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Vaše časová sleva na poznávací zájezdy

Dámy a pánové

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 2020:
•  Sleva 10 % na pobytové zájezdy 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

Navštivte náš nevšední svět cestování na
www.monatour.cz

5% 3%Sleva
při koupi do 29. 2. 2020
pro všechny klienty

Sleva
při koupi do 31. 3. 2020
pro všechny klienty

* slevy nelze kombinovat

TRAVELCLUB pro ty, kteří s námi cestujía již léta nám důvěřují ...
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FLAMENCOVÁ BARCELONA

2

1 EUROVÍKEND

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 aerobu-
sem do centra města, ubytování v hotelu, uvítací přípitek na baru, 
odpoledne návštěva nejrušnějšího barcelonského bulváru Las 
Ramblas s kejklíři, malíři a živými sochami, projížďka na rikšách po-
dél starého přístavu Port Vell až k původní rybářské čtvrti Barce-
loneta s  nejmalebnější barcelonskou pláží, posezení v  typické re-
stauraci přímo u moře s degustací španělských tapas, po setmění 
si pak nenecháme ujít nádherné hodinové představení kouzelné 
zpívající fontány Font Màgica (zdarma), nocleh 
2. den: po snídani návštěva pestrobarevné tržnice La Boquería, 
kde koupíte to nejčerstvější z místních potravin, pěší procházka Go-
tickou čtvrtí se zastávkami na těch nejzajímavějších místech: krá-
lovské náměstí Plaça Reial, starobylé římské náměstí San Jaume, 
monumentální katedrála Sv. Eulálie, jež je patronkou celého města, 
zastávka na skleničku v panoramatickém baru na střeše s okouzlu-
jící vyhlídkou na katedrálu i  celou Barcelonu, dále katedrála moře 
Santa Maria del Mar, jež byla inspirací pro světoznámý stejnojmen-
ný román Ildefonsa Falconese, možnost posezení v  typické tapas 
restauraci s  ochutnávkou pravého katalánského vermutu, přesun 
k barcelonskému vítěznému oblouku Arc de Triomf a návštěva nej-
oblíbenějšího městského parku Barcelony La Ciutadella se zastave-

ním u Havlovy lavičky, večer nás pak čeká 

ŠPANĚLSKO  •  HOTEL & SNÍDANĚ 

vystoupení ohnivého flamenka v podání pravých cikánů z jihu Anda-
lusie (tzv. gitanos) v místním flamenkovém lokálu „tablao“, nocleh
3. den: po snídani návštěva svatostánku La Sagrada Familia, iko-
nického veledíla od Antonia Gaudího, které se staví více než 130 let 
a stále není dokončeno, pěší procházka po Diagonále na jedineč-
nou třídu Passeig de Gràcia, jež připomíná pařížská Elysejská pole 
s  luxusními butiky, zastávka u  slavného domu Casa Pedrera, ná-
vštěva gaudíovského skvostu Casa Batlló, kde budeme obdivovat 
důmyslnost a  originalitu interiéru, dále zamíříme na největší bar-
celonské náměstí Plaça Catalunya, volný čas, příležitost navštívit 
barcelonské akvárium, které patří k největším v Evropě, po setmě-
ní zavítáme do bohémské čtvrti Raval a s Barcelonou se rozloučí-
me pohledem na celé osvětlené město ze střešní terasy v 360°per-
spektivě se sklenkou pravého katalánského šampaňského zvaného 
cava, nocleh
4. den: po snídani volný čas pro milovníky nákupů (doporučujeme 
především místními velice oblíbenou nákupní galerii El Corte In-
glés) a  muzeí (např. Museu Picasso, muzeum katalánského umě-
ní MNAC či zážitkový skanzen Pueblo Espanyol, kde je ztvárněno 
všech 17 autonomních oblastí Španělska), pro fotbalové fanoušky 
možnost navštívit stadion FC Barcelony Camp Nou, kolem poledne 
sklenička 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 pří-
platku) • 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

9.10. – 12.10. 13.990 Kč
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 KANKÁNOVÁ PAŘÍŽ 2

FRANCIE •  HOTEL & SNÍDANĚ

EUROVÍKEND

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 Vám kankánové tanečnice 
rozproudí krev v žilách a zvednou Vás 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 Char-
les 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 Lou-
is (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 ti-
síci světel, večer výstup na pahorek Montmartre, návštěva basiliky Sa-
cré-Coeur, procházka po čtvrti malířů a umělců, večeře (ochutnejte vy-
hlášenou „soupe à l´oignon“ – zapečenou cibulačku), nocleh
3. den: snídaně, dopoledne přejezd metrem do Versailles, návštěva krá-
lovského zámku a kouzelných zahrad s tryskajícími fontánami Grandes 

Eaux, možnost veselé projížďky na bicyklech (Velký Trianon, Malý Tria-
non, 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 zábav-
ní 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 Fau-
chon, 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 paříž-
ských 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) • 3x uby-
tování 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 před-
stavení v Moulin Rouge (2.990,- Kč včetně ½ lahve champagne) • 
jízdné metro v Paříži (cca 25 €) • jízdné do Versailles (cca 12 €) • po-
bytová taxa cca 1,25 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • změna 
programu vyhrazena

15.5. – 18.5. 11.990 Kč
16.10. – 19.10. 11.990 Kč



 PESTROBAREVNÝ AMSTERDAM a větrné mlýny 3

a  semínek výhodně pořídíte cibulky těch nejrozmanitějších druhů 
holandských tulipánů, poté přejezd tramvají k pivovaru Heineken, za-
žítková prohlídka historií i současností tohoto celosvětového pivního 
giganta s ochutnávkou piva Heineken, následně poplujeme lodí míst-
ními kanály, kterým se v holandštině říká grachty, až se dostaneme 
k vyhlídkové věži A’dam, na jejíž střeše je nejvyšší zavěšená houpač-
ka v Evropě, která vás pohoupe ve výšce sto metrů nad zemí a kde 
Vám bude Amsterdam doslova ležet u nohou, večer návrat na hotel, 
nocleh
3. den: po snídani výlet vlakem do skanzenu Zaanse Schans s typic-
kými holandskými venkovskými domy, mnoha větrnými mlýny, díl-
nami a obchůdky s dřeváky, sýry, pálenkou a čokoládou, za dobrého 
počasí je možné půjčit si kolo a celou oblastí se pokochat tak, jak je 
to pro Nizozemí nejtypičtější – ze sedla bicyklu, odpoledne návrat do 
Amsterdamu, návštěva muzejní čtvrti v čele se slavným Rij ksmuse-
em a neméně slavným nápisem „I Amsterdam“, v podvečer procház-
ka na náměstí Leidseplein s četnými restauracemi snad všech světo-
vých kuchyní v okolí, po večeři návrat na hotel, nocleh
4. den: po snídani možnost nákupů v centru Amsterdamu, kde kro-
mě osvědčených značek najdete třeba též stále více oblíbený Pri-
mark, odpoledne odjezd vlakem na amsterdamské letiště, večer od-
let zpět na pražské ruzyňské letiště
MONABONUS: Pozvání na oběd do tradiční restaurace
ZDARMA!
Cena zahrnuje: • letecká přeprava Praha – Amsterdam a zpět • taxy all 
inclusive (letištní a bezpečnostní taxy včetně palivového příplatku) • ka-
binové zavazadlo (8 kg) • odbavené zavazadlo (23 kg) • transfer leti-
ště-hotel-letiště realizovaný MHD • 3× ubytování (hotel 3*) • 3× snídaně • 
služby průvodce • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os/den • fakul-
tativní vstupné • jízdné po Amsterdamu • změna programu vyhrazena

25.9. – 28.9. (státní svátek)  13.990 Kč
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EUROVÍKEND

HOLANDSKO • HOTEL & SNÍDANĚ

Novinka

Holandsko není jenom zemí kanálů 
a nekonečných rovin, je to také země větrných 
mlýnů, lahodných sýrů, tradičních dřeváků 
a neopakovatelně uvolněné atmosféry, 
která na Vás dýchne doslova na každém 
kroku. Nechte se okouzlit amsterdamskými 
grachty, potěšte oko na plovoucím 
květinovém trhu či zkuste něco netradičního 
v pravém amsterdamském coff eeshopu. A ti 
nejodvážnější se mohou po večerech pobavit 
ve čtvrti červených luceren.
1. den: ráno odlet, dopoledne přílet na letiště v Amsterdamu, přesun 
vlakem do centra, ubytování, poté přesun do centra Amsterdamu, 
pěší procházka centrem města, monumentální červená budova cen-
trálního nádraží a kostela sv. Mikuláše, procházka po třídě Damrak na 
hlavní a nejznámější amsterdamské náměstí Dam s Královským pa-
lácem, stojícím na 13 659 dřevěných kůlech, a s Novým kostelem, kde 
jsou slavnostně uváděni na trůn nizozemští panovníci. Poté přesun do 
známé čtvrti červených luceren vyhlášené děvami lehčích mravů na-
bízejících se ve výlohách, nejstarší coff eeshop v Holandsku The Bull-
dog a  Starý kostel Oude Kerk se zvonkohrou, nejstarší dochovaná 
stavba v  celém Amsterdamu, procházka pěší zónou Warmoesstra-
at s nespočtem restaurací, barů, kaváren, hospod a coff eeshopů, ná-
vrat na hotel v pozdních večerních hodinách, nocleh
2. den: po snídani přesun metrem na náměstí Waterlooplein, ná-
vštěva jednoho z největších holandských trhů, kde seženete všech-
no, na co si vzpomenete, případně návštěva Rembrandtova domu, 
kde tento slavný malíř žil a pracoval, poté přesun na náměstí Rem-
brandtplein, oběd v jedné z mnoha místních restaurací či občerstvo-
ven, krátká pěší procházka ke středověké městské věži Muntt oren 
nesoucí svůj název po bývalé městské mincovně, právě tady začí-
ná jedna z největších atrakcí Amsterdamu – plovoucí květinový trh, 

kde krom mnoha jiných květin, sazenic 



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 pro-
cházka a vyhlídková jízda tradičním double-deckerem po nejznáměj-
ších místech Londýna: Buckinghamský palác (sídlo královny Alžbě-
ty II.), Westminster Abbey (místo korunovace panovníků), Houses 
of Parliament se slavným Big Benem, nahlédnutí do Downing Stre-
et (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 Br-
tánii), přes Millennium Bridge, most známý z filmů Harry Potter, ko-
lem Shakespearova divadla The Globe až ke slavné katedrále Sv. Pav-
la, 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 To-
wer Bridge, kolem válečného křižníku Belfast, pro zájemce podvečer-
ní „let“ na novodobé dominantě města London Eye, večer návštěva 
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muzikálového představení ve West Endu, která se stane nevšedním 
zážitkem, nocleh
3. den: po snídani volný čas pro milovníky nákupů (doporučuje-
me oblíbený Primark a neotřelý Selfridges) a muzeí či galerií (Brit-
ské muzeum, Natural History Museum, Vědecké muzeum, Tate Mo-
dern, 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 spoje-
ná s vyhlídkovou jízdou kabinkové lanovky Emirates Air Line ve výš-
ce 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 rozlou-
čenou 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!

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 progra-
mu vyhrazena

29.10. – 1.11. 11.990 Kč

VYBERTE SI SVŮJ MUZIKÁL  
• Wicked • Mamma Mia! • Pretty Woman • Hello, Dolly! 
(více na www.monatour.cz)



 PERLY ANDALUSIE s koupáním a sluněním

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 
fl amenca, 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 typic-
kých tapas barech s „pescaitos fritos“ a džbánkem lahodné san-
grie, nocleh
2. den: snídaně, návštěva britské kolonie Gibraltar ležící na nej-
jižnějším cípu Pyrenejského poloostrova, zdejší pevnost stře-
ží 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 tra-
diční cider či nakoupit v mnoha značkových obchodech, návrat 
do hotelu, večeře, nocleh
3. den: snídaně, odjezd do srdce Andalusie, do města fl amenca 
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 ně-
kdejší mešity, přestavěné na  katedrálu, ve  volném čase zajděte 
do Triany, někdejší cikánské čtvrti, kam s oblibou chodí tanečnící 
fl amenca a kde se nacházejí nejvyhledávanější obchody s kera-
mikou, návrat do hotelu, večeře, nocleh

4. den: snídaně, slunění a koupání v Torremolinos, odpoledne fa-
kultativně oblíbená projížďka lodí při pobřeží Costa del Sol, večer 
si nenechte ujít návštěvu ohnivého fl amenca ve vyhlášeném klu-
bu Pepe Lopeze, nocleh
5. den: snídaně, odjezd pod zasněžené vrcholky pohoří Sierra Ne-
vada, kde se nachází město, o  kterém se zpívá… Granada, měs-
tu vévodí goticko-renesanční katedrála, která v  útrobách ukrývá 
ostatky Ferdinanda Aragonského a  Isabely Kastilské, Vaše kro-
ky 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, skuteč-
ným 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 ara-
bů, křesťanů a židů, právě tady se nachází Velká mešita, nejkrás-
nější z islámských staveb v Evropě, která ohromí barevnými ob-
louky 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 sy-
nagogou, zde najdete uličky, kde stříbrotepci ve svých dílnách vy-
tvářejí jemné šperky, dnes tradiční suvenýr Córdoby, návrat do 
hotelu, večeře, nocleh
7. den: snídaně, dopoledne slunění a  koupání, v  podvečer od-
jezd do přístavního města Málagy posazeného na břehu Středo-
zemního moře, nabízí téměř vše: od zelených bulvárů po kvetou-
cí 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, kte-
rá 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 pří-
platku) • odbavené zavazadlo • 7× ubytování (hotel 3*) • polopen-
ze • 5 výletů (Gibraltar, Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba) • služ-
by průvodce • zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/
os/den • fakultativní vstupné  do  navštěvovaných  objektů, před-
stavení  fl amenca a lodní výlet • minimální počet účastníků pro 
realizaci programu je 25 osob • změna programu vyhrazena

22.9. – 29.9. (státní svátek) 21.990 Kč 
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TOSKÁNSKO a slavnosti vína Chianti 

Objevte malebný kraj, který se rozkládá mezi 
zelenými kopci a bájnou řekou Arno. Zde mezi 
vinicemi a olivovníky se ukrývají starobylá města 
a tajemné kláštery. Ochutnejte výtečné víno Chianti, 
poznejte Florencii, kolébku renesance nebo San 
Gimignano přezdívané Manhattan středověku 
pro své vysoké rodové věže. A vykoupejte se 
v proslulých toskánských termálních lázních. 
Toskánsko nabízí mnohem víc, než jste čekali…  
1. den: odjezd v  odpoledních hodinách směr Rozvadov přes Ně-
mecko a Rakousko do Itálie
2. den: ráno příjezd do Florencie, zastávka na Piazzale Michelan-
gelo s vyhlídkou na město obklopené předhůřím Apenin, prohlídka 
města italské renesance, pěší procházka spojená s návštěvou kos-
tela Santa Croce a hrobkami známých Italů, náměstí Piazza Sig-
noria a Palazzo Vecchio, dóm Santa Maria dei Fiore s vyhlídkovou 
zvonicí Giotto, baptiserium s Rajskou bránou, procházka pokraču-
je přes Most zlatníků k Palazzo Pitti s galeriemi a zahradami Boboli, 
osobní volno k návštěvě galerie Ufizzi či Galerie dell‘Accademia se 
slavnou sochou Davida či k toulkám po Florencii, odpoledne pře-
jezd na ubytování do známých toskánských lázní Montecatini Ter-
me, podvečerní výjezd historickou pozemní lanovkou do staroby-
lého Montecatini Alto s dalekými výhledy do okolí, večeře, nocleh 
3. den: snídaně, prohlídka toskánského „Manhattanu středově-
ku“ San Gimignana s vysokými kamennými rodovými věžemi, pro-
cházka po starém městě s výstupem na hradní návrší Il Castello 
s  městským parkem a  nádhernými vyhlídkami na město i  okolní 
toskánskou krajinu, po poledni návštěva perly Toskánska Sieny, 
procházka středověkými uličkami na náměstí Piazza del Campo 
s  palácem Palazzo Publico, věží Torre del Mangia a  kašnou Fon-
te Gaia, dále ke katedrále Duomo di Siena se slavným baptisteri-
em sv. Jana, odpoledne odjezd do kouzelného vinařského kra-
je CHIANTI, kde se rodí ta nejlepší červená italská vína, projížďka 
po pověstné vinařské silnici s krásnými výhledy na okolní krajinu, 
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návštěva jubilejního 50. ročníku tradičního vinařského festivalu 
Expo Chianti Classico v Greve in Chianti, ochutnávka vín u stánků 
desítek vinařů na náměstí Piazza Matteotti, večer návrat do hote-
lu, večeře, nocleh
4. den: Po snídani přejezd do města Pienza, kolébky renesanční-
ho urbanismu, před polednem přesun do vinařského centra Mon-
tepulciano, které je světoznámé produkcí vína Nobile a  také těs-
tovin „pici“, procházka starým městem s  hradbami ze 14.  století, 
katedrálou ze 17. století a řadou renesančních paláců, ochutnávka 
zdejších tradičních vín ve vinařství Talosa s prohlídkou historické-
ho sklepa ze 16. století, odpoledne přesun do lázeňského městeč-
ka Rappolano Terme, koupání v termálních lázních Terme Antica 
Querciolaia s několika venkovními i vnitřními bazény o teplotě vody 
od 22 do 40 stupňů, večer návrat na hotel, večeře, nocleh
5. den: po snídani odjezd do starobylého, hradbami obklopené-
ho města Lucca, jedinečné náměstí se spletí uzounkých roman-
tických uliček a  malebné kostelíky jako na dlani, procházka po 
zdejších zachovalých hradbách a výstup na věž Torre Guinigi s ces-
mínovými duby rostoucími přímo na vyhlídkové terase věže, odpo-
ledne přesun vlakem do města Pisa, které proslulo svou šikmou 
věží , jež dodnes plní úlohu zvonice, a unikátním dómem a baptis-
teriem v románském stylu, večer odjezd zpět do ČR přes Brenner-
ský 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 • vjezdy do 
všech měst v hodnotě 20 € na osobu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/
os/den • fakultativní vstupné do  navštěvovaných objektů • poby-
tová taxa cca 2 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • změna pro-
gramu vyhrazena

11.9. – 16.9. 7.990 Kč

Novinka



KARNEVAL V BENÁTKÁCH s projížďkou lodí po benátských kanálech

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 Sabbioni, plavba lodí do Benátek, 
pěší procházka po Benátkách: Canal Grande, Ponte di Rial-
to, kostel Santa Maria della Salute, sv. Salvador, Most vzde-
chů, tržnice, Campo Manin, teatro La Fenice, architekto-
nický šperk Piazza San Marco se stejnojmennou  bazilikou, 
Dóžecím palácem, hodinovou věží a  slavnou zvonicí Campa-
nile, 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 co-
mmedie dell´arte, vydáte se s karnevalovým průvodem k mos-
tu Rialto, přes tržiště podél Grand kanálu na náměstí sv. Marka 
a ochutnáte tradiční prosecco, spritz aperol, benátské karne-
valové koblihy (Fritole di Carnevale) nebo typické chuťovky „ci-
cchetti“. 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 ka-
nálech, 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 za-
končíme v Benátkách na karnevalovém veselí (divadelní a hu-
dební 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
4. den: návrat do ČR v ranních hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel ***) 
• 1× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • fakultativní vstupné do  navštěvovaných objek-
tů • 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

21.2. – 24.2. 3.990 Kč
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KARNEVAL V BENÁTKÁCH s projížďkou lodí po benátských kanálech KARNEVAL VE SLOVINSKU s relaxací v Terme 3000

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 Rakous-
ko do Slovinska, po poledni příjezd do lázní Moravske Toplice, 
kde v 60. letech byly objeveny termální prameny s „černou vo-
dou“, ubytování, relaxace v lázeňském resortu Terme 3000, ve-
čeře, ochutnávka domácích likérů a pálenek, nocleh
2.den: dopoledne relaxace v  Terme 3000 nebo hotelovém 
wellness, pohybové fitness aktivity, odpoledne výlet do půvab-
ného městečka LENDAVA, vyhlídková jízda po vinicích LEN-
DAVSKÉ GORICE s  výstupem na rozhlednu Vinarium, návště-
va vyhlášeného vinařství CUK spojená s ochutnávkou mladých 
slovinských vín, večeře, relaxace v hotelovém wellness, nocleh
3.den: po snídani relaxace v  lázeňském resortu Terme 3000 
nebo hotelovém wellness, pohybové fitness aktivity, odpoledne 
odjezd do malebného městečka Ptuj, nejstaršího ve Slovinsku, 
na největší karnevalovou slavnost KURENTOVANJE, která byla 
v  roce 2017 zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO 
a patří mezi deset nejkrásnějších karnevalů světa, Kurentovan-
je přináší každému kouzlo, radost a nádech mystiky, večeře, re-
laxace v hotelovém wellness, nocleh
4.den: dopolední relaxace hotelovém wellness nebo v  lázeň-
ském resortu Terme 3000, odjezd kolem poledne do nedale-
kého městečka MURSKÁ SOBOTA, kde navštívíte neobyčej-
nou ŠUNKÁRNU Kodila, a seznámíte se s výrobou prekmurské 

šunky a  slovinského pršutu, zároveň si pochutnáte na tradič-
ní prekmurské malici (svačinka) a výhodně nakoupíte všechny 
dobroty, návrat domů v pozdních večerních hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel Ter-
mal 4*) • 3× polopenze • neomezený vstup do Terme 3000 a ho-
telového wellness s termálními bazény • služby průvodce • ba-
líček na cestu • zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • ochutnávka vína • ochutnávka prekmurské šun-
ky • pobytová taxa 2 € /os/noc (děti 7-18 let - 1 €) + 1 € registrač-
ní poplatek/pobyt (hradí se na recepci hotelu) • změna progra-
mu vyhrazena

8

SLOVINSKO •  HOTEL & POLOPENZE 

21.2. – 24.2.   6.490 Kč

9



PAŘÍŽ A VERSAILLES s gurmetskými zážitky

4. den: snídaně, dopoledne pěší procházka po Paříži: Opé-
ra, ostrov Saint Louis (ochutnávka vyhlášené pařížské zmrzli-
ny Berthillon), ostrov Cité se slavnou katedrálou Notre Dame 
a  Saint Chapelle, pro zájemce společný oběd v  Latinské čtvr-
ti, odpolední pěší procházka: univerzita La Sorbonne, Panthé-
on, Lucemburské zahrady, Pont Neuf, podvečerní projížďka lodí 
po Seině (1 hod), večerní procházka po Les Halles (břicho Paří-
že), avantgardní stavba Centre Pompidou, radnice města Paří-
že, noční jízda centrem Paříže přes Champs Elysées na náměs-
tí 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 po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • poplatek za vjezd do Paříže 5 €/os • pobytová 
taxa cca 1,25 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativ-
ní vstupné do kulturních a historických památek • změna pro-
gramu vyhrazena

7.5. – 11.5. (státní svátek) 6.490 Kč
22.10. – 26.10 6.490 Kč

9
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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 pravé-
ho „champagne“ na vrcholku), odpoledne odjezd na ubytování 
do hotelu, po krátkém odpočinku přejezd metrem na náměs-
tí Charles de Gaulle, pěší procházka spojená s prohlídkou nej-
významnějších památek: Vítězný oblouk, Champs Elysées, ná-
městí 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 krá-
lovských zahrad ve Versailles s  tryskajícími fontánami Gran-
des Eaux, možnost veselé projížďky na bicyklech (Velký Trianon, 
Malý Trianon, vesnička královny Antoinetty), odpoledne ná-
vštěva basiliky St. Denis na severním předměstí Paříže (hrobka 
francouzských králů), posezení v kavárně u skleničky vína, za-
stávka v moderní čtvrti La Défense (pařížský Manhattan) s no-
vodobým symbolem Paříže Grande Arche, možnost nákupů, 
v  podvečer výstup na pahorek Montmartre, návštěva basiliky 
Sacré-Coeur, procházka po čtvrti malířů a umělců, osobní vol-
no, nenechte si ujít vyhlášenou „soupe à l‘oignon“, zábavní čtvrť 
Pigalle, návrat na ubytování, nocleh



PAŘÍŽ A VERSAILLES s gurmetskými zážitky LONDÝN a kousek Anglie

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 ka-
nálem La Manche na britské ostrovy (Calais – Folkesto-
ne), dopoledne návštěva Greenwich (Královská observa-
toř, nultý poledník, Cutty Sark, Old Royal Naval College), 
přejezd vláčkem DLR a metrem přes moderní čtvrť Doc-
klands do centra Londýna, procházka kolem nejvyšší bu-
dovy EU – mrakodrapu The Shard, Shakespearova divadla 
The Globe, Millenium Bridge, katedrála Sv. Pavla, finanč-
ní čtvrť City (Bank of England, Královská burza, Lloyd´s, 
"Okurka"), odpolední návštěva Toweru, ve kterém beefe-
atři 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 pre-
historického monumentu v  Evropě – mystického sesku-
pení kamenů Stonehenge, poté přejezd do univerzitní-
ho města Oxfordu, kde na Vás dýchne atmosféra doby 

Tudorovců, pěší procházka po historickém centru: Radc-
liffe Camera, Sheldonian Theatre, Bodleian Library, pro-
hlídka jedné z nejslavnějších kolejí Christ Church, kterou 
založil slovutný kardinál Thomas Wolsey (známá i díky fil-
mům o  Harry Potterovi), volný čas na nákupy v  oxford-
ských malebných uličkách, nocleh
4. den: po snídani návštěva muzea voskových figurín Ma-
dame Tussauds poblíž slavné Baker Street (nebo pro-
cházka po Regent Parku, jednom z  nejkrásnějších lon-
dýnských parků), pěší procházka kolem nejslavnějších 
symbolů města nad Temží: Buckinghamský palác (sídlo 
královny), Westminster Abbey (místo korunovace panov-
níků), 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 ve-
čeře v Chinatown („sněz, co můžeš“), večer na rozlouče-
nou vyhlídková jízda kabinkovou lanovkou Emirates Air 
Line s úžasnými výhledy na řeku Temži a arénu O2, ve ve-
černích 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 progra-
mu vyhrazena

14.10. – 18.10. 6.990 Kč
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VELKÁ BRITÁNIE • HOTEL & SNÍDANĚ



KRÁSY AZUROVÉHO POBŘEŽÍ a kaňon Verdon11
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FRANCIE • HOTEL & SNÍDANĚ

Objevte s námi omamnou vůni pravých 
francouzských parfémů, divoké a nespoutané 
pobřeží Středozemního moře a starobylé 
malebné vesničky posazené v kopcích nad ním či 
světoznámá letoviska Nice, Monte Carlo, Cannes či 
Saint-Tropez, a k tomu navíc dechberoucí nejhlubší 
kaňon Evropy – Verdon.   
1. den: odjezd v  odpoledních hodinách směr Rozvadov, noční 
přejezd přes SRN, Rakousko a Itálii do Francie.
2. den: ráno příjezd do světoznámého dějiště fi lmového festi-
valu Cannes, festivalový palác se slavným červeným kobercem 
a  otisky dlaní fi lmových hvězd na tzv. Allée des Stars, pobřež-
ní promenáda La Croisett e, staré město Le Suquet s katedrá-
lou Notre Dame de L’Ésperance, poté vyhlídková plavba lodí na 
Lerinské ostrovy porostlé piniemi, palmami a  eukalypty, kde 
byl v  pevnosti Fort Royal na ostrově sv. Markéty vězněn muž 
se železnou maskou, odpoledne přesun vlakem do centra ev-
ropského květinářství, starobylého Antibes s  „milionářským“ 
přístavem, a  se středověkým hradem, kde dnes sídlí muzeum 
a galerie s jednou z největších sbírek děl Pabla Picassa, v pod-
večer odjezd na hotel do oblasti Cannes, ubytování, nocleh.
3. den: po snídani dopolední zastávka ve „francouzských Be-
nátkách“ Port Grimaud, odtud plavba lodí podél pobřeží záto-
kou do Saint-Tropez, slavného dějiště série komedií o četníkovi, 
procházka po starém přístavu a uličkami starého města k ci-
tadele s námořním muzeem, odkud se odkrývají překrásné vý-
hledy na staré město a zdejší zátoku, povinné focení u četnické 
stanice, z níž je dnes malé muzeum, v podvečer prohlídka Nice, 
procházka po slavné Promenade des Anglais s vyhlášeným se-
cesním hotelem Negresco, prohlídka starého města Vieux Nice 
s přístavem a hradním návrším, návštěva tradičního večerního 

uměleckého trhu na Cours Saleya, ve-
čer návrat na hotel, nocleh.

4. den: po snídaní odjezd do kaňonu Verdon, nejhlubšího ka-
ňonu v  Evropě, dopolední zastávka v  rázovitém městečku Riez 
proslulém produkcí medu a levandulí, návštěva zdejších maleb-
ných provensálských trhů, poté přejezd mezi levandulovými poli 
k jezeru Lac de Sainte-Croix, kde si zájemci mohou půjčit lodič-
ku a udělat si romantickou chvilku v jedné z nejkrásnějších pří-
rodních kulis Francie, divokém kaňonu Verdon, v podvečer ná-
vštěva pohádkové vesničky Moustiers-Sainte-Marie vklíněné do 
zdejších skal se skalní kaplí Notre Dame de Beauvoir vysoko nad 
vesnicí, na zpáteční cestě krátká zastávka u tyrkysových vodo-
pádů Cascade de Sillans, večer návrat na hotel, nocleh.
5. den: po snídani dopolední zastávka v  městečku Éze, centru 
francouzských parfémů, návštěva parfumerie Fragonard, na zá-
věr prohlídky možnost výhodného nákupu, prohlídka centra Éze, 
tzv. „village perché“, tyčící se vysoko nad Azurovým pobřežím 
s typickým provensálským trhem na rozloučenou, poté přesun 
do Monaka, procházka centrem od Oceánografi ckého muzea 
kolem katedrály Notre-Dame-Immaculée přes náměstí Pla-
ce du Palais u knížecího paláce až do Monte Carla s proslulým 
Grand Casinem a trasou slavné Velké ceny Monaka F1, v podve-
čer přesun vlakem do nedalekého malebného rybářského měs-
tečka Menton známého pěstováním citrusů s  typickými paste-
lově barevnými domečky a křivolakými uličkami v La vieille Ville, 
bazilikou archanděla Michaela a pevností Le Bastion, v pozdních 
večerních hodinách odjezd přes Itálii a Rakousko zpět do ČR.
6. den: návrat v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel 
**/***) • 3× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákon-
né pojištění CK • návštěva s prohlídkou parfumerie FRAGONARD  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 
Kč/os/den • pobytová taxa cca 2,50 €/os/noc (hradí se na recep-
ci hotelu) • fakultativní vstupné do kulturních a historických pa-
mátek • změna programu vyhrazena

22.7. – 27.7. 8.490 Kč 

Novinka



KRÁSY AZUROVÉHO POBŘEŽÍ a kaňon Verdon PAŘÍŽ A DISNEYLAND s projíždkou lodí po Seině

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 zastáv-
kami: Frontierland „země bez hranic“, Adventureland „země 
dobrodružství“, Fantasyland „země pohádek a fantazie“, Disco-
veryland „země objevů“. Krásně bát se budete v nejstrašidelněj-
ším 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 svě-
tě“ 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, Ná-
městí Svornosti, Muzeum Louvre se slavnou Mona Lisou, pro-
jížďka lodí po Seině, ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, večer 
procházka po čtvrti malířů a umělců Montmartre, návštěva ba-
siliky Sacré-Coeur, před půlnocí odjezd směr SRN
4. den: ráno zastávka v bavorském městečku Amberg (relaxa-
ce v Kurfiřtských lázních), návrat do České republiky v podve-
černích hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (hotel 
**/***)• 1× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákon-
né pojištění CK

Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • vstupné do Disneylandu (dospělí cca 69–90 €, 
děti 4–11 let cca 65–80 €) • pobytová taxa cca 1 €/os/noc (hradí 
se na recepci hotelu) • fakultativní vstupné do kulturních a his-
torických památek • poplatek za vjezd do Paříže 5 €/os • změna 
programu vyhrazena

9.4. – 12.4. (Velikonoce) 
6.8. – 9.8. 
29.10. – 1.11.

3.990 Kč
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FRANCIE •  HOTEL & SNÍDANĚ

PROVENCE s vůní levandule a chutí vína

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 povodí řeky Gardon, návštěva jedineč-
né stavby Pont du Gard, architektonického zázraku z doby římské 
(nejvyšší římský most, který sloužil jako akvadukt), odpoledne pří-
jezd do papežského města Avignon, jednoho z nejnavštěvovanějších 
a nejkrásnějších měst jižní Francie, po ubytování prohlídka historic-
kého centra města s hradbami, zahradami a Papežským palácem, 
návštěva slavného avignonského mostu, osobní volno k poznávání 
středověkých uliček a ochutnání místních specialit, nocleh
3. den: snídaně, ranní návštěva „břicha Avignonu“, vyhlášené avi-
gnonské tržnice Les Halles, kde seženete všechny provensálské 
dobroty včetně koření, uzenin či sýrů, dopoledne odjezd do antické-
ho Orange, provensálského města s  řadou římských památek, jako 
například dochované antické divadlo či vítězný oblouk z doby císaře 
Augusta, poté krátký přesun do slavného vinařského městečka Cha-
teauneuf-du-Pape, někdejšího letního sídla avignonských papežů 
s ochutnávkou excelentních červených vín, odpoledne návštěva měs-
tečka Les Baux-de-Provence, romantického skalního města s  hra-
dem a soutěskami pod vsí, z nichž jedna ústí u prostor bývalého lomu, 
dnes dějiště oslňujícího snového audiovizuálního představení pro-

mítaného na monumentální stěny skalního 
chrámu, večer návrat na ubytování, nocleh 

4. den: snídaně, po snídani přejezd do hlavního města levandu-
le Sault, návštěva výročních levandulových slavností a  trhů, kde 
seženete všechno z  levandule včetně tradičních sušenek na-
vettes, mistrovství Francie v  ruční sklizni levandule, vystoupení 
folklorních skupin, hudba, tanec, zpěv, odpoledne návštěva po-
hoří Vaucluse, prohlídka vesničky Roussillon, jež hraje všemi od-
stíny červené barvy díky nedalekým okrovým dolům, procházka 
jedinečnou krajinou po tzv. „Okrové stezce“, poté zastávka u  ro-
mánského kláštera Sénanque, jenž proslul svou polohou upro-
střed levandulových polí a výrobou medu a levandulových dobrot, 
v podvečer zastávka ve městě Gordes, nejfotografovanější místo 
Provence postavené na vysoké skále, jehož kouzlo inspirovalo ne-
jednoho filmaře, procházka labyrintem dlážděných uliček s  ka-
mennými domy, večer návrat na ubytování, nocleh
5. den: snídaně, dopoledne návštěva „města v bažině“ Arles, kde 
přišel o své ucho slavný malíř Vincent Van Gogh, s řadou antických 
památek v čele s římským amfiteátrem, dnes dějiště slavnosti La 
Feria, odpoledne přejezd do oblasti Camargue, pastvin, mokřin 
a rýžovišť v deltě řeky Rhony s výskytem plameňáků, polodivokých 
běloušů a  chovem černých býků s  centrem v  malebném přímoř-
ském městečku Saintes-Maries-de-la-Mer, kde krypta zdejšího 
kostela ukrývá poklad v podobě slavné sochy černé Sáry a z ocho-
zu kostela se naskýtá jedinečný výhled na celý přírodní park Ca-
margue, odpoledne vyhlídková plavba lodí po Malé Rhoně srdcem 
Camargue, cestou zastávky k seznámení se s místními býky a koň-
mi, koupání ve Středozemním moři, večer 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 • pobytová taxa cca 2,50 €/os/noc (hradí se na recepci ho-
telu) • fakultativní vstupné do kulturních a historických památek  
• změna programu vyhrazena

12.8. – 17.8.   7.990 Kč



PAŘÍŽ A ZÁMKY NA LOIŘE s návštěvou Chenonceau a Chambord

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 pravé-
ho „champagne“ na vrcholku), odpoledne odjezd na ubytování 
do hotelu, po krátkém odpočinku přejezd metrem na náměs-
tí Charles de Gaulle, pěší procházka spojená s prohlídkou nej-
významnějších památek: Vítězný oblouk, Champs Elysées, ná-
městí 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, ná-
vštěva královského zámku Chambord (renesanční zámek Fran-
tiška I.), průjezd romantickým údolím podél řeky Loiry, návště-
va 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 Berthi-
llon), ostrov Cité se slavnou katedrálou Notre Dame a  Saint 
Chapelle, pro zájemce společný oběd v Latinské čtvrti, odpole-
dní pěší procházka: univerzita La Sorbonne, Panthéon, Lucem-
burské zahrady, Pont Neuf, podvečerní projížďka lodí po Seině 
(1 hod), večerní výstup na pahorek Montmartre, návštěva basi-
liky Sacré-Coeur, procházka po čtvrti malířů a umělců, osobní 
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volno, nenechte si ujít vyhlášenou „soupe à l‘oignon“, zábavní 
čtvrť Pigalle, noční jízda centrem Paříže na náměstí Trocadero 
s kouzelnou vyhlídkou na osvětlenou Eiffelovu věž, v nočních ho-
dinách 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 po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • poplatek za vjezd do Paříže 5 €/os • pobytová 
taxa cca 1,25 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu) • fakultativ-
ní vstupné do kulturních a historických památek • změna pro-
gramu vyhrazena

2.7. – 6.7.  (státní svátek)    6.490 Kč



ŘÍM A FLORENCIE s návštěvou jezera Lago Albano

nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, procházka na nej-
významnější římský pahorek Kapitol, návštěva Benátského ná-
městí s  ohromným památníkem Altare della Patria, osobní vol-
no, 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 výhle-
dem na celý Řím, společná návštěva Vatikánských muzeí s  ital-
skou průvodkyní v češtině (za příplatek), Sixtinská kaple s nejslav-
nější 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, Špa-
nělské 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 • zákon-
né pojištění CK 
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na re-
cepci hotelu) • fakultativní vstupné do kulturních a historických 
památek • poplatek za  vjezd do  měst Řím, Florencie a  Tivoli  
cca 12€/os •  změna programu vyhrazena

20.5. – 25.5. 7.490 Kč
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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 rezidenci 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 Cro-
ce 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 gale-
riemi a zahradami Boboli, po společné procházce volno k návště-
vě galerie Ufizzi či Galerie dell´Academia se slavnou sochou Da-
vida, 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 extravagant-
ního paláce Villa d´Este s  důmyslnou zahradou, vodními chrli-
či a velkolepými fontánami, prohlídka Hadriánovy vily, antického 
sídla a zahrad císaře Hadriana, odpoledne návštěva světoznámé-
ho městečka Castel Gandolfo s letním sídlem papežů a překrás-
nými výhledy na jezero Lago Albano, návrat na ubytování, veče-
ře, nocleh
4. den: ráno po snídani přejezd do Říma, prohlídka antického 
města, jehož monumentální památky děsí a  fascinují zároveň,  
Koloseum, Konstantinův oblouk, Forum Romanum, Pantheon, 
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SLUNNOU ITÁLIÍ OD SEVERU K JIHU s výlety na ostrovy Capri a Ischia

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 papež-
ského státu Vatikán s  prohlídkou Svatopetrského náměs-
tí a  křesťanského Dómu sv. Petra, dále uvidíme Andělský 
hrad, Pantheon, náměstí Navone, Fontánu di Trevi, Španěl-
ské schody, Forum Romanum a Koloseum, chybět nebude 
i volný čas pro Vás, poté odjezd do oblasti Neapolského záli-
vu, 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 pří-
platek), kde Vás čeká veselý okruh ostrovem, během které-
ho uslyšíte o historii ostrova a uvidíte z nadhledu Aragonský 
hrad, městečka Ischia Porto a Ponte, ochutnáte cappucci-
no v horské vesničce Serrara Fontana a také navštívíte ry-
bářské městečko San´t Angelo se slavnou pláží Maronti, 
chybět nebude ani ochutnávka ostrovních vín a likérů na vy-
hlídce Belvedere a procházka po starobylém Foriu se slav-
ným 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 pod-
večer přejezd trajektem na pevninu zpátky do hotelu, veče-
ře, 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 měs-
ta, jež bylo zničeno sopečným výbuchem  v r. 79, dle časo-
vých možností na zpáteční cestě okružní jízda  Neapolí, ve-
čeře, nocleh
5. den: po snídani odjezd autobusem do přístavu, plavba 
lodí po Tyrhénském moři na fascinující ostrov Capri, kte-
rý si už v antických dobách zamilovali římští císaři (za pří-
platek), ostrovním autobusem do Anacapri, pod nejvyšší vr-
chol Monte Solaro, z něhož je kouzelný výhled na celý ostrov 
a Neapolský záliv, večeře, nocleh
6. den: po snídani odjezd do Florencie, starobylé metro-
pole Toskánska, pěší procházka k  jedné z největších křes-
ťanských staveb světa, dómu Maria del Fiore, dále ke Cam-
panile 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 re-
cepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných ob-
jektů • výlet lodí na ostrov Capri cca 55 € • výlet na Ischii 
cca 25 € • změna programu vyhrazena

28.7. – 3.8. 8.490 Kč
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ISCHIA PRO NEPOSEDY ostrov, který dává sílu a chuť žít

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, slu-
nění, koupání v moři, uvítací koktejl
3. den: dopoledne slunění a koupání v moři, odpoledne romantic-
ká 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 do-
zvíte spoustu zajímavého, ochutnáte capuccino v Serrara Fontana, 
navštívíte rybářské městečko San´t Angelo se slavnou pláží Ma-
ronti, chybět nebude ani ochutnávka ostrovních vín a likérů a dal-
ších místních výborných specialit
5. den: dopoledne malá pěší túra na Monte Epomeo 789 m, nejvyš-
ší horu ostrova s  krásnými výhledy na okolní krajinu a ostrov Ca-
pri, cesta je dlouhá cca 3 km a trvá hodinu, osvěží spremuta, šťáva 
z  čerstvých pomerančů a svačinka „mezi nebem a zemí“ ve měs-
tečku 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, kou-
pání v průzračné vodě, ochutnávka specialit místní kuchyně, folklor 
a tanec přímo na palubě, jedinečný zážitek, který Vám nedá zapo-
menout na ostrov Ischia
7. den: celodenní výlet lodí na ostrov Capri (za příplatek), který 
si už v antických dobách zamilovali římští císaři, malá okružní jíz-
da do Anacapri, pod nejvyšší vrchol Monte Solaro, z něhož je kou-
zelný 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 nakupo-
vání suvenýrů, rozloučení s ostrovem, v podvečer trajekt do Neapo-
le, noční přejezd přes Itálii a Rakousko do ČR 
10. den: návrat do České republiky v podvečerních hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem či letadlem • 7× ubytování (ho-
tel ***) • 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 hote-
lu) • fakultativní výlety • vstupné do navštěvovaných objektů • tý-
denní jízdenku po ostrově cca 15 € • změna programu vyhrazena

5.6. – 14.6.  busem 10.990 Kč
6.6. – 13.6.  letecky 15.990 Kč
11.9 – 20. 9. busem 10.990 Kč
12.9. – 19.9.  letecky 15.990 Kč

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



ISCHIA PRO NEPOSEDY ostrov, který dává sílu a chuť žít ROMANTICKÁ ELBA za poznáním a koupáním

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 tra-
jektem na ostrov Elba do hlavního města Portoferraia, založe-
ného 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 Napo-
leonovy residence Villa dei Mulini, poté odjezd na ubytování, 
koupání a slunění, večeře, nocleh
3. den: po snídani zamíříme do malebné horské vesničky Mar-
ciana, ležící na úpatí majestátních hor, výjezd lanovkou na nej-
vyšší horu ostrova Monte Capanne, jedinečné výhledy na 
rozmanitou krásu ostrova a romantické zátoky, zastávka v sta-
robylé kamenné vesničce Poggio, která učarovala umělcům 
i  politikům jako Greta Garbo či Winston Churchill, zastávka 
v letním sídle Napoleona - San Martino, návrat do hotelu, kou-
pání a slunění, večeře, nocleh
4. den: po snídani se vydáme na jihovýchod ostrova do vinař-
ského městečka Capoliveri, díky své poloze na vrcholu kopce
mezi vinicemi patří mezi nejpůvabnější na ostrově, návštěva 
malebného přístavu Porto Azzurro, se spoustou kaváren, bu-
tiků a obchodů se suvenýry, dobrodružná plavba lodí podél ji-
hovýchodního poloostrova Calamita, návrat do hotelu, koupá-
ní, slunění, večeře, nocleh
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5. den: po snídani prozkoumáme severovýchodní cíp ostrova,
objevíme kouzlo nerostného bohatství tohoto ostrova v  Mu-
zeu 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 rozlou-
číme s ostrovem, trajekt na pevninu do Piombina, v podvečer
zastávka u jezera Lago di Garda, procházka po lázeňském měs-
tě Sirmione a fakultativně možnost relaxace v léčivých prame-
nech 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 • změ-
na programu vyhrazena 

16.9. – 22.9. 9.990 Kč 



ALPSKÁ JEZERNÍ ROMANCE Lago di Lugano, Como a Maggiore19
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padesát metrů nad hladinou a  posezení v  romantické ka-
várně pod platany u pravého italského espressa s panora-
matickým výhledem na jezero, odtud plavba lodí do Bellagia, 
mondénního městečka ležícího na výběžku ostře se zařezá-
vajícím 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 He-
mingway, plavba lodí na Borromejské ostrovy Isola Bella 
s barokním palácem a nádhernými zahradami ze stupňovi-
tých teras s balustrádami a umělou jeskyní v podzemí a Iso-
la dei Pescatori s malou dodnes trvale osídlenou rybářskou 
vesničkou s  dochovanými historickými domky, ryba přímo 
z  jezera k  obědu ve zdejší neopakovatelné rybářské atmo-
sféře, poté přejezd do Locarna, známého festivalového le-
toviska na švýcarské straně jezera, výjezd pozemní a  ka-
binovou lanovkou na vrchol Cardada, ze zdejší zavěšené 
vyhlídkové plošiny se naskýtá jeden z nejkrásnějších výhle-
dů na jezero, prohlídka centra Locarna s hradem Visconteo, 
který možná projektoval samotný Da Vinci, a Velkým náměs-
tím, 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× 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 ob-
jektů • změna programu vyhrazena

16.7. – 20.7. 6.490 Kč

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 čokoládu, 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 vyhláše-
né čokoládovně Alprose s prohlídkou a ochutnávkou mnoha 
druhů kvalitní čokolády a  čokoládových pralinek, možnost 
nákupu, poté přejezd do Lugana, „nejitalštějšího“ města Švý-
carska, ležícího na březích stejnojmenného jezera, prohlíd-
ka centra města v čele s radnicí Palazzo Civico či katedrá-
lou 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 mode-
lů nejvýznamnějších památek a staveb Švýcarska v měřítku 
1:25 včetně modelové železnice projíždějící celým parkem, 
přejezd na ubytování, nocleh
3. den: po snídani přesun k jezeru Lago di Como do Mena-
ggia s kostely sv. Štěpána a sv. Marty a náměstím Giuseppe 
Garibaldiho přímo na břehu jezera se středomořskou pal-
movou promenádou. Poté přejezd lodí do kouzelné vesnič-
ky Varenna s  pastelově barevnými domečky rozesetými 
na svahu nad jezerem, možnost výstupu k  hradu Vezio sto 
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ALSASKO CESTOU VÍNA a večerní Štrasburk 

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 nejvyšší-
mi vrcholy Grand Ballon a Hohneck s dalekými výhledy do oko-
lí, zastávka ve městě Munster, domově známého münsterské-
ho sýra, návštěva domu sýrů s  prohlídkou a  ukázkou výroby, 
ochutnávkou a  možností nákupu tohoto lahodného alsaské-
ho sýra, poté přesun do jedné z nejmalebnějších a nejrozkvet-
lejších hrázděných vesnic Alsaska Eguisheimu s  kostelem sv. 
Petra a hned čtyřmi fontánami, v podvečer přesun do Colma-
ru, prohlídka této perly Alsaska, procházka historickým hráz-
děným centrem s nejkrásnějším rohovým domem Pfister, sta-
rou 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 Bartholdi-
ho muzea, kde je představena tvorba tohoto slavného colmar-
ského rodáka, tvůrce sochy Svobody v New Yorku, pro zájemce 
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posezení v historické restauraci Le Petit Schlossberg na tradič-
ním alsaském Tarte Flambée, nocleh
3. den: po snídani se vydáme vyhlídkovou vinnou stezkou do al-
saské vinařské vesničky Riquewihr, kde vlastnil vinice údajně 
i sám Voltaire, se zachovalou renesanční městskou branou Dol-
der, prohlídka historického sklepa a ochutnávka čtyř vzorků vín 
s  tradičním preclíkem ve vinařství Maison Zimmer, poté pře-
jezd 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 stez-
ce, před níž dostanete plnou hrst popcornu, abyste mohli opič-
kám 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, ná-
vštěva 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 • zá-
konné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 2 € za osobu (hradí se na re-
cepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů 
• změna programu vyhrazena

23.10. – 26.10. 3.990 Kč



HOLANDSKO A KVĚTINOVÉ KORZO s projížďkou lodí po grachtech

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 nej-
větší květinové výstavy Keukenhof na ploše 28 ha, kde Vás do-
slova zaplaví vlna rozkvetlých tulipánů a dalších omamně voní-
cích 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 pro-
cházkou kolem královského dvora až k Mírovému paláci, nave-
čer 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, ochut-
návkou a  možností výhodných nákupů, v  podvečer zastávka 
v Roterdamu, největším evropském přístavu, s vyhlídkovou věží 
Euromast a výjezdem na její vyhlídkovou plošinu, návrat na uby-
tování, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne přejezd do přímořského letoviska 
Noordwij ku na slavné Květinové korzo, přehlídka pestrobarev-
ných 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 Rij ks muzea (Rembrandtova „Noční hlídka“) nebo Van 
Goghova muzea či Muzea voskových fi gurín 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 • zá-
konné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objek-
tů • změna programu vyhrazena

22.4. – 26.4.    7.990 Kč



NARCISKOVÉ KORZO a poklady Solné komory

23

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, a romantické Wolfgangsee 
s majestátní horou Schafberg hrdě se tyčící nad jezerem. 
1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách směrem na Dolní Dvo-
řiště a Rakousko, kolem poledne příjezd k Wolfgangsee, výjezd 
romantickou úzkokolejnou zubačkou na vrchol hory Schafberg 
s fascinujícími výhledy na tři okolní jezera, poté prohlídka idylic-
kého alpského městečka St. Wolfgang se stejnojmenným pout-
ním kostelem. Večer návštěva Noci narcisek v Bad Aussee, kdy 
se centrum města promění v pěší kolonádu za doprovodu hud-
by a mnohých tradičních kulinářských dobrot, přejezd na hotel, 
ubytování, nocleh
2. den: po snídani odjezd do Hallstattu, vyhlídková plavba lodí 
po křišťálově čistém Hallstattském jezeře a  prohlídka tohoto 
nejromantičtějšího rakouského městečka, kde jako by se za-
stavil čas, možnost posezení ve vyhlášeném Café Derbl na Ap-
felstrudelu s kávou, po poledni přejezd do oblasti Obertraunu, 
výjezd lanovkou na Krippenstein, nezapomenutelná světozná-
má vyhlídka „5 prstů“ připomínající rozevřenou dlaň, nenároč-
ná krátká pěší túra mezi nebem a zemí uprostřed alpských veli-
kánů s posezením v typickém horském restaurantu na tradiční 
alpské polévce Tafelspitzbouillon s  ušákem pravého hallstatt-
ského piva, v podvečer zastávka v Bad Aussee na veřejném zdo-
bení alegorických vozů květinovými figurami z kvítků divokých 
alpských narcisek, večer návrat na ubytování, nocleh
3. den: po snídani přejezd do oblasti Ausseerlandu do lázeň-
ského městečka Bad Aussee, považovaného za geografický 

střed Rakouska, návštěva narciskového korza, rakouského nej-
většího květinového festivalu se světoznámým průvodem květi-
nových figur na alegorických vozech centrem lázeňského měs-
ta, které celou oblast a místní promenádu doslova promění ve 
voňavé moře květin, to vše za doprovodu alpské dechové hud-
by, tradičního tance a jódlování a všemožných specialit horské 
kuchyně a pivovarů, po poledni přejezd místní kyvadlovou do-
pravou do Altaussee ke stejnojmennému jezeru, které se pro-
mění ve velkolepé jeviště pro slavnostní květinovou přehlídku 
lodí ozdobených figurami z tisíců narcisových květů, jež za vše-
obecného jásotu a potlesku pomalu proplouvají při břehu tak, 
aby si je každý návštěvník mohl prohlédnout, odpoledne odjezd 
do ČR, návrat v pozdních večerních hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (pension) 
• 2× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: • celodenní vstupenku na nedělní narcis-
kové korzo • pobytová taxa cca 2,50 EUR/osoba/noc (platí se až 
v místě na hotelu) • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/
os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • plav-
ba lodí • změna programu vyhrazena

22.5. – 24.5.    5.490 Kč

RAKOUSKO  • HOTEL & SNÍDANĚ
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SLOVINSKO a Mořská laguna23

Lublaně (město architektury, světoznámý architekt Jožo Pleč-
nik), v pozdních večerních hodinách odjezd směr Rakousko
5. den: návrat do České republiky v dopoledních hodinách
Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování v re-
sortu St. Bernardin (hotel ***) • 2× polopenze • služby prů-
vodce • balíček na cestu • vstup do mořského parku Lagu-
na • zákonné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den •  pobytová taxa cca 2,5 €/os/noc + registrač-
ní poplatek 1 €/os/pobyt (hradí se na recepci hotelu) • fa-
kultativní vstupné do navštěvovaných objektů  • ochutnáv-
ka vína • změna programu vyhrazena

23.10. – 27.10. 6.490 Kč

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 projížď-
ky po jezeře na tradičních loďkách (pletnách) na ostrůvek se 
skvostným kostelem Nanebevzetí Panny Marie se Zvonem přá-
ní z roku 1534, přejezd na jadranské pobřeží do známého leto-
viska Portorože, ubytování v resortu St. Bernardin, příjem-
ná 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 sta-
nice Lipica (bělostní koně, kdysi chlouba Habsburků, španěl-
ská jezdecká škola), cesta vínem do údolí Vipavy, ochutnávka 
a  možnost nákupu vyhlášených vín v rodinném vinařství, ná-
vrat 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, odpole-
dne návštěva největší a nejkrásnější krápníkové jeskyně Evro-
py ve slovinském krasu Postojenské jeskyně, jízda podzemním 
vláčkem, 20 km podzemních chodeb, koncertní dvorana, kou-
zelné scenérie, v podvečer prohlídka hlavního města Slovinska 

SLOVINSKO •  HOTEL & POLOPENZE 
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KOUZELNÁ ČERNÁ HORA za poznáním a koupáním

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, rakij i 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, vsa-
zen do průzračných vod Jadranu, vyhlášený krásou svých pa-
mátek, velkolepými hradbami a  přívětivou atmosférou, kouzel-
né staré město se rozkládá na úpatí strmého skalního masivu, 
ze tří stran omývané mořem, je obklopené mohutnými hradba-
mi, procházka po středověkých hradbách vysokých až 25 met-
rů, a prohlídka starobylého města s knížecím palácem, katedrá-
lou 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 nachá-
zí na černohorsko-albánském pomezí a  je považováno za nej-
krásnější na Balkánu, projížďka lodí po jezeře, fi sh-piknik v origi-
nálním rybím restaurantu, cestou zastávka nad letoviskem Sveti 
Stefan, bývalou rybářskou vesnicí, dnes nejluxusnějším letovis-
kem na pobřeží, které s oblibou navštěvují světové celebrity, pře-
jezd 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 maleb-
né vesnici Njeguši (rodiště černohorského vladyky Njegoše), ná-
vštěva vyhlášené sušárny pršutu, (ochutnávka šunky, sýra a vína 
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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 mra-
morových schodech k mauzoleu vladyky Petra II. Peteroviče Nje-
goše, odkud se naskýtá fascinující výhled do vnitrozemí, na Ja-
derské moře, boku Kotorskou i Skadarské jezero, večeře, nocleh
5. den: snídaně, vvýlet do „města duchů“ s dotykem Orientu Sta-
ri Bar, poté „města pirátů“ Ulcinje, které se nachází nedaleko al-
bánských hranic, fakultativně prohlídka starého města, které  
v 15. a 16. století ovládali obávaní piráti, kteří zde obchodovali s ot-
roky, 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 nej-
zachovalejším středověkým městem v  Černé Hoře (UNESCO), 
procházka starým městem, městské opevnění, paláce, katedrá-
la 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 • zákon-
né pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • pobytová taxa cca 2 €/os/noc (hradí se na re-
cepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných míst 
a objektů • změna programu vyhrazena

8.9. – 14.9.     6.990 Kč



SLUNNÉ KATALÁNSKO za poznáním a koupáním

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 sluně-
ní, ubytování, večeře, večerní procházka po letovisku zakonče-
ná 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 mont-
serratské na posvátnou horu Montserrat a do benediktinské-
ho kláštera, který se nachází mezi nebem a zemí, (poslechne-
me si nejstarší chlapecký sbor Escolania a ochutnáme domácí 
výrobky mnichů), odpoledne návrat do hotelu, večeře, nocleh
5. den: dopoledne slunění a  koupání, odpoledne oblíbený vý-
let do botanické zahrady Pinya de Rosa a rybářského městeč-
ka Blanes, proslulého rybími aukcemi, návštěva vinného sklepa 
s ochutnávkou vín a  likérů a možností výhodného nákupu, ve-
čeře, nenechte si ujít večerní návštěvu ohnivého flamenca na 
šlechtické usedlosti La Masia, nocleh
6. den: odpoledne romantický výlet lodí při pobřeží Costa Bra-
va do středověkého městečka Tossa de Mar, proslaveného fil-
mem Pandora s Avou Gardner v hlavní roli, posezení při sklenič-
ce lahodné sangrie, v podvečer odjezd přes Francii a Německo 
do ČR
7. den: návrat do České republiky v podvečerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4× ubytování  
(hotel ***) • 4× polopenze • 3 výlety (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 vstup-
né do navštěvovaných objektů • změna programu vyhrazena

20.9. – 26.9. 6.490 Kč
24.9. – 30.9. 6.490 Kč
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TROPICAL ISLANDS s exkluzivní KOMBI vstupenkou V CENĚ!26

Pro všechny dobrodruhy (méně i více odvážné) je připrave-
na největší toboganová věž v Německu se čtyřmi různými 
tobogány.
Celoročně otevřená venkovní část Amazonie láká návštěvníky 
250 m dlouhý umělý vodní kanál Wild Water River, kde voda je 
opravdu „divoká“.
Nezapomeňte si vzít s sebou plavky, osušku, plážovou obuv, let-
ní oblečení či župan a opalovací krém, vždyť v tropech se krás-
ně 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 atrak-
ce a restaurace. Platba za útratu při odchodu možná v eurech 
nebo platební kartou.
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 (bus 
zastávka Polabiny Albert) 3:00 • Kolín (bus nádraží) 4:00 • Po-
děbrady (zastávka u Tesca) 4:15 • Nymburk (náměstí) 4:30 •  
Jičín (bus nádraží) svoz 3:30 • Praha (metro Černý Most - hlav-
ní silnice, taxi stop) 5:15
Předpokládaný příjezd do Tropical Islands mezi 9. a  10. hodi-
nou, pobyt ve vodním a saunovém světě, předpokládaný odjezd 
ve 20-21 hodin, návrat po půlnoci!

SOBOTA              
29.2.   •   28.3.

590 Kč 1.690 Kč 1.990 Kč
DĚTI do 6 let DĚTI 6-14 let DOSPĚLÍ

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 skuteč-
ností, můžete si zde po celý den vychutnat pohádkovou teplotu 
vzduchu 26-30 °C. V největším evropském aquaparku si užije-
te 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 Balij-
skou lagunu s vodopádem. Tady se můžete potápět v křišťálo-
vě 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 vodo-
pád, 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.
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BENÁTKY s koupáním v Jadranu27

28

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 Sabbioni, plavba lodí do Benátek, 
pěší procházka s průvodcem: Canal Grande, Ponte Rialto, kos-
tel Santa Maria della Salute, sv. Salvador, Most vzdechů, tržni-
ce, Campo Manin, teatro La Fenice, architektonický šperk Pia-
zza San Marco se stejnojmennou bazilikou, Dóžecím palácem, 
hodinovou věží a slavnou zvonicí Campanile, ochutnat můžete 
i tradiční prosecco (delikátní šumivé víno), oblíbené koktejly na 
osvěžení (spritz aperol, bellini) 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, nocleh v hote-
lu v přímořském letovisku či na okraji Benátek
3. den: snídaně, dopoledne projížďka lodí po Benátské laguně: 
prohlídka ostrova Murano, který proslavili po celém světě míst-
ní 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 ostro-
va Burano s malebnou architekturou, proslaven výrobou kra-
jek, oáza klidu a pohody, ostrov si oblíbili umělci, odpoledne vol-
ný čas v Benátkách na nákup suvenýrů, večer odjezd z Benátek 
přes Rakousko do ČR
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 po-
jištění 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 ho-
telu) • poplatek za vjezd do Punte Sabbioni cca 10 € • fakulta-
tivní vstupné do navštěvovaných objektů • změna programu 
vyhrazena

ITÁLIE  •  HOTEL & SNÍDANĚ 

14.5. – 17.5.   3.990 Kč
9.7. – 12.7. 3.990 Kč 
2.10. – 5.10. 3.990 Kč

MONAVÍKEND



JANOV A CINQUE TERRE aneb dosud neobjevená Ligurie

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 ves-
niček, vtěsnaných mezi skalisky divokého mořského pobřeží, 
které svojí polohou měly vesničany ochránit před častými ná-
jezdy středomořských pirátů, mezi městečky jezdí romantický 
vlak překonávající řadu tunelů, nejprve navštívíme  Portovenere, 
starodávné přístavní městečko na samém cípu národního par-
ku CinqueTerre s kostelem sv. Petra stojícím přímo na skalna-
tém výběžku do moře jako maják, odtud vyhlídková plavba lodí 
podél pobřeží do romantického městečka Manarola s nádher-
nými výhledy na pestrobarevné domečky na skále i nedohled-
né moře, dále se přesuneme vlakem do městečka Vernazza se 
středověkou pevností tyčící se nad mořem a strážící zátoku před 
nebezpečím přicházejícím z moře, odtud se vydáme do města 
Riomaggiore považovaného za vůbec nejkrásnější v celé Ligurii, 
přejezd na ubytování, nocleh
3. den: po snídani prohlídka Janova, nejvýznamnějšího ital-
ského přístavu a hlavního města bohaté středověké Janovské 
republiky, prohlídka centra – starý přístav, dnes proměněný 
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na park a přímořskou promenádu, náměstí Piazza de Ferra-
ri, 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. Vavřince, osob-
ní volno k  návštěvě druhého největšího mořského akvária 
v Evropě, odpoledne přesun do perly Ligurie, města Camogli 
s oblázkovou pláží a nádhernou kulisou rajského zálivu Golfo 
Paradiso a přírodního parku Portofino, možnost koupání v Li-
gurském moři, posezení v místní trattorii či výšlap ke kostelu 
San Rocco s panoramatickými výhledy na záliv a Camogli, ve-
čer 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 • zá-
konné pojištění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na re-
cepci hotelu) • jízdné vyhlídkovým vlakem při pobřeží • fakulta-
tivní vstupné do navštěvovaných objektů • plavba lodí • změna 
programu vyhrazena 

20.8. – 23.8.          3.990 Kč

BENÁTKY s koupáním v Jadranu
MONAVÍKEND



ŽENEVA A SAVOJSKÉ ALPY lanovkou k vrcholům Evropy

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 1× ubytování (ho-
tel **/***) • 1× snídaně • služby průvodce  • balíček na cestu • zá-
konné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objek-
tů a jízdné lanovkami (cca 70 €) • pobytová taxa cca 1 €/os/noc 
(hradí se na recepci hotelu) • změna programu vyhrazena

7.8. – 10.8. 3.990 Kč
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29 MONAVÍKEND

Nechte se okouzlit krásou a velkolepostí 
švýcarsko-francouzské krajiny. Dech se Vám 
bude tajit při pohledu na alpské velikány i mocný 
štít krále evropských hor, Mont Blanc. Pohladíte 
duši v malebných městech a městečkách na 
březích Ženevského jezera a své tělo tělo ozdravíte 
douškem léčivého pramene z městečka Évian-les-
Bains. 
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 výjezd lanovkou, která se od 
r. 1955 pyšní titulem lanovka s nejvyšším převýšením, na Aigui-
lles du Midi (3842 m n. m. - „turisticky nejvýše dosažitelné mís-
to masivu Mont Blanc“), odkud se Vám naskytnou jedinečné po-
hledy na alpské ledovce, po poledni procházka po Chamonix, 
města pod Mont Blancem (4810m), odpoledne výjezd zubač-
kou 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 jeze-
ře (Palác Národů, jezerní vodotrysk Jet d´Eau dosahující výšky 
140 m, Grand Théatre, staré město s katedrálou Sv. Petra, nej-
starší náměstí Bourg de Four, pobřežní promenády, kouzelné 
parky, rodný dům Jean-Jacques Rousseau), po poledni odjezd 
do slavných francouzských lázní Evian na jižním břehu Ženev-
ského jezera, procházka spojená s ochutnávkou léčivého pra-
mene Source Cachat, návštěva vodního hradu Château de Chi-
llon, podvečerní zastávka v malebném městečku Montreux na 
východním břehu jezera, procházka po nábřežní promenádě 
se sochou legendárního Freddie Mercuryho, ve večerních ho-
dinách odjezd směr ČR
4. den: návrat do České republiky v dopoledních hodinách



ŽENEVA A SAVOJSKÉ ALPY lanovkou k vrcholům Evropy  LAGO DI GARDA a večerní Verona 

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 zaříznu-
tého do okolních hor, prohlídka centra města, vodní tvrz Rocca 
di Riva, městská věž Torre Apponale s možností výstupu a da-
lekými 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, za příznivého počasí možnost kou-
pání na zdejší vyhlášené oblázkové pláži s dramatickou kuli-
sou rozeklaných skalisek nad obzorem třpytící se vodní hladi-
ny, odpoledne odjezd do malebného Malcesine ležícího přímo 
pod velkolepým štítem Monte Baldo, výjezd unikátní panora-
matickou lanovkou se speciální rotující kabinou do výšky té-
měř 1700 metrů nad hladinu jezera, krátká pěší túra po hřebe-
ni na unikátní vyhlídku s nezapomenutelnými výhledy do okolí 
a hluboko dolů na jezero, poté procházka po starobylém cent-
ru města, středověký strážní hrad Castello Scaligero, kostel sv. 
Štěpána a kostel Santa Maria di Navene, odjezd na ubytování, 
nocleh 
3. den: po snídani odjezd do mekky vína Bardolina mezi vino-
hrady nad město k rodinnému vinařství Zeni, prohlídka vinař-
ství, procházka mezi vinicemi a ochutnávka tří vzorků v nádher-
ných luxusních sklepích s uskladněnými barrique sudy plnými 
toho nejlepšího místního vína s možností nákupu, poté pře-
jezd do města, krátká prohlídka centra s městskými hradba-
mi a několika raně středověkými kostely, procházka po proslulé 

ITÁLIE  •  HOTEL & SNÍDANĚ 
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pobřežní promenádě, plavba lodí napříč jezerem do středo-
věkého městečka Sirmione, kde jako by se zastavil čas, vodní 
starodávný hrad Castello Scaligero, náměstí Piazza Carducci 
a římská Catullova jeskyně z přelomu letopočtu, pravá italská 
křupavá bruscetta v jedné z místních trattorií tu pro Vás bude 
neopakovatelným zážitkem jako rozloučení s Gardským jeze-
rem, na zpáteční cestě zastávka ve Veroně, večerní procházka 
městem, náměstí Piazza delle Erbe s věží Lamberti, Castel Ve-
cchio s nově obnovenou pozemní lanovkou a vyhlídkovou tera-
sou, kterou musí vidět každý návštěvník Verony a odkud je na 
město ten nejkrásnější a nejfotografovanější výhled, náměstí 
Piazza dei Signori s pomníkem Dante Alighieriho a Casa di Gi-
ulietta, měšťanský dům patřící rodině Kapuletů se slavným Ju-
liiným 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 (ho-
tel **/***) • 1× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zá-
konné pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • pobytová taxa cca 2€/os/noc (hradí se na re-
cepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objek-
tů • změna programu vyhrazena

6.8. – 9.8. 3.990 Kč



BUDAPEŠŤ A DUNAJSKÝ OHYB  s projížďkou lodí do Szentendre31
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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, ná-
městí Vörösmarty, procházka po vyhlášené ulici Váci, posezení 
v nejstarší kavárně Evropy Gerbaud, navštívíme baziliku sv. Ště-
pána, z jejíž kupole se naskýtá překrásný výhled na město, malá 
okružní jízda Budapeští, Andrássyho třída, Státní opera, ná-
městí Hrdinů s památníkem milénia, hrad Vajdahunyad s par-
kem Varosliget, přejezd do hotelu, ubytování, nocleh
2. den: po snídani zastávka na návrší Gellért s krásnou vyhlíd-
kou 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 stej-
nojmenných 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 auto-
busem do vznešeného Visegrádu, sídla uherského krále Maty-
áše Korvína, a dále  podél Dunaje do posvátné Ostřihomi s nej-
větší katedrálou v zemi, kde je pochován i první maďarský král 
Štěpán, v podvečer se vydáme zpět do ČR, návrat v pozdních ve-
černích hodinách.

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 2× ubytování (hotel ***) 
• 2× snídaně • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné po-
jištění 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) • fakul-
tativní vstupné do navštěvovaných objektů • 1× jízdné metrem • 
změna programu vyhrazena 

14.8. – 16.8. 3.990 Kč

MAĎARSKO •  HOTEL & SNÍDANĚ
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SLEZSKO plné záhad a pohody

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 ob-
chodní stezce z Prahy do Vratislavi, lázně si oblíbil a léčivou vodu 
zde popíjel sám hudební skladatel Fryderyk Chopin, procház-
ka spojená s ochutnávkou minerálních vod, návštěva unikátního 
Muzea papírnictví, po poledni zastávka v malebném Kladsku, je-
muž vévodí nevšední barokní pevnost ze 17. století, pěší procház-
ka městem, pod kterým se nachází podzemní labyrint plný záhad 
a pokladů, české kořeny má bazilika Panny Mari s hrobkou Arnoš-
ta z Pardubic a gotický most nad kanálem Mlýnowka, jenž je pova-
žován za Malý Karlův most, poté odjezd do přírodního parku Soví 
hory, kde se ukrývá bájný zlatý poklad Adolfa Hitlera, dobrodruž-
ná návštěva podzemního města Osówka, kde nacisté vybudova-
li 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 Val-
břichu, možnost večeře, nocleh
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POLSKO • HOTEL & SNÍDANĚ

2. den: po snídani prohlídka zámku Ksiaź, který stojí na vyso-
kém skalnatém ostrohu v  nadmořské výšce 395 m nad me-
andrem 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 do-
sud 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, pro-
cházka historickým centrem, katedrála sv. Stanislava, prohlíd-
ka unikátního dřevěného kostela Míru (UNESCO), který je nej-
větším v Evropě, je dlouhý 44 metrů a vejde se do něj 7500 lidí, 
návrat na ubytování, možnost večeře, nocleh
3. den: odjezd do Vratislavi, města založeného českým kníže-
tem Vratislavem, které je pro svou polohu na 12 ostrovech hrdě 
nazýváno Benátkami severu, procházka po Vratislavském Ryn-
ku s pestrobarevnými domy a gotickou radnici, kde se nachá-
zí Pivnice Swídnická, nejstarší v Evropě a pivo zde popíjel Cho-
pin, Goethe či Chaplin, cesta nás zavede  na ostrov Tumski, kde 
můžeme obdivovat města z věže katedrály svatého Jana Křtite-
le, kam pohodlně vyjedeme výtahem, pro zájemce nezapome-
nutelná 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 po-
jištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů 
• změna programu vyhrazena

30.10. – 1.11. 3.490 Kč

MONAVÍKEND
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(co vypijeme, to vypijeme), o hudební zábavu se postará pravý 
a nefalšovaný moravský cimbál.
2. den: po snídani přesun na československé pomezí do sta-
robylého města Skalica, rodiště oblíbené pochoutky – trdelní-
ku, kterou si přivlastňuje hned několik zemí, koncem 18. sto-
letí 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 přine-
sl recept na výrobu trdelníku, dnes si originální skalický tr-
delník jako produkt chráněný Evropskou unií můžete zakou-
pit 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, vy-
hlášená jsou zdejší skalická frankovka a především světozná-
mý skalický rubín pojmenovaný po své rubínové barvě, který 
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-inclu-
sive program ve sklípku se svatomartinskou husou, degusta-
cí, neomezenou konzumací vína a cimbálem • zákonné pojiš-
tění CK  
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • vstup na hustopečské svatomartinské osla-
vy se sklenkou a ochutnávkou deseti vzorků mladých vín (cca 
250 Kč) • změna programu vyhrazena

14.11. – 15.11.     2.990 Kč
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„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 výběr svatomartinských vín z míst-
ních vinařství 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 2020, 
mladá vína budou k ochutnání také v otevřených sklepích ve 
vinařské uličce Na Hradbách, k oslavám se připojí restaura-
ce po celém městě, zkrátka nepřijdou ani ti, kdo dávají před-
nost vínům starších ročníků, otevřená bude i  Stálá vinař-
ská expozice města, která nabízí k  degustaci Hustopečské 
městské víno, za příznivého počasí možnost kondiční pro-
cházky na 2 km vzdálenou rozhlednu Starý vrch uprostřed 
unikátních mandloňových sadů, jednoho z přírodních skvos-
tů střední Evropy
Večer: začátek martinských oslav v historickém sklípku, od-
borně vedená degustace bílých a červených vín, k večeři pe-
čená svatomartinská husa, dále pak obložené talíře, klobásy 
a sýr a samozřejmostí je pak volná konzumace sudových vín 



SVATOMARTINSKÁ HUSA, VÍNA A CIMBÁL v Hustopečích a ve Skalici ADVENTNÍ JEDNOHUBKY

0. ADVENTNÍ VÍKEND
Sobota 21. 11.
Mariazell s čerty  .......................................................... 799 Kč

1. ADVENTNÍ VÍKEND
Pátek 27. 11.
Drážďany a Primark shopping................................... 499 Kč
Sobota 28. 11.
Krakov a kouzelné betlémy  .................................... 999 Kč
Vídeň a Schönbrunn .................................................... 699 Kč
Norimberk a perníky ................................................... 899 Kč
Chiemsee ostrovní advent  ..................................... 1 099 Kč
Neděle 29. 11.
Drážďany Tři oříšky pro Popelku ............................... 599 Kč
Bratislava advent na Dunaji ...................................... 599 Kč

2. ADVENTNÍ VÍKEND
Pátek 4. 12.
Lipsko a Primark shopping ........................................ 599 Kč
Wroclav a Kudowa Zdroj ............................................. 599 Kč
Sobota 5. 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

Neděle 6. 12.
Bautzen a Görlitz kouzlo středověku  ..................... 599 Kč
Linec a Štýr plný pohádek .......................................... 799 Kč
Pasov a plovoucí trhy na Dunaji  ................................. 699 Kč

3. ADVENTNÍ VÍKEND
Pátek 11.12.
Drážďany a Primark shopping  .................................. 499 Kč
Sobota 12.12.
Győr barokní advent a lázně Rába Quelle  ............. 799 Kč
Vídeň a Schönbrunn .................................................... 699 Kč
Budapešť a lázně Széchényi ...................................... 999 Kč
Wolfgangsee advent na jezeře ................................. 999 Kč
Neděle 13. 12.
Wroclav a zámek Ksiaz  .............................................. 599 Kč
Míšeň a Königstein  ..................................................... 599 Kč
Bratislava advent na Dunaji ...................................... 599 Kč

4. ADVENTNÍ VÍKEND
Pátek 18.12.
Lipsko a Primark shopping ........................................ 599 Kč
Sobota 19.12.
Drážďany a Tři oříšky pro Popelku ............................ 599 Kč
Vídeň a Schönbrunn .................................................... 699 Kč
Innsbruck a křišťálový svět Swarovski ................. 1 099 Kč
Harz hrázděný advent s termály ............................... 899 Kč
Neděle 20.12.
Annaberg a hornický advent plný skřítků .............. 599 Kč

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

Prodej bude zahájen v září 2020

ADVENTNÍ JEDNOHUBKY34



36

SILVESTR V EGERU 100% relax, 100% jinak

Oslavte konec letošního roku 100% relax a 100% 
jinak! 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 noc s hvězdami maďarského 
nebe a velkolepým ohňostrojem.
1. den: ráno odjezd do Maďarska, malá okružní jízda Bu-
dapeští, odpoledne příjezd do lázeňského města Eger, 
uvítací přípitek, večeře, odpočinek v hotelovém wellness 
centru (vnitřní bazény s různě teplou vodou, vířivky, pro-
tiproudy, finská sauna, parní lázeň, aromasauna), PŘED-
SILVESTROVSKÁ PARTY (čardáš, guláš, zpěv, tanec), 
nocleh
2. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfür-
dö s  přímým vstupem z  hotelu (venkovní a  vnitřní bazé-
ny s  unikátní léčivou vodou 28-38°C,  obsahem vápníku 
a hořčíku, blahodárně působící na pohybové ústrojí), od-
poledne prohlídka Egeru, nazývaného barokní perlou Ma-
ďarska, večeře, ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC s hvězdami 
maďarského nebe a  velkolepým ohňostrojem (spousta 
dobrého jídla a  pití, živá hudba, zpěv, víno, pálenka a  ta-
nec, vybrané nápoje  zdarma,  půlnoční tombola a radost 
až do rána), nocleh 
3. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfür-
dö, odpolední rituální novoroční očista těla i ducha v jedi-
nečných tureckých lázních ze 16. století Török Fürdö, ve-
čeře, nocleh
4. den: po snídani relaxace v termálech Egertermálfürdö, 
odpoledne veselá jízda po vinné stezce do Szépasszony 

Völgy, posezení ve sklípku při skleničce vína bikavér a lea-
nyka, odpočinek v hotelovém wellness centru, 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 • 4× ubytování (hotel 
Flora 3*) • 4× polopenze • služby průvodce • uvítací přípitek 
• balíček na cestu • výlety dle programu • zákonné pojištění 
CK •  silvestrovská noc • MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • vstupné do navštěvovaných objektů, vstup do 
Tureckých lázní, ochutnávka vína • pobytová taxa 500 HUF/
os/noc (hradí se na recepci hotelu)

ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC  
s velkolepým ohňostrojem JIŽ V CENĚ!
MONABONUS: každý den vstup do termálních lázní a ho-
telového wellness ZDARMA!  

30.12.2020  – 3.1.2021    11.990 Kč 
Sleva 1000 Kč při rezervaci do 30. 9. 2020

MAĎARSKO • HOTEL & POLOPENZE • SILVESTROVSKÁ NOC

Hotel Flora 3*
Ubytování je v oblíbeném hotelu Flora 3* ve 2-lůžkových poko-
jích 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) zaví-
táte 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 SILVESTR V EGERU 100% relax, 100% jinak

MAĎARSKO • HOTEL & POLOPENZE • SILVESTROVSKÁ NOC

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4× ubytování (hotel 
Pelion 4*) • 4× polopenze • uvítací přípitek • předsilvestrov-
ská párty • žhavá silvestrovská noc s velkolepým ohňostrojem 
a slavnostní galavečeře s půlnočním přípitkem • silvestrovská 
koupací show na jezeře Malomtó a županová guláš párty • no-
voroční branch • výlety dle programu • služby průvodce • balí-
ček na cestu • zákonné pojištění CK • MONABONUS 
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30  Kč/os/den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objek-
tů • ochutnávka vína • lázeňská taxa cca 500 HUF/os/noc (hra-
dí se na recepci hotelu)

ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC  
s velkolepým ohňostrojem JIŽ V CENĚ!
MONABONUS: neomezený vstup do termálních bazénů, 
wellness a léčebné jeskyně, sportovně relaxační aktivi-
ty každý den ZDARMA  

30.12.2020  –  3.1.2021   12.990 Kč 

Sleva 1000 Kč při rezervaci do 30. 9. 2020

Silvestr jako žádný jiný! Prožijte letošní Silvestr tak 
trochu jinak. S přáteli a sklenkou lahodného moku 
v blahodárných termálech komfortního hotelu Pelion 
v lázních Tapolca. S přáteli, dobrým vínkem, zdravým 
dechem a úsměvem na rtech vstoupíte do nového roku 
2021. VIVAT SILVESTR, VIVAT MONATOUR! 
1. den: ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska, odpoledne pří-
jezd 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), veče-
ře, PŘEDSILVESTROVSKÁ PARTY, nocleh
2. den: po snídani veselá procházka po lázních Tapolca zakon-
čená koupáním v Mlýnském jezeře pod taktovkou starosty měs-
ta, pro zahřátí ochutnávka tří vzorků balatonských vín a domácí 
pálenky na molu u jezera, gulášová párty (jitrničky, jelita, lango-
še, svařené víno) na terase hotelu, relaxace v  léčebné jeskyni 
a  termálních bazénech, ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC s  hvěz-
dami maďarského nebe a  velkolepým ohňostrojem (silvest-
rovská galavečeře, živá hudba, tanec a zpěv, půlnoční přípitek 
s  lahví maďarských bublinek, novoroční slavnostní bufet a ra-
dost až do rána), nocleh
3. den: snídaně a oběd formou novoročního brunche, po poled-
ni dobrodružný výlet k Balatonu do romantického Szigligetu, kde 
se koná otužilecká slavnost spojená s novoročním koupáním, ná-
vštěva starobylého sklepu Eszterházy pince, pálenka na přivíta-
nou, 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 návštěva unikátní krasové jeskyně spojená 
s projížďkou na lodičkách, odpoledne relaxace v léčebné jesky-
ni a termálních bazénech, večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v léčebné jeskyni a termálních bazé-
nech, po poledni ozdraveni na těle i na duchu odjíždíme domů, 
návrat ve večerních hodinách

Hotel Pelion 4*SUPERIOR

Ubytování je v komfortním hotelu Pelion 4* ve 2-lůžkových kli-
matizovaných pokojích s příslušenstvím, TV, telefonem, trezo-
rem, fénem a minibarem. Klientům je k dispozici na pokojích 
župan. Hotel má vlastní wellness centrum (venkovní a vnitř-
ní termální bazény s atrakcemi, chrliči, vířivkami a protiprou-
dy, saunový svět). Polopenze je formou bohatých švédských 
stolů. Každý den hotel pořádá sportovně relaxační aktivity 
ZDARMA. Maďarským unikátem je léčebná jeskyně v kraso-
vém podloží pod hotelem s možností každodenní dechové te-
rapie a cvičení.
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SILVESTR V HÉVÍZU 100% relax, 100% jinak 

MAĎARSKO •  HOTEL & POLOPENZE • SILVESTROVSKÁ NOC

5. den: po snídani rozloučení s Hévízem, odjezd přes Slovensko 
do České republiky, návrat ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 4x ubytování (hotel 
Helios 3*superior) • 4x polopenze • služby průvodce • ba-
líček na cestu • silvestrovská noc • zákonné pojištění CK • 
MONABONUS
Cena nezahrnuje: • komplexní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den 
• fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • ochutnávka 
vína • jízdné vláčkem • pobytová taxa 550 HUF/os/noc (hradí se 
na recepci hotelu)

ŽHAVÁ SILVESTROVSKÁ NOC  
s velkolepým ohňostrojem JIŽ V CENĚ!
MONABONUS: neomezený vstup do léčebného termál-
ního bazénu a hotelového wellness, sportovně relaxač-
ní aktivity každý den ZDARMA!  

30.12.2020 – 3.1.2021 10.990 Kč 
Sleva 1000 Kč při rezervaci do 30. 9. 2020

Každý se rád vrací do pohody, kde se dobře jí a pije, kde 
je co k vidění, vyvěrají léčivé prameny, voní paprika 
a guláš a v hospůdkách se tančí pravý čardáš. Tentokrát 
oslavte Silvestr v kouzelných lázních Hévíz a ponořte se 
do jedinečného jezera s horkou termální vodou a vstupte 
do nového roku jako znovuzrození. A kdo objeví 
rozkvetlý leknín na jezeře, bude mít štěstí po celý rok!
1. den: ráno odjezd do Maďarska, cesta přes Bratislavu a  dále 
Zádunajím do lázní Hévíz, večeře, živá hudba a tanec, nocleh
2.den: po snídani neomezená relaxace v  hotelovém wellness 
s  léčebným termálním bazénem s  vodou stejného složení jako 
v jezeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda 36–38 °C blahodárně pů-
sobí na pohybové ústrojí, osteoporózu a ekzémy), odpoledne ve-
selá jízda vláčkem „Hévízáčkem“ na Weinberg (dle počasí), pose-
zení při skleničce a ladění formy na večer... Silvestrovská oslava 
(spousta dobrého jídla a pití, zpíváme, tančíme, radujeme se až 
do rána), nocleh  
3. den: po snídani neomezená relaxace v  hotelovém wellness 
s  léčebným termálním bazénem, odpoledne výlet k  Balatonu, 
největšímu sladkovodnímu jezeru střední Evropy, do malebné 
vesničky Szigliget s  typickými domky se střechou z  rákosu, no-
voroční „žbluňk“ do Balatonu, někdo po kotníky, někdo po kole-
na, někdo po pás, někdo komplet, návštěva slavného starobylého 
sklepu Eszterházy Pince, ochutnávka kvalitních vín, možnost ná-
kupu, večeře, živá hudba a tanec, nocleh 
4. den: po snídani neomezená relaxace v hotelovém wellness s lé-
čebným termálním bazénem, odpoledne výlet do městečka Ke-
szthely s barokním zámkem („maďarské Versailles“) a anglickým 
parkem, výstup na zámeckou věž s výhledem na město a Balaton, 
návštěva muzea marcipánu s posezením u kávy a marcipánovou 
dobrůtkou, večeře, nocleh 

Hotel Helios 3*SUPERIOR

Léčebný a Wellness hotel Helios 3* se nachází v krásném roz-
lehlém parku a  je vzdálen pouhých 500 metrů od světozná-
mého termálního jezera Gyógy-tó. Tento hotel je výjimečný 
svým bazénem s termální vodou stejného složení jako v uni-
kátním jezeře a  lázeňskými wellness službami. Pro celkovou 
relaxaci a komplexní ozdravení těla i ducha nabízí každoden-
ní pohybové aktivity (vodní gymnastika, léčebný tělocvik pro 
zdravou páteř a  klouby, procházky za zdravím). Hotel Helios 
nabízí 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, TV, WIFI, telefonem, 
trezorem, lednicí, fénem a balkonem. Klientům je k dispozici 
na pokoji župan.
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FORMULE 1 � VELKÁ CENA MAĎARSKA Eger žije vínem a termály

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 Buda-
peští, odpoledne návštěva v boxech a prohlídka pit line na okru-
hu Hungaroring, navečer příjezd do lázeňského města Eger, ve-
čeře, odpočinek v hotelovém wellness centru (vnitřní bazény 
s různě teplou vodou, vířivky, protiproudy, fi nská sauna, parní 
lázeň, aromasauna), nocleh 
2. den: snídaně, dopoledne relaxace v termálech Egertermál-
fürdö 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 barok-
ní perlou Maďarska, nocleh
3. den: snídaně, sobotní kvalifi kace, celý den na okruhu F1 Hun-
garoring, který je vyhlášen svým letním počasím a leží v údolí 
kolem Mogyorodu, pouhých 20 km od Budapešti, návrat do ho-
telu, relaxace v termálech Egertermálfürdö, večeře, ladění for-
my v Údolí Krásné paní Szépasszony Völgy, posezení ve sklípku 
s ochutnávkou vína bikavér a leanyka, nocleh
4. den: snídaně, odjezd v brzkých ranních hodinách na okruh 
Hungaroring (již se nevrací na hotel) , nedělní závod FORMULA 
1 MAGYAR NAGYDÍJ 2020 (Hungaroring je díky své poloze jedi-
nečný tím, že z většiny míst můžete sledovat dění na 80 % trati), 
odjezd domů, návrat do ČR v pozdně nočních hodinách
KAŽDÝ DEN: vstup do Egertermálfürdö a hotelového well-
ness ZDARMA!
REZERVUJTE SI VČAS 3-DENNÍ VSTUPENKU
(na trénink, kvalifi kaci a závod) za 2.900 Kč
Tato vstupenka je na volné zóny - tzv. „general admission“. 
Děti do 14 let v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou 
mají vstup ZDARMA.

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • 3× ubytování (hotel ***) 
• 3× polopenze • služby průvodce • balíček na  cestu • zákon-
né pojištění CK
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 
30 Kč/os/den • pobytová taxa 500 Huf/os/noc (hradí se na re-
cepci hotelu) • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů 
• ochutnávka vína • změna programu vyhrazena

30.7. – 2.8. 6.990 Kč 
Junior do 14 let 4.990 Kč 
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MAĎARSKO  • HOTEL & POLOPENZE
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MONA FAN SLEVA 599 KČ!
pro fanoušky, kteří F1 s Monatourem již zažili

SILVESTR V HÉVÍZU 100% relax, 100% jinak



AUTOBUSOVÁ FLOTILA MONATOURMyslete na to,
že
musí být.
SRANDASRANDA

www.uniqa.cz

Vždy a všude s cestovním 

pojištěním UNIQA
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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

AUTOBUSOVÁ FLOTILA MONATOUR

S naší autobusovou flotilou se dálek nemusíte bát!

Myslete na to,
že
musí být.
SRANDASRANDA

www.uniqa.cz

Vždy a všude s cestovním 

pojištěním UNIQA
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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

Svěží zájezdy  každý den objevujte na

To musíte zažít ... MONAVÍKENDY

PESTROBAREVNÝ 

AMSTERDAM

KANKÁNOVÁ  

PAŘÍŽ
FLAMENCOVÁ 

BARCELONA

MUZIKÁLOVÝ  

LONDÝN


