KRAKOVA, prohlídka města a zámku Wawel, nocleh
2. den –  Dopoledne prohlídka solných dolů ve WIELICZCE, odpoledne návrat do Krakova, návštěva židovské čtvrti, 

adventní trhy. Odjezd z Krakova kolem 17 hod, návrat do Olomouce v cca 21 hod.

© Austrian National Tourist Office/ Mayer

Vánoční Vídeň

MNiCHOV A REGENSBURG
1. den –  Odjezd v ranních hodinách. Kolem poledne příjezd do MNICHOVA, návštěva tradičních vánočních trhů v historickém 

centru a prohlídka města. Přejezd na ubytování v oblasti Mnichova. Nocleh.
2. den –  Po snídani možnost návštěvy světoznámé muzejní čtvrti s Alte Pinakothek, Neue Pinakothek a Pinakothek der 

Moderne, odjezd do REGENSBURGU. Příjezd v nočních hodinách.

Salzburg - advent

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu 
se snídaní, služby průvodce.
Fakultativně: 1/1 pokoj 560 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu 
se snídaní, služby průvodce.
Fakultativně: vstupné do solných dolů Wieliczka: 590 Kč/
dosp. os., 460 Kč/děti do 15 let a studenti do 25 let

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu 
se snídaní, služby průvodce.

NORiMBERK – BAMBERK – AMBERK
1. den –  V ranních hodinách odjezd z ČR do NORIMBERKU – prohlídka města, nocleh.
2. den –  Po snídani prohlídka starobylého městečka BAMBERK (památka UNESCO). Poté AMBERK – koupání ve zdejších 

Kurfiřtských lázních – bazény s vodou o teplotě 27 °C. Návrat do ČR ve večerních hodinách. 

  Číslo zájezdu: termín cena odjezdy
 NOR 3011  30.11.–01.12. 2.690 A, B, C

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu se 
snídaní, služby průvodce.
Fakultativně: 1/1 pokoj 560 Kč 

Aventní Vídeň

Regensburg

Bamberk – Stará radnice

  č. zájezdu termín cena odjezdy
 AMR 0712 07.12.–08.12. 2.690 A, B, C

  č. zájezdu termín cena odjezdy
 MOZ 0712 07.12.–08.12. 2.590 A, B

  č. zájezdu termín cena odjezdy
 BSO 0712 07.12.–08.12. 2.190 A, B

  č. zájezdu termín cena odjezdy
 KRA 3011 30.11.–01.12. 2.190 A, B, Český Těšín
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