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vítáme Vás v Klubu cestovatelů MONATOUR. Tento klub Vám přináší řadu zajímavých slev a výhod,
milá překvapení a každý rok nový zájezd. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na shledanou s Vámi
na cestách s MONATOUREM.
Exkluzivní členství v TRAVELCLUBU získávají všichni klienti starší 18ti let, kteří vycestovali s Monatourem
alespoň třikrát za poslední tři roky. V budoucnu jej můžete získat i Vy, kteří v tuto chvíli držíte náš katalog
v rukou poprvé.

Výhody pro držitele VIPky TRAVELCLUB MONATOUR pro rok 2019:
•
•
•
•

Sleva 10 % na pobytové zájezdy a zájezdy Formule 1 z katalogové nabídky
Sleva 5 % na poznávací a relaxační zájezdy z katalogové nabídky
Sleva 50 % na jednodenní adventní zájezdy ve vybraných termínech
Cestovatelský dárek, který potěší a přijde vhod

VIP výhody monabus
• Výběr vašeho oblíbeného místa
• Uvítací lahvička dobrého vína

VIP výhody letadlo
• Go parking u letiště zdarma

Jak získat cestovatelskou VIPku?
Dozvíte se na www.monatour.cz

Vaše časová sleva na poznávací zájezdy

5%

Sleva

při koupi do 28. 2. 2019
pro všechny klienty

3%

* slevy nelze kombinovat

Navštivte náš nevšední svět cestování na

www.monatour.cz

Sleva

při koupi do 31. 3. 2019
pro všechny klienty
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FLAMENCOVÁ BARCELONA

ND
EUROVÍKE

ŠPANĚLSKO • HOTEL & SNÍDANĚ

Barcelona, to je středomořská kráska
s úchvatnou secesní architekturou, milými
lidmi a vynikající gastronomií. Poznejte
na vlastní kůži nadpozemskou atmosféru
gaudíovského svatostánku La Sagrada
Familia, nechte se opojit sklenkou pravého
katalánského vermutu a zažijte ohnivou noc
v tom nejvyhlášenějším z flamencových lokálů.
Barcelona, to je láska na první pohled i na celý
život, město, které si zamilujete a kam se vždy
budete rádi vracet!
1. den: odlet kolem poledne z Prahy do Barcelony, transfer aero-

busem do centra města, ubytování v hotelu, odpoledne návštěva
nejrušnějšího barcelonského bulváru Las Ramblas s kejklíři, malíři a živými sochami, pěší procházka Gotickou čtvrtí se zastávkami na těch nejzajímavějších místech: královské náměstí Plaça Reial, starobylé římské náměstí San Jaume, monumentální katedrála
Sv. Eulálie, jež je patronkou celého města, uvítací přípitek v baru
na střeše s okouzlující vyhlídkou na katedrálu i celou osvětlenou
Barcelonu, dále katedrála moře Santa Maria del Mar, jež byla inspirací pro světoznámý stejnojmenný román Ildefonsa Falconese,
možnost posezení v typické tapas restauraci s degustací pravého
katalánského vermutu, nocleh
2. den: po snídani návštěva pestrobarevné tržnice La Boquería,
kde koupíte to nejčerstvější z místních potravin, procházka přes
největší barcelonské náměstí Plaça Catalunya ke dvěma architektonickým skvostům od Antonia Gaudího, domům Batlló a Pedrera, následně návštěva svatostánku La Sagrada Familia, ikonického
veledíla od Antonia Gaudího, které se staví víc než 130 let a stále
není dokončeno, přesun k barcelonskému vítěznému oblouku Arc
de Triomf a návštěva nejoblíbenějšího městského parku Barcelony
La Ciutadella se zastávkou u Havlovy lavičky, možnost posezení v typické tapas restauraci, po níž nás čeká
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vystoupení ohnivého flamenka v podání pravých cikánů z jihu Andalusie (tzv. gitanos) v místním flamenkovém lokálu „tablao“, nocleh
3. den: po snídani volný čas (případně možnost navštívit barcelonské akvárium, které patří k největším v Evropě, či stadion FC Barcelony Camp Nou pro milovníky fotbalu), odpoledne přesun rikšami
k panoramatické lanovce, jež nás vyveze na horu Montjuic, odkud se naskýtá úchvatný pohled na celé město i přístav, procházka k olympijskému stadionu, kde se konala Olympiáda v roce 1992,
dále možnost navštívit Pueblo Espanyol, zážitkový skanzen, v němž
je zastoupeno všech 17 autonomních oblastí Španělska, možnost
návštěvy Národního muzea katalánského umění MNAC, po setmění
si rozhodně nenecháme ujít nádherné hodinové představení kouzelné zpívající fontány Font Magica (zdarma), nocleh
4. den: po snídani volný čas pro milovníky nákupů (doporučujeme
zejména místními velice oblíbenou nákupní galerii El Corte Inglés)
a muzeí (první neděle v měsíci je vstup do většiny muzeí zdarma,
pro zajímavost Museu Picasso, nově zpřístupněný skvost katalánského modernismu Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, muzeum
katalánského umění MNAC), odpoledne sklenička katalánského
šampaňského zvaného cava v typické Xampanyeríi a tapas na rozloučenou, transfer na letiště, odlet do Prahy

MONABONUS: Pozvání na vermut a chuťovky do tapas baru
ZDARMA!
Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha – Barcelona a zpět •
taxy all inclusive (letištní a bezpečnostní taxy včetně palivového příplatku) • kabinové zavazadlo (8 kg) • odbavené zavazadlo (23 kg)
transfer letiště-hotel-letiště realizovaný MHD • 3x ubytování (hotel
3*) • 3x snídaně • služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den
• fakultativní vstupné • jízdné po Barceloně • změna programu
vyhrazena
4.10. – 7.10.

11.990 Kč
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KANKÁNOVÁ PAŘÍŽ

ND
EUROVÍKE

FRANCIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Paříž, nejromantičtější město světa, které
ohromuje a fascinuje zároveň, kde si přijdou na
své milovníci historie, umění, módy ale i dobrého
jídla a pití. Je to elegantní dáma, vážná i hravá, je
to koketná kráska, tajemná a romantická, je to
svůdnice, prostopášná a nezapomenutelná. Jak
řekl již Frederyk Chopin: „Paříž je všechno, co
chceš“. Objevte tuto kouzelnou dámu nad Seinou,
a spolu s námi vystoupejte na Eiffelku a opojte se
sklenkou pravého šampaňského, vychutnejte si
kávu na boulevardu Champs Elysées a zahřejte
se cibulačkou na Montmartru. Nenechte si ujít
představení La Féerie ve světoznámém kabaretu
Moulin Rouge, kde kankánové tanečnice Vám
rozproudí krev v žilách a zvednou ze židlí.
1. den: dopoledne odlet z Prahy do Paříže, transfer metrem RER do cen-

tra, ubytování v hotelu, návštěva Eiffelovy věže, pěší procházka po centru
Paříže spojená s prohlídkou nejvýznamnějších památek: náměstí Charles de Gaulle s Vítězným obloukem, slavný boulevard Champs Elysées,
náměstí Svornosti, zahrady Tuilleries, palác Louvre, pro zájemce lehká
večeře „croque-monsieur“ s pohárem vína v typické brasserie, nocleh
2. den: snídaně, dopolední procházka po Paříži: ostrov Saint Louis (ochutnávka vyhlášené pařížské zmrzliny Berthillon), ostrov Cité se
slavnou katedrálou Notre Dame a Saint Chapelle, oběd v Latinské čtvrti,
odpolední procházka: univerzita La Sorbonne, Panthéon, odpočinek při
kávě v Lucemburských zahradách, kostel Saint Sulpice známý z filmu
Šifra mistra Leonarda, boulevard Saint Germain des-Près, most Pont
Neuf, romantická projížďka lodí po Seině v době, kdy se Paříž rozzáří tisíci světel, večer výstup na pahorek Montmartre, návštěva basiliky Sacré-Coeur, procházka po čtvrti malířů a umělců, večeře (ochutnejte vyhlášenou „soupe à l´oignon“ – zapečenou cibulačku), nocleh
3. den: snídaně, dopoledne přejezd metrem do Versailles, návštěva královského zámku a kouzelných zahrad s tryskajícími fontánami Grandes

Eaux, možnost veselé projížďky na bicyklech (Velký Trianon, Malý Trianon, vesnička královny Antoinetty), odpoledne návrat do centra, volný
čas pro milovníky umění, návštěva světoznámých muzeí Louvre (Mona
Lisa) či Orsay (francouzští impresionisté), večer procházka po zábavní čtvrti Pigalle s návštěvou kabaretního představení La Féerie v Moulin
Rouge a pravým champagne, nocleh
4. den: snídaně, přejezd metrem ke slavné Opeře (možnost prohlídky), návštěva známé parfumerie Fragonard a vyhlášeného lahůdkářství Fauchon, volný čas pro milovníky nákupů v Galeries Lafayette, odpoledne transfer metrem RER na letiště, návrat do Prahy ve večerních
hodinách

MONABONUS: Pozvání na oběd do Latinské čtvrti ZDARMA!
Představení La Féerie v Moulin Rouge

Je strhující kabaretní vystoupení, jehož příprava přišla na
75 milionů eur, a večer co večer se na něm podílí více než 100
umělců, kteří vystřídají přes 1000 kostýmů od předních pařížských návrhářů a obují 800 párů bot. Samozřejmě nechybí
francouzská trikolora a velkolepý kankán.
Vstupenka včetně ½ láhve champagne: 
2.990 Kč

Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha–Paříž a zpět • taxy all

inclusive (letištní a bezpečnostní taxy včetně palivového příplatku)
• kabinové zavazadlo (8 kg) • odbavené zavazadlo (23 kg) transfer
metrem letiště-hotel-letiště • 3x ubytování v centru Paříže (hotel
3*) • 3x snídaně • služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30,- Kč/
os/den * vstupné do navštěvovaných objektů • vstupenku na představení v Moulin Rouge (2.990,- Kč včetně ½ lahve champagne) *
jízdné metro v Paříži (cca 25 €) * jízdné do Versailles (cca 12 €) •
změna programu vyhrazena
11.10. – 14.10.

11.990 Kč
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MÓDNÍ MILANO a Lago di Como

ND
EUROVÍKE

ITÁLIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Metropole módy, jedno z nejbohatších měst
Evropy a také město s neopakovatelnou
atmosférou nasáklou vůni pravého italského
espressa, bazalky a čerstvých rajčat. To vše
je Milano, které si Vás jednoduše získá ať už
svým nezaměnitelným životním stylem nebo
svou skvělou kuchyní anebo zkrátka obojím.
A abyste si od ruchu velkoměsta také trochu
odpočinuli, z Milána je to, co by kamenem
dohodil, přímo do srdce Alp k čarokrásnému
jezeru Lago di Como, které bývá často
označováno jako vůbec nejkrásnější jezero
v celých Alpách. Inu, poleťte s námi a posuďte
sami, kouzelná Lombardie na Vás čeká!
1. den: ráno odlet z Prahy, přílet na letiště Malpensa u Milána, přejezd

vlakem a metrem na hotel, po poledni romantická procházka centrem
Milána s nejvýznamnějšími památkami – náměstí Duomo se slavným
milánským gotickým dómem, pátou největší katedrálou na světě, monumentální nákupní galerie Viktora Emanuela, světoznámé divadlo La
Scala a hrad Castello Sforzesco, pod hradem pozdní oběd ve stylové italské restauraci, kde můžete ochutnat tradiční ,,risotto alla milanese“ se
šafránem a bílým vínem, volný čas, nocleh
2. den: po snídani prohlídka klášterního kostela Santa Maria delle Grazie, jehož refektář ukrývá jedno z nejznámějších děl Leonarda da Vinciho, nástěnnou malbu Poslední večeře, jež hrála klíčovou roli v Šifře
mistra Leonarda, odpoledne nákupy v centru Milána na jedné z vyhlášených nákupních tříd Corso Italia, Corso Vittorio Emanuele, Via Torino,
Via Dante a nejvyhlášenější Corso Buenos Aires nebo odpočinek v zahradách Parco Sempione s možností návštěvy muzea Egypta, muzea
Starých umění, muzea Hudebních nástrojů či nejslavnější milánské galerie Pinacoteca di Brera, pro zájemce přesun k fotbalovému stadionu
San Siro, jednomu z největších fotbalových
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stadionů v Evropě, sídla slavných klubů Inter Milán a AC Milán, návštěva útrob stadionu a muzea věnovaného právě těmto dvěma klubům,
nocleh
3. den: po snídani pro zájemce celodenní výlet vlakem k alpskému jezeru Lago di Como, považovanému za jedno z nejkrásnějších v Alpách,
příjezd do kouzelné vesničky Varenna s pastelově barevnými domečky
rozesetými na svahu nad jezerem, možnost výstupu k hradu Vezio sto
padesát metrů nad hladinou, posezení v romantické kavárně pod platany u pravého italského espressa s panoramatickým výhledem na jezero, dtud plavba lodí do Menaggia s kostely sv. Štěpána a sv. Marty a náměstím Giuseppe Garibaldiho přímo na břehu jezera se středomořskou
palmovou promenádou, poté přejezd lodí do Bellagia, mondénního městečka ležícího na výběžku ostře se zařezávajícím do jezera s možností
návštěvy romantických zahrad Villy Melzi, večeře v jedné z místních pizzerií, ve večerních hodinách návrat vlakem do Milána, nocleh
4. den: po snídani osobní volno k nákupům či návštěvě milánských muzeí, například Národního muzea vědy a techniky Leonarda da Vinciho,
pro zájemce oběd na živé promenádě plné restaurací, kaváren a barů
u kanálu Naviglio Grande, typická specialita ,,cotoletta alla milanese“ milánský řízek, který se právě odtud dostal až do Vídně, rozloučení s Milánem, v podvečer přesun vlakem na letiště Malpensa, odlet do Prahy

MONABONUS: Pozvání na oběd do tradiční trattorie
ZDARMA!
Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha – Milano a zpět • taxy all
inclusive (letištní a bezpečnostní taxy včetně palivového příplatku) • kabinové zavazadlo (8 kg) • odbavené zavazadlo (23 kg) • transfer letiště-hotel-letiště realizovaný MHD • 3x ubytování (hotel 3*) • 3x snídaně •
služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakultativní vstupné • jízdné po Milanu • změna programu vyhrazena
18.10. – 21.10.

11.990 Kč
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MUZIKÁLOVÝ LONDÝN

ND
EUROVÍKE

VELKÁ BRITÁNIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Londýn to je nevšední zážitek, město k odhalení, kde
se dávná historie snoubí s novodobým pokrokem.
Klenot na řece Temži ohromující krásou majestátních
paláců, klidem rozlehlých parků i nadčasovou
architekturou. Big Ben a Tower Bridge, černé
black cabs a červené double-deckery, to jsou
nezaměnitelné symboly hlavního města ostrovního
království. Ponořte se do jedinečné atmosféry
Londýna a všemi smysly si vychutnejte návštěvu West
Endu, který je nazýván kolébkou muzikálů. A právě
zde prožijte jedinečný muzikálový večer bez dress
codu, neboť londýňané si na něj vůbec nepotrpí.
1. den: odlet kolem poledne z Prahy do Londýna, transfer Gatwick
Expressem do centra města, ubytování v hotelu, odpoledne pěší procházka a vyhlídková jízda tradičním double-deckerem po nejznámějších místech Londýna: Buckinghamský palác (sídlo královny Alžběty II.), Westminster Abbey (místo korunovace panovníků), Houses
of Parliament se slavným Big Benem, nahlédnutí do Downing Street (sídlo britských ministerských předsedů), Trafalgarské náměstí
s Nelsonovým sloupem, Piccadilly Circus se sochou Erose, Leicester
Square, rozjímání u voňavých obchůdků v Covent Garden, ze kterých
dýchá stará dobrá Anglie, v podvečer posezení v typickém pubu, kde
můžete ochutnat ,,fish-and-chips“ (již v ceně zájezdu), nocleh
2. den: po snídani návštěva vyhlášené tržnice Borough Market, kde
potěšíte všechny smysly a můžete i něco ochutnat, pěší procházka
kolem mrakodrapu The Shard (s 310 m nejvyšší budova ve Velké Brtánii), přes Millennium Bridge, most známý z filmů Harry Potter, kolem Shakespearova divadla The Globe až ke slavné katedrále Sv. Pavla, druhé největší v Evropě (kopule se šeptající galerií, kde si zašeptáte
své přání), odpoledne návštěva středověkého hradu Tower of London
s nepřehlédnutelnými beefeaters (královská garda), přes ikonický Tower Bridge, kolem válečného křižníku Belfast, pro zájemce podvečerní „let“ na novodobé dominantě města London Eye, večer návštěva
muzikálového představení ve West Endu, která se stane nevšedním

zážitkem (doporučujeme The Phantom of the Opera v Her Majesty´s
Theatre nebo Wicked v Apollo Victoria Theatre), nocleh
3. den: po snídani volný čas pro milovníky nákupů (doporučujeme oblíbený Primark a neotřelý Selfridges) a muzeí či galerií (Britské muzeum, Natural History Museum, Vědecké muzeum, Tate Modern, National Gallery, všechny uvedené jsou zdarma), odpoledne
procházka po Hyde Parku kolem Kensingtonského paláce a Royal
Albert Hall, v podvečer plavba lodí po Temži do Greenwiche spojená s vyhlídkovou jízdou kabinkové lanovky Emirates Air Line ve výšce 55 metrů nad řekou, nocleh
4. den: po snídani návštěva snad nejznámějšího muzea voskových
figurín Madame Tussauds, kde na jednom místě potkáte politiky,
herce i aristokraty, nákupy na vyhlášené Oxford Street, na rozloučenou zastávka v Chinatown v tradiční čínské restauraci ,,sněz, co
můžeš“, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy

MONABONUS: Pozvání na večeři do typického pubu
ZDARMA!
VYBERTE SI SVŮJ MUZIKÁL
• The Phantom of the Opera • Ma-mma Mia! • Wicked •
Billy Elliot (více na www.monatour.cz)
Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha – Londýn a zpět • taxy all
inclusive (letištní a bezpečnostní taxy včetně palivového příplatku) •
kabinové zavazadlo (56 x 45 x 25 cm) • transfer letiště-hotel-letiště
(realizovaný Gatwick Express) • 3x ubytování (hotel 3*) • 3x snídaně
• 1x večeře v typickém pubu • služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • odbavené zavazadlo (1.600 Kč)• komplexní
cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den• jízdné MHD • vstupenku na
muzikálové představení (dle dostupnosti £25 - £80) • změna programu vyhrazena
25.10. – 28.10. (státní svátek)

11.990 Kč
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POKLADY KATALÁNSKA s koupáním a sluněním

ŠPANĚLSKO • HOTEL & POLOPENZE

Katalánsko je jako krásná mozaika od Antonia
Gaudího… originálně poskládaná z divokého
pobřeží Costa Brava, z dlouhých slunných
pláží Costa Maresme a Costa Daurada,
krásného vnitrozemí s úrodnými vinicemi kraje
Penedés a z monumentálních štítů tajemných
Pyrenejí, uprostřed nichž leží Andorra jako
perla hor. Starobylými kláštery Montserrat
a Poblet, zapomenutými vesnicemi a čtyřmi
architektonickými poklady – římskou Tarragonou,
maurskou Lleidou, židovskou Gironou a secesní
Barcelonou. A většinu z těchto pokladů, a ještě
mnohem víc spolu s námi objevíte a zažijete!
1. den: odlet z Prahy do Girony ve večerních hodinách, transfer do ho-

telu na pobřeží Costa Brava, ubytování, nocleh
2. den: snídaně, pěší procházka po letovisku Lloret de Mar, slunění a koupání v moři, odpoledne návštěva typické usedlosti ve vesničce
Tordera, kde vás zvedne ze židlí a roztančí balet La Masia se svým ohnivým flamencem... chybět nebude ani lahodná sangria a víno, co hrdlo ráčí, večeře, nocleh
3. den: snídaně, výlet na pobřeží Costa Daurada do antické Tarragony,
města proslulého svými dochovanými římskými památkami - římský
amfiteátr, Circ Romá či akvadukt Pont del Diable, či středověkým starým
městem Casco Antiguo s náměstím Plaça de la Font a gotickou katedrálou Panny Marie, třída Rambla Nova s výhledem z útesu Balcón del
Mediterráneo, odpoledne zastávka ve městě Reus, metropoli katalánské moderny, rodišti Antonia Gaudího a kolébce vermutu, návštěva jedné z místních vermuterií s ochutnávkou, možnost nákupů, večeře, nocleh
4. den: snídaně, výlet do židovské Girony, která má jednu z nejlépe dochovaných židovských čtvrtí v Evropě, čtvrť Call, kam z náměstí Plaça de la Catalunya vede pěší zóna s nepřeberným množstvím obchodů a restaurací Rambla de la Libertat či
netradiční cesta po zdejších středověkých hradbách s baštami
a věžemi s dalekými výhledy, na zpáteční cestě
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zastávka v Bodega El Paratge, kde můžete ochutnat i zakoupit až dvacítku místních vín, likéry, sýry, klobásy, šunku, olivy a řadu dalších lokálních
produktů, večeře, nocleh
5. den: snídaně, celodenní výlet do perly Pyrenejí Andorry, dopoledne
příjezd do hlavního města Andorra la Vella pod horou Enclar, procházka po nové čtvrti plné obchodů všech světových značek (Andorra je daňovým rájem, a tak tu můžete výhodně nakoupit úplně vše, prohlídka
starého města s kostelem Sant Esteve s věží z 11. století, knížecím palácem Casa de la Vall s gotickými freskami a projít se můžete také po
panoramatické stezce Passeig del Rec del Solà, pro zájemce relaxace
v největším lázeňském komplexu Evropy Caldea, večeře, nocleh
6. den: snídaně, slunění a koupání v moři, po obědě výlet do secesní
metropole Katalánska Barcelony, města, kterému duši vtiskl Antonio
Gaudí, během velké okružní jízdy se zastávkami na nejkrásnějších místech objevíte krásu Gaudího chrámu Sagrada Família, který se neustále
staví a vyvíjí, a žádný rok tak není stejný, navštívíte stadion FC Barcelona
Camp Nou s kapacitou sto tisíc diváků, což jej činí největším fotbalovým
stadionem Evropy, a budete se kochat krásou města z ptačí perspektivy
hory Montjuic, ve volném čase zajdete na nejživější třídu ve městě Las
Ramblas či navštívíte největší podmořské akvárium v Evropě s osmdesátimetrovým podmořským tunelem se žraloky a rejnoky, po setmění
Vás osvěží kouzelné zpívající fontány, hrající i Vltavu od Bedřicha Smetany, návrat do hotelu kolem půlnoci, nocleh
7. den: snídaně, výlet do malebného přímořského letoviska l’Escala, ležícího v tzv. „zálivu růží“ s dlouhými písečnými plážemi, město nejvíce
proslavily zdejší ančovičky, návštěva konzervárny Solés s prohlídkou
a ochutnávkou ančoviček s možností nákupu, zdejší slavné řecko-římské empúrijské ruiny se rozkládají na sever od města až k romantické
středověké opevněné vesničce Sant Martí d’Empúries, kam vede dva
kilometry dlouhý panoramatický chodník podél pobřeží Passeig d‘Empúries, odpoledne zážitková plavba lodí s proskleným dnem k ostrovům
Illes Medes, jedné z nejvýznamnějších přírodních rezervací v západním
středomoří, večer návrat na hotel, večeře, nocleh
8. den: snídaně, celodenní koupání a slunění a posezení na rozloučenou u lahodné sangrie v jednom z barů na přímořské palmové promenádě, v podvečer transfer na letiště v Gironě a odlet do Prahy

Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha-Málaga a zpět • taxy all

inclusive (letištní a bezpečnostní taxy včetně palivového příplatku) • odbavené zavazadlo • 7× ubytování (hotel 3*) • polopenze • 5 výletů (Tarragona, Gerona, Andorra, Barcelona, l’Escala) • služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den
• fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů, představení flamenca a lodní výlet • minimální počet účastníků pro realizaci programu je 25 osob • změna programu vyhrazena
1.6. – 8.6.

16.990 Kč
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PERLY ANDALUSIE s koupáním a sluněním

ŠPANĚLSKO • HOTEL & POLOPENZE

Tam na jihu Pyrenejského poloostrova se rozkládá
ohnivá a svůdná země se jménem Andalusie. Její
břehy omývá Středozemní moře i Atlantický
oceán…a mezi nimi se vypíná bájemi opředená
skála. Vypráví o odvážném Tarikovi a jeho
maurských princeznách, které se proměnily
v krásná a bohatá města ležící na řece Guadalquivir.
Jsou to Sevilla, Córdoba a Granada, po staletí
střežená zasněženými vrcholy pohoří Sierra
Nevada. Andalusie je ohnivá jako krásná tanečnice
flamenca, je opojná jako sklenka lahodného vína
Málaga a je divoká jako korida, která se zde zrodila.
O Andalusii se zpívá… a na Andalusii se nezapomíná!
1. den: odlet z Prahy do Malagy, transfer do hotelu na pobřeží

Costa del Sol, ubytování, individuálně možnost posezení v typických tapas barech s „pescaitos fritos“ a džbánkem lahodné sangrie, nocleh
2. den: snídaně, návštěva britské kolonie Gibraltar ležící na nejjižnějším cípu Pyrenejského poloostrova, zdejší pevnost střeží průliv mezi Evropou a Afrikou, nelekněte se, když Vás navštíví
zdejší maskot – Magot bezocasý, ve volném čase se můžete projít
po Main Street, v klidu posedět v britském pubu a ochutnat tradiční cider či nakoupit v mnoha značkových obchodech, návrat
do hotelu, večeře, nocleh
3. den: snídaně, odjezd do srdce Andalusie, do města flamenca
a býčích zápasů, Sevilly (UNESCO) ležící na korzáry opěvované
řece Guadalquivir, kdysi nejbohatšího města celého Španělska,
symbolem je La Giralda, 90 m vysoká zvonice, bývalý minaret někdejší mešity, přestavěné na katedrálu, ve volném čase zajděte
do Triany, někdejší cikánské čtvrti, kam s oblibou chodí tanečnící
flamenca a kde se nacházejí nejvyhledávanější obchody s keramikou, návrat do hotelu, večeře, nocleh
4. den: snídaně, slunění a koupání v Torremolinos, odpoledne fakultativně oblíbená projížďka lodí při pobřeží Costa del Sol, večer
si nenechte ujít návštěvu ohnivého flamenca ve vyhlášeném klubu Pepe Lopeze, nocleh
5. den: snídaně, odjezd pod zasněžené vrcholky pohoří Sierra Nevada, kde se nachází město, o kterém se zpívá… Granada, městu vévodí goticko-renesanční katedrála, která v útrobách ukrývá
ostatky Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské, Vaše kroky povedou ještě dál až tam, kde se v mlžném oparu vznáší osmý
div světa, pohádkový maurský palác Alhambra, stojí na pahorku
La Sabica a zvenčí vypadá jako červená pevnost s věžemi, skutečným klenotem Alhambry je palác arabských králů Nazaríes, který
ukrývá sály vykládané mozaikami, návrat do hotelu, večeře, nocleh

6. den: snídaně, odjezd do půvabného města Córdoba (UNESCO),
která leží v ohybu řeky Guadalquivir, na křižovatce obchodních
cest, kde se po staletí snoubila vzdělanost, kultura a umění arabů, křesťanů a židů, právě tady se nachází Velká mešita, nejkrásnější z islámských staveb v Evropě, která ohromí barevnými oblouky s 850 sloupy ze žuly, jaspisu a mramoru, vidět musíte i zlatý
Mihráb, modlitební výklenek, jenž uchovával zlatou kopii koránu,
dále Vás zaujme půvabná Juderia, židovská čtvrť, se slavnou synagogou, zde najdete uličky, kde stříbrotepci ve svých dílnách vytvářejí jemné šperky, dnes tradiční suvenýr Córdoby, návrat do
hotelu, večeře, nocleh
7. den: snídaně, dopoledne slunění a koupání, v podvečer odjezd do přístavního města Málagy posazeného na břehu Středozemního moře, nabízí téměř vše: od zelených bulvárů po kvetoucí zahrady, od starobylých staveb po kouzelně rozpadlé uličky, od
vyhlášených Tapas barů po značkové obchody, chloubou všech
je La Manquita, katedrála, která okouzlí směsicí slohů a kterou
místní nazývají „Jednoruká“, protože nikdy nebyla dostavěna.
A co teprve rodný dům s muzeem Pabla Picassa a jeho díla, která pro Vás mohou být inspirací? Návrat do hotelu před půlnocí,
nocleh
8. den: snídaně, koupání a slunění, nákup suvenýrů, transfer
na letiště v Málaze a odlet do Prahy
Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha-Málaga a zpět • taxy
all inclusive (letištní a bezpečnostní taxy včetně palivového příplatku) • odbavené zavazadlo • 7× ubytování (hotel 3*) • polopenze • 5 výletů (Gibraltar, Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba) • služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/
os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů, představení flamenca a lodní výlet • minimální počet účastníků pro
realizaci programu je 25 osob • změna programu vyhrazena
24.9. – 1.10.

21.990 Kč
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KARNEVAL V BENÁTKÁCH s projížďkou lodí po benátských kanálech

ITÁLIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Páni a paní, víme, jak se ruší zimní žal… vydejte se
na slavný benátský karneval. Nejedná se o karneval
ledajaký, ten v Benátkách je nejstarší a nejslavnější.
Stanete se svědky neopakovatelné atmosféry
ve „městě na laguně“, s renesančními paláci, mosty,
kanály a gondolami. Nasaďte masku a ponořte se
do karnevalového veselí. Prožijte si svou „Lady
Karneval“.
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, přejezd přes Rakous-

ko do Itálie
2. den: příjezd do Punta Sabbione, plavba lodí do Benátek, pěší
procházka po Benátkách: Canal Grande, Ponte di Rialto, kostel
Santa Maria della Salute, sv. Salvador, Most vzdechů, architektonický šperk Piazza San Marco se stejnojmennou bazilikou,
Dóžecím palácem, hodinovou věží a slavnou zvonicí Campanile, odpoledne karnevalová slavnost roku: uvidíte masky ze
17. a 18. století s neuvěřitelnou historií a tradicemi, obklopení
renesancí se přenesete do 18. století a stanete se svědky commedie dell´arte, vydáte se s karnevalovým průvodem k mostu Rialto, přes tržiště podél Grand kanálu na náměstí sv. Marka a ochutnáte tradiční prosecco a speciality kraje Veneto. A co
takhle romantická projížďka na gondole? Nocleh v hotelu v přímořském letovisku či na okraji Benátek
3. den: snídaně, dopoledne projížďka lodí po benátských kanálech, výlet na ostrov Murano (proslaveného po celém světě
místními skláři, dominantou ostrova je dóm sv. Marie a Donáta
s románskými prvky a vzácnými mozaikami) či Burano (ostrov
krajek, rybářů a charakteristických barevných fasád), den zakončíme v Benátkách na karnevalovém veselí (divadelní a hudební představení v ulicích, volba nejkrásnější masky, odpočatí
a plní dojmů, se suvenýry a karnevalovými maskami se vracíme
domů, večerní odjezd z Benátek přes Rakousko do ČR
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4. den: návrat do ČR v ranních hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel ***)

• 1× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • lodní lístek cca 35 € • pobytová taxa cca 2 €/os/noc (hradí
se na recepci hotelu) • poplatek za vjezd do Punte Sabbioni cca
10 € • změna programu vyhrazena
1.3. – 4.3.

3.690 Kč
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KARNEVAL VE SLOVINSKU s relaxací v Terme 3000

SLOVINSKO • HOTEL & POLOPENZE

Prožijte Kurent jako malovaný v nejkrásnějším a nejstarším
městě Slovinska v Ptuji. Objevte největší karnevalovou
slavnost, která Vás okouzlí originálními maskami a jedinečnou
atmosférou a široko daleko nemá obdoby. Seznamte
se s Kurenty! Poznáte je snadno a rychle. Dělají totiž
nepřeslechnutelný rámus, jsou oblečeni do ovčí kůže a peří,
mají podivnou hlavu s barevným zobákem, velkými zuby
a dlouhým červeným jazykem. Kdo si Kurenta pohladí, bude mít
štěstí po celý rok. A co si přát víc? Snad jenom víno a termály
v lázeňském resortu Terme 3000. Ať žije KURENTOVANJE!
1. den: odjezd v ranních hodinách směr Mikulov, přes Rakousko do Slo-

Buďte první, kdo objeví město Ptuj a na vlastní kůži okusí jedinečnou atmosféru KURENTOVANJE. Poznejte kurenty, roztodivné
postavy, které přinášejí štěstí. A zároveň obdivujte čtyři kouzelné dámy z Čech, které si říkají Mystik masky a v originálních kostýmech cestují po Evropě. Poprvé v historii vystoupí v Ptuji a Vy
spolu s Monatourem budete při tom!

vinska, po poledni příjezd do lázní Moravské Toplice, kde v 60. letech
byly objeveny termální prameny s „černou vodou“, ubytování, relaxace
v lázeňském resortu Terme 3000, večeře, ochutnávka domácích likérů a pálenek, nocleh
2. den: snídaně, relaxace v Terme 3000, po obědě odjezd na největší karnevalovou slavnost KURENTOVANJE, ponoříte se do karnevalového reje
kurentů v nejrozličnějších maskách, stará žena nesoucí v nůši svůj protějšek Vás zaručeně pobaví, stejně jako oráči rozhazující písek pro zajištění dobré úrody, nezapomeňte si pošlapat ve střepech z hliněných nádob,
aby se Vás celý rok drželo štěstí, k tomu rytmy kravských zvonců a bubínků
Vás doslova pohltí, až se sami přistihnete, že tančíte s průvodem, zahřejete se svařeným vínem a nasytíte se dobrotami, Kurentovanje je masopustní veselí a jak Vás chytne, už Vás nepustí, návrat do hotelu, večeře, nocleh
3. den: dopolední relaxace v lázeňském resortu Terme 3000, odjezd
kolem poledne do Mariboru, druhého největšího města Slovinska s řadou historických zajímavostí, pěší procházka městem po nábřeží k nejstarší vinné révě na světě, návrat v pozdních hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel Termal 4*) •
2× polopenze • neomezený vstup do Terme 3000 a hotelového wellness s termálními bazény • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/
den • pobytová taxa 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • změna
programu vyhrazena
2.3. – 4.3.

4.990 Kč
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PAŘÍŽ A VERSAILLES s gurmetskými zážitky

FRANCIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Objevte Paříž, kouzelnou „Dámu nad Seinou“,
všem a všemu otevřenou a přitom záhadnou jako
tajemný úsměv Mony Lisy. Projděte se po Latinské
čtvrti k Sorbonně, vystoupejte po strmých
schodech na Montmartre, prohlédněte si
každodenně měnící se výlohy butiků na Champs
Elyseés a potěšte se krásou Paříže z vrcholku
Eiffelovy věže.
1. den: odjezd v podvečer směr Rozvadov, noční přejezd přes
území SRN

2. den: ráno příjezd do Paříže, okružní jízda městem spojená

s návštěvou Eiffelovy věže (výstup, možnost ochutnávky pravého „champagne“ na vrcholku), odpoledne odjezd na ubytování
do hotelu, po krátkém odpočinku přejezd metrem na náměstí Charles de Gaulle, pěší procházka spojená s prohlídkou nejvýznamnějších památek: Vítězný oblouk, Champs Elysées, náměstí Svornosti, zahrady Tuilleries, muzeum Louvre (osobní
volno), návštěva typické pařížské kavárny „café“ s ochutnávkou
„café au lait“), večer návrat na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne návštěva královského zámku a královských zahrad ve Versailles s tryskajícími fontánami Grandes Eaux, možnost veselé projížďky na bicyklech (Velký Trianon,
Malý Trianon, vesnička královny Antoinetty), odpoledne návštěva basiliky St. Denis na severním předměstí Paříže (hrobka
francouzských králů), posezení v kavárně u skleničky vína, zastávka v moderní čtvrti La Défense (pařížský Manhattan) s novodobým symbolem Paříže Grande Arche, možnost nákupů,
v podvečer výstup na pahorek Montmartre, návštěva basiliky
Sacré-Coeur, procházka po čtvrti malířů a umělců, osobní volno, nenechte si ujít vyhlášenou „soupe a l´oignon“, zábavní čtvrť
Pigalle, návrat na ubytování, nocleh
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4. den: snídaně, dopoledne pěší procházka po Paříži: Opé-

ra, ostrov Saint Louis (ochutnávka vyhlášené pařížské zmrzliny Berthillon), ostrov Cité se slavnou katedrálou Notre Dame
a Saint Chapelle, pro zájemce společný oběd v Latinské čtvrti, odpolední pěší procházka: univerzita La Sorbonne, Panthéon, Lucemburské zahrady, Pont Neuf, podvečerní projížďka lodí
po Seině (1 hod), večerní procházka po Les Halles (břicho Paříže), avantgardní stavba Centre Pompidou, radnice města Paříže, noční jízda centrem Paříže přes Champs Elysées na náměstí Trocadero s kouzelnou vyhlídkou na osvětlenou Eiffelovu věž,
v nočních hodinách odjezd směr SRN
5. den: návrat do České republiky v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***)

• 2× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • poplatek za vjezd do Paříže 5 €/os • fakultativní vstupné do kulturních a historických památek • změna programu vyhrazena
2.5. - 6.5. • 12. 9. – 16.9.

5.990 Kč
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LONDÝN a kousek Anglie

VELKÁ BRITÁNIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Vzlétněte do výšky Londýnského oka a budete
okouzleni pohledem na fascinující město nad
Temží. Vydejte se medově zbarvenými uličkami
univerzitního Oxfordu nejen po stopách
Harryho Pottera. Načerpejte magickou energii
prehistorického Stonehenge stejně jako
při posezení u „fish and chips“ a pintě dobře
vychlazeného „bitteru“. Vyfoťte si „povinnou
selfie“ u historických budov Parlamentu,
Buckinghamského paláce a na Tower Bridge.
A užijte si (tak trochu adrenalinovou) vyhlídkovou
jízdu nad řekou Temží v kabince lanovky Emirates
Air Line.
1. den: odjezd v odpoledních hodinách směr Rozvadov,
přejezd přes území SRN a Belgie do Francie
2. den: v ranních hodinách přejezd Eurotunelem pod kanálem La Manche na britské ostrovy (Calais – Folkestone), dopoledne návštěva Greenwich (Královská observatoř, nultý poledník, Cutty Sark, Old Royal Naval College),
přejezd vláčkem DLR a metrem přes moderní čtvrť Docklands do centra Londýna, procházka kolem nejvyšší budovy EU – mrakodrapu The Shard, Shakespearova divadla
The Globe, Millenium Bridge, katedrála Sv. Pavla, finanční čtvrť City (Bank of England, Královská burza, Lloyd´s,
"Okurka"), odpolední návštěva Toweru, ve kterém beefeatři chrání velkolepé korunovační klenoty, procházka po
světoznámém Tower Bridge a kolem válečného křižníku
Belfast, podvečer možnost „vyhlídkového letu“ na London
Eye, ubytování, nocleh
3. den: po snídani odjezd na návštěvu nejslavnějšího prehistorického monumentu v Evropě – mystického seskupení kamenů Stonehenge, poté přejezd do univerzitního města Oxfordu, kde na Vás dýchne atmosféra doby

Tudorovců, pěší procházka po historickém centru: Radcliffe Camera, Sheldonian Theatre, Bodleian Library, prohlídka jedné z nejslavnějších kolejí Christ Church, kterou
založil slovutný kardinál Thomas Wolsey (známá i díky filmům o Harry Potterovi), volný čas na nákupy v oxfordských malebných uličkách, nocleh
4. den: po snídani návštěva muzea voskových figurín Madame Tussauds poblíž slavné Baker Street (nebo procházka po Regent Parku, jednom z nejkrásnějších londýnských parků), pěší procházka kolem nejslavnějších
symbolů města nad Temží: Buckinghamský palác (sídlo
královny), Westminster Abbey (místo korunovace panovníků), Houses of Parliament a slavný Big Ben, Downing
Street, Whitehall, Trafalgarské náměstí, Covent Garden,
Leicester Square, Soho a Piccadilly Circus, volný čas na
nákup suvenýrů či návštěvu galerií a muzeí, možnost večeře v Chinatown („sněz, co můžeš“), večer na rozloučenou vyhlídková jízda kabinkovou lanovkou Emirates Air
Line s úžasnými výhledy na řeku Temži a arénu O2, ve večerních hodinách přejezd Eurotunelem na evropskou
pevninu (Folkestone – Calais), zpáteční cesta do ČR
5. den: návrat do České republiky v podvečerních
hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (ho-

tel ***) • 2× snídaně • cesta Eurotunelem tam a zpět •
služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných
objektů • veřejnou dopravu v Londýně • změna programu vyhrazena
16.10. – 20.10.

6.990 Kč
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PAŘÍŽ A LONDÝN dva prožitky na jedné cestě

FRANCIE / VELKÁ BRITÁNIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Kouzelná a koketná nad řekou Seinou je Paříž,
neuchopitelný a tajemný nad řekou Temží
je Londýn . Obě města jsou úplně jiná, obě
města jsou neuvěřitelně krásná a Vy je můžete
poodhalit a poznat na jediné cestě za zážitky
a dobrodružstvím.
1. den: odjezd v podvečerních hodinách směr Rozvadov, noční
přejezd přes území SRN

2. den: ráno příjezd do Paříže, velká okružní jízda městem spo-

jená s návštěvou Eiffelovy věže, odpoledne ubytování v hotelu, po krátkém odpočinku přejezd metrem na náměstí Charles
de Gaulle, pěší procházka po nejvýznamnějších místech: Vítězný oblouk, bulvár Champs Elysées, náměstí Svornosti, muzeum
Louvre, ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, večerní romantická plavba lodí po Seině pod zlatavě rozzářenou Eiffelovou
věží, návrat metrem na hotel, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne výstup na pahorek Montmartre, návštěva basiliky Sacré-Coeur, procházka po čtvrti malířů a umělců, zábavní čtvrť Pigalle se slavným kabaretem Moulin Rouge,
před polednem odjezd směr Calais, odpoledne přejezd Eurotunelem pod kanálem La Manche na britské ostrovy (Calais –
Folkestone), v podvečer návštěva Greenwich s Královskou observatoří, nultým poledníkem, námořním muzeem a lodí Cutty
Sark, večer odjezd na ubytování, nocleh
4. den: snídaně, přejezd do centra Londýna, prohlídka metropole nad Temží: procházka čtvrtí City kolem Bank of England
s možností bezplatné návštěvy muzea, dále kolem Monumentu upomínajícího na velký požár Londýna až k Toweru, který mj.
střeží britské korunovační klenoty, přechod přes ikonický zvedací most Tower Bridge kolem válečného křižníku HMS Belfast,
nejvyššího mrakodrapu Evropské unie The Shard až k Shakespearovu divadlu The Globe, procházka přes most Millenium
Bridge proslavený filmem o Harry Potterovi až ke katedrále Sv.
Pavla, přejezd metrem k Big Benu, procházka po mostě Westminster bridge

12

kolem Houses of Parliament až k novodobé dominantě London
Eye, podvečerní „vyhlídkový let“ v prosklených kapslích na tomto obřím ruském kole, večer návrat na ubytování, nocleh
5. den: snídaně, návštěva muzea voskových figurín Madame
Tussaud (vstupné) na slavné Baker Street proslavené Sherlockem Holmesem, po poledni přejezd metrem do centra, pěší
procházka: Buckinghamský palác (sídlo královny), Westminster Abbey (místo korunovace panovníků), Downing Street, Horse Guards, Whitehall, Trafalgarské náměstí, Leicester Square,
Soho s možností pozdního oběda v Chinatown, Piccadilly Circus
a slavná nákupní třída Oxford street s Primarkem a dalšími obchody, volný čas na nákup suvenýrů, ve večerních hodinách odjezd, noční přejezd Eurotunelem na evropskou pevninu (Folkestone – Calais), zpáteční cesta do ČR
6. den: návrat do České republiky v podvečerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel ***)

• 3× snídaně • cesta Eurotunelem tam a zpět • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/
den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • poplatek za
vjezd do Paříže 5 €/os • změna programu vyhrazena
21.5. - 26.5.

7.990 Kč
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PAŘÍŽ A DISNEYLAND s projíždkou lodí po Seině

FRANCIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Ať už je Vám pět anebo osmdesát let a stále máte
duši dítěte, vydejte se do světa fantazie, pohádek
a dobrodružství, do kouzelného Disneylandu,
ležícího kousek od Paříže. A zároveň poznejte
jedinečnou krásu francouzské metropole ležící
na Seině.
1. den: odjezd v podvečerních hodinách směr Rozvadov, noční
přejezd přes území SRN
2. den: ráno příjezd do oblasti Paříže, celodenní návštěva
Disneylandu, světa dobrodružství, pohádek a fantazie: rázem
se ocitnete na počátku 20. století v „malém ospalém městečku“
na americkém venkově, odkud odjíždí nevšední vlak času. Vlak,
který míří do světů dávno minulých, ale i budoucích se zastávkami: Frontierland „země bez hranic“, Adventureland „země dobrodružství“, Fantasyland „země pohádek a fantazie“, Discoveryland „země objevů“. Krásně bát se budete v nejstrašidelnějším
domě v Evropě, jen o vlásek uniknete Pirátům z Karibiku, vesmírnou raketou se podíváte až na Měsíc, zlatá horečka vás polapí na hoře hromů a blesků a díky panenkám v „malém světě“
poznáte celý svět... v podvečer odjezd na hotel, nocleh
3. den: snídaně, odjezd do centra Paříže, dopoledne velká
okružní jízda městem, odpoledne návštěva nejvýznamnějších
památek: Eiffelova Věž, Vítězný Oblouk, Champs Elysées, Náměstí Svornosti, Muzeum Louvre se slavnou Mona Lisou, projížďka lodí po Seině, ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, večer
procházka po čtvrti malířů a umělců Montmartre, návštěva basiliky Sacré-Coeur, před půlnocí odjezd směr SRN
4. den: ráno zastávka v bavorském městečku Amberk (relaxace v Kurfiřtských lázních), návrat do České republiky v podvečerních hodinách

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA

30 Kč/os/den • vstupné do Disneylandu (dospělí cca 55–70 €,
děti 4–11 let cca 50–65 €) • fakultativní vstupné do kulturních
a historických památek • poplatek za vjezd do Paříže 5 €/os •
změna programu vyhrazena
18.4. – 21.4. (Velikonoce)
6.6. – 9.6.
8.8. – 11.8.
25.10. – 28.10. (státní svátek)

3.690 Kč

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel
**/***)• 1× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
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PROVENCE s vůní levandule a chutí vína

FRANCIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Omamná vůně všudypřítomné levandule,
nekonečné vinohrady s tou nejlepší francouzskou
révou, skalní opevněná městečka, kde jako by se
zastavil čas, i dechberoucí římské památky, nad
nimiž zůstává rozum stát. Tradiční provensálské
trhy, kde nakoupíte úplně všechno, a k tomu
azurově modré moře mísící se s deltou řeky
Rhony, kde se po pastvinách prohánějí polodivocí
koně s černými býky a v mokřinách pózují růžoví
plameňáci. Tohle všechno Vám může nabídnout
jedině Provence. Nechte se okouzlit!
1. den: odjezd v podvečer směr Rozvadov, noční přejezd přes Ně-

mecko do Francie
2. den: ráno příjezd do historického kraje Provence, návštěva jedinečné stavby Palais Idéal du Facteur Cheval v Hauterives (vysněný palác pošťáka Ferdinanda Chevala, který tvořil vlastnoručně dlouhých 33 let), odpoledne příjezd do papežského města
Avignon, jednoho z nejnavštěvovanějších a nejkrásnějších v jižní Francii, po ubytování prohlídka historického centra s hradbami, zahradami a Papežským palácem, návštěva slavného avignonského mostu, pro zájemce posezení v tradiční brasserii se
sklenkou vína, nocleh
3. den: po snídani návštěva hlavního města levandule Sault, kde
se každoročně konají vyhlášené levandulové slavnosti a trhy, mistrovství Francie v ruční sklizni levandule, vystoupení folklorních
skupin, hudba, tanec, zpěv, po poledni zastávka u románského
kláštera Sénaque, jenž proslul svou polohou uprostřed levandulových polí a výrobou medu, cesta malebným pohořím Luberon,
návštěva nejfotografovanějšího městečka Provence Gordes postaveném na vysoké skále, jehož kouzlo inspirovalo nejednoho filmaře, v podvečer návštěva vinařství Chateau la Canorgue, které
hrálo hlavní roli ve filmu Dobrý ročník, výjimečná příležitost zakoupit pár lahví exkluzivního vína jako suvenýr, návrat do hotelu, nocleh
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4. den: po snídani návštěva známého kláštera s léčebnou Saint-

-Paul-Mausole, kde po odříznutí ucha strávil rok svého života Vincent Van Gogh a namaloval téměř sto padesát svých nejslavnějších obrazů, dobrodružná cesta pohořím Les Alpilles do
romantického skalního městečka Les Baux-de-Provence se středověkým hradem a soutěskami, z nichž jedna ústí do bývalého
lomu (dnes dějiště oslňujícího snového audiovizuálního představení, které Vám vezme dech), odpoledne zastávka u architektonického zázraku Pont du Gard, nejvyššího římského mostu, který
sloužil jako akvadukt, osvěžení se v řece Gard, podvečerní návštěva slavného vinařského městečka Chateauneuf-du-Pape, někdejšího letního sídla avignonských papežů s ochutnávkou excelentních vín, návrat do hotelu, nocleh
5. den: po snídani prohlídka „města v bažině“ Arles s řadou antických památek a slavným římským amfiteátrem, dnes dějištěm
slavnosti La Feria, jedinečná atmosféra inspirovala nejednoho
malíře, návštěva tradičních provensálských trhů Boulevard des
Lices , posezení v kavárně známé z van Goghova obrazu, odpoledne projížďka jedinečným přírodním parkem Camargue, ležícího
v deltě řeky Rhony s plameňáky, polodivokými bělouši a černými
býky, zastávka v malebném přímořském městečku Saintes-Maries-de-la-Mer, kde krypta zdejšího kostela ukrývá slavnou sochu
černé Sáry a z ochozu kostela se naskýtá kouzelný výhled, posezení v typické hospůdce s možností ochutnat steak z býčího masa či
rýži s mořskými plody, koupání ve Středozemním moři a procházka po krásné písečné pláži, v podvečer odjezd do ČR
6. den: odpoledne návrat do České republiky

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel **/***)

• 3× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/
os/den • fakultativní vstupné do kulturních a historických památek
• změna programu vyhrazena
13.8. – 18.8.

7.990 Kč
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PAŘÍŽ A ZÁMKY NA LOIŘE s návštěvou Chenonceau a Chambord

FRANCIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Vydejte se po stopách francouzských králů,
rebelů, umělců i bohémů, poznejte město
s nezaměnitelným životním stylem a šarmem.
Vychutnejte si výhled z Eiffelovky, rozjímejte
před Sacré-Coeur a vnímejte atmosféru „Dámy
nad Seinou“. Vaše kroky vás také zavedou do
romantického údolí řeky Loiry, kde se rozprostírají
královské zámky jako na niti.
1. den: odjezd v podvečer směr Rozvadov, noční přejezd přes
území SRN

2. den: ráno příjezd do Paříže, okružní jízda městem spojená

s návštěvou Eiffelovy věže (výstup, možnost ochutnávky pravého „champagne“ na vrcholku), odpoledne odjezd na ubytování
do hotelu, po krátkém odpočinku přejezd metrem na náměstí Charles de Gaulle, pěší procházka spojená s prohlídkou nejvýznamnějších památek: Vítězný oblouk, Champs Elysées, náměstí Svornosti, zahrady Tuilleries, muzeum Louvre (osobní
volno), návštěva typické pařížské kavárny „café“ s ochutnávkou
„café au lait“, večer návrat na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, odjezd do oblasti hradů a zámků na Loiře, návštěva královského zámku Chambord (renesanční zámek Františka I.), průjezd romantickým údolím podél řeky Loiry, návštěva vodního zámku Chenonceau (zámek šesti žen) s nádhernými
zahradami Diany z Poitiers a Kateřiny Medicejské, procházka
po zahradách zámku Villandry, v podvečer návrat do Paříže,
možnost večeře, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne pěší procházka po Paříži: ostrov
Saint Louis (ochutnávka vyhlášené pařížské zmrzliny Berthillon), ostrov Cité se slavnou katedrálou Notre Dame a Saint
Chapelle, pro zájemce společný oběd v Latinské čtvrti, odpolední pěší procházka: univerzita La Sorbonne, Panthéon, Lucemburské zahrady, Pont Neuf, podvečerní projížďka lodí po Seině
(1 hod), večerní výstup na pahorek Montmartre, návštěva basiliky Sacré-Coeur, procházka po čtvrti malířů a umělců, osobní

volno, nenechte si ujít vyhlášenou „soupe a l´oignon“, zábavní
čtvrť Pigalle, noční jízda centrem Paříže na náměstí Trocadero
s kouzelnou vyhlídkou na osvětlenou Eiffelovu věž, v nočních hodinách odjezd směr SRN
5. den: návrat do České republiky v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***)

• 2× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • poplatek za vjezd do Paříže 5 €/os • fakultativní vstupné do kulturních a historických památek • změna programu vyhrazena
4.7. – 8.7. (státní svátek)

6.290 Kč
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ŘÍM A FLORENCIE s návštěvou jezera Lago Albano

ITÁLIE • HOTEL & POLOPENZE

Vydejte se na jedinečnou cestu za poznáním
a objevte skvosty italské architektury. Uvidíte
na vlastní oči krásy, o kterých jste slýchávali
a prožijete jedinečné emoce při toulkách Římem
a Florencií. Zavítáte taktéž do kouzelného Tivoli,
kam před světem utíkal římský císař Hadrian
a zároveň objevíte krásné jezero Lago Albano, kde
volné chvíle tráví papež v zámečku Castel Gandofo.
1. den: odjezd v odpoledních hodinách směr Rozvadov, noční pře-

jezd přes území Německa, Rakouska a Itálie
2. den: ráno příjezd do Florencie, centra italské renesance,
pěší procházka spojená s prohlídkou města, kostel Santa Croce s hrobkami známých Italů, náměstí Piazza Signoria a Palazzo
Vecchio, dóm Santa Maria dei Fiore s vyhlídkovou zvonicí Giotto,
baptiserium s Rajskou bránou, Most zlatníků k Palazzo Pitti s galeriemi a zahradami Boboli, po společné procházce volno k návštěvě galerie Ufizzi či Galerie dell´Academia se slavnou sochou Davida, zastávka na Piazzale Michelangelo s vyhlídkou na Florencii
obklopenou předhůřím Apenin, odpoledne odjezd na ubytování
v okolí Říma, večeře, nocleh
3. den: po snídani návštěva Tivoli, letního sídlo římských císařů
a bohatých Římanů v období renesance, návštěva extravagantního paláce Villa d´Este s důmyslnou zahradou, vodními chrliči a velkolepými fontánami, prohlídka Hadriánovy vily, antického
sídlo a zahrad císaře Hadriana, odpoledne návštěva světoznámého městečka Castel Gandolfo s letním sídlem papežů a překrásnými výhledy na jezero Lago Albano, návrat na ubytování, večeře, nocleh
4. den: ráno po snídani přejezd do Říma, prohlídka antického
města, jehož monumentální památky děsí a fascinují zároveň,
procházka po Via Sacra (Posvátné cestě), Koloseum, Konstantinův oblouk, Forum Romanum, Pantheon, nejlépe dochovaná

16

stavba z dob římské antiky, procházka na nejvýznamnější římský
pahorek Kapitol, návštěva Benátského náměstí s ohromným památníkem Altare della Patria, osobní volno, nákupy na Via del Corso, návrat na ubytování, večeře, nocleh
5. den: po snídani návštěva papežského státu Vatikán, kterému
dominuje bazilika sv. Petra, výstup do kopule s kouzelným výhledem na celý Řím, společná návštěva Vatikánských muzeí s italskou průvodkyní v češtině (za příplatek), Sixtinská kaple s nejslavnější freskou na světě, Poslední soud od Michelangela, odpoledne
procházka kolem Andělského hradu, místa záletů a dostaveníček papežů, odpoledne prohlídka Říma barokního,po nejznámějších a nejkrásnějších památkách města, Kapitol, Fontána di Trevi,
Španělské schody, Piazza Navona, ve večerních hodinách odjezd
přes Brennerský průsmyk
6. den: návrat do České republiky v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel ***)

• 3× polopenze • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní vstupné do kulturních a historických
památek • poplatek za vjezd do měst Řím, Florencie a Tivoli
cca 12 € • změna programu vyhrazena
4.9. – 9.9.

6.990 Kč
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SLUNNOU ITÁLIÍ OD SEVERU K JIHU s výlety na ostrovy Capri a Ischia

ITÁLIE • HOTEL & POLOPENZE

Vydejte se s námi do Itálie a poznejte tuto
jedinečnou kolébku historie. Duch renesance do
Vás vstoupí ve Florencii, termály Vás ozdraví na
Ischii a krása Vás omámí v Neapoli. Zláká Vás
ostrov Capri, vystoupáte na Vesuv a znovuobjevíte
antické Pompeje. Po stopách krutých císařů se
vydáte v „městě měst“, v Římě.
1. den: odjezd v odpoledních hodinách směr hraniční pře-

chod Rozvadov, přes Německo, Rakousko, mezi alpskými
velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do Říma, dopoledne návštěva papežského státu Vatikán s prohlídkou Svatopetrského náměstí a křesťanského Dómu sv. Petra, dále uvidíme Andělský
hrad, Pantheon, náměstí Navone, Fontánu di Trevi, Španělské schody, Forum Romanum a Koloseum, chybět nebude
i volný čas pro Vás, poté odjezd do oblasti Neapolského zálivu, ubytování v oblasti Neapole, večeře, nocleh
3. den: po snídani odjezd z hotelu do přístavu v Pozzuoli,
trajektem na termální ostrov Ischia (výlet na Ischii za příplatek), kde Vás čeká veselý okruh ostrovem, během kterého uslyšíte o historii ostrova a uvidíte z nadhledu Aragonský
hrad, městečka Ischia Porto a Ponte, ochutnáte cappuccino v horské vesničce Serrara Fontana a také navštívíte rybářské městečko San´t Angelo se slavnou pláží Maronti,
chybět nebude ani ochutnávka ostrovních vín a likérů na vyhlídce Belvedere a procházka po starobylém Foriu se slavným kostelíkem Santa Maria del Soccorso z filmu Nebožtíci
přejí lásce, odpoledne jistě potěší koupání v moři na slavné
Citaře či v termálních zahradách Giardini Poseidon, v podvečer přejezd trajektem na pevninu zpátky do hotelu, večeře, nocleh
4. den: po snídani odjezd autobusem k sopce Vesuv a pěší
výstup k samotnému jícnu vulkánu (vstupné), poté odjezd

do Pompejí (vstupné) prohlídka bývalého antického města, jež bylo zničeno sopečným výbuchem v r. 79, dle časových možností na zpáteční cestě okružní jízda Neapolí, večeře, nocleh
5. den: po snídani odjezd autobusem do přístavu, plavba
lodí po Tyrhénském moři na fascinující ostrov Capri, který si už v antických dobách zamilovali římští císaři (za příplatek), ostrovním autobusem do Anacapri, pod nejvyšší vrchol Monte Solaro, z něhož je kouzelný výhled na celý ostrov
a Neapolský záliv, večeře, nocleh
6. den: po snídani odjezd do Florencie, starobylé metropole Toskánska, pěší procházka k jedné z největších křesťanských staveb světa, dómu Maria del Fiore, dále ke Campanile a Baptistériu, Galerii Degli Uffizi, náměstí Republiky
s palácem a světoznámou Michelangelovou sochou Davida
se závěrem u Mostu zlatníků, večer odjezd přes Brennerský
průsmyk do České republiky
7. den: návrat do České republiky v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4× ubytování (ho-

tel ***) • 4× polopenze • služby průvodce • balíček na cestu
• zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • výlet lodí na ostrov Capri cca 45 € • výlet na Ischii
cca 20 € • změna programu vyhrazena
29.7. – 4.8.

7.990 Kč
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ISCHIA PRO NEPOSEDY ostrov, který dává sílu a chuť žít

ITÁLIE • HOTEL & POLOPENZE

Dopřejte si týden plný pohody, poznávání, slunění
a koupání. Kromě neposedného okruhu ostrovem,
výletu do Ischia Ponte a na Aragonský hrad,
blahodárných termálů Vás čekají i dvě pěší túry
za zdravím: na Sorgeto, kde vyvěrají 90 °C horké
prameny a na sopku Monte Epomeo. Dech se
Vám zatají při dobrodružné plavbě na Capri (za
příplatek) a rozplývat se budete při ochutnávce
sladkého limoncella. Tento zájezd je ideální pro
všechny cestovatele „neposedy“, kteří chtějí
poznávat, zároveň se vykoupat a něco dobrého
ochutnat.
1. den: ranní odjezd na Rozvadov, přes Německo, Rakousko, vyhlíd-

kovou cestou pod alpskými velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do Neapole, trajekt Pozzuoli-Ischia
(1,5 hod), ubytování v hotelu, odpoledne relaxace v termálech, slunění, koupání v moři, uvítací koktejl
3. den: dopoledne slunění a koupání v moři, odpoledne romantická procházka po starobylém Foriu se slavným kostelíkem Santa
Maria del Soccorso z filmu Nebožtíci přejí lásce
4. den: dopoledne veselý okruh ostrovem, během kterého se dozvíte spoustu zajímavého, ochutnáte capuccino v Serrara Fontana,
navštívíte rybářské městečko San´t Angelo se slavnou pláží Maronti, chybět nebude ani ochutnávka ostrovních vín a likérů a dalších místních výborných specialit
5. den: dopoledne malá pěší túra na Monte Epomeo 789 m, nejvyšší horu ostrova s krásnými výhledy na okolní krajinu a ostrov Capri, cesta je dlouhá cca 3 km a trvá hodinu, osvěží spremuta, šťáva
z čerstvých pomerančů a svačinka „mezi nebem a zemí“ ve městečku Fontana, kde můžete ochutnat také domácí víno a typickou
bruschettu v baru Epomeo
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6. den: dobrodružná plavba lodí kolem ostrova (za příplatek) se za-

stávkami v zelené jeskyni a v nejkrásnějších zátokách ostrova, koupání v průzračné vodě, ochutnávka specialit místní kuchyně, folklor
a tanec přímo na palubě, jedinečný zážitek, který Vám nedá zapomenout na ostrov Ischia
7. den: celodenní výlet lodí na ostrov Capri (za příplatek), který
si už v antických dobách zamilovali římští císaři, malá okružní jízda do Anacapri, pod nejvyšší vrchol Monte Solaro, z něhož je kouzelný výhled na celý ostrov a Neapolský záliv, nebo dopolední pšší
túra na Baia di Sorgeto, kde horké prameny vyvěrají přímo do moře
s ozdravnou bahenní kúrou
8. den: půldenní výlet do hlavního města Ischia Ponte, procházka
s návštěvou Aragonského hradu, posezení v kavárně při vynikající
zmrzlině, odpoledne relaxace v termálním parku Giardini Poseidon
9. den: dopoledne sladké „nicnedělání“ na pláži a ostrovní nakupování suvenýrů, rozloučení s ostrovem, v podvečer trajekt do Neapole, noční přejezd přes Itálii a Rakousko do ČR
10. den: návrat do České republiky v podvečerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 7× ubytování (hotel ***) •
7× polopenze • služby průvodce • 2 pěší túry • 2 výlety: okruh ostrovem, Ischia Ponte a Aragonský hrad • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/
os/den • pobytová taxa cca 2 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní výlety • vstupné do navštěvovaných objektů • týdenní jízdenku po ostrově cca 15 € • změna programu vyhrazena
31. 5. – 9.6. busem
1.6. – 8.6. letecky
13.9 - 21. 9. busem
14.9. - 20.9. letecky

9.990 Kč
14.990 Kč
9.990 Kč
14.990 Kč

MONABONUS: Velký okruh ostrovem s ochutnávkou likérů,
výlet k Aragonskému hradu do Ischia Ponte, 2 nevšední pěší
túry za zdravím s překvapením
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ROMANTICKÁ ELBA za poznáním a koupáním

ITÁLIE • HOTEL & POLOPENZE

Elba bývá nazývána perlou toskánských ostrovů.
Podle legendy se zrodila v mořské pěně, kde
tyrhénská Venuše ztratila jednu ze svých perel.
Není divu, že právě zde se střídají divoká skaliska
s malými plážemi a společně vytvářejí jedinečnou
atmosféru, kterou romanticky dokreslují vysoké
hory uprostřed ostrova. A roztomilé vesničky tu
dýchají středověkem a mnohý turista se zamyslí,
proč právě odsud Napoleon tak rychle utíkal.
1. den: odjezd v odpoledních hodinách směr Rozvadov přes Ně-

mecko a Rakousko, mezi alpskými velikány do Itálie
2. den: ráno příjezd do přístavu Piombino, hodinová plavba trajektem na ostrov Elba do hlavního města Portoferraia, založeného rodem Medici, prohlídka starého města na skále tyčícího
se nad mořem, úzkými uličkami po schodech mezi starobylými
kostely, po Medičejských hradbách k pevnosti Forte Stella
a Forte Falcone na nejvyšším místě ve městě, návštěva Napoleonovy residence Villa dei Mulini, poté odjezd na ubytování,
koupání a slunění, večeře, nocleh
3. den: po snídani zamíříme do malebné horské vesničky Marciana, ležící na úpatí majestátních hor, výjezd lanovkou na nejvyšší horu ostrova Monte Capanne, jedinečné výhledy na
rozmanitou krásu ostrova a romantické zátoky, zastávka v starobylé kamenné vesničce Poggio, která učarovala umělcům
i politikům jako Greta Garbo či Winston Churchill, zastávka
v letním sídle Napoleona - San Martino, návrat do hotelu, koupání a slunění, večeře, nocleh
4. den: po snídani se vydáme na jihovýchod ostrova do vinařského městečka Capoliveri, díky své poloze na vrcholu kopce
mezi vinicemi patří mezi nejpůvabnější na ostrově, návštěva
malebného přístavu Porto Azzurro, se spoustou kaváren, butiků a obchodů se suvenýry, dobrodružná plavba lodí podél jihovýchodního poloostrova Calamita, návrat do hotelu, koupání, slunění, večeře, nocleh

5. den: po snídani prozkoumáme severovýchodní cíp ostrova,

objevíme kouzlo nerostného bohatství tohoto ostrova v Muzeu minerálů s projížďkou důlním vláčkem, čas bude i na nákup
šperků a tradičních suvenýrů a ochutnávku místních vín, návrat
do hotelu, relax, koupání a slunění, večeře, nocleh
6. den: po snídani se cestou do přístavu Portoferraio rozloučíme s ostrovem, trajekt na pevninu do Piombina, v podvečer
zastávka u jezera Lago di Garda, procházka po lázeňském městě Sirmione a fakultativně možnost relaxace v léčivých pramenech Aquaria Terme, noční přejezd do ČR
7. den: návrat do České republiky v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4× ubytování (hotel ***)
• 4× polopenze • trajekt • služby průvodce • balíček na cestu •
zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 2 €/os/noc (hradí se na recepci
hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • změna programu vyhrazena
10.9. – 16.9.

8.990 Kč
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ALPSKÁ JEZERNÍ ROMANCE na pomezí Švýcarska a Itálie

ITÁLIE • HOTEL & SNÍDANĚ

V místech, kde se střetává bujné Středomoří
se zasněženými Alpami, stříbrolesklé hladiny
rozeklaných jezer s křivolakými uličkami
starobylých městeček, rozkládá se jedna
z nejkrásnějších krajin Evropy. A když si k tomu
představíte znamenitou italskou kuchyni
a fantastickou švýcarskou čokoládou, pak není
co řešit. Tohle všechno totiž můžete najít pouze
na jediném místě na světě, na pomezí jižního
Švýcarska a severní Itálie v oblasti Ticino.
1. den: odjezd ve večerních hodinách směrem Rozvadov,
noční přejezd přes území SRN do Švýcarska
2. den: ráno příjezd do kantonu Ticino, zastávka ve vyhlášené čokoládovně Alprose s prohlídkou a ochutnávkou mnoha
druhů kvalitní čokolády a čokoládových pralinek, možnost
nákupu, poté přejezd do Lugana, „nejitalštějšího“ města Švýcarska, ležícího na březích stejnojmenného jezera, prohlídka centra města v čele s radnicí Palazzo Civico či katedrálou sv. Vavřince, plavba lodí do čtvrti Paradiso, kde přímo
z jezera stříká mohutný vodotrysk, odtud výjezd pozemní
lanovkou o šest set výškových metrů na vrchol Monte San
Salvatore s poutním kostelem sv. Salvatora a nejkrásnější
vyhlídkou na Luganské jezero, poté přejezd k Swissminiatur,
proslulému světu miniatur, kde najdete více než 120 modelů nejvýznamnějších památek a staveb Švýcarska v měřítku
1:25 včetně modelové železnice projíždějící celým parkem,
přejezd na ubytování, nocleh
3. den: po snídani přesun do Menaggia s kostely sv. Štěpána
a sv. Marty a náměstím Giuseppe Garibaldiho přímo na břehu jezera se středomořskou palmovou promenádou. Poté
přejezd lodí do kouzelné vesničky Varenna s pastelově barevnými domečky rozesetými na svahu nad jezerem, možnost výstupu k hradu Vezio sto padesát metrů nad hladinou
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a posezení v romantické kavárně pod platany u pravého italského espressa s panoramatickým výhledem na jezero, odtud plavba lodí do Bellagia, mondénního městečka ležícího na výběžku ostře se zařezávajícím do jezera s možností
návštěvy romantických zahrad Villy Melzi, možnost večeře
v jedné z místních pizzerií, večer návrat na hotel, nocleh
4. den: po snídani odjezd z hotelu do secesního střediska
Stresa na břehu Lago Maggiore, kde pobýval i Ernest Hemingway, plavba lodí na Borromejské ostrovy Isola Bella
s barokním palácem a nádhernými zahradami ze stupňovitých teras s balustrádami a umělou jeskyní v podzemí a Isola dei Pescatori s malou dodnes trvale osídlenou rybářskou
vesničkou s dochovanými historickými domky, ryba přímo
z jezera k obědu ve zdejší neopakovatelné rybářské atmosféře, poté přejezd do Locarna, známého festivalového letoviska na švýcarské straně jezera, výjezd pozemní a kabinovou lanovkou na vrchol Cardada, ze zdejší zavěšené
vyhlídkové plošiny se naskýtá jeden z nejkrásnějších výhledů na jezero, prohlídka centra Locarna s hradem Visconteo,
který možná projektoval samotný Da Vinci, a Velkým náměstím, každoročním dějištěm filmového festivalu, odjezd do ČR
ve večerních hodinách
5. den: návrat do České republiky v ranních až dopoledních
hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel
**/***) • 2× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 2 €/os/noc (hradí se na
recepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • změna programu vyhrazena
18.7. – 22.7.

5.990 Kč
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ALSASKO CESTOU VÍNA a Štrasburk

NĚMECKO • FRANCIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Malebné křivolaké uličky, starobylé hrázděné
domy, nejkrásnější vesnice z celé Francie,
majestátní středověké hrady a všudypřítomné
vinice s těmi nejkvalitnějšími bílými víny. To
vše lemované z jedné strany mohutným Rýnem
a z druhé svérázným pohořím Vogézy proslulým
výrobou tradičního munsterského sýra. Právě tady
sídlí Evropa, na pomezí sladké Francie a starého
Německa. V zemi, která v sobě mísí to nejlepší
z francouzské i německé kultury, čímž vzniká
neopakovatelný mišmaš německé preciznosti
s francouzským smyslem pro krásu, německých
klobásek s francouzským vínem a německého
jazyka s francouzskou výslovností. Vítejte
v Alsasku, v zemi neomezených možností, kde volně
žijí i opičky!
1. den: odjezd ve večerních hodinách směr Rozvadov a SRN
2. den: ráno příjezd do pohoří Vogézy, panoramatická jízda po

horské silnici Route des Crêtes pod nejznámějšími a nejvyššími vrcholy Grand Ballon a Hohneck s dalekými výhledy do okolí, zastávka ve městě Munster, domově známého münsterského
sýra, návštěva domu sýrů s prohlídkou a ukázkou výroby, ochutnávkou a možností nákupu tohoto lahodného alsaského sýra,
poté přesun do jedné z nejmalebnějších a nejrozkvetlejších
hrázděných vesnic Alsaska Eguisheimu s kostelem sv. Petra
a hned čtyřmi fontánami, návštěva vinařství Zinck s degustací
čtyř vzorků vína s typickým alsaským preclíkem (10 €), v podvečer přesun do Colmaru, prohlídka této perly Alsaska, procházka historickým hrázděným centrem s nejkrásnějším rohovým
domem Pfister, starou celnicí Ancienne Douane a malebnou
čtvrtí La Petite Venise protkanou vodními kanály jako v Benátkách, možnost návštěvy muzea hraček a vláčků pro malé i velké či městského Bartholdiho muzea, kde je představena tvorba

tohoto slavného colmarského rodáka, tvůrce sochy Svobody v New Yorku, pro zájemce posezení v historické restauraci Le Petit Schlossberg na tradičním alsaském Tarte Flambée,
nocleh
3. den: po snídani se vydáme vyhlídkovou vinnou stezkou do alsaské vinařské vesničky Riquewihr, kde vlastnil vinice údajně
i sám Voltaire, se zachovalou renesanční městskou branou Dolder, prohlídka historického sklepa a ochutnávka čtyř vzorků vín
s tradičním preclíkem ve vinařství Maison Zimmer, poté přejezd k největšímu alsaskému hradu Haut Koenigsbourg odkud
se naskýtá kouzelný panoramatický výhled na okolní krajinu až
k Rýnu, odpoledne návštěva Opičí hory (Montagne des Singes),
kde ve volné přírodě žijí makakové, procházka po naučné stezce, před níž dostanete plnou hrst popcornu, abyste mohli opičkám nabídnout odměnu za to, že se k vám přiblíží, v podvečer
příjezd do alsaské metropole Štrasburku, která proslula jako
křižovatka Evropy, pěší procházka po historickém centru, návštěva jedné z nejkrásnějších katedrál Notre Dame, která pro
svou barvu je nazývána růžovým andělem, malebná čtvrť Petite
France s hrázděnými domy, vodní nádrž Vauban s nádherným
krytým mostem, odjezd v pozdních hodinách do ČR
4. den: návrat do České republiky v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel

**/***) • 1× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • změna programu vyhrazena
10.10. – 13.10.

3.690 Kč
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HOLANDSKO A KVĚTINOVÉ KORZO s projížďkou lodí po grachtech

HOLANDSKO • HOTEL & SNÍDANĚ

Vydejte se s námi za duhovou krásou rozkvetlých
tulipánů, vůní slavných holandských sýrů Edam
a Gouda, klapotem statných větrných mlýnů
a roztomilých dřeváčků na největší květinovou
slavnost roku. K tomu navíc téměř celý den
v hlavním nizozemském městě Amsterdamu se svoji
neopakovatelnou rozvolněnou atmosférou, která
Vás doslova pohltí a už nepustí.
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, noční přejezd přes

území SRN
2. den: ráno příjezd do Nizozemského království, návštěva největší květinové výstavy Keukenhof na ploše 28 ha, kde Vás doslova zaplaví vlna rozkvetlých tulipánů a dalších omamně vonících květin, poté přejezd do Madurodamu, jedinečného parku
miniatur, kterému se přezdívá Nizozemsko v miniaturách, a do
nejvýznamnějších nizozemských lázní Scheveningen ležících
na břehu Severního moře obklopených jedinečnými písečnými
dunami, na závěr prohlídka královského města Den Haag s procházkou kolem královského dvora až k Mírovému paláci, navečer příjezd na ubytování, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne návštěva světoznámých sýrových
trhů v Alkmaaru konaných podle původních tradic, odpoledne
skanzen větrných mlýnů v Zaanse Schans s výrobou typických
místních produktů, poté návštěva sýrové farmy Irene Hoeve
s ukázkou tradiční výroby sýrů a holandských dřeváčků, ochutnávkou a možností výhodných nákupů, v podvečer zastávka
v Roterdamu, největším evropském přístavu, s vyhlídkovou věží
Euromast a výjezdem na její vyhlídkovou plošinu, návrat na ubytování, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne přejezd do přímořského letoviska
Noordwijku na slavné Květinové korzo, přehlídka pestrobarevných voňavých květinových alegorických vozů, poté odjezd do
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Amsterdamu, pěší prohlídka města: náměstí Dam s královským
palácem, rušná třída Rokin, plovoucí květinový trh, projížďka
lodí po amsterodamských grachtech, ve volném čase možnost
návštěvy Rijks muzea (Rembrandtova „Noční hlídka“) nebo Van
Goghova muzea či Muzea voskových figurín Madame Tussaud,
večerní procházka čtvrtí červených luceren, v nočních odjezd
směr SRN
5. den: návrat do České republiky v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***)

• 2× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • změna programu vyhrazena
10.4. – 14.4.

6.990 Kč
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NARCISKOVÉ KORZO a Hallstatt

RAKOUSKO • HOTEL & SNÍDANĚ

Divoce rostoucí bílé narcisy zdobí na jaře louky
v oblasti Ausseerland a Solné komory a proměňují
idylickou krajinu hor a jezer v rozkvetlé moře.
Při Slavnostech narcisek, největším květinovém
jarním festivalu Rakouska, se při korzu městem
a na jezeře Altausseer See představí sochy, které
jsou mistrně vytvořené z bílých narcisových kvítků.
A k tomu všemu pohádkově čarovný Hallstatt,
perla Alp, kde se čas zastavil někdy v předminulém
století…
1. den: odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách směrem

na Dolní Dvořiště a Rakousko, dopoledne příjezd do oblasti
Obertraunu, výjezd lanovkou na Krippenstein s možností návštěvy jedinečné ledové jeskyně v srdci Dachsteinského masivu, nezapomenutelná světoznámá vyhlídka „5 prstů“ připomínající rozevřenou dlaň s prsty vytaženými stovky metrů
vysoko nad propastí s fantastickými výhledy na Hallstattské
jezero a jeho okolí, nenáročná krátká pěší túra mezi nebem
a zemí uprostřed alpských velikánů s posezením v typickém
horském restaurantu na tradiční alpské polévce Tafelspitzbouillon s ušákem pravého hallstattského piva, odpoledne
přejezd do oblasti Hallstattu, vyhlídková plavba lodí po křišťálově čistém Hallstattském jezeře a prohlídka tohoto nejromantičtějšího rakouského městečka, kde jako by se zastavil
čas, možnost posezení ve vyhlášeném Café Derbl na Apfelstrudelu s kávou, večer odjezd na ubytování, nocleh
2. den: po snídani přejezd do oblasti Ausseerlandu do lázeňského městečka Bad Aussee, považovaného za geografický střed Rakouska, návštěva narcisového korza, rakouského
největšího květinového festivalu se světoznámým průvodem
květinových figur na alegorických vozech centrem lázeňského města, které celou oblast a místní promenádu doslova

promění ve voňavé moře květin a záplavu bílé, žluté a zelené
barvy, to vše za doprovodu alpské dechové hudby, tradičního tance a jódlování a všemožných specialit horské kuchyně
a pivovarů, po poledni přejezd do Grundlsee ke stejnojmennému jezeru, které se promění ve velkolepé jeviště pro slavnostní květinovou přehlídku lodí ozdobených figurami z tisíců narcisových květů, jež za všeobecného jásotu a potlesku
pomalu proplouvají při břehu tak, aby si je každý návštěvník
mohl prohlédnout a pokochat se doslova mravenčí prací lidí,
kteří narcisové figury zdobili bíložlutými kvítky divokých horských narcisek, odpoledne odjezd do ČR, návrat v pozdních
večerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (pensi-

on) • 1× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • plavba lodí • změna programu vyhrazena
1.6. – 2.6.

3.490 Kč
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SLOVINSKO a Mořská laguna

SLOVINSKO • HOTEL & POLOPENZE

Krása nedotčené přírody, kouzlo jadranského
pobřeží, horské velikány Julských Alp,
nejkrásnější krápníková jeskyně Evropy,
věhlasný hřebčín s lipicány a k tomu na závěr
kouzelné město Lublaň. Co si přát víc? Snad
jenom ochutnat slovinské dobroty a lahodná vína
a každý den relaxovat ve vyhřívané Mořské laguně
u Portorože!
1. den: odjezd v pozdních večerních hodinách směr Mikulov,
noční přejezd přes Rakousko do Slovinska

2. den: ranní zastávka v Julských Alpách, návštěva mondén-

ních lázní Bled s majestátným hradem vysoko nad Bledským
jezerem, procházka po jezerní promenádě, možnost projížďky po jezeře na tradičních loďkách (pletnách) na ostrůvek se
skvostným kostelem Nanebevzetí Panny Marie se Zvonem přání z roku 1534, přejezd na jadranské pobřeží do známého letoviska Portorože, ubytování v resortu St. Bernardin, příjemná relaxace v Mořské laguně, večeře, romantická procházka
po Portorožském pobřeží s pozůstatky starobylého kláštera
St. Bernardin, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne výlet do světoznámé chovné stanice Lipica (bělostní koně, kdysi chlouba Habsburků, španělská jezdecká škola), cesta vínem do údolí Vipavy, ochutnávka
a možnost nákupu vyhlášených vín v rodinném vinařství, návrat do hotelu, odpoledne relaxace v Mořské laguně, večeře,
večerní procházka do městečka Piran s historickým jádrem
v benátském stylu na poloostrově Punta, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne relaxace v Mořské laguně, odpoledne návštěva největší a nejkrásnější krápníkové jeskyně Evropy ve slovinském krasu Postojenské jeskyně, jízda podzemním
vláčkem, 20 km podzemních chodeb, koncertní dvorana, kouzelné scenérie, v podvečer prohlídka hlavního města Slovinska
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Lublaně (město architektury, světoznámý architekt Jožo Plečnik), v pozdních večerních hodinách odjezd směr Rakousko
5. den: návrat do České republiky v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (ho-

tel ***) • 2× polopenze • služby průvodce • balíček na cestu
• vstup do mořského parku Laguna • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 2,50 €/os/noc (hradí se
na recepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • změna programu vyhrazena
24.10. – 28. 10. (státní svátek)

5.990 Kč
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KOUZELNÁ ČERNÁ HORA za poznáním a koupáním

ČERNÁ HORA • HOTEL & POLOPENZE

Objevte Černou Horu, kouzelnou malou zemi na Jadranu,
která svou rozmanitostí patří k nejkrásnějším v Evropě.
Divoké hory, průzračná jezera, hluboké kaňony,
orientální města, venkovské kostely, a také písčité pláže
zůstanou navždy zapsány ve Vašich srdcích. Ochutnejte
čerstvé ryby, dobré víno, rakiji a poznejte místní
obyvatele. Ponořte se do průzračného Jaderského moře
a vychutnejte si poslední paprsky babího léta!
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, přejezd přes Rakousko,
Slovinsko, Chorvatsko

2. den: ráno návštěva chorvatského města Dubrovník, který je

nazýván perlou Jadranu a je zapsán na seznamu UNESCO, vsazen do průzračných vod Jadranu, vyhlášený krásou svých památek, velkolepými hradbami a přívětivou atmosférou, kouzelné staré město se rozkládá na úpatí strmého skalního masivu,
ze tří stran omývané mořem, je obklopené mohutnými hradbami, procházka po středověkých hradbách vysokých až 25 metrů, a prohlídka starobylého města s knížecím palácem, katedrálou a pevností sv. Jana, po poledni příjezd do Černé Hory, slunění
a koupání, ubytování, večeře, nocleh
3. den: snídaně, výlet ke Skadarskému jezeru, které se nachází na černohorsko-albánském pomezí a je považováno za nejkrásnější na Balkánu, projížďka lodí po jezeře, fish-piknik v originálním rybím restaurantu, cestou zastávka nad letoviskem Sveti
Stefan, bývalou rybářskou vesnicí, dnes nejluxusnějším letoviskem na pobřeží, které s oblibou navštěvují světové celebrity, přejezd do Budvy, jednoho z nejstarobylejších městeček, jehož staré
město se nachází na výběžku pevniny do moře a ze všech stran
je obestavěno středověkými hradbami, prohlídka města, slunění
a koupání, večeře, nocleh
4. den: po snídani výlet panoramatickou cestou do pohoří
Lovčen s vyhlídkami na celou Boku Kotorskou, zastávka v malebné vesnici Njeguši (rodiště černohorského vladyky Njegoše), návštěva vyhlášené sušárny pršutu, (ochutnávka šunky, sýra a vína

za cca 5 €), přes NP Lovčen do slavné Cetinje, města, které bylo
po staletí hlavním městem Černé Hory a symbolem nezávislosti
Černohorců, výjezd na Jezerski Vrh (1657 m.n.m.), výstup po mramorových schodech k mauzoleu vladyky Petra II. Peteroviče Njegoše, odkud se naskýtá fascinující výhled do vnitrozemí, na Jaderské moře, boku Kotorskou i Skadarské jezero, večeře, nocleh
5. den: snídaně, vvýlet do „města duchů“ s dotykem Orientu Stari Bar, poté „města pirátů“ Ulcinje, které se nachází nedaleko albánských hranic, fakultativně prohlídka starého města, které
v 15. a 16. století ovládali obávaní piráti, kteří zde obchodovali s otroky, relaxace, slunění a koupání na 13 km dlouhé ulcinjské pláži
s černým léčivým pískem, večeře, nocleh
6. den: snídaně, návštěva starobylého města Kotor, které je nejzachovalejším středověkým městem v Černé Hoře (UNESCO),
procházka starým městem, městské opevnění, paláce, katedrála sv. Tryfona s ostatky tohoto světce, poté vyhlídková jízda podél
Boky Kotorské, kouzelný záliv, který se podobá skandinávským
fjordům a do něhož spadají strmé svahy pohoří Orjen a Lovčen,
zastávka v Perastu slavném městě námořníků, odpoledne odjezd
přes Slovinsko a Rakousko do ČR
7. den: návrat do České republiky v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4× ubytování (hotel ***)

• 4× polopenze • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 2 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných míst
a objektů • změna programu vyhrazena
11.9. – 17.9.

6.990 Kč
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SLUNNÉ KATALÁNSKO za poznáním a koupáním

ŠPANĚLSKO • HOTEL & POLOPENZE

Navštivte tuto krásnou slunnou zemi, která se
nachází ve Španělském království. Poznejte její
více než 1 000 let dlouhou historii, kulturu, jazyk
a lidi, kteří tady žijí. Vydejte se s námi na 7-denní
poznávací zájezd za neuvěřitelnou cenu...
1. den: dopoledne odjezd směr Rozvadov do SRN, noční přejezd
přes Francii do Španělska
2. den: ráno příjezd na pobřeží Costa Brava, koupání a slunění, ubytování, večeře, večerní procházka po letovisku zakončená v místní hospůdce, nocleh
3. den: výlet do katalánské metropole Barcelony … čeká Vás
velká okružní jízda se zastávkami na nejkrásnějších místech:
Sagrada Familia, Casa Batlló, Pedrera, Plaza Espaňa, Montjuic,
Las Ramblas, Kolumbův sloup, Gotická čtvrt, chrám sv. Eulálie,
večeře, nocleh
4. den: odjezd po stopách La Morenety, Černé Madony montserratské na posvátnou horu Montserrat a do benediktinského kláštera, který se nachází mezi nebem a zemí, (poslechneme si nejstarší chlapecký sbor Escolania a ochutnáme domácí
výrobky mnichů), odpoledne návrat do hotelu, večeře, nocleh
5. den: dopoledne slunění a koupání, odpoledne oblíbený výlet do botanické zahrady Pinya de Rosa a rybářského městečka Blanes, proslulého rybími aukcemi, návštěva vinného sklepa
s ochutnávkou vín a likérů a možností výhodného nákupu, večeře, nenechte si ujít večerní návštěvu ohnivého flamenca na
šlechtické usedlosti La Masia, nocleh
6. den: odpoledne romantický výlet lodí při pobřeží Costa Brava do středověkého městečka Tossa de Mar, proslaveného filmem Pandora s Avou Gardner v hlavní roli, posezení při skleničce lahodné sangrie, v podvečer odjezd přes Francii a Německo
do ČR
7. den: návrat do České republiky v podvečerních hodinách
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Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4× ubytování

(hotel***)•4×polopenze•3výlety(Barcelona,Montserrat,Blanes)
• služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • pobytová taxa ve výši cca 0,50 €/os/noc (hradí
se na recepci hotelu) • fakultativní výlety • představení a vstupné do navštěvovaných objektů • změna programu vyhrazena
20.9. – 26.9. • 24.9. – 30.9.

6.290 Kč
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TROPICAL ISLANDS s exkluzivní KOMBI vstupenkou V CENĚ!

NĚMECKO • BUSEM NA 1 DEN

Chcete se přenést ze srdce Evropy do teplých
exotických krajů? Tropický ráj Karibiku není
tak daleko, jak by se mohlo zdát… Najdete ho
60 kilometrů jižně od Berlína. Překvapí Vás deštný
prales, vodopády, Jižní moře, písečné pláže
a potěší unikátní bazény a největší saunovací svět
v Evropě!
Sen o tropickém ostrově uprostřed Evropy se stává skutečností, můžete si zde po celý den vychutnat pohádkovou teplotu
vzduchu 26-30 °C. V největším evropském aquaparku si užijete obří vodní svět, písečné pláže, mezinárodní kuchyni s mnoha
specialitami, nákupní galerii a v neposlední řadě neobyčejnou
show, která je exotickým koktejlem tanečních, akrobatických
a pěveckých vystoupení.
Ve vodním světě si malí i velcí užijí Jižní moře s rozlohou
3.000 m2, písečnou pláž, dětské bazény a romantickou Balijskou lagunu s vodopádem. Tady se můžete potápět v křišťálově čisté vodě, odpočívat na pláži, dovádět ve vlnách, lenošit ve
vířivce nebo si jen užívat slunečních paprsků.
Mimořádným zážitkem je největší „indoorový“ deštný prales na
světě. Při procházce džunglí (více než 50.000 rostlin více než
600 druhů) mezi popínavými liánami můžete obdivovat vodopád, orchideje a exotická zvířata jako želvy, sumečky, paví očka,
ptáčky a papoušky. Les neudržují chemikálie, ale sama příroda
zde vytváří jedinečnou rovnováhu.
Ozdravení těla i ducha nabízí saunový svět vystavěný podle
kambodžských chrámů a indického Elephanta Temple. Těšit
se můžete na nejrůznější sauny, vířivky, spa s minerální vodou
či parní květinovou lázeň. Nechybí ani pestrá nabídka masáži
a kosmetických procedur.

Pro všechny dobrodruhy (méně i více odvážné) je připravena
největší toboganová věž v Německu se čtyřmi různými tobogány. Milovníci adrenalinu si nenechají ujít jízdu na „African Jungle Lift“ – dobrodružná stezka džunglí, přes pohyblivé schody
až k lavice, která Vás vyveze do výšky 20 metrů a po krátké přestávce… Vás rychle vrátí zpátky k zemi.
Nezapomeňte si vzít s sebou plavky, osušku, plážovou obuv, letní oblečení či župan a opalovací krém, vždyť v tropech se krásně opaluje. Do saunového světa se vstupuje s vlastní osuškou
a bez plavek.
Při vstupu dostane každý návštěvník náramek s čipem, který
slouží jako klíč ke skříňce a platební karta na všechny atrakce
a restaurace.

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • služby průvodce

• EXKLUZIVNÍ KOMBI VSTUPENKA V CENĚ!
vodní a saunový svět, tobogány a Amazonia

Cena nezahrnuje: • pojištění léčebných výloh UNIQA 20 Kč/os
Odjezdy: • Hradec Králové (nádraží ČD) 2:30 • Pardubice (ná-

draží ČD) 3:00 • Kolín (bus nádraží) 4:00 • Poděbrady (Tesco) •
4:15 • Nymburk (náměstí) 4:30 • Jičín (bus nádraží) svoz 4:30
• Mladá Boleslav (Dům kultury) 5:00 • Praha (Černý Most taxi
stop) 5:30
Předpokládaný příjezd do Tropical Islands mezi 9. a 10. hodinou, pobyt ve vodním a saunovém světě, předpokládaný odjezd
ve 20-21 hodin, návrat po půlnoci!
SOBOTA

30.3. • 2.11.

590 Kč

1.690 Kč

1.990 Kč

DĚTI do 6 let

DĚTI 6-14 let

DOSPĚLÍ

27
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BENÁTKY s koupáním v Jadranu

END

MONAVÍK

ITÁLIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Vydejte se na víkend do nejromantičtějšího města
na světě, do italských Benátek. Staňte se svědky
neopakovatelné atmosféry Benátské laguny,
objevte zákoutí renesančních paláců, mosty
a kanály s gondolami. Projeďte se lodí na ostrovy
Murano a Burano. Vychutnejte si capuccino
v nejslavnější benátské kavárně u Floriana…
a při západu slunce se můžete osvěžit ve vlnách
Jaderského moře.
1. den: odjezd v podvečerních hodinách, přejezd přes Rakous-

ko do Itálie
2. den: příjezd do Punta Sabbione, plavba lodí do Benátek,
pěší procházka s průvodcem: Canal Grande, Ponte Rialto, kostel Santa Maria della Salute, sv. Salvador, Most vzdechů, architektonický šperk Piazza San Marco se stejnojmennou bazilikou,
Dóžecím palácem, hodinovou věží a slavnou zvonicí Campanile, ochutnat můžete i tradiční prosecco (delikátní šumivé víno)
a speciality kraje Veneto (např. krémová chřestová polévka,
hovězí carpaccio, mořské plody), atmosféru „města milenců“
umocní romantická projížďka na gondole, podvečerní koupání v Jaderském moři, fakultativně ochutnávka pizzy a domácího vína, nocleh v hotelu na okraji Benátek
3. den: snídaně, dopoledne projížďka lodí po Benátské laguně:
prohlídka ostrova Murano, který proslavili po celém světě místní skláři, návštěva sklárny a obchodu se skleněnou bižuterií,
dominantou ostrova je dóm sv. Marie a Donáta s románskými
prvky a vzácnými mozaikami, dále návštěva rybářského ostrova Burano s malebnou architekturou, proslaven výrobou krajek, oáza klidu a pohody, ostrov si oblíbili umělci, odpočatí a plní
dojmů, se suvenýry se vracíme domů, večer odjezd z Benátek
přes Rakousko do ČR
4. den: návrat do České republiky v ranních hodinách

28

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel ***)
• 1× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • příplatek za večeři 400 Kč/os • lodní lístek cca
30 € • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • poplatek za vjezd do Punte Sabbioni cca 10 € • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • změna programu
vyhrazena
16. 5. – 19.5.
11. 7. – 14. 7.
27.9. – 30.9. (státní svátek)

3.690 Kč
3.990 Kč
3.690 Kč

28

JANOV A LIGURSKÁ RIVIÉRA po stopách Kryštofa Kolumba

END

MONAVÍK

ITÁLIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Rodiště Kryštofa Kolumba, centrum bohaté
Janovské republiky soupeřící o moc a vliv
s Benátkami, největší a nejvýznamnější italský
přístav a historické město zapsané na seznamu
UNESCO, to vše je Janov! Čechy dosud neobjevený,
ale o to krásnější kout Itálie je národní park
CinqueTerre s těmi nejromantičtějšími vesničkami
v celém Středomoří, položenými mezi rozeklanými
skalisky divokého ligurského pobřeží. Sem
pravidelně připlouvali piráti, ale dobýt tyto
vesničky se jim díky této poloze nepodařilo.
A Vy teď máte jedinečnou příležitost je s námi
prozkoumat!
1. den: odjezd ve večerních hodinách směr Rozvadov, noční
přejezd přes území Německa a Rakouska do Itálie
2. den: ráno příjezd do národního parku CinqueTerre (pět zemí),
jednoho z nejkrásnějších koutů Itálie, pět pestrobarevných vesniček, vtěsnaných mezi skalisky divokého mořského pobřeží,
které svoji polohou měly vesničany ochránit před častými nájezdy středomořských pirátů, mezi městečky jezdí romantický vlak
překonávající řadu tunelů, jako první vystoupíme v městečku
Vernazza se středověkou pevností tyčící se nad mořem a strážící zátoku před nebezpečím přicházejícím z moře, dále se přesuneme vláčkem do romantického městečka Manarola, odkud se
vydáme na pěší procházku podél divokého pobřeží „cestou lásky“ Via dell‘ Amore do sousedního městečka Riomaggiore považovaného za vůbec nejkrásnější v celé Ligurii, poté vyhlídková
plavba lodí podél pobřeží do Portovenere, starodávného přístavního městečka na samém cípu národního parku CinqueTerre s kostelem sv. Petra stojícím přímo na skalnatém výběžku do
moře jako maják, přejezd na ubytování, nocleh
3. den: po snídani prohlídka Janova, nejvýznamnějšího italského přístavu a hlavního města bohaté středověké Janovské republiky, prohlídka centra – starý přístav, dnes proměněný na

park a přímořskou promenádu, náměstí Piazza de Ferrari, kde
se rozkládá janovská opera, dóžecí palác a rodný dům Kryštofa
Kolumba, dále Via Garribaldi s renesančními paláci, brána Porta Soprana z 12. století, katedrála sv. Vavrince a bazilika Zvěstování Panny Marie a Vítězný oblouk, osobní volno, možnost koupání na Ligurské riviéře, v podvečer odjezd zpět do ČR
4. den: návrat do České republiky v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel ***)
• 1× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • jízdné vyhlídkovým vlakem při pobřeží • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • změna programu
vyhrazena
22. 8. – 25. 8.

3.990 Kč

29

29

ŽENEVA A SAVOJSKÉ ALPY lanovkou k vrcholům Evropy

END

MONAVÍK

ŠVÝCARSKO/FRANCIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Nechte se okouzlit krásou a velkolepostí
švýcarsko-francouzské krajiny. Jeden den strávíte
ve společnosti alpských velikánů, dech se bude tajit
nejen při pohledu na mocný štít krále evropských
hor – Mont Blanc. Druhý den pohladíte duši
v malebných městech a městečkách na březích
Ženevského jezera. Tělo ozdraví doušek léčivého
pramene z městečka Evian – Santé!
1. den: odjezd ve večerních hodinách směr Rozvadov, noční
přejezd přes území SRN
2. den: ráno příjezd do Savojských Alp, do světa nejvyšších evropských velikánů, dopolední procházka po Chamonix, města pod Mont Blancem (4810m), výjezd lanovkou, která se od
r. 1955 pyšní titulem lanovka s nejvyšším převýšením, na Aiguilles du Midi (3842 m n. m. - „turisticky nejvýše dosažitelné místo masivu Mont Blanc“), odkud se Vám naskytnou jedinečné pohledy na alpské ledovce, odpoledne volný čas na pěší túry či
posezení v typické horské chatě na vyhlášeném sýrovém fondue, fakultativně výjezd zubačkou do Montenvers a odtud lanovkou k ledovcové jeskyni Mer de Glace, v podvečer příjezd na
ubytování, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne prohlídka Ženevy, města na jezeře (Palác Národů, jezerní vodotrysk Jet d´Eau dosahující výšky
140 m, Grand Théatre, staré město s katedrálou Sv. Petra, nejstarší náměstí Bourg de Four, pobřežní promenády, kouzelné
parky, rodný dům Jean-Jacques Rousseau), po poledni odjezd
do slavných francouzských lázní Evian na jižním břehu Ženevského jezera, procházka spojená s ochutnávkou léčivého pramene Source Cachat, návštěva vodního zámku Chateau de Chillon, podvečerní zastávka v malebném městečku Montreux na
východním břehu jezera, procházka po nábřežní promenádě

30

se sochou legendárního Freddie Mercuryho, ve večerních hodinách odjezd směr ČR
4. den: návrat do České republiky v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (ho-

tel **/***) • 1× snídaně • průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů
a jízdné lanovkami • změna programu vyhrazena
8.8. – 11.8.

3.690 Kč

30

LAGO DI GARDA a večerní Verona

END

MONAVÍK

ITÁLIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Italské vnitrozemské moře. To je jezero Lago di
Garda. Sevřené mohutnými alpskými velikány, po
jeho březích se vinou romantická italská městečka
jako navlečené na šňůrce a křišťálově čistou
hladinu jezera brázdí lodě, plachetnice a čluny.
A všude kolem znamenité víno. Není tohle ráj
na zemi?
1. den: odjezd v pozdních večerních hodinách směr Rozvadov,
noční přejezd přes území SRN a Rakouska
2. den: ráno příjezd do města Riva del Garda doslova zaříznutého do okolních hor, prohlídka centra města, vodní tvrz Rocca
di Riva, městská věž Torre Apponale s možností výstupu a dalekými výhledy na tyrkysově modré jezero i okolní majestátní
zelené hory, středověké brány Porta San Michele a Porta San
Marco, dopolední posezení na silném italském espressu, které
Vás nabudí a dodá energii, krátká plavba lodí tím nejkrásnějším
úsekem jezera do Torbole, další historické Gardského jezera,
které vévodí kostel sv. Ondřeje, za příznivého počasí možnost
koupání na zdejší vyhlášené oblázkové pláži s dramatickou kulisou rozeklaných skalisek nad obzorem třpytící se vodní hladiny, odpoledne odjezd do malebného Malcesine ležícího přímo
pod velkolepým štítem Monte Baldo, výjezd unikátní panoramatickou lanovkou se speciální rotující kabinou do výšky téměř 1700 metrů nad hladinu jezera, krátká pěší túra po hřebeni na unikátní vyhlídku s nezapomenutelnými výhledy do okolí
a hluboko dolů na jezero, poté procházka po starobylém centru města, středověký strážní hrad Castello Scaligero, kostel sv.
Štěpána a kostel Santa Maria di Navene, posezení na pravé italské pizze se sklenkou vína z okolních svahů, odjezd na ubytování, nocleh
3. den: po snídani odjezd do mekky vinařství Bardolina mezi
vinohrady nad město k rodinnému vinařství Zeni, prohlídka vinařství, procházka mezi vinicemi a ochutnávka tří vzorků v nádherných luxusních sklepích s uskladněnými barrique

sudy plnými toho nejlepšího místního vína s možností nákupu, poté přejezd do města, krátká prohlídka centra s městskými hradbami a několika raně středověkými kostely, procházka
po proslulé pobřežní promenádě s možností chutného italského oběda v místních tratoriích přímo na promenádě, spaghetti al pomodoro tu pro Vás budou neopakovatelným zážitkem,
plavba lodí napříč jezerem do středověkého městečka Sirmione, kde jako by se zastavil čas, vodní starodávný hrad Castello
Scaligero, náměstí Piazza Carducci a římská Catullova jeskyně
z přelomu letopočtu, pro zájemce posezení na pravém italském
cappuccinu a sladkém tiramisu jako rozloučení s Gardským jezerem, na zpáteční cestě zastávka ve Veroně, večerní procházka městem, náměstí Piazza delle Erbe s věží Lamberti, Castel
Vecchio s nově obnovenou pozemní lanovkou a vyhlídkovou terasou, kterou musí vidět každý návštěvník Veronu a odkud je na
město ten nejkrásnější a nejfotografovanější výhled, náměstí
Piazza dei Signori s pomníkem Dante Alighieriho a Casa di Giulietta, měšťanský dům patřící rodině Kapuletů se slavným Juliiným balkonem, pod nímž jí vyznával lásku sám Romeo, odjezd
do ČR ve večerních hodinách
4. den: návrat do České republiky v ranních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel

**/***) • 1× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů
• změna programu vyhrazena
8.8. – 11.8.

3.990 Kč
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BUDAPEŠŤ A DUNAJSKÝ OHYB

s projížďkou lodí do Szentendre

END

MONAVÍK

MAĎARSKO • HOTEL & SNÍDANĚ

Budapešť, perla na Dunaji, to je romantika na hradním
návrší s kouzelnými výhledy a sklenkou pálenky.
To jsou nevšední nákupy ve Velké tržnici a nekonečný
relax v horkých termálech lázní Széchényi. Ba co
víc, projedete se lodí po Dunaji až do malebného
Szentendre. Objevíte kouzlo vznešeného Visegrádu
a zatouláte se do posvátné Ostřihomi. Dunajský
víkend Vás osvěží, potěší a rozšíří Vaše obzory.
1. den: odjezd brzy ráno směr Bratislava, dopoledne příjezd do
Budapešti, návštěva secesní Velké tržnice se 180 stánky, kde
voní teplé klobásy a langoše, odpoledne prohlídka živé Pešti, náměstí Vörösmarty, procházka po vyhlášené ulici Váci, posezení
v nejstarší kavárně Evropy Gerbaud, navštívíme baziliku sv. Štěpána, z jejíž kupole se naskýtá překrásný výhled na město, malá
okružní jízda Budapeští, Andrássyho třída, Státní opera, náměstí Hrdinů s památníkem milénia, hrad Vajdahunyad s parkem Varosliget, přejezd do hotelu, ubytování, nocleh
2. den: po snídani zastávka na návrší Gellért s krásnou vyhlídkou na Budapešť, pěší procházka po královské čtvrti Budín, kde
nás čekají romantická zákoutí se dvěma symboly, královskou
rezidencí a Matyášovým chrámem, vyhlídka z Rybářské bašty
na dunajské korzo a protilehlý Parlament, odpoledne návštěva
nejstaršího lázeňského hotelu Gellért spojená s relaxací ve stejnojmenných secesních lázních, jejichž prameny jsou známy již
dva tisíce let, nocleh
3. den: po snídani nezapomenutelná plavba lodí po Dunaji do
romantické oblasti Dunajského ohybu, po vylodění prohlídka
malebného Szentendre se spletí křivolakých uliček, poté autobusem do vznešeného Visegrádu, sídla uherského krále Matyáše Korvína, a dále podél Dunaje do posvátné Ostřihomi s největší katedrálou v zemi, kde je pochován i první maďarský král
Štěpán, v podvečer se vydáme zpět do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách.

32

Cena zahrnuje: • dopravu lux busem • 2× ubytování (hotel ***)

• 2× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 250 HUF/os/noc (hradí se na
recepci hotelu) • plavba lodí po Dunaji (cca 3 000 HUF) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • 1× jízdné metrem •
změna programu vyhrazena
16.8. - 18.8.

3.690 Kč

32

SLEZSKO plné záhad a pohody

END

MONAVÍK

POLSKO • HOTEL & SNÍDANĚ

Je čas objevit krásy a záhady sousedního Slezska
a poznat zvyky a lidi za humny. Zavítejte do míst,
které si zamiloval Karel IV., Fryderyk Chopin i Adolf
Hitler. Císaře Karla okouzlila starobylá Svídnice,
ale i jeho mladá žena Anna, která se tu narodila.
Talentovaného Chopina očarovaly lázně Duszniki,
kde znovu nacházel své zdraví a možná i múzy svých
hudebních děl. A mocipán Adolf Hitler zde v Sovích
horách zakopal bájný zlatý poklad a budoval
tajemné podzemní město Osówka. Malebnou
Wroclaw si zamilovali všichni bez rozdílu, díky
lahodnému pivu, které se zde vařilo a hojně popíjelo.
Zámek Ksiaź je perlou Dolního Slezska a Vy si jej
vychutnáte, neboť se stanete zámeckými pány pro
tento zážitkový víkend.
1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách přes Náchod do Pol-

ska, dopoledne návštěva kouzelných lázní Duszniki, ležících na obchodní stezce z Prahy do Vratislavi, lázně si oblíbil a léčivou vodu
zde popíjel sám hudební skladatel Fryderyk Chopin, procházka spojená s ochutnávkou minerálních vod, návštěva unikátního
Muzea papírnictví, po poledni zastávka v malebném Kladsku, jemuž vévodí nevšední barokní pevnost ze 17. století, pěší procházka městem, pod kterým se nachází podzemní labyrint plný záhad
a pokladů, české kořeny má bazilika Panny Mari s hrobkou Arnošta z Pardubic a gotický most nad kanálem Mlýnowka, jenž je považován za Malý Karlův most, poté odjezd do přírodního parku Soví
hory, kde se ukrývá bájný zlatý poklad Adolfa Hitlera, dobrodružná návštěva podzemního města Osówka, kde nacisté vybudovali 1500 m podzemních chodeb a hal, kde vyvíjeli tajemnou ničící
zbraň, přejezd do města Valbřich, kde uprostřed lesů a krásné
přírody ukrývá zámek Ksiaź, ubytování „v podzámčí“ v oblasti Valbřichu, možnost večeře, nocleh

2. den: po snídani prohlídka zámku Ksiaź, který stojí na vyso-

kém skalnatém ostrohu v nadmořské výšce 395 m nad meandrem řeky Polesnice, přestože se jedná o největší zámek
ve Slezsku a třetí největší v Polsku po Malborku a krakovském
Wawelu, a je u nás prakticky neznámý, stavba je obestřena dosud nevyjasněnými záhadami, byla sídlem gestapa a dodnes se
spekuluje, že se tu ukrývá jantarová komnata, procházka po
zámeckém arboretu, po poledni návštěva starobylého města
Svídnice, rodiště třetí manželky Karla IV. Anny Svídnické, procházka historickým centrem, katedrála sv. Stanislava, prohlídka unikátního dřevěného kostela Míru (UNESCO), který je největším v Evropě, je dlouhý 44 metrů a vejde se do něj 7500 lidí,
návrat na ubytování, možnost večeře, nocleh
3. den: po snídani procházka uličkami historického centra
Valbřichu – města porcelánu, po té přejezd do Vratislavi, města založeného českým knížetem Vratislavem, které je pro svou
polohu na 12 ostrovech hrdě nazýváno Benátkami severu, procházka po Vratislavském Rynku s pestrobarevnými domy a gotickou radnici, kde se nachází Pivnice Swídnická, nejstarší v Evropě a pivo zde popíjel Chopin, Goethe či Chaplin, cesta nás
zavede na ostrov Tumski, kde můžeme obdivovat města z věže
katedrály svatého Jana Křtitele, kam pohodlně vyjedeme výtahem, pro zájemce nezapomenutelná projížďka lodí po řece,
v podvečer odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***)
• 2× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů
• změna programu vyhrazena
26.10 – 28.10. (státní svátek)

3.190 Kč
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ČESKOSLOVENSKÝ SVATÝ MARTIN s husou, vínem a trdelníky

ČESKO • SLOVENSKO • HOTEL & SNÍDANĚ

„Ta jižní Morava je jistě krásná zem, posázená
vinohradem…“ zpívá se v jedné písničce. Proč se ale
omezovat, když se můžeme rozšoupnout? Navštivme
za jeden víkend i našich bratov na Slovensku. Vždyť
ještě donedávna jsme žili v jedné zemi. V sobotu přijede
svatý Martin na koni s početnou družinou, hodovat
se bude na svatomartinské huse a ochutnávat se
bude pestrý výběr mladých vín, to vše jsou Oslavy
svatomartinských vín a husí v Hustopečích, kde celé
město doslova žije vínem. V neděli potom ochutnáte na
pomezí Moravy a Slovenska tradiční sladkou pochoutku
skalický trdelník a světoznámý skalický rubín, víno
neomezených možností a fantastické plné chuti.
1. den: ráno odjezd na hustopečské Dukelské náměstí, kde Vás
ve stanu bude čekat kromě výběru svatomartinských vín také
svatomartinská husa a přivítá Vás sám svatý Martin, který na
koni s družinou přijede na náměstí přesně v 11 hodin, ve stejný
čas se odšpuntují také svatomartinská vína ročníku 2019, mladá vína budou k ochutnání také v otevřených sklepích ve vinařské uličce Na Hradbách, k oslavám se připojí restaurace po celém městě, zkrátka nepřijdou ani ti, kdo dávají přednost vínům
starších ročníků, pro ně je připravený program na nádvoří renesančního domu U Synků, otevřená bude i Stálá vinařská expozice města, která nabízí k degustaci Hustopečské městské
víno, za příznivého počasí možnost kondiční procházky na 2 km
vzdálenou rozhlednu Starý vrch uprostřed unikátních mandloňových sadů, jednoho z přírodních skvostů střední Evropy
Večer: začátek martinských oslav v historickém sklípku, odborně vedená degustace bílých a červených vín, k večeři pečená svatomartinská husa, dále pak obložené talíře, klobásy
a sýr v neomezeném množství a samozřejmostí je pak volná
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konzumace sudových vín (co vypijeme, to vypijeme), o hudební
zábavu se postará pravý a nefalšovaný moravský cimbál.
2. den: po snídani přesun na československé pomezí do starobylého města Skalica, rodiště oblíbené pochoutky, kterou si
přivlastňuje hned několik zemí, trdelníku, koncem 18. století se
ve Skalici usadil maďarský filozof, básník a generál ve výslužbě
gróf József Gvadányi, který později do svých služeb přijal kuchaře ze Sedmihradska, a právě ten s sebou přinesl recept na výrobu trdelníku, dnes si originální skalický trdelník jako produkt
chráněný Evropskou unií můžete zakoupit a ochutnat pouze
zde, a to v rodinné pekárně U Havlíků, kde trdelník nejen ochutnáte, ale budete si ho dokonce moci vyzkoušet sami upéct, vedle trdelníku můžete vyzkoušet také sladké skalické zázvorníky,
hutného šumajstra nebo polévku fazolnicu, kromě jídel je pro
zdejší kraj typické také víno, vyhlášená jsou zdejší skalická frankovka a především světoznámý skalický rubín pojmenovaný po
své rubínové barvě, obě vína s námi můžete ochutnat během
společného posezení přímo U Havlíků v jejich sklípku, odpoledne odjezd zpět domů, návrat ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel ***)
• 1× snídaně • služby průvodce • celovečerní all-inclusive program ve sklípku se svatomartinskou husou, degustací, neomezenou konzumací vína a cimbálem • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • vstup na hustopečské svatomartinské oslavy se sklenkou a ochutnávkou deseti vzorků mladých vín (cca
200 Kč) • změna programu vyhrazena
16.11. – 17.11.

2.990 Kč
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ADVENTNÍ JEDNOHUBKY

Ochutnejte monatourovské adventní jednohubky,
provoněné pečenými jablky, klobásami, punčem
a svařeným vínem. Jednotlivá evropská města se
svátečně nazdobí, ulice se rozzáří tisíci světélek,
historické budovy se přemění na adventní kalendáře.
Téměř na každém náměstí vyrostou vánoční stromy
a pod nimi adventní trhy, které lákají k zastavení
a popovídání si s přáteli. Všude zavládne sváteční
atmosféra a Vy si můžete vychutnat hrníček svařeného
vína a nakoupit dárky pro nadcházející Vánoce. V tento
čas se monatourovské autobusy promění na vánoční
expresy a na palubě zazní koledy a zavoní Monatee,
originální nápoj míchaný našimi pány řidiči.

0. ADVENTNÍ VÍKEND

2. ADVENTNÍ VÍKEND
Pátek 6. 12.
Vídeň a nákupy Primark.........................................599 Kč
Wroclav a Kudowa Zdroj ........................................599 Kč
Sobota 7. 12.
Vídeň a Schönbrunn ..............................................699 Kč
Salcburk a Tichá noc .............................................999 Kč
Drážďany a slavnosti štól .....................................599 Kč
Retz s čerty a termály v Laa .................................599 Kč

Sobota 23. 11.
Salcburk a Schladming s krampusy ................ 1 199 Kč
Mariazell s čerty .....................................................799 Kč

Neděle 8. 12.
Linec a Štýr plný pohádek ....................................799 Kč
Pasov a plovoucí trhy na Dunaji ...........................699 Kč

1. ADVENTNÍ VÍKEND

3. ADVENTNÍ VÍKEND

Pátek 29. 11.
Drážďany a nákupy Primark .................................499 Kč

Pátek 13. 12.
Drážďany a nákupy Primark .................................499 Kč

Sobota 30. 12.
Vídeň a Schönbrunn ...............................................699 Kč
Norimberk a perníky ..............................................899 Kč
Chiemsee ostrovní advent ............................... 1 099 Kč

Sobota 14. 12.
Vídeň a Schönbrunn ...............................................699 Kč
Budapešť a lázně Széchényi .................................999 Kč
Wolfgangsee advent na jezeře ............................999 Kč

Neděle 1. 12.
Drážďany Tři oříšky pro Popelku ..........................599 Kč
Bautzen a Görlitz kouzlo středověku ................599 Kč
Bratislava advent na Dunaji .................................599 Kč
Graz slet percht a krampusů ................................899 Kč

Neděle 15. 12.
Wroclav a zámek Ksiaz ..........................................599 Kč
Míšeň a Königstein ...............................................599 Kč
Bratislava advent na Dunaji .................................599 Kč

Cena zahrnuje: luxbus, služby průvodce, štamprlička na zahřátí
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů, pojištění léčebných výloh UNIQA 20 Kč

Prodej bude zahájen 1. 9. 2019
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SILVESTR V EGERU 100% relax, 100% jinak

MAĎARSKO • HOTEL & POLOPENZE

Oslavte konec letošního roku tak trochu jinak!
V blahodárných termálech, s přáteli a sklenkou
lahodného moku. Tentokrát v kouzelném starobylém
Egeru, kde na každém kroku vyvěrají prameny a na
každém druhém se pěstuje vinná réva. Římané si
oblíbili místní lahodná vína a Turci zdejší blahodárné
prameny. Vy si zamilujte obojí. Čeká vás silvestrovská
oslava s hvězdami maďarského nebe a velkolepým
ohňostrojem.
1. den: ráno odjezd do Maďarska, malá okružní jízda Budapeští,
navečer příjezd do lázeňského města Eger, uvítací přípitek, večeře, odpočinek v hotelovém wellness centru (vnitřní bazény
s různě teplou vodou, vířivky, protiproudy, finská sauna, parní
lázeň, aromasauna), nocleh
2. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö s přímým vstupem z hotelu (venkovní a vnitřní bazény s unikátní léčivou vodou 28-38°C, obsahem vápníku a hořčíku, blahodárně působící na pohybové ústrojí),
odpoledne prohlídka Egeru, nazývaného barokní perlou
Maďarska, večeře, odpočinek v hotelovém wellness centru,
PŘEDSILVESTROVSKÁ PARTY (čárdáš, zpěv, tanec a živé překvapení v podobě maďarské skupiny), nocleh
3. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, odpoledne veselá jízda busem po vinné stezce do Szépasszony Völgy, posezení ve sklípku při skleničce vína bikavér a leanyka, ladění formy na večer, ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ
NOC s hvězdami maďarského nebe a velkolepým ohňostrojem (spousta dobrého jídla a pití, živá hudba, zpěv, víno, pálenka a tanec, vybrané nápoje zdarma, půlnoční tombola
a radost až do rána)
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4. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, od-

polední novoroční očista těla i ducha v jedinečných tureckých
lázních ze 16. století Török Fürdö, večeře, nocleh
5. den: po snídani rozloučení s lázněmi, ozdraveni na těle
a osvěženi na duchu odjíždíme domů, návrat v pozdních večerních hodinách

Cena zahrnuje: •doprava lux busem • 4x ubytování (hotel Fló-

ra 3*) • 4x polopenze • služby průvodce •uvítací přípitek • balíček na cestu • vstup do termálních lázní a hotelového wellness
• výlety dle programu • MONABONUS • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • pobytová taxa 450 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)

SILVESTROVSKÁ NOC S OHŇOSTROJEM
JIŽ V CENĚ!
MONABONUS: každý den vstup do termálních lázní a hotelového wellness ZDARMA!
29. 12. 2019 - 2. 1. 2020

10.990 Kč

Sleva 1000 Kč při rezervaci do 30. 9. 2019

Hotel Flora 3*
Ubytování je v oblíbeném hotelu Flora 3* ve 2-lůžkových
pokojích s příslušenstvím, telefonem, TV/SAT a minibarem. Hotel leží v lázeňském parku uprostřed pramenů, jen
pár kroků od starého města. Z hotelu vstoupíte přímo do
termálních lázní Egertermálfürdö. Pouze v županu (k dispozici na pokoji) zavítáte do hotelového wellness (termální bazény a saunový svět). Polopenze je formou bohatých
švédských stolů.
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SILVESTR V TAPOLCE 100% relax, 100% jinak

MAĎARSKO • HOTEL & POLOPENZE

Silvestr jako žádný jiný! Prožijte konec roku v malebné
krajině pod čedičovými horami a úrodnými vinicemi,
pouhých 12 km od Balatonského jezera v lázních
Tapolca. Ve městě, jež se stalo maďarským unikátem
a vyrostlo na krasovém podloží, můžete relaxovat
v jedinečné léčebné jeskyni a v blahodárných
pramenech, které tu vyvěrají. S přáteli, dobrým vínkem
a zdravým dechem, ve skvělé kondici a se svěžím
duchem vstoupíme do nového roku 2020.
1. den: ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska, odpoled-

ne příjezd do hotelu, uvítací přípitek, relaxace v termálních bazénech (venkovní a vnitřní termální bazény s unikátní vodou
33°- 37°C s obsahem vápníku, hořčíku, síry a CO2, blahodárně
působící na pohybové ústrojí, finská sauna, parní lázeň, aroma
sauna), večeře, PŘEDSILVESTROVSKÁ PARTY (čardáš, zpěv, tanec), nocleh
2. den: po snídani veselá procházka po lázních Tapolca zakončená koupáním v Mlýnském jezeře pod taktovkou starosty města, pro zahřátí ochutnávka tří vzorků balatonských vín a domácí
pálenky na molu u jezera, gulášová párty (jitrničky, jelita, langoše, svařené víno) na terase hotelu, relaxace v léčebné jeskyni
a termálních bazénech, ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC s hvězdami maďarského nebe a velkolepým ohňostrojem (silvestrovská galavečeře, živá hudba, tanec a zpěv, půlnoční přípitek
s lahví maďarských bublinek, novoroční slavnostní bufet a radost až do rána)
3. den: snídaně a oběd formou novoročního branche, po poledni dobrodružný výlet k Balatonu do romantického Szigligetu, kde se koná otužilecká slavnost spojená s novoročním koupáním, návštěva starobylého sklepu Eszterházy pince, pálenka
na přivítanou, ochutnávka balatonských vín s drobným pohoštěním, jak na Nový rok, tak po celý rok, po návratu relaxace v léčebné jeskyni a termálních bazénech, večeře, nocleh

4. den: po snídani relaxace v léčebné jeskyni a termálních

bazénech, po poledni ozdraveni na těle i na duchu odjíždíme
domů, návrat ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava luxbusem • 3x ubytování (hotel Peli-

on 4*) • 3x polopenze • uvítací přípitek• novoroční branch • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na cestu • MONABONUS • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • ochutnávka vína • lázeňská taxa cca 500 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu)

ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC
s velkolepých ohňostrojem JIŽ V CENĚ!
MONABONUS: každý den vstup do termálních bazénů
a léčebné jeskyně ZDARMA!
30. 12. 2019 - 2. 1. 2020

11.990 Kč

Sleva 1000 Kč při rezervaci do 30. 9. 2019

Hotel Pelion 4*SUPERIOR
Ubytování je v komfortním hotelu Pelion 4* ve 2-lůžkových
klimatizovaných pokojích s příslušenstvím, TV, telefonem,
trezorem, fénem a minibarem. Klientům je k dispozici na
pokojích župan. Hotel má vlastní wellness centrum (venkovní a vnitřní termální bazény s atrakcemi, chrliči, vířivkami a protiproudy, saunový svět). Polopenze je formou
bohatých švédských stolů. Každý den hotel pořádá sportovně relaxační aktivity ZDARMA. Maďarským unikátem je
léčebná jeskyně v krasovém podloží pod hotelem s možností každodenní dechové terapie a cvičení.
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FORMULE 1 • VELKÁ CENA ŠPANĚLSKA Lloret de Mar žije formulí

ŠPANĚLSKO • HOTEL & POLOPENZE

pro fanouš

Zavítejte mezi odvážné muže a jejich báječné stroje,
mezi krásné ženy a jejich ambiciózní touhy, do boxů
za zručnými mechaniky, na jedinečnou podívanou
velkého světa Formule 1 na okruh Circuit de Catalunya
do Barcelony!

zážitkový program s atrakcemi ve Fanformula zóně pro všechny, návrat na hotel, večeře za příplatek, odjezd přes Francii
a Německo domů
6. den: dopoledne zastávka u motorestu, chybět nebude ani
vydatná svačinka (není v ceně zájezdu), odpoledne příjezd do ČR

1. den: dopoledne odjezd z ČR směr hraniční přechod Rozva-

REZERVUJTE SI VČAS 3-DENNÍ VSTUPENKU
(na trénink, kvalifikaci a závod) za 3.990 Kč!
Dítě do 6 let základní vstupenka ZDARMA

dov, přes Německo, Francii do Španělska
2. den: dopoledne příjezd do krásného přímořského letoviska
Lloret de Mar na pobřeží Costa Brava, relaxace u moře, ubytování v hotelu, odpoledne odjezd na okruh F1 v Montmeló (za
příplatek 500 Kč), prohlídka tratě a pitlane s možností autogramiády a focení s jezdci, příležitost vidět zručné mechaniky
při práci v boxech, návrat do hotelu, večeře, dobrodružná procházka letoviskem a ladění formy v oblíbené hospůdce při sangrii a tequile, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne prohlídka katalánské metropole
Barcelony, okružní jízda spojená s několika zastávkami: chrám
La Sagrada Familia, fotbalový stadion FC Barcelona, Olympijský stadion, hora Montjuic s vyhlídkou na celé město, Kolumbův sloup a starý přístav, odpoledne páteční volný trénink F1 na
okruhu Circuit de Catalunya (tento den máte přístup na všechny tribuny bez rozdílu vstupenky), návrat do hotelu, večeře, pro
zájemce relaxace v termálních lázních Magma
4. den: snídaně, sobotní kvalifikace, celý den na okruhu F1
v Montmeló, který leží v zalesněném kopcovitém terénu na
okraji města, dle oficiálního programu možnost návštěvy
showroomu jednotlivých stájí a autogramiády pilotů, cestou
zpátky zastávka ve vinném sklepě s ochutnávkou vín a tradičních španělských pochutin, návrat na hotel, večeře, pro zájemce Španělská noc na usedlosti La Masia s vystoupením
ohnivého flamenca (neomezená konzumace vína, sangrie
a šampaňského), nocleh
5. den: snídaně, nedělní závod GRAN PREMIO DE ESPAŇA (Velká cena na jedné z nejzajímavějších tratí seriálu Mistrovství F1),
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Junior 6-15 let a senior nad 65 let základní vstupenka za 1.990 Kč

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel ***)
• 3× polopenze • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/

den • pobytová taxa cca 0,50 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu)
• fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů a termálních lázní
• změna programu vyhrazena
8.5. – 13.5.

5.990 Kč
Junior do 14 let 4.990 Kč

S námi vždy něco navíc …
FORMULA WEEKEND LLORET DE MAR 2019
Krásné přímořské letovisko Lloret de Mar se nachází
pouhých 45 minut od okruhu Circuit de Catalunya
a necelou hodinu od kouzelné Barcelony.
I v letošním roce ožije jedinečnou událostí, která
nemá v Katalánsku obdoby, formule víkendem od
pátku 10. 5. do neděle 12.5. a Vy budete při tom!
Na vlastní oči můžete vidět veterány a vozy GT přímo v ulicích
Lloretu, noční závod vozů GT na improvizovaném okruhu, po setmění staré město ožije módními přehlídkami a modelky budou
na dosah, bary a restaurace nabízejí ochutnávky místních vín a
specialit, zažijete hudební párty pod širým nebem a tančit můžete až do svítání.

38

FORMULE 1 • VELKÁ CENA MAĎARSKA Eger žije vínem a termály

MAĎARSKO • HOTEL & POLOPENZE
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Vychutnejte si Velkou cenu Maďarska v horkém
létě tak trochu jinak. Folklór, zázračné víno, léčivé
termály a Formule 1. Jedinečná podívaná pouze na
Velké ceně Maďarska.
1. den: odjezd z ČR směr Brno a hraniční přechod Břeclav/
Kúty, přes Slovensko do Maďarska, malá okružní jízda Budapeští, odpoledne návštěva v boxech a prohlídka pit line na okruhu Hungaroring, navečer příjezd do lázeňského města Eger, večeře, odpočinek v hotelovém wellness centru (vnitřní bazény
s různě teplou vodou, vířivky, protiproudy, finská sauna, parní
lázeň, aromasauna), nocleh
2. den: snídaně, dopoledne relaxace v termálech Egertermálfürdö s přímým vstupem z hotelu (venkovní a vnitřní bazény
s unikátní léčivou vodou 28–38 °C, obsahem vápníku a hořčíku,
blahodárně působící na pohybové ústrojí), odpoledne návštěva
pátečního volného tréninku F1 na okruhu Hungaroring, návrat
do hotelu, večeře, večerní prohlídka Egeru, nazývaného barokní perlou Maďarska, nocleh
3. den: snídaně, sobotní kvalifikace, celý den na okruhu F1 Hungaroring, který je vyhlášen svým letním počasím a leží v údolí
kolem Mogyorodu, pouhých 20 km od Budapešti, návrat do hotelu, relaxace v termálech Egertermálfürdö, večeře, ladění formy v Údolí Krásné paní Szépasszony Völgy, posezení ve sklípku
s ochutnávkou vína bikavér a leanyka, nocleh
4. den: snídaně, nedělní závod FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ
(Hungaroring je díky své poloze jedinečný tím, že z většiny míst
můžete sledovat dění na 80 % trati), odjezd domů, návrat do
České republiky v pozdních nočních hodinách
KAŽDÝ DEN: vstup do Egertermálfürdö a hotelového wellness ZDARMA!

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel ***)

• 3× polopenze • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA
30 Kč/os/den • pobytová taxa 450 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů
• změna programu vyhrazena
1.8. – 4.8.

6.490 Kč
Junior do 14 let 4.990 Kč

REZERVUJTE SI VČAS 3-DENNÍ VSTUPENKU
(na trénink, kvalifikaci a závod) za 2.900 Kč
Dítě do 14 let ZDARMA při doprovodu s dospělou osobou
s platnou vstupenkou
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Cestování začíná již na palubách našich autobusů
S námi jezdíte moderními autobusy zn. SETRA s klimatizací, WC, LCD monitory, lednicí a minibarem.
Naši usměvaví a zkušení řidiči mají pro Vás připraveny chlazené a horké nápoje, štamprličku
pro dobrou náladu a také teplé párky a polévky, které přijdou všem cestovatelům k chuti.

Rezervujte si místo v předních řadách busu za 299 Kč
S naší autobusovou flotilou se dálek nemusíte bát!

To musíte zažít ... MONAVÍKENDY
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Svěží

zájezdy každý den objevujte na

www.monatour.cz
Cestovní kancelář Monatour
Pražská 165, 280 02 Kolín 1, tel. 321 71 81 71
Tyršova 2584, 288 00 Nymburk, tel. 325 512 597
Valdštejnovo náměstí 88, 506 01 Jičín, tel. 493 538 818
Palackého 84, 541 01 Trutnov, tel. 724 177 977

