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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Milí přátelé cestování a objevování krás Evropy,
právě se Vám v rukách ocitl již třetí katalog společnosti Vega Tour. Letos jsme si dali obzvláště
záležet na jeho obsahu a pestrosti vybraných zájezdů, včetně několika zajímavých novinek v našich
službách stejně jako v nabídce cestovní kanceláře.
Naše cestovní kancelář se již mnoho let specializuje na poznávací zájezdy napříč Evropou.
Aktivní turistika je naší vášní, proto se snažíme vytvářet zájezdy s velmi zajímavým programem.
Na následujících stránkách se tak můžete těšit na výběr toho nejlepšího. Všechny zájezdy máme
osobně ověřené a vyzkoušené. Věříme tedy, že se Vám budou líbit natolik, abyste si během roku
udělali příjemnou a poznávací dovolenou s Vega Tour.
V katalogu nechybí jednodenní výlety, sportovní zájezdy v podobě jednodenního lyžování, plavby po
Jadranu, které můžete pohodlně nakombinovat s naší autobusovou dopravou. Tradičně věnujeme
několik stránek také prezentaci široké nabídky adventních zájezdů, Silvestrovských výletů i dopravě
na našich linkách do Itálie, Chorvatska a Francie.
S oblibou říkáme, že u Vega Tour si své najde každý. Na palubě našich zlatých autobusů vítáme
všechny věkové kategorie, rodiny s dětmi, mladé nadšence, kteří začínají objevovat Evropu, aktivní
sportovce, milovníky horské turistiky, obdivovatele historie a architektury, mořeplavce a cestovatele,
kteří volí pohodlnou a ekonomickou variantu dopravy za svojí vysněnou dovolenou.
Naše letošní společná cesta právě začíná. Pohodlně se usaďte, zapněte si bezpečnostní pásy
a nechce se unášet Vega Tour autobusy do nejzajímavějších míst Evropy.
Příjemné cestování a mnoho nových zážitků Vám přeje
Kolektiv cestovní kanceláře Vega Tour s.r.o.

Vega Tour s.r.o.
web: www.ckvegatour.cz
mail: info@ckvegatour.cz
tel: +420 242 447 242
linková doprava: +420 242 447 235
SOS služba 24h denně: +420 737 202 462

Kontaktní adresa:
Obchodní areál Vídeňská
Vídeňská 142
148 00 Praha 4
IČ: 62917072
DIČ: CZ 62917072

Spojit se s námi můžete i na našich
Facebook stránkách

facebook.com/vegatour.cz

Bankovní spjení
0000005200018259 / 5500
Raiffeisen bank, Olbrachtova 2006/9
SWIFT: RZBCCZPP
140 21, Praha 4, Česká republika

Pojištění CK a Koncesní listina
Naše cestovní kancelář je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. u pojišťovny Generali. Pojistná smlouva pro rok 2018 je evidována pod číslem 1710180028.
Certifikát na rok 2019 najdete od ledna 2019 na našich stránkách ckvegatour.cz
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PROČ PRÁVĚ
s Vega Tour

ONLINE REZERVACE
snadlo a rychle

Výběr zájezdu nebo služby

Operujeme s více než 150 zájezdovými autobusy, minibusy a limuzínami. Pro každý
zájezd nebo dopravu vybereme vždy ten nejvhodnější dopravní prostředek.

Svůj zájezd si snadno vyberete prostřednictvím vyhledávacího filtru
na úvodní stránce webových stránek. Zadejte pro Vás hlavní parametry
a klikněte na ZOBRAZIT NABÍDKU. Vzhled stránky s výsledky si můžete
pohodlně skrze filtr DRUH VÝPISU.

Kvalitní doprava je základ, proto dbáme, aby naše vozy nepřekročily stáří 3 let a byly
v té nejlepší technické kondici.
Pohodlnou a bezpečnou jízdu Vám zajistí polohovatelná sedadla s dostatečným
rozestupem, individuální osvětlení, klimatizace i toaleta v každém autobuse.
Samozřejmostí jsou nejnovější bezpečnostní a asistenční systémy kontrolující jízdu
a bezpečnostní pásy. Vybrané autobusy disponují WIFI připojením k internetu,
a to i za hranicemi ČR.
Na výuku a vzdělávání řidičů klade naše společnost velký důraz. Díky tomu se můžeme
pyšnit jedněmi z nejlepších řidičů nejen v Čechách ale i v Evropě. Naši řidiči pravidelně
procházejí kurzy bezpečné jízdy.

Přejděte k rezervaci
Na kartě zájezdu zvolte sekci TERMÍN. K rezervaci přejdete klikem
na OBJEDNAT. Systém Vás automaticky přesměruje na formulář
rezervace. Zájezd u nás můžete ihned objednat nebo si nezávazně
rezervovat kapacitu.

1. Krok objednávky – REKAPITULACE

Na cestách všichni naši řidiči striktně dodržují mezinárodní předpisy o povolené délce
řízení (novelizovaná Direktiva EHS 561/2006 a starší EHS 3820/85 a AETR). Tímto se
nesnažíme jen jezdit podle platných evropských zákonů, ale také chránit všechny naše
cestující.

V prvním kroku si můžete navolit počet osob, doplňkové služby
a nástupní / výstupní místo. Vyplníte zde objednavatele zájezdu.
První krok Vám umožní zapsat k zájezdu poznámku nebo preferenci
stejně jako uplatnit slevový kód.

V návaznosti na typ zájezdu a roční dobu vybavujeme autobusy hřejivými dekami.

2. Krok objednávky – CESTUJÍCÍ

Během přestávek si můžete vychutnat teplé i studené nápoje z našeho bufetu,
který je pro Vás k dispozici na každé pauze, které děláme v průběhu cesty každé 4-5 h.

Druhý krok Vám umožňuje vyplnit veškerá data nutná k uzavření
smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o dopravě. Pro zajištění
služeb jsou třeba Vaše osobní údaje, které se automaticky vloží
do systému, aniž bychom do nich zasahovali.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

3. Krok objednávky – PLATBA

Naše cestovní kancelář spolupracuje s pojišťovnou Uniqa, která nabízí cestovní pojištění
hned v několika variantách. Více informací o produktu získáte v cestovní kanceláři nebo
na našich stránkách: www.ckvegatour.cz/ke-stazeni - dokument POJISTNÉ SAZBY PRO
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Pojištění lze zajistit na den, na týden, na zimní sporty i s připojištěním
storna zájezdu.

Ve třetím kroku vyberte způsob platby. Na výběr máte bankovním
převod dle banky, platbu online kartou dle preferovaného typu, nebo
platbu pomocí voucheru, kterou se rozumí např. dárkovým poukazem
nebo slevovým kupónem.

Důležité upozornění

4. Krok objednávky – POTVRZENÍ

Zájezdy v tomto katalogu jsou připravovány s velkým předstihem před samotným uskutečněním zájezdu.
Proto si vyhrazujeme právo v závažných a nepředvídatelných případech měnit obsah a rozsah služeb
a podmínky realizace zájezdu. Při neobsazení zájezdu stanoveným minimálním počtem účastníků
je Vega Tour oprávněn zájezd zrušit do 7 dní před zahájením zájezdu. Minimální počet účastníků
je zpravidla stanoven na 32 osob a je uveden na smlouvě o zájezdu. Tiskové chyby vyhrazeny. V případě
malých skupin negarantujeme množstevní slevy.
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Po dokončení objednávky Vám bude na email zasláno potvrzení
v podobě emailu s odkazem na stránku obsahující a dokumenty k Vaší
rezervaci. Tato je řádně zabezpečena přihlašovacími údaji, které se
generují výhradně pro Vás.
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UZAVŘENÉ SKUPINY
za speciální ceny

Cestovní kancelář Vega Tour Vám nabízí jedinečnou možnost využít skvělých
cenových nabídek pro uzavřené skupiny. Program našich zájezdů zachováme,
zajistíme profesionálního průvodce, dopravu a skvělé řidiče. Pro uzavřené skupiny
nabízíme speciální skupinové ceny, tj. individuální kalkulaci daného zájezdu.
Rozhodující je počet osob, tj. čím více vás pojede, tím je cena výhodnější.
Neváhejte nás kontaktovat již dnes!
Tel.: +420 242 447 242
E-mail: info@ckvegatour.cz

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
SLEVA 55+

SLEVA FIRST MINUTE

25-35%

Sleva je poskytnuta na vyžádání nikoli automaticky.

Slevu poskytujeme z katalogové ceny za
osobu. Sleva se nevztahuje na nepovinné
příplatky a cestovní pojištění. Tato sleva není
kombinovatelná s žádnou jinou slevou Vega
Tour, není-li uvedeno jinak.
Sleva platí do 31.12.2018

Sleva ve výši 5% z FIRST MINUTE ceny zájezdu
poskytovaná výhradně ze základní ceny dospělé osoby.
Nevztahuje se na doplňkové služby nebo cestovní
pojištění. Platí pro osoby starší 55 let.

NOVOMANŽELÉ
Sleva ve výši 5% z FIRST MINUTE ceny zájezdu poskytovaná
výhradně ze základní ceny dospělé osoby. Nevztahuje se
na doplňkové služby nebo cestovní pojištění. Slevu lze
uplatnit nejdéle do 1 měsíce od uzavření sňatku.
Sleva je poskytnuta na vyžádání nikoli automaticky.

Množstevní slevy
Poznávací zájezdy:
15 platících osob + 1 osoba ZDARMA
30 platících osob + 2 osoby ZDARMA

Jednodenní výlety:
5 platících osob + 1 osoba za 50% ceny dospělé osoby
10 platících osob + 1 osoba ZDARMA
Množstevní slevy se vztahují vždy na shodné služby či zájezdy při uzavření jedné
smlouvy o zájezdu. Slevu je možné aplikovat na zájezdy v akci first minute, nebo na
katalogové ceny, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

Máte dotaz?
Na webu ckvegatour.cz jsme si pro Vás připravili okénko pro
rychlou online konverzaci. Najdete jej v pravém dolním rohu.
Stačí jen kliknout na lištu „Napište nám zprávu“. Okno rychlé
konverzace skvěle využijete pro dotazy k jednotlivým zájezdům, a
to ve chvíli, kdy si nabídky prohlížíte. Konverzace s našimi kolegy
probíhá přímo v reálném čase. Nemusíte nikam volat nebo psát
zdlouhavé emaily.
Pokud nebudeme online, což se stává pouze po pracovní době a
o víkendu, Vaše zpráva nám bude doručena v podobě emailu, na
který budeme reagovat v co nejkratším čase.
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Itálie

TOSKÁNSKO

s degustací místních vín

Rozmanitá příroda, do dálky se táhnoucí vinice, olivové háje, umění a kultura. To vše a ještě více najdete v Toskánsku, rodišti renesance, které patří k nejvíce navštěvovaným
místům Evropy. Pestrý program Vám ukáže pravou tvář Toskánska.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den: Příjezd do Florencie a společná prohlídka města, během níž uvidíte kostel Santa Croce, Dóm

Santa Maria del Fiore se slavnou Brunelleschiho kopulí, křtitelnici Jana Křtitele a Giottovu zvonici.
Chybět nebude ani „Most zlatníků“, Palazzo Pitty, Galerie Uffizzi a Piazza della Signoria. Odjezd
na ubytování.

3.den: Po snídani návštěva města Pisy i Náměstí zázraků, kde se nachází proslulá Šikmá věž, katedrála

zasvěcená Panně Marii Nanebevzaté, Babtisérium sv. Jana, hřbitov Camposanto Monumentale.
Odpoledne odjezd do Luccy, města obklopeného renesančními hradbami. Prohlédnete si kostel
San Frediano, románský kostel San Michele in Foro a katedrálu San Martino. Zastavíte se na
náměstí Piazza Amfiteatro nesoucí název dle římského amfiteátru, který na tomto místě dříve
stával. Nesmíme zapomenou ani na rodný dům Giacoma Pucciniho. V rámci individuálního volna
můžete navštívit jednu z rodových věží – Torre Guinigi, anebo Torre delle Ore, odkud je krásný
výhled na celé okolí. V podvečer odjezd na degustaci vyhlášeného toskánského vína. Odjezd na
ubytování.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle
programu zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu
(výklad převážně v autobuse, omezen během
prohlídek)

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, degustace toskánských vín
15 EUR, MHD Florencie 3 EUR, celodenní vstup
do lázní 17 EUR cestovní a úrazové pojištění,
příplatek za jednolůžkový pokoj, pobytová taxa
6 EUR/osobu

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov / Svatá Kateřina

4.den: Po snídani odjezd do Sieny. Navštívíme náměstí Campo, kde v minulosti stávalo římské fórum.

Uvidíte Palazzo Pubblico, věž Torre del Mangia, kamennou lodžii Capella di Piazza připomínající
morovou epidemii, mramorovou fontánu Fonte Gaia, Dóm a baziliku Sv. Dominika. Odjezd do
středověkého města San Gimignano, jehož typickým znakem jsou rodové věže. Dále tu uvidíte
katedrálu La Collegiatta, Palazzo del Popolo a zříceninu hradu. Poté odjezd do Volterry, kde se
projdeme po náměstí Piazza dei Priori se stejnojmenným palácem, naproti kterému stojí palác
Pallazo dei Pretorio, jehož součástí je Prasečí věž. O několik kroků dále na vás čeká náměstí
Piazza San Giovanni, kde najdeme dóm Santa Maria Assunta. Večer odjezd na ubytování.

5.den: Celodenní pobyt v lázních Antica Querciolaia, kde můžete relaxovat v krytých i venkovních

bazénech o teplotě až 40°C. Lázně se nachází v nejkrásnější toskánské oblasti nesoucí název
Chianti. Můžete se také projít po samotném městečku, kde se nachází například kostel Svatého
Jana Evangelisty atd. Odjezd do ČR ve večerních hodinách.

6.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
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FIRST
MINUTE

6 590 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

8 990 Kč

TERMÍNY
17.04.-22.04.2019
23.10.-28.10.2019

Itálie

OKOUZLUJÍCÍ BENÁTKY
a Verona

Úchvatné Benátky a Verona, město Shakespearových milenců... Obdivujte historii a atmosféru starých měst, skvostnou italskou architekturu, vychutnejte si pravou italskou
kuchyni, jiskřivé víno…

PROGRAM
1.den:

Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2.den:

Ráno příjezd do Punta Sabbioni. Následuje přejezd lodí do Benátek a prohlídka
Benátek. Během dne můžete vidět například Dóžecí palác, což je jedna
z nejvýznamnějších památek, vybudovaný ve stylu benátské gotiky. Palác byl
rezidencí benátského dóžete, vládce Benátské republiky. Budova postavená ve 14.
století spojuje prvky evropské gotiky a byzantských a východních vlivů, tedy oblastí,
se kterými Benátky obchodovaly. Dále nás čeká bazilika Svatého Marka, hlavní
kostel a jedna z nejvýznamnějších památek v Benátkách. Dnes je to asi nejlépe
zachovaný příklad byzantské architektury. Stojí na náměstí Svatého Marka, vedle
Dóžecího paláce. Následně individuální volno. Ve večerních hodinách přejezd směr
Verona a ubytování.

3.den: Ráno po snídani přejezd do centra Verony, prohlídka s průvodcem. Těšit se můžete

na Arénu, která je třetí největší římskou arénou na světě. Pojmula až 30.000 diváků
z celého Benátska, aby zhlédli souboje gladiátorů, popravy atd. Neunikne nám
samozřejmě ani Casa di Giulietta, měšťanský středověký dům rodu Capuletů na
jehož dvoře je Juliin balkon. Piazza delle Erbe, což je zelný trh s měšťanskými domy
a paláci z 13. až 17. století, který je středem historického města. Piazza dei Signori,
náměstí v jehož středu se nachází pomník Dante Alighieriho a mnoho dalších míst.
Následně individuální volno a ve večerních hodinách odjezd do ČR.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška, ubytování
ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle programu zájezdu,
snídaně, průvodce na zájezdu (výklad převážně v autobuse,
omezen během prohlídek)

CENA NEZAHRNUJE
Plavbu z Punta Sabbioni do centra Benátek a zpět 17 EUR,
vstupy do objektů, cestovní a úrazové pojištění, příplatek
za jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

FIRST
MINUTE

3 490 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

4 990 Kč

4.den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

NÁŠ TIP
Piazza San Marco – centrální náměstí Benátek se svojí dominantou a symbolem
Benátek Basilica di San Marco je pojmenované po patronovi města, evangelistovi
Markovi. Je hlavní dominantou Benátek, vyhledávanou turisti, ale také známými
benátskými holuby. Náměstí Sv. Marka se jako jediné honosí označením piazza,
tj. tržiště, náměstí. Sám Napoleon o něm prohlásil, že je „Nejkrásnějším přijímacím
pokojem v Evropě“.

TERMÍNY
14.02.-17.02.2019
28.03.-31.03.2019
23.05.-26.05.2019
03.10.-06.10.2019
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Itálie

Itálie

ITALSKÉ

BENÁTSKÉ
ostrovy

prázdniny

Vyjeďte do atraktivního přímořského letoviska Lida di Jesola, jehož pláže jsou oceněny modrou vlajkou. Další den pak navštívíme
nejvýznamnější památky Benátek, ostrovy San Giorgio Maggiore, Murano, které je známé výrobou skla; pestrobarevný ostrov
Burano, kde se vyrábí krajky a nakonec téměř neobydlený ostrov Torcello.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den: Příjezd do Jesola, celodenní koupání. Odjezd na ubytování v 19:00 hod.
3.den: Po

snídani odjezd do Benátek, odkud se vydáme
na procházku městem. Projdeme k mostu Ponte Rialto,
dále na náměstí San Marco s Dóžecím palácem. Následovat
bude individuální volno k návštěvě památek. Po obědě
odplujeme na ostrov San Giorgio Maggiore, kde si budete
moci prohlédnout stejnojmenný kostel s klášterem,
vystoupat na vrchol zvonice odkud je nádherný výhled
na celé Benátky a za hezkého počasí i na vrcholky Dolomit. Na
ostrově se nachází amfiteátr z minulého století inspirovaný
architekturou starověkých římských a řeckých divadel. Dále
nás čeká ostrov sklářů Murano, kde si kromě muzea skla
a sklářských dílen budete moci prohlédnout kostel Santa Maria
e San Donato s mozaikovou podlahou. Poplujeme na barevný
ostrov Burano, který je proslulý architekturou a výrobou
krajek. Zde budete mít osobní volno. Jako poslední navštívíme
ostrov Torcello, kde uvidíte například kostel Santa Fosca nebo
baziliku Santa Maria Assunta, před níž se nachází Attilv trůn,
na němž sedával sám vůdce Hunů. Ze slavných osobností tu
pobýval například americký spisovatel Ernest Hemingway.
Z ostrova odplujeme v podvečerních hodinách a vydáme se zpět
do ČR.

4.den: Návrat do ČR kolem poledne.
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CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu (výklad převážně v
autobuse, omezen během prohlídek)

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, plavba po ostrovech
35 EUR, cestovní a úrazové pojištění, příplatek
za jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice
FIRST
MINUTE

3 290 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

4 590 Kč

TERMÍNY
04.07.-07.07.2019
26.08.-29.08.2019
19.09.-22.09.2019

Pojeďte se s námi vykoupat do jednoho z nejoblíbenějších italských letovisek – do Lignana a jeho části Sabbiadoro. Najdete tu pláž
s jemným zlatým pískem, která je každoročně oceněna Modrou vlajkou. Využít můžete pláže veřejné nebo si pronajmout slunečník
s lehátky, popřípadě plážové stany. Ujít byste si neměli nechat návštěvu mola Terrazza a Mare zakončeného barem a diskotékou.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den: Příjezd do Lignana, části Sabbiadoro. Celodenní koupání. Večer
odjezd na ubytování.

3.den: Celodenní koupání v Lido di Jesolo. V podvečer odjezd do Punta

Sabbioni. Zde přesedneme na parník, který nás proveze Benátskou
lagunou. Během plavby bude podávána večeře a rozlévané víno.
Celý večer bude probíhat za doprovodu živé hudby. Krátká zastávka
v Benátkách na náměstí San Marco. Poté plavba zpět do Punta
Sabbioni. Odjezd do ČR.

4.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

NÁŠ TIP
Díky své práci se mi dostalo báječného zážitku, zúčastnit se plavby
po Benátské laguně. Nejdříve nás přivítala posádka lodi, oděna do
námořnické uniformy. Uvnitř byly prostřené, připravené stoly a na
každém z nich láhev vynikajícího italského vína. Již při příchodu hrála
živá hudba. Když loď vyplula, všichni jsme se šli podívat na horní
palubu lodi, ze které byl nádherný výhled. Spolu se sklenkou vína a
příjemnou společností to byla nezapomenutelná chvilka. Asi po půl
hodině, kdy jsme se kochali okolím, jsme byli pozváni na podávanou
večeři. Nejdříve jsme degustovali lasagne, poté spaghetti Carbonara.
Jako hlavní chod jsme si vychutnali plátek vepřového masa s italskými
bylinkami a tomatovou omáčkou, s opečenými bramborami.
Sladkou tečkou nám byla ochutnávka pravého tiramissu. Dále
jsme posedávali, povídali si a užívali si celkově skvělou atmosféru.
Nakonec jsme dorazili do přístavu v Benátkách u náměstí sv. Marka,
kde nás čekala hodinová zastávka. Po příjemné večeři jsme si prošli
to „nej“ z osvětlených Benátek. Po hodině jsme se opět nasedli na
loď, která nás odvezla zpět k autobusu.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu (výklad převážně v
autobuse, omezen během prohlídek)

CENA NEZAHRNUJE
Povinný příplatek za plavbu a večeři
45 EUR, plážový servis cca 17 EUR,
pobytovou taxu 3 EUR, cestovní a úrazové
pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice
FIRST
MINUTE

3 590 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

4 990 Kč

TERMÍNY
04.07.-07.07.2019
05.08.-08.08.2019
05.09.-08.09.2019

Itálie

Itálie

KARNEVAL V BENÁTKÁCH

KARNEVAL VIAREGGIO

Ani letos si nesmíte nechat ujít největší a neslavnější karneval v Evropě, která se koná rok co rok v italských Benátkách! Obdivujte
bujaré oslavy, krásné masky a skvělou atmosféru a pochutnejte si na výtečné italské kuchyni během Vašeho individuálního volna.

Zažíjte město, kde se zrodilo elegantní renesanční umění v kombinaci s velkolepou toskánskou show ve Viareggiu. V současné
době se tematicky zaměřuje na přehlídku podobizen známých osob showbyznysu. O úspěšnosti celé akce svědčí návštěvnost
několika stovek tisíc lidí.

a ostrov Burano

PROGRAM
1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den: V ranních hodinách příjezd na Punta Sabbioni. Přejezd lodí do

Benátek a prohlídka města s průvodcem, během níž navštívíte
náměstí sv. Marka, most Ponte Rialto, baziliku sv. Marka. V
odpoledních hodinách plavba na barevný ostrov Burano, kde se
bude rovněž konat karnevalový průvod. Po jeho konci plavba zpět
na Punta Sabbioni a následný odjezd do ČR.
Doporučujeme Vám, nechte se svézt na gondole, dejte si kávu na
náměstí Svatého Marka, zmrzlinu u starého Itala, projděte se po
mostě Ponte Rialto a prohlédněte si nejkrásnější památky, jako
Dóžecí palác, Bazilika Svatého Marka, Ponte dell´Accademia, Canal
Grande aj.

3.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

NÁŠ TIP
BURANO – jeden z šesti ostrovů Benátské laguny hýřící barvami.
Jeho pestré domky jste již jistě viděli na pohlednicích a fotografiích
Benátek, protože patří mezi největší památky. Legenda připisuje
barevné fasády námořníkům a rybářům, kteří si své domy malovali
sytými odstíny proto, aby z moře snáze trefili domů. Ostrov obývá
dnes asi 2 600 Benátčanů, kteří hrdě udržují všechny stavby v
původním stavu.
Nezapomeňte si zakoupit karnevalovou masku, která je pro tyto
oslavy zcela typická.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, průvodce na zájezdu (výklad převážně v
autobuse, omezen během prohlídek)

CENA NEZAHRNUJE
Plavbu linkovou lodí z Punta Sabbioni do
centra Benátek a zpět – 30 EUR (povinná
položka), případné vstupy do objektů, cestovní
a úrazové pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice
FIRST
MINUTE

2 290 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

3 590 Kč

TERMÍNY
01.03.-03.03.2019

s návštěvou Florencie

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den: Příjezd do Florencie a společná prohlídka města, během
níž uvidíte Dóm Santa Maria del Fiore se slavnou
Brunelleschiho kopulí, křtitelnici Jana Křtitele a Giottovu
zvonici. Chybět nebude ani „Most zlatníků“, Palazzo
Pitty, Galerie Uffizzi a Piazza della Signoria. Odjezd na
ubytování.

3.den: Po snídani odjezd do města Viareggio, kde Vás
čeká celodenní karnevalové veselí doprovázené
průvodem gigantických masek, pyrotechnickou show,
gastronomickými ochutnávkami nebo světovými
sportovními akcemi. Po skončení celé akce odjezd do
ČR.

4.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

NÁŠ TIP
Oslava průvodu se datuje od roku 1873, kdy se konal
první ročník této podívané a v průběhu let ji nezastavila
ani první světová válka. Nejdříve se v průvodu objevovali
triumfální památky ze dřeva nebo kovů. Od roku 1925
nastala revoluce, kdy se začaly poprvé objevovat
obrovské papírové figury a v roce 1930 se zrodil
Burlamacco, postava inspirovaná Commedií dell’Arte,
který se následně stal symbolem celé akce.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle
programu zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu (výklad
převážně v autobuse, omezen během prohlídek)

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, vstup na karnevalový průvod
17 EUR, MHD Florencie 5 EUR, cestovní a úrazové
pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
FIRST
MINUTE

4 590 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

5 290 Kč
TERMÍNY

21.02.-24.02.2019
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Itálie

Itálie

MALÉ PRÁZDNINY V ŘÍMĚ
s vůní cappuccina

Prohlédněte si s námi všechny krásy hlavního města Itálie, které je úžasnou kombinací rozmanitých stylů, vůní i chutí. Prohlédnete
si Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, Andělský hrad, Fontana di Trevi, Španělské schody, Vatikán, Svatopetrské náměstí,
Sixtinskou kapli a mnoho dalších míst a památek.

PROGRAM
1.den: Odjezd v odpoledních hodinách z ČR.
2.den: Dopoledne příjezd do Říma, přejezd do centra MHD,
návštěva Vatikánského státu, prohlídka Nám. Sv. Petra,
chrámu Sv. Petra, Andělský hrad a Vatikánská muzea se
Sixtinskou kaplí. odpoledne individuální volno. Večer se
přesuneme na ubytování

3.den: Dokončíme prohlídku Říma, čeká na nás Koloseum, Forum
Romanum, Kapitol, Benátské nám., Panteon, fontána di
Trevi, Španělské schody a odpoledne individuální volno
například k posezení u vynikajícího italského cappuccina.
V podvečerních hodinách nastoupíme na cestu zpět do ČR.

4.den: V odpoledních hodinách návrat do ČR.

NÁŠ TIP
Andělský hrad – původně Hadriánovo mauzoleum. Kruhová
monumentální stavba vybudována na pravém břehu Tibery
v letech 135-139. Stavba sloužila i jako papežská pevnost,
spojená s tunelem v hradbách s Vatikánem, rezidence a
vězení.
Koloseum – největší antické divadlo dokončené okolo roku
80 n. l., úchvatná světová památka. Pantheon – starověký
kruhový chrám do současné podoby přestavěný okolo roku
120 po Kristu, do roku 609 byl určen pro všechny bohy, téhož
roku byl zasvěcen Panně Marii. Patří k nejvýznamnějším a
nejzachovalejším antickým památkám na světě.
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CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle
programu zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu
(výklad převážně v autobuse, omezen během
prohlídek)

CENA NEZAHRNUJE
Lístky na MHD 3 EUR, vstupy do objektů: Vatikánská
muzea 16 EUR, kopule baz. svatého Petra 7 EUR,
Andělský hrad 8 EUR, Koloseum a Forum Romanum
12 EUR, cestovní a úrazové pojištění, příplatek za
jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA

ŘÍM, NEAPOL, POMPEJE
a Vesuv

Poznávací zájezd za památkami antického Říma s návštěvou Pompejí a jejich zkázy, Vesuvu. Čeká nás také prohlídka impozantní
Neapole. Navštívíte s námi Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, Caracallovy lázně, Andělský hrad, Fontana di Trevi, Vatikán,
Svatopetrské náměstí, Sixtinskou kapli, v Pompejích antické památky, kráter sopky Vesuv i Neapol a její krásné památky.

PROGRAM
1.den: Odjezd v odpoledních hodinách z ČR.
2.den: Dopoledne příjezd do Říma. Do centra města se dopravíme

MHD, prohlídka Říma a jeho nejznámějších památek, projdeme
se po Španělských schodech, navštívime Fontánu di Trevi, Piazza
Navona a mnoho dalšího. Večer se přesuneme na ubytování.

3.den: Po snídani odjedeme na návštěvu Pompejí a sopky Vesuv. V
podvečer přesun na ubytování.

4.den: Po snídani přejedeme do Neapole, kde si prohlédneme historické
centrum města se všemi jeho památkami. Ve večerních hodinách
se vydáme na cestu zpět do ČR.

5.den: V odpoledních hodinách návrat do ČR.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1
osobu dle programu zájezdu, snídaně, průvodce
na zájezdu (výklad převážně v autobuse, omezen
během prohlídek)

CENA NEZAHRNUJE
Lístky na MHD 3 EUR, vstupy do objektů:
Vatikánská muzea 16 EUR, kopule baziliky Sv.
Petra 7 EUR, Andělský hrad 8 EUR, Koloseum a
Forum Romanum 12 EUR, Vesuv 10 EUR, Výjezd
na Vesuv (nutno zakoupit ještě vstupenku)
7 EUR, Pompeje 12 EUR, cestovní a úrazové
pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov / Svatá Kateřina
FIRST
MINUTE

3 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

5 390 Kč

TERMÍNY
21.03.-24.03.2019
10.10.-13.10.2019

NÁŠ TIP
Fontana di Trevi – proslavena byla především scénou z filmu
Sladký život. Dále uvidíte nepřeberné množství kostelů a
chrámů (podle statistiky Claudia Rendiny je v Římě 2.573
kostelů), projdete přes mnoho náměstí, přejdete Tiberu, projdete
se po Španělských schodech a budete nasávat romatnickou
atmosféru starověkého Říma.
Pompeje – Starověké město v italské provincii Napoli, které
bylo 24.8. roku 79 zničené výbuchem sopky Vesuv. Vulkanický
popel, které město zasypal jej dokonale konzervoval a díky tomu
můžeme nyní obdivovat krásy tohoto antického města. Erotické
umění, které je zde všudypřítomné převrátilo pohled na tehdejší
antickou kulturu.

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov / Svatá Kateřina
FIRST
MINUTE

5 290 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

6 990 Kč

TERMÍNY
04.05.-08.05.2019
18.09.-22.09.2019

Itálie

Itálie

FLORENCIE A PISA

JEZERO LAGO DI GARDA

s koupáním u moře

s trochou zábavy

Kouzlo jezera Lago di Garda spočívá především v jeho umístění uprostřed Dolomit, obklopené pozoruhodnou flórou, jehož
nezapomenutelnou atmosféru podtrhuje středomořské klima. Kromě přírodních krás tu najdete mnoho historických památek,
romantických uliček, ale také nejnavštěvovanější zábavní park Evropy - Gardaland.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2.den: V dopoledních hodinách zastávka u jezera Lago di Tenno. Poté
odjezd do města Malcesine. Výjezd lanovkou na horu Monte
Baldo, odkud je překrásný výhled na celou oblast. Následovat
bude podvečerní prohlídka města, během níž uvidíte například
hrad Castello Scaligero se středověkým opevněním. Dále uvidíte
kostel svatého Štěpána, kostel Santa Maria di Navene a radnici,
kde byl vyslýchán Goethe, obviněný ze špionáže. Večer přesun
na ubytování.

3.den: Odjezd v ranních hodinách do Sirmione, kde se projdete
kouzelnými historickými uličkami, budete si moci prohlédnout
vodní hrad, kostel San Pietro in Mavino, kostel Santa Maria della
Neve nebo navštívit pozůstatky římské vily Grotte di Catullo.
Odpoledne možnost pobytu u jezera nebo návštěva místních
termálních lázní. Pokud Vás nezaujal výlet do Sirmione, můžete
pro tento den zvolit návštěvu zábavního parku Gardaland, kde na
Vás čeká spousta atrakcí. Například supermoderní horská dráha
s rychlostí 120 km/h, která patří k 10 nejrychlejším drahám na
světě. Dále můžete vyzkoušet volný pád z výšky 40 metrů nebo
horskou dráhu Sequoia Adventure, kde po celou dobu jízdy bude
vaše poloha vzhůru nohama. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

4.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1
osobu dle programu zájezdu, snídaně, průvodce
na zájezdu (výklad převážně v autobuse,
omezen během prohlídek)

CENA NEZAHRNUJE
Vstup do Gardaland Park 41 EUR dospělá osoba
/ dítě 35 EUR, lanovku na Monte Baldo 20 EUR,
vstupy do objektů, cestovní a úrazové pojištění,
příplatek za jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov/Svatá Kateřina
FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

3 690 Kč
4 590 Kč

TERMÍNY
11.-14.07.2019
26.-29.09.2019

V rámci zájezdu navštívíte Florencii s jejími úžasnými památkami, například katedrálu Santa Maria del Fiore, Giottovu zvonici,
Palazzo Vecchio, proslulý most Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, atd. V Pise nesmí chybět návštěva Piazza dei Miracoli se slavnou
šikmou věží, křtitelnicí a Dómem Panny Marie Nanebevzaté.

PROGRAM
1.den: Odjezd ve večerních hodinách z Prahy.
2.den: Dopoledne příjezd do Florencie, prohlídka úžasného města se
spoustou památek, odpoledne individuální volno. Následně se
přesuneme na ubytování.

3.den: Dopoledne odjezd do Pisy, kde navštívíme památky na Piazza dei
Miracoli. Poté přejedeme na prohlídku toskánského města Lucca.
A následně se přesuneme na hotel, kde bude pro Vás připravená
ochutnávka 3 místních vín a k tomu lehký snack.

4.den: Po snídani se pojedeme na celý den koupat k moři na pláže
Viareggio (možnost pronajmout si slunečníky a lehátka cca 15 až
20 EUR/den slunečník + 2 lehátka), čeká Vás individuální volno na
koupání, procházky po pláži, posezení v restauracích, prostě podle
Vaší nálady. Po koupání ve večerních hodinách se vypravíme na
cestu zpět do ČR.

5.den: V dopoledních hodinách návrat do ČR.

NÁŠ TIP
Ve městě Lucca, které založili Etruskové, navštívíte Piazza
Amfiteatro, kostel Sv.Frediana, náměstí Piazza San Michele se
stejnojmenným kostelem. Poslední den vás čeká koupání ve
Viareggiu, kde najdete spoustu restaurací, barů a obchodů.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu (výklad převážně v
autobuse, omezen během prohlídek)

CENA NEZAHRNUJE
Vstup do objektů, příplatek za vjezd do
Florencie 15 EUR, pobytovou taxu 3 EUR,
cestovní a úrazové pojištění, příplatek za
jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
FIRST
MINUTE

3 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

5 290 Kč

TERMÍNY
03.07.-07.07.2019
01.08.-05.08.2019
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Itálie

STAROVĚKÁ KAMPANIE
a pobřeží Amalfi

Vítá vás jedna z nejstarších evropských oblastí, která je zároveň rodištěm nejznámější italské pizzy Margherita. Zachovalý areál města Herculaneum, kde si prohlédnete divadlo,
fórum, lázně, bazilika a několik chrámů. Překrásné panorama pobřeží Sorrenta, kde podle legendy lákaly Sirény svým magickým zpěvem Odysseovi plavce vracející se z trojské
války. Positano – fascinující město, které okouzlilo nejen mnohé turisty, ale také několik slavných osobností.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v poledních hodinách.
2.den: Příjezd do Neapole. Návštěva historického centra, Neapolského dómu a ulice S. Gregorio
Armeno, která je celoročně plná betlémů. Zastavíte se v kapli Sansevere, projdete
náměstím Piazza S. Domenico Maggiore a Piazza del Gesù Nuovo a dojdete až na Náměstí
lidu s Královským palácem, významným divadlem Teatro di San Carlo, Galerií Umberta
I. a kostelem Svatého Františka z Paoli. Poté navštívíme majestátní hrad Castel Nuovo.
Přejezd na ubytování.

3.den: Dopoledne návštěva Herculanea, kde najdete jedny z nejlépe dochovaných antických
památek, které postihl podobný osud, jako nedaleké Pompeje. Poté přejezd do městečka
Sorrento, v jehož vodách žily podlé řecké legendy bájné sirény. S průvodcem se projdete
na náměstí Piazza Torquato Tasso, kde se nachází i pomník tohoto nejslavnějšího rodáka.
Dále tu uvidíte dóm se zvonicí a mramorovanými mozaikami. Navštívit můžete muzeum
Correale di Terranova s bohatými antickými a středověkými sbírkami. Jedinečný pohled
na okolní skalnaté pláže nabízí terasa místního parku. Fakultativně možnost výletu
na ostrov Capri anebo můžete volné odpoledne trávit na jedné z místních nádherných
plážích. Cestou na ubytování zastávka na ochutnávce vína.

4.den: Po snídani odjezd do Positana, které je považováno za nejkrásnější město
na Amalfském pobřeží. Během společné prohlídky uvidíte kostel Duomo San´t Andrea,
s nepřehlédnutelným schodištěm, antickými sloupy a kazatelnou zdobenou mozaikami.
Dále uvidíte kostelík Nanebevzetí Panny Marie, který je výjimečný díky majolikové kopuli
a dlažbě. Odpoledne individuální volno, které můžete využít k procházce nebo koupání
u moře. Večer odjezd do ČR.

5.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
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CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle
programu zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu (výklad
převážně v autobuse, omezen během prohlídek)

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, fakultativní výlety, MHD 15 EUR,
ochutnávka vína 15 EUR na osobu, cestovní a úrazové
pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov / Svatá Kateřina

FIRST
MINUTE

6 890 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

8 990 Kč

TERMÍNY
22.05.-26.05.2019
11.09.-15.09.2019

Itálie

ITALSKÁ MINESTRONE
plná barev a chutí

Italská polévka Minestrone obsahuje vše, na co si vzpomenete - různé druhy zeleniny, luštěnin, těstovin nebo dokonce masa. Stejně tak i v programu tohoto
zájezdu najdete nejen kulturní památky v Urbinu a Rimini, ale rovněž koupání, nákupy v San Marinu a degustaci místních vín.

PROGRAM
1.den:

Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2.den:

Ráno příjezd do Rimini, prohlídka historického centra, během níž
si prohlédnete například Římský most, Augustovu bránu a Římské náměstí.
Odpoledne osobní volno s možnost koupání. Večer odjezd na hotel.

3.den: Po snídani odjezd do San Marina, procházka historickou částí města,
individuální volno, které můžete využít například k nákupům oblečení,
šperků a obuvi za velmi výhodné ceny. Odpoledne přejezd do Urbina, kde si
prohlédnete místní památky, například vévodský palác Palazzo Ducale, na
nějž navazuje Dóm. Dojdete až na Piazza della Repubblica, kde stojí několik
církevních staveb a rodný dům malíře Raffaela. Cestou zpět zastávka na
degustaci vín a sýrů.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle
programu zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu
(výklad převážně v autobuse, omezen během prohlídek)

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, degustace vína a sýrů 10 EUR,
cestovní a úrazové pojištění, příplatek za jednolůžkový
pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

4.den: Po snídani odjezd na pláž do Rimini. Celodenní koupání, v podvečerních
hodinách odjezd do ČR.

5.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

FIRST
MINUTE

5 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

7 590 Kč

NÁŠ TIP
Itálie chutná nejlépe na talíři, tak si s námi uvařte báječnou polévku Minestrone.
Receptů je na ní hned několik, těžko je zde všechny vypisovat. Základem je
polévková zelenina, loupaná rajčátka a fazole, popřípadě další zelenina dle
chuti. Žádná není ta jediná pravá, protože přísady i způsob dochucení se liší dle
kraje. Minestrone je velmi oblíbená v luxusních restauracích, i když od svého
vzniku patřila do tzv. cucina povera, tedy „chudé kuchyně“.

TERMÍNY
19.06.-23.06.2019
17.07.-21.07.2019
18.09.-22.09.2019
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Francie

NORMANDIE A BRETAŇ
plná rozmanitostí

Pobřeží plné tajemných skalnatých útesů porostlých vřesem, tajemné kamenné pevnosti, opevněná středověká města, přístavy a slavné menhiry. V Normandii najdete nádherné
pobřeží se strmými útesy, zachovalá městečka i jednu z nejnavštěvovanějších francouzských památek Mont Saint Michel.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2.den: Dopoledne příjezd do města Camembert, kde se zrodil stejnojmenný sýr. Návštěva Muzea

Camembertu s degustací normandských sýrů. Přejezd do historického Rouenu, kde si prohlédnete
kostel Svaté Jany z Arku na náměstí Place du Vieux–Marché, místo upálení Panny orleánské,
Hodinovou věž, Justiční palác, katedrálu Notre-Dame s náhrobky normanských vévodů nebo kostel
Saint-Maclou s unikátní kostnicí. Možnost navštívit ultramoderní interaktivní muzeum L’Historial
Jeanne d’Arc věnované Johance z Arku, dále muzeum výtvarných umění Le Musée des Beaux-Arts s
bohatou sbírkou impresionistů, Muzeum uměleckého zámečnictví v prostorách bývalého gotického
kostela, Muzeum keramiky, rodný dům klasicistního dramatika Pierra Corneille, Muzeum Gustava
Flauberta a dějin lékařství, Námořní muzeum apod. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování.

3.den: Po snídani odjezd k Le Mont-Saint-Michel – opevněné románsko-gotické opatství na ostrůvku

uprostřed mořských písčin v zátoce proslulé rozdílem hladiny mezi přílivem a odlivem. Přesuneme
se do městečka Cancale, kde budete moci ochutnat vynikající ústřice, které si odtud nechával vozit
i Ludvík XIV. Dále Saint Malo – malebné město, přístav proslavený boji korzárů proti Angličanům.
Přejezd na ubytování.

4.den: Po snídani se vydáme na výlet do městečka Locronan, jehož jádro tvoří historické žulové domy a v

němž se natáčel film Tři mušketýři. Poté odjezd do rybářského města Corcarneau, kde navštívíte jeho
starou část nacházející se na malém ostrůvku v zátoce. Chybět nebude ani návštěva Maison Courtin,
poslední funkční konzervárny ve městě, která pořádá exkurze a ochutnávky tuňáka. V odpoledních
hodinách odjezd do Carnacu, proslavené neolitickými menhiry rozestavěné v řadách o délce cca 1 km.
Odjezd na ubytování.

5.den: Po snídani odjezd do města Rennes. Navštívíme Staré město, v jehož středověkých uličkách uvidíte

ještě několik typických hrázděných domků. Navštívíte Palais du Parlement de Bretagne ze 17. století,
katedrálu St-Pierre ze 17. století s neoklasicistním interiérem. Navštívit můžete několik muzeí, např.
Musée des Beaux-Arts zabývající se malířskou pontaventskou školou, kultuře a dějinám Bretaně se
věnuje Musée de Bretagne a je tu také interaktivní muzeum vědy s planetáriem Espace des Sciences.
Večer odjezd do ČR.
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6.den: Návrat do ČR kolem poledne.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1
osobu dle programu zájezdu, snídaně, průvodce
na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupné do objektů a na degustace (50-60 EUR),
cestovní a úrazové pojištění, příplatek za
jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

FIRST
MINUTE

6 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

9 990 Kč

TERMÍNY
07.05.-12.05.2019
18.06.-23.06.2019
03.09.-08.09.2019
23.10.-28.10.2019

Francie

NÁVŠTĚVA PROVENCE
s vůní levandule

Provence je bezesporu jedna z nejkrásnějších oblastí Francie nacházející se v jihovýchodní části země. Svým návštěvníkům může nabídnou opravdu hodně. Nádhernou přírodu
s vůní levandule i tisíciletou historii, se kterou je spjat i název Provence pocházející z římského „provincie“. Provence totiž bylo první území, které Římané zabrali mimo Itálii.

PROGRAM
1.den:

Odjezd z ČR v podvečerních hodinách

2.den:

Ráno příjezd do Avignonu, starobylého města a jednoho z hlavních kulturních center Francie.
Navštívíte Papežský plác, katerálu Panny Marie, gotickou hrobku Papeže XXII, katedrálu Notre
Dame, Avignonský most atd. Následovat bude individuální volno. Poté odjezd na ubytování.

3.den: Po snídani odjezd do městečka Grasse, návštěva místní parfumerie Galimard (vstup zdarma),
kde si prohlédnete laboratoře a budete mít možnost vyrobit si svůj vlastní parfém. Pokračování
k rozkvetlým levandulovým polím, čas na focení. Večer ochutnávka regionálních vín a sýrů.
Odjezd na ubytování.

4.den: Snídaně, odjezd do typického provensálského městečka Grimaud (ruiny středověkého hradu,
výhled na záliv St. Tropez). Přejezd do městečka Port Grimaud přezdívaného “francouzské
Benátky”, možnost koupání, volný program. V podvečerních hodinách plavba lodí z Port
Grimaud do St. Tropez (krátká procházka po stopách natáčení filmu o četníkovi: přístav,
citadela, četnická stanice). Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.

5.den: Návrat v odpoledních hodinách do ČR.

NÁŠ TIP
Levandule lékařská patří to klasických rostlin středomoří. Vyhlášená je především díky
své charakteristické vůni. Víte, k čemu všemu se používá? V kuchyni ji můžete najít jak v
lahodných džemech, tak třeba ve zmrzlině nebo levandulovém cukru. Dobrá je i s masem
a jinými bylinkami, jako třeba s majoránkou. Kromě chuti ovlivňuje i zdraví, jelikož její vůně
přispívá k dobré psychické pohodě, uvolňuje napětí a nervozitu, podporuje kvalitní spánek.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, návštěvu parfimerie Galimard ubytování ve
dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle programu
zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů 60 EUR, plavbu z Port Grimaud do
St. Tropez 10 EUR, pobytovou taxu 4 EUR, příplatek
za jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
FIRST
MINUTE

5 490 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

7 390 Kč

TERMÍNY
12.06.-16.06.2019
14.08.-18.08.2019
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Francie

Francie

PAŘÍŽ

PAŘÍŽ

s návštěvou Versailles

kouzelný víkend

Louvre, Eiffelova věž, Sacre Coeur, Montmartre, Versailles a jeho okolí… To vše v sobě ukrývá jedno z nejkrásnějších míst Evropy.
Úchvatné kosmopolitní město s jeho skvostnými památkami a architektonickými unikáty je dokonalou volbou pro chvíle relaxace.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2.den: Krátký okruh autobusem – Pantheon, Sorbona, Notre Dame, kde si

vystoupíme a projdeme přes Centre George Pompidou, Forum des
Halles k Louvru a dále procházkou po Champs Elysées k Vítěznému
oblouku a zpět k Place de la Concorde a dále k opeře. Individuální
volno (nebo návštěva muzea parfémů) a přesun na ubytování.

3.den: Po snídani odjedeme na výlet do Versailles, kde je volný program
v zahradách, nebo fakultativně prohlídka zámku. Cestou z
Versailles se zastavíme v moderní čtvrti La Defense, kde bude
chilku individuální volno. Následně přejedeme na Montparnasse
s možnou návštěvou vyhlídkové terasy a procházka do
Lucemburských zahrad.

4.den: Ráno po snídani nás čeká Eiffelova věž s možnou prohlídkou,
procházka po Martově poli, Invalidovna. Následně se přesuneme k
Moulin Rouge a procházkou přes Montmartre k nádherné bazilice
Sacre Coeur. Návrat do centra. V podvečer individuální program s
možnou projížďkou po Seině. Večerní odjezd do ČR.

5.den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

NÁŠ TIP
Vyhlášené zahrady Versailles byly velkým snem krále Ludvíka XIV,
který byl známý pro svoji lásku k luxusu. Architekt Andre Le Notre
byl pověřen úkolem naplnit královy představy. Zahrady sice prošli
od té doby několika úpravami, ale dodnes je park uchován v takové
podobě, v jaké se po něm procházela královská rodina.
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CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupné do památek, jízdenky MHD (6 EUR),
cestovní a úrazové pojištění, příplatek za
jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

Kouzelné památky, které už z dálky vyzařují eleganci a cit pro detail, na každém kroku vás obklopí bohatá a zajímavá historie míst,
kde se psaly dějiny, světově proslulé galerie, upravené parky a zahrady, typické kavárničky i noblesní restaurace... to vše je Paříž.

PROGRAM
1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2.den: Po příjezdu do Paříže krátký okruh autobusem – Pantheon,
Sorbona, Notre Dame, kde si vystoupíme a projdeme přes
Centre George Pompidou, Forum des Halles k Louvru a dále
procházkou po Champs Elysées k Vítěznému oblouku a zpět
k Place de la Concorde a dále k opeře. Individuální volno
(nebo návštěva muzea parfémů) a přesun na ubytování.

3.den: Ráno po snídani nás čeká Eiffelova věž s možnou prohlídkou,
Martovo pole, Invalidovna. Následně se přesuneme k Moulin
Rouge a procházkou přes Montmartre k nádherné bazilice
Sacre Coeur. Přesun do centra. Odpoledne individuální
program s možnou projížďkou po Seině. Večerní odjezd do
České republiky.

4.den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
FIRST
MINUTE

4 490 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

5 990 Kč

TERMÍNY
18.04.-22.04.2019
19.09.-23.09.2019
24.10.-28.10.2019

NÁŠ TIP
Notre Dame – gotická katedrála z 11.století známá
jako Chrám Matky Boží, Louvre – jedno z největších
muzeí na světe nacházející se v komplexu bývalého sídla
francouzských králů, Champs Elysées – nejznámější ulice v
Paříži dlouhá 2 km, proslavená především výší nájmů, jelikož
patří k nejluxusnějším adresám v Paříži. Eiffelova věž –
ocelová věž patřící k neznámější z pařížských dominant. Věž
měří včetně antény 324 m. Na vyhlídku vás dopraví lanovka
jezdící až do druhého patra, ve čtvrté noze najdete schodiště
pro pěší výstup.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle
programu zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupné do památek, projížďka lodí po Seině
13,50 EUR, Eiffelova věž 7 EUR (2.patro pěšky,
17 EUR výtahem 3. patro), Louvre 15 EUR,
Invalidovna 11 EUR, jízdenky MHD 12 EUR, cestovní
a úrazové pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
FIRST
MINUTE

3 590 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

4 590 Kč

TERMÍNY
14.02.-17.02.2019
25.08.-28.08.2019
19.09.-22.09.2019

Holandsko

Holandsko

AMSTERDAM

PARK KEUKENHOF

kultura i zábava

a Amsterdam

V Amsterdamu uvidíte nejvýznamnější památky města, jako například Oude Kerk, Neue Kerk a Wester Kerk. Zajímavé suvenýry
budete moci pořídit na bleším nebo květinovém trhu. Amsterdam je i městem mnoha muzeí a kulturních památek.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1
palubní taška, průvodce na zájezdu

2.den: Ráno příjezd do Volendamu na rodinnou farmu, kde se seznámíte
s výrobou sýrů a dřeváků. Součástí je rovněž degustace a možnost
nákupu. Poté odjezd do Amsterdamu. Prohlídka centra města, během
níž uvidíte nejstarší městský kostel, dojdete na náměstí Dam, kde se
nachází Nieuwe Kerk a Královský palác. Zastavíte se u květinového
trhu, kde si můžete koupit cibulky mnoha druhů tulipánů, ale i jiných
květin. Následně přesun na Muzeumplein, kde se nachází například
Říšské muzeum, Muzeum Vincenta Van Gogha, brusírna diamantů
nabízející prohlídku zcela zdarma nebo Stedelij muzeum s expozicí
moderního umění. Dále si ukážeme muzeum slavného holandského
piva Heineken a zastavíme se na největším evropském bleším trhu.
Odtud budeme pokračovat ke kostelu Westerkerk, kde jsou uloženy
Rembrantovi ostatky a v jehož těsné blízkosti se nachází dům Anny
Frankové. Prohlídka města bude zakončena plavbou po kanálech.
Večer odjezd do ČR.

3.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

NÁŠ TIP
Holandské sýry, asi jeden z nevyhlášenějších vývozních artiklů této
země. Málo kdo dnes ví, že nejoblíbenější sýry v Čechách, jako je
Eidam nebo Gouda, jsou právě z Holandska. Eidam byl velmi oblíbený
u námořníků, a to proto, že byl lahodný a nekazil se. I po měsíci na
moři si stále pochutnali na báječném sýru.

Vydejte se s námi na pohodovou poznávací cestu do Holandska, při které se můžete těšit na ochutnávku sýrů, příjemný den mezi
tulipány a odpočinek v pohodlném hotelu. Druhý den si prohlédnete věhlasně známý květinový park Keukenhof.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den: Dopoledne příjezd do skanzenu Zaanse Schans, kde si budete

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, plavbu 17 EUR, cestovní
a úrazové pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Ústí nad Labem
FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

1 990 Kč
2 990 Kč

TERMÍNY
22.03.-24.03.2019
07.06.-09.06.2019
30.08.-01.09.2019
11.10.-13.10.2019

moci prohlédnout větrné mlýny a seznámit se s procesem výroby
dřeváků a sýrů. Poté přejezd do Amsterdamu, kde si projdete
město s průvodcem, navštívíte brusírnu diamantů a budete
mít i dostatek času na návštěvu některého z četných muzeí či
největšího evropského trhu. V podvečer plavba po grachtech. Ve
večerních hodinách odjezd na ubytování.

3.den: Po snídani odjezd do květinového parku Keukenhof, kde každý rok
vykvete více než 6 milionů květin, především tulipánů, hyacintů a
narcisů. Celý den budete mít možnost užívat si jedinečného kouzla
největšího evropského parku svého druhu. Ve večerních hodinách
odjezd do ČR.

4.den: Návrat do ČR v poledních hodinách.

NÁŠ TIP
Alegorické vozy – ozdoba květinových slavností má svůj původ již
ve středověku, kde byly hlavní ozdobou pašijových her, kde jejich
výzdoba označovala jednotlivé cechy a skupiny. Od 16.století
získaly na popularitě díky dekorovaným vozidlům a plavidlům v
Londýně na tzv. Lord Mayor Show. Následně se rozšířila tradice
alegorických vozů po celém světě, a to jako pestrý doprovod
rozličných slavností.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Cena nezahrnuje vstupy do objektů, vstup
do květinového parku 16 EUR, plavba po
kanálech 17 EUR, pobytovou taxu 5 EUR,
příplatek za jednolůžkový pokoj, cestovní a
úrazové pojištění (během pobytu)

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
FIRST
MINUTE

3 590 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

4 590 Kč

TERMÍNY
18.04.-21.04.2019
25.04.-28.04.2019
02.05.-05.05.2019

15

Belgie

Belgie

DO BELGIE

BRUGGY

se zastávkou v Bruselu

za poznáním i čokoládou

Navštivte s námi město, které navozuje pocit, že se v něm zastavil čas. Naleznete tu kamenné budovy pocházející ze středověku,
malebná zákoutí a kanály, které uhranuly i Winstonu Churchillovi. Jako má Paříž Eiffelovu věž, Řím Koloseum, Pisa šikmou věž
nebo Londýn Big Ben, tak má Brusel svůj symbol, kterým je Atomium. Chybět nesmí ani gastronomické zážitky.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, průvodce na zájezdu

2.den: Dopoledne příjezd do města Bruggy, kde navštívíte historické
náměstí Markts pyšnící se barevnými štítovými domy. Dále
navštívíte náměstí Burg s bazilikou Svaté krve, která dostala svůj
název podle nejposvátnější relikvie, která se uvnitř nachází –
ampule, která údajně obsahuje kapky Ježíšovy krve a vody. Dále
uvidíte Justiční palác Gerechtshof, gotickou radnici Stadhuis nebo
věž 83 metrů vysokou věž Belfried, odkud je nádherný výhled na
celé město. Chybět nebude ani návštěva gotického kostela Panny
Marie, které ukrývá Michelangelovo sousoší Madony s dítětem.
Případní zájemci mohou navštívit muzeum čokolády, hranolek
nebo absolvovat romantickou plavbu po kanálech. V podvečerních
hodinách přejezd do Bruselu, krátká prohlídka města s průvodcem
a následný odjezd do ČR.

3.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

NÁŠ TIP
Atomium – 165 miliardkrát zvětšený model buňky krystalové
mřížky železa vytvořený ku příležitosti Expo58 stojí dnes v Bruselu
jako neodmyslitelná atrakce tohoto města, a to nemělo stát déle,
jak po dobu výstavy. Díky své popularitě se dostala do seznamu
bruselských pamětihodností.

CENA NEZAHRNUJE
Cena nezahrnuje vstupy do objektů, cestovní
a úrazové pojištění

Ideální příležitost seznámit se blíže s jednou z nejvýznamnějších evropských metropolí - Bruselem. Navštívíte poslední místo
bitvy napoleonských válek a město diamantů - Antverpy. Poslední den se můžete těšit na návštěvu pivovaru Stella Artois.
Ochutnat s námi můžete lahodné vafle, voňavé hranolky, nebo v puse se rozplývající belgické pralinky.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den: Dopoledne příjezd do Bruselu. Uvidíme například katedrálu sv.
Michala, náměstí Grand Place se středověkou radnici, čůrajícího
chlapečka Manneken-Pis, královský palác a královská muzea.
Odpoledne návštěva největšího návštěvnického parlamentního
centra v Evropě. Poté přesun prostřednictvím MHD k Atomiu.
Následuje individuální volno.

3.den: Dopoledne návštěva památníku bitvy u Waterloo. Poté odjezd do

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

1 990 Kč
2 990 Kč

TERMÍNY
15.02.-17.02.2019
10.05.-12.05.2019
19.08.-21.08.2019
04.10.-06.10.2019

Rubensova města – Antverpy, kterému se říká „Jeruzalém západu“.
Zde si prohlédnete náměstí Grote Markt s renesanční radnicí. Dále
uvidíte katedrálu Panny Marie s obrazy od Rubense a samozřejmě
také dům, kde mistr žil. Odjezd na ubytování.

4.den: Dopoledne příjezd do Gentu, kde si prohlédnete hrad Gravensteen
a katedrálu sv. Bavona. Poté přejedete do města De Panne, zde
nasednete na nejdelší tramvajovou linkou na světě délce 68 km,
projedete podél písečných dun a pláží mezi hranicemi s Francií
a Nizozemskem a dojede až do přístavu Oostende, největších
belgických lázní. Zde navštívíte lázeňskou kolonádu, prohlédnete si
královskou rezidenci a pevnost Fort Napoleon. Přejezd na ubytování.

Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Atomium 12 EUR, Mini-Europe 11,40 EUR,
Waterloo 5 EUR, MHD cca 10 EUR, tramvaj
Kusttram 3 EUR, cestovní a úrazové pojištění,
příplatek za jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
FIRST
MINUTE

7 690 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

8 990 Kč

5.den: Po snídani odjezd do Lovaně, kde nás čeká exkurze v pivovaru Stella
Artois. Poté prohlídka historického centra s gotickou radnicí. Dále
uvidíte nejkrásnější stavby pozdní brabantské gotiky, gotický kostel
sv. Petra a kostel sv. Michala a Katolickou univerzitu. Poté odjezd do
Lutychu, kde si prohlédnete historické centrum. V podvečer odjezd
do ČR.

6.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
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CENA ZAHRNUJE

TERMÍNY
26.04.-01.05.2019

Polsko

Švýcarsko

ZA POKLADY

KRÁSY POLSKÝCH MĚST

Švýcarska

Budete mít příležitost spatřit největší přírodní krásy, které Švýcarsko nabízí, a díky nim pochopíte, v čem spočívá opravdové
bohatství této země. Společně ochutnáme pravou švýcarskou čokoládu, vyhlášené sýry a mnoho dalších delikates. Díky našemu
programu si můžete Švýcarsko prohlédnout doslova z 360°.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v nočních hodinách.
2.den: Dopoledne návštěva města Luzern. Uvidíte most Kapellbrücke,

nejstarší dřevěný most v Evropě. Jeho součástí je osmiboká
vodárenská věž, která byla v minulosti majákem, pokladnicí, ale i
vězením a mučírnou. Ze sakrálních staveb uvidíte Hofkirche, Jezuitský
kostel, v jehož těsné blízkosti se nachází palác Ritersche, dnešní sídlo
kantonální vlády. Odpoledne odjezd do městečka Maienfeld, odkud se
vydáte hodinovou procházku do vesničky Heididorf spjatou s dětskou
hrdinkou Heidi, děvčátko z hor. Večer odjezd na ubytování.

3.den: Dopoledne příjezd do Bellinzony, prohlídka místních hradů. Poté odjezd
do muzea čokolády s ochutnávkou a možností nákupů. V podvečer
zastávku v Luganu, ležícího u ledovcového jezera. Z dochovaných
památek si prohlédnete například katedrálu San Lorenzo, kostel Santa
Maria degli Angioli, nebo radnici Palazzo Civico na náměstí Piazza della
Riforma. Odjezd na ubytování.

4.den: Příjezd do městečka Täsche, odkud vyjedete ozubnicovou železnicí

do Zermattu. Odtud dále výjezd ozubnicovou železnicí na vrcholek
Gornergratt, který nabízí návštěvníkům fantastický výhled na
Matterhorn a Monte Rosu, včetně nejvyššího švýcarského vrcholu Pic
Duffour. Individuální volno budete moci využít k prohlídce městečka
Zermatt. Večer odjezd na ubytování.

5.den: Dopoledne příjezd do lyžařského centra Engelberg, odkud se vydáte

k vrcholu Titlisu. Zde se nachází skutečná rarita v podobě rotační
visuté lanovky Titlis Rotair, která vás přemístí na vrchol Malého Titlisu.
Díky rotaci o 360° uvidíte panorama všech okolních vrcholů. Trasa
pokračuje 140 metrů dlouhou ledovcovou jeskyní. Navštívit můžete
také snowpark s řadou atrakcí. Individuální volno. Večer odjezd do ČR.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1
palubní taška, ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji pro 1 osobu dle programu zájezdu,
snídaně, průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů: Heididorf 10 CHF,
čokoládovna 3 CHF, zubačka do Zermattu
15 CHF, zubačka na Gornergratt 70 CHF,
Titlis 80 CHF, cestovní a úrazové pojištění,
příplatek za jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

8 990 Kč
10 990 Kč

TERMÍNY
07.05.-12.05.2019

Navštivte s námi krásy polských měst. Projdeme si vyhlášeným historickým centrem Krakowa, prohlédneme si solný důl
Wieliczka, zavítáme i do hlavního města Polska, do Varšavy a mnoho dalšího. Místa, která sehrála nemalou úlohu ve světových
dějinách vás jistě okouzlí.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR ve 23:00.
2.den: V ranních hodinách příjezd k solného dolu Wieliczka, kde bude
následovat dvouhodinová prohlídka.
Odpoledne prohlídka
Krakowa a jeho nejvýznamnějších památek, ke kterým patří hrad
Wavel, historické centrum s náměstím Rynek Glowny. Večer
odjezd na ubytování.

3.den: Po snídani odjezd do Katowic, krátká prohlídka města, poté odjezd
do Varšavy, kde si prohlédnete Staré město, Sloup Zikmunda III.
Vasy, Královský zámek, Novogotickou katedrálu Sv. Jana, zbytky
opevnění Barbakan, Rynek Starego Miasta, Palác kultury a vědy,
Palác kultury, Palác Krasinských nebo Citadelu. Ve večerních
hodinách odjezd na ubytování.

4.den: Po snídani odjezd do Lodže. Zde navštívíte místní katedrálu,
Lodžský paláci, Piotrkowskou ulici. Odpoledne odjezd do
Vratislavi, v jejímž centru naleznete gotickou radnici, Halu Století
a Vratislavská operu. V podvečer odjezd do ČR.

NÁŠ TIP
Katowice, Slezské vejvodství, jsou dnes významným polským
městem, které nabízí mnoho významných památek. Město vzniklo
hlavně díky bohatým zásobám nerostných surovin, převážně
černého uhlí. Poslední zastávkou bude město Lodž, které je třetím
největším městem v Polsku. Krakow je do dnešních dní znám
hlavně jako sídlo polských králů.Historické kouzlo tohoto města na
vás bude dýchat na každém kroku.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, cestovní a úrazové pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Havlíčkův Brod, Brno, Olomouc, Ostrava
FIRST
MINUTE

4 590 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

5 990 Kč

TERMÍNY
12.09.-15.09.2019

6.den: Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.
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Rakousko

Rakousko

NÁRODNÍ PARK

DACHSTEIN

Hallstatt a Gosau

Vysoké Taury

Jedinečnost této lokality spočívá v nádherné krajině tvořené horami, loukami a jezery. Pokud hledáte odpočinek uprostřed
přírody, vydejte se s námi poznávat okolí severních vápencových Alp.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Po příjezdu výjezd lanovkou z
Obertraunu k zastávce Schönbergalm, kde budete mít možnost
prohlédnout si Velkou ledovou jeskyni. Poté jízda na vrchol
Krippenstein, kde se nacházejí vyhlídky Welterbespirale („Spirála
světového dědictví“) a „Pět prstů“ s fantastickým pohledem
na Dachstein a oba jeho ledovce. Vyhlídka „Pět prstů“ dostala
svůj název podle pěti vyhlídkových můstků, připomínající tvar
ruky. Nachází se nad více než 400 m hlubokou propastí v oblasti
Hallstatt-Dachstein. Cestou zpět si budete moci prohlédnout
Mamutí jeskyni. Odjezd na ubytování.

2.den: Po snídani odjezd do Hallstattu. Nejdříve společně vyjedeme do
podzemního světa, kde se nachází nejstarší solné doly na světě.
Součástí prohlídky je i speciální hornická skluzavka, hra světel
nad podzemním jezerem a poslechnete si nejen odborný výklad
o těžbě, ale také pověst o „muži v soli“. Po skončení návštěvy
se projdete po městečku a dojdete až k překrásnému jezeru,
které je opravdovým skvostem. Pro zájemce možnost hodinové
okružní plavby přes Obertraun. Odpoledne hodinová zastávka v
romantickém městečku Gosau. Poté odjezd do ČR.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, cestovní a úrazové
pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj,
pobytová taxa 3 EUR

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice
FIRST
MINUTE

2 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

3 690 Kč

NÁŠ TIP
Zájezd „na míru“ pro všechny nadšence krásné horské přírody
a turistky. Odpočiňte si od ruchu velkoměsta a navštivte s námi
Alpy v Rakousku, konkrétně Dachstein, Hallstatt a Gosau. Těšit
se můžete na všudypřítomnou horskou přírodu, soustavu
ledovcových jeskyní, nebo třeba Hallstattské jezero.
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TERMÍNY
15.06.-16.06.2019
03.08.-04.08.2019

Vydejte se s námi skrze nedotčenou přírodu Rakouska. Prohlédneme si nejvyšší giganty rakouských Alp i kouzelné jezero s takřka
křišťálově čistou vodou.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Kolem 8 hod ráno
výjezd vysokohorskou panoramatickou silnicí Grossglockner
Hochalpenstrasse, dojedeme pod nejvyšší vrcholy rakouských Alp,
mezi nimiž zaujímá majestátní pozici také nejvyšší hora Rakouska
– Grossglockner (3.798 m). Z výšiny císaře Františka Josefa můžete
dojít až k největšímu ledovci Východních Alp – Pasterze. Kromě
okouzlujících panoramat se tu setkáte také se zajímavou faunou
a flórou. Milovníky zvířat jistě potěší setkání s rozkošnými svišti.
Odpoledne přejezd do Zell am See, což je jedno z nejznámějších
středisek zimních sportů, kde se nachází rovněž lázně, a jehož
překrásnou kulisu tvoří jezero Zeller See. Historické jádro není
nikterak velké, ale krásně upravené a má uchvacující atmosféru.
Zdejší barevné domy zdobené malbami i zvenčí skutečně stojí za
to. Procházka podél jezera je pro návštěvníky velmi příjemným
zážitkem. V podvečer odjezd na ubytování.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, cestovní a úrazové
pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj,
pobytová taxa 3 EUR

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

2.den: Ráno odjezd ke Krimmelským vodopádům, Z parkoviště k dolnímu
vodopádu dojdete přibližně za 20 minut a odtud pak stoupá stezka
k jednotlivým vyhlídkám. Záleží na zdatnosti a rozhodnutí každého,
jak vysoko vystoupá. Celkově trvá prohlídková trasa asi 4 hodiny.
Tyto vodopády překonávají výškový rozdíl 400 metrů, což je řadí
na páté místo na světě. Při cestě k vodopádům se zastavíme v
lyžařském městečku Kitzbühel. Kolem 16:00 odjezd do ČR.

NÁŠ TIP
Milovníci krásné přírody se mohou těšit na výlet do Národního parku
Vysoké Taury, kde se Vám naskytnou stovky kilometrů značených
cest, jak užších méně náročných, tak i vysokohorské túry.

FIRST
MINUTE

2 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

3 690 Kč

TERMÍNY
15.06.-16.06.2019
03.08.-04.08.2019

Rakousko

Rakousko

RAKOUSKEM

TAUREN SPA

po Zell am See a okolí

v Zell am See - Kaprun

relaxace pro náročné

V tomto poznávacím zájezdu navštívíme jedny z nejkrásnějších míst Rakouska a rakouských Alp. Po cestě nás čeká mnoho
evropských unikátů, jako například nejvyšší vodopády, nejvyšší průjezdný průsmyk Grossglockner, největší ledová jeskyně.

PROGRAM
1.den: Brzký ranní odjezd z ČR. Zastávka u jezera Mondsee. Cesta do
města Hallein a jednoho z nejstarších solných dolů na světě. Další
zastávka bude v Bischofshofenu a individuální volno s možností
návštěvy místního kostela (známý Rupretikreuz z 8. stol.). Přejezd
do Zell am See a ubytování.

2.den: Po snídani nás čeká cesta do Kitzbühelu, odkud se dostanete

lanovkou na okolní vrcholy. Navštívíme Krimmelské vodopády –
nejvyšší vodopády v Evropě s možností vyhlídky. V podvečer návrat
do Zell am See, individuální volno.

3.den: Po snídani se vydáme přes Bruck vysokohorskou vyhlídkovou silnicí
Grossglockner. Zastávka na výšině Franz Josefa I. (výhled na nejvyšší
horu Rakouska – Grossglockner) s vycházkou a budeme pokračovat
do Heiligenblutu, což je poutní kostel s vyřezávaným oltářem. Další
zastávka ve městečku Lienz a poté známou Felbertauernstrasse
přejezd na ubytování.

4.den: Po snídani odjezd do Werfenu, kde je možnost navštívit největší
ledovou jeskyni v Evropě – Riesenwelt. Odjezd do ČR.

NÁŠ TIP
Silnice Grossglockner Alpenstrasse nás zavede až na vyhlídku Franz Josef.
Pokud jste milovníky přírody a chlupatých zvířátek, jistě se zastavíte u
jedné z cedulek značící stanoviště svišťů. Možná vás to překvapí, ale
opravdu přesně na těch místě svišti stojí a koukají po turistech. Chvilkové
zastavení a pozorování jejich panáčkování vás jistě rozveselí.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, cestovní pojištění
a pojištění storna zájezdu, příplatek za
jednolůžkový pokoj, pobytová taxa 5 EUR

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Příbram, Písek, České Budějovice

FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

4 290 Kč
5 990 Kč

TERMÍNY
23.05.-26.05.2019
05.09.-08.09.2019

Odpočiňte si v moderním lázeňském rezortu uprostřed Vysokých Taur. Využít můžete 10 bazénu a 13 různých saun, dětského
světa, různých relaxačních nebo animačních programů. Jako bonus k příjemnému lenošení je překrásná horská příroda.

PROGRAM
1.den: Odjezd v brzkých ranních hodinách. Příjezd k Tauren Spa v cca
8:30 hodin. Následovat bude celodenní individuální volno, které
můžete využít k relaxu v tomto moderním komplexu o velikosti
20 000 m². Využít můžete bazénů, saun, parních lázní apod.
Nudit se tu nebudou ani děti, pro které tu je dětský svět Kidstein
Spa. Pro zájemce o turistiku je zde možnost výletu na nedaleký
Kitzsteinhorn, který se nachází severně od nejvyššího rakouského
vrcholu Grossglockner. Z vrcholu, kam vás pohodlně dopraví
lanovka, se vám naskytne dech beroucí pohled na okolní pohoří.
Lanovkou Kitzsteinhornu se zastávkou v 3 029 m se dopravíte
k ICE ARENA, která v létě nabízí sáňkování a zábavu na sněhu
pro celou rodinu.Tauren Spa dále nabízí dětský svět Kidstein s
programem pro děti od 3 let. Přejezd na ubytování.

2.den: Po snídani do poledních hodin osobní volno. Odpolední odjezd do ČR.

NÁŠ TIP
Tauren Spa vodní a saunový svět se nachází na 20 000 m2.
Venkovní a vnitřní prostory jsou uzpůsobeny tak, aby měl každý
host své lehátko. Uvolnit se můžete ve 13 typech saun a parních
lázních. Vodní svět nabízí 10 vnějších bazénů a relaxačních koutků.
Milovníci vodních radovánek si zde najdou svůj ráj na zemi.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Spa celodenní vstup 30 EUR, příplatek za
Sauna Welt 12,50 EUR vstupy do objektů,
lanovka, cestovní pojištění, příplatek za
jednolůžkový pokoj, pobytová taxa 3 EUR

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice
FIRST
MINUTE

2 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

3 990 Kč

TERMÍNY
25.05.-26.05.2019
07.09.-08.09.2019
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Rakousko

Dunajské metropole

TŘI PERLY

MOZARTOVA VÍDEŇ
a okolí

Dunaje

Město hudby a kultury, které inspirovalo v tvorbě takové velikány, jako byl Mozart, Beethoven či Schubert. Během poznávacího
zájezdu navštívíme ty nejkrásněji skvosty, které nám tato metropole nabízí, a to včetně sladké tečky v podobě Sachrova dortu.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. V poledne příjezd do Vídně,
autobusem okruh po Ringu, následuje procházka s průvodcem od
památníku Marie Terezie přes Hofburg ulicí Kohlmarkt, Graben ke
kostelu sv. Štěpána. Odpoledne individuální volno, doporučujeme
návštěvu Hofburgu nebo procházku po známé Mariahilferstrasse.
Navečer odjezd na ubytování.

2.den: Po snídani odjezd do Belvederu – barokní sídlo Evžena Savojského
a k Hundertwaserhausu. Po krátké prohlídce přejedeme k
Schönbrunnu, letní rezidenci Habsburků. Odpoledne návštěva
Prateru nebo osobní volno. Večer odjezd na ubytování.

3.den: Po snídani odjezd do Mayerlingu, návštěva barokního opatství
Heiligenkreuz a nakonec městečka Laxenburg, které bylo
útočištěm Habsburků. Je zde krásný zámecký park s neogotickým
hradem Francesburgem. Odjezd do ČR.

NÁŠ TIP
Překrásné historické město, které nám je blízké, má rozhodně
co nabídnout. Ve Vídni se můžete těšit na historii, zábavu i dobré
jídlo. K nejkrásnějším památkám a kulturnímu dědictví patří Dóm
sv. Štěpána, kostel sv. Petra, Schönbrunn, Vídeňská státní opera,
kostel sv. Karla Boromejského a mnoho dalšího.
Ochutnat můžete výborný Sachrův dort v hotelu, kde tento lahodný
dezert poprvé spatřil světlo světa, zapít ho můžete výtečnou
vídeňskou kávou.
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CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, MHD Vídeň (doporučujeme
15 EUR) cestovní a úrazové pojištění, příplatek
za jednolůžkový pokoj, pobytová taxa 5 EUR

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Jihlava, Brno, Mikulov
FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

3 990 Kč
4 690 Kč

TERMÍNY
12.04.-14.04.2019
20.09.-22.09.2019

Navštivte s námi jedinečná města Vídeň, Budapešť a Bratislavu, jimiž protéká řeka Dunaj. Ve Vídni se můžete těšit například na
barokní zámek Schönbrunn, kostel Sv. Petra, nebo Kapucískou hrobku či můžete ochutnat originální Sachrův dort.

PROGRAM
1.den: Odjezd v brzkých ranních hodinách z ČR do Bratislavy, největšího
města Slovenska, které se rozkládá na obou březích Dunaje.
Následuje prohlídka města s průvodcem. Poté odjezd do Budapešti,
kde je zajištěné ubytování.

2.den: Po snídani se vydáte na prohlídku hlavního města Maďarska, které
řeka Dunaj dělí na Budu a Pest. Zajdeme do tržnice Vásárcsarnok.
Následuje prohlídka historické části města. Navštívíte Margaretin
ostrov, Parlament, Budínský hrad a další památky. Ubytování v
Budapešti.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, MHD Vídeň a Budapešť,
cestovní a úrazové pojištění, příplatek za
jednolůžkový pokoj, pobytová taxa 4 EUR

3.den: Po snídani odjezd do Vídně, která je největším rakouským městem a
současně nejvýznamnějším kulturním, politickým a hospodářským
centrem země. Historické centrum Vídně bylo v roce 2001
zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Prohlídka města
s průvodcem. Navštívíte vyhlášenou cukrárnu Sacher, historické
centrum města. Ubytování ve Vídni.

4.den: Po snídani odjezd na prohlídku kláštera Melk a Krems. Návrat zpět
do ČR.

NÁŠ TIP
V Budapešti vás jistě zaujme bazilika sv. Štěpána, etnografické
muzeum, ale třeba i poctivý Maďarský gulášek, salámy nebo
víno. Bratislava Vám nabízí krásný Bratislavský hrad, nebo třeba
Michalskou bránu. Navíc kde jinde si pochutnat na kapustnici a
haluškách než v dobré restauraci na Slovensku?

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Jihlava, Brno, Mikulov
FIRST
MINUTE

4 290 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

5 990 Kč

TERMÍNY
18.04.-21.04.2019
10.10.-13.10.2019

Německo

Německo

NA ZÁMKY

BODAMSKÉ JEZERO

Ludvíka Bavorského

a okolí

Nechte se okouzlit překrásnou přírodou, bohatou historií a nezaměnitelným kouzlem Bavorska. Překrásný barokního zámek Linderhof
a hlavně nejznámější zámek Bavorska a snad i celého Německa - Neuschweinstein, který se stal inspirací pro Walta Disneyho.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách. Dopoledne prohlídka
barokního zámku Linderhof s umělou jeskyní a jezírkem, dokonale
integrován do okolní alpské krajiny. V parku je rozmístěno několik
budov různých typů. Dále v parku nalezneme umělé vodopády a
funkční vodotrysk.
V poledne se přesuneme k nejznámějšímu bavorskému
zámku, Neuschweinsteinu. Jde o jeden z nejznámějších a
nejnavštěvovanějších turistických cílů v Německu. Tento zámek se
objevil v několika filmech a inspiroval Walta Disneyho ke stvoření
hradu šípkové Růženky, který se nachází v Disneylandu. V podvečer
odjezd do ČR.

NÁŠ TIP
Neuschwanstein se nachází nedaleko města Füssen v Bavorsku a
je považován za „pohádkový“ zámek. Je dílem podivínského krále
Ludvíka II., který ho nechal postavit na vysoké skále proto, aby
byl málo přístupný. Říká se, že do zámku utíkal před lidmi a mohl
si tak nerušeně snít. Ludvík byl touhou po „pohádkovém“ zámku
prý doslova posedlý a neváhal do něj investovat nemalé množství
peněž, skoro až 6 milionů marek. Pozoruhodný trůnní či hudební
sál, který zdobí obrazové cykly nebo malá umělá jeskyně u královy
pracovny vás jistě unesou do pohádkového světa stejně tak, jako
krále Ludvíka II.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo,
1 palubní taška, průvodce na zájezdu

Bodamského jezero hrdě nazývané Švábské moře můžeme s jistotou označit za skrytou perlu Evropy. Krásný kraj ležící na území
tří států nabízí všem svým návštěvníkům přírodní i kulturní pestrost.

PROGRAM
1.den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, průvodce na zájezdu

2.den: Ráno příjezd do Kostnice, kde si prohlédnete nejvýznamnější

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, cestovní a úrazové
pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
FIRST
MINUTE

1 190 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

1 990 Kč

TERMÍNY
08.06.-09.06.2019
14.09.15.-09.2019

památky města, ke kterým patří už z hlediska naší historie Husův
dům a Husův kámen. Dále uvidíte biskupskou katedrálu Münster,
kostel sv. Štěpána a Kristův kostel, Mariánský sloup, Židovský
památník a městské opevnění. Poté přesun na parkoviště před
most vedoucí na ostrov Mainau, kam dojdeme pěšky. Ostrov
Mainau bychom mohli označit jako obrovský park rozprostírající
se po celém ostrově. Setkáte se tu s různorodou květenou a
exotickými stromy. Nachází se zde arboretum s více jak 500
druhy stromů, 200 druhů rododendronů a azalek, růžová zahrada
i středomořské terasy. Najdete tu také vnitřní pavilony, z toho
nejpopulárnější je Motýlí dům, kde dochází k bezprostřednímu
kontaktu návštěvníků a těchto nádherných živočichů. Součástí
ostrova je mini zoo s možností krmení koz. Odjezd do ČR ve
večerních hodinách.

3.den: Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.

NÁŠ TIP
Pokud budete mít štěstí, setkáte se na našem zájezdu s
nejzajímavějším fenoménem Bodamského kraje, kterým je teplý
alpský fén. Za zmínku jistě stojí i návštěva města Kostnice, které
proslulo zejména koncilem, který rozhodl o upálení Jana Husa.
Nebo „květinový ostrov“ Mainau.

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, cestovní a úrazové pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
FIRST
MINUTE

1 590 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

2 190 Kč

TERMÍNY
07.06.-09.06.2019
13.09.-15.09.2019
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Slovensko

Slovensko

BRATISLAVA

VYSOKÉ TATRY

a Gazdovský dvůr

a Dunajská Streda
Vyjeďte s námi na návštěvu do sousední metropole, bývalého hlavního města Uherska, ležícího na Dunaji, s krásnými vyhlídkami
na okolí. Výlet si spříjemníme chutnou slovenskou večeří v kolibě.

PROGRAM
1.den: V ranních hodinách příjezd k Bratislavskému hradu. Prohlídka
hradního areálu. Následovat bude procházka městem. Navštívíte
korunovační kostel uherských králů, kterým je katedrála sv.
Martina. Dojdete k Michalské bráně, dále k Grasalkovičově
paláci, který je sídlem slovenského prezidenta a u kterého se
nachází nádherná zahrada se sochou Marie Terezie a fontánou
Mladost. Projdete kolem Staré radnice, bronzové sochy Čumila,
která je nejfotografovanější bratislavskou sochou, dojdete až ke
Slovenskému národnímu divadlu, kde bude společná prohlídka
města ukončena. Následovat bude individuální volno. Odpoledne
plavba na hrad Děvín. Večer ve slovenském duchu v Kolibě,
ubytování.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, plavba 12 EUR, hrad Děvín
4 EUR, vstup do lázní 8,50 EUR na osobu –
celodenní vsup, cestovní a úrazové pojištění,
příplatek za jednolůžkový pokoj, pobytová
taxa 3 EUR

2.den: Dopoledne příjezd do termálních lázní Dunajská Streda, celodenní
koupání. V podvečer odjezd do ČR.

NÁŠ TIP
Thermalpark je v provozu díky velké náhodě z 80. let 20. století, kdy
se v hloubce 1600 metrů „omylem“ navrtala mineralizovaná voda s
teplotou 57 C. Rozloha areálu je asi 18 hektarů a naleznete zde 10
vnitřních a venkovních bazénů s léčivou termální vodou, jejíž teplota
se pohybuje v rozmezí 26 – 39 C a má příznivé účinky obzvlášť na
pohybový aparát. V areálu také naleznete vnitřní, venkovní a dětské
bazény, tobogány a minigolf. Je možné si připlatit za saunový
svět, kde můžete relaxovat ve finské sauně, biosauně, infrasauně,
vířivce a ochlazovacím bazéně. Z masáží si za příplatek můžete
vybrat například z masáže klasické, thajské, magnetoterapie,
oxygenoterapie a mnoho dalšího.
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ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí,
Brno, Břeclav
FIRST
MINUTE

1 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

2 690 Kč

TERMÍNY
23.03.-24.03.2019
27.04.-28.04.2019

Vyjeďte si s námi na výlet do Vysokých Tater. Společně navštívíme nejznámější místa těchto hor, zažijeme kouzelnou atmosféru
s dech beroucími výhledy, ochutnáme slovenské speciality, podíváme se, jak se žije na venkově a projedeme se na pltích.

PROGRAM
1.den: Odjezd z Prahy v brzkých ranních hodinách. Ráno příjezd do

Gazdovského dvora, kde je pro vás připraven uvítací přípitek a bohatý
program. Seznámíte se s výrobou ovčího sýru, který budete moci
nejen ochutnat, ale výrobu si i sami vyzkoušíte. Poté si prohlédnete
zvěřinec. Následovat bude čas na oběd v místní restauraci. Po obědě
je na programu posezení u potoka, ukázka dojení, které si můžete
sami vyzkoušet a mléko ochutnat, dále ukázka stříhání ovcí a opět
možnost si tuto aktivitu zkusit. Pro zájemce možnost projížďky na
koních za poplatek. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování.

2.den: Po snídaní odjezd na Štrbské Pleso. Odtud se vydáte Mlynickou

dolinou k vodopádu Skok (cca 9 km), poté se vrátíte na Štrbské
Pleso. Volno k individuální procházce. Možnost výjezd lanovkou na
Solisko. Zájemci se mohou svézt zubačkou do Štrby. Odjezd zpět na
ubytování.

3.den: Po snídani odjezd do Belianské jeskyně, patřící mezi nejstarší

zpřístupněné jeskyně na Slovensku, která byla vyhlášena Národní
přírodní památkou. Přejezd do Červeného Kláštora, posezení v
kolibě, poté proplujete Pieninským národním parkem na dřevěných
pltích. Jako poslední bude zastávka ve Staré Lubovni, kde se nachází
středověký hrad a skanzen s 25 objekty pocházející z 30.let minulého
století. Odjezd na ubytování

4.den: Po snídani se vydáte pěšky (cca 2km) do Tatranské Lomnice, kde vás
čeká výjezd lanovkou na Skalnaté pleso (1751 m). Možnost výjezdu
na Lomnický štít (individuální). Odjezd do ČR kolem 14 hod.

NÁŠ TIP
Štrbské Pleso - je nejtypičtější morénové ledovcové jezero, pleso na
jižní straně Vysokých Tater na Slovensku. Nachází se v místě, kde se
spojují Furkotská a Mlynická dolina na konci hřebenu Soliska a je druhé
největší na slovenské straně. Leží v nadmořské výšce 1346,6 m.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, jízda na pltích cca 15 EUR,
zubačka cca 1 EUR, lanovka na Lomnický
Štít ze Skalnatého Plesa 27 EUR, lanovka
na Skalnaté Pleso z Tatranské Lomnice
19 EUR, cestovní a úrazové pojištění,
příplatek za jednolůžkový pokoj, pobytová
taxa 5 EUR

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Jihlava, Brno
FIRST
MINUTE

4 590 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

6 490 Kč

TERMÍNY
06.06.-09.06.2019
18.09.-21.09.2019

Slovinsko

PŘÍRODNÍ KRÁSY
Slovinska

Prohlédneme si nádheru horského, respektive podhorského světa, nakoukneme do krasového podzemí a osvěžíme se u mořského pobřeží, vše ve spojení s tamním kulturním i technickým
dědictvím, které přímo vychází z dědictví přírodního. Pojeďte s námi objevit velké poklady této malé země!

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den: V dopoledních hodinách příjezd do Slovinska a návštěva národního parku Triglav, prohlídka
nádherného jezera Bohinj. Návštěva unikátního kostela Sv. Jana Křtitele a přechod do soutěsky Korita
Mostnice (a údolí Voje s vodopádem) – lehčí turistika ve stínu bukového lesa a pohledem do útrob
jinak nedostupné soutěsky, kudy teče horská bystřina. V odpoledních hodinách přesun do městečka
Bled u stejnojmenného jezera. Návštěva a prohlídka Bledského hradu, který se tyčí nad jezerem.
Přejezd na ubytování.

3.den: Po snídani odjezd do nádherného městečka Radovljica s jedním z nejlépe zachovalých středověkých
náměstí ve Slovinsku, které si dosud udrželo svůj šarm bez hektického turistického ruchu. Poté
navštívíme komplex Postojanski park, kde se nachází nejznámější slovinská krasová jeskyně
Postojanska jama a hrad Predjamski grad. Krásy jeskyně obdivují návštěvníci již přes 200 let! Malebný
Predjamski grad vyzývavě stojí v kolmé 123 m vysoké skalní stěně. Jeho romantickou podobu doplňuje
říčka Lokva, jež hluboko pod hradem mizí v podzemí. Ubytování v Portoroži.

4.den: Další den nás čekají města Koper a Piran, která v sobě nesou třetí - středozemskou - podobu Slovinska,
kterou navštívíme. Středověké městečko Piran patří mezi nejkrásnější, nejzachovalejší a nejupřímnější
středozemská města vůbec. Vedle kultury, přírody, olivového oleje a vína, nabízí ještě prvotřídní sůl.
Ve městě Koper s nádherným Prétorským palácem se nachází jediný slovinský mezinárodní nákladní
přístav Luka Koper. Odjezd na ubytování.

5.den: Poslední den našeho zájezdu navštívíme hlavní město Slovinska o necelých 300 tisíc obyvatelích, jež
se momentálně pyšní titulem Zelené město Evropy, na jehož okraji se rozprostírají Lublaňská blata.
Lublaň nedávno oslavila 2 000 výročí od založení své předchůdkyně, římské osady Emona. Z Lublaně
rovnou přejedeme do Velenje, kde zažijeme podzemní dobrodružství v bývalém uhelném dole, jež v
současnosti funguje jako unikátní muzeum. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle
programu zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů Hrad Bled 10 EUR, Postojna jeskyně
24 EUR, Predjamský hrad 12 EUR, Pretorský palác 3 EUR,
Lublaňský hrad 7,5 EUR, vstup do soutěsky Korita Mostice
3 EUR, Velenje 9 EUR cestovní a úrazové pojištění,
příplatek za jednolůžkový pokoj, pobytová taxa 6 EUR

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Jihlava, Brno, Mikulov

FIRST
MINUTE

6 490 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

7 990 Kč

TERMÍNY
02.05.-07.05.2019
17.09.-22.09.2019

6.den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
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Slovinsko

SLOVINSKO
v kostce

Zažijte s námi krásné dny v zemi, která je stále ještě opomíjená, ale nabízí nejednu přírodní i historickou zajímavost. Nachází se zde vše, co si můžete pro svoji
pohodovou dovolenou přát. Hlavní výhodou Slovinska je jeho skvělá dostupnost. Vzdálenosti mezi jednotlivými letovisky je velmi krátká, proto se bez problému za
chvilku dostaneme z národního parku v centru hlavního města.

PROGRAM
1.den:

Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2.den:

V ranních hodinách příjezd do Postojne, kde budeme mít možnost si
prohlédnou jedny z největších krasových jeskyní v Evropě – jeskyně
Postojna. Poté přejedeme autobusem do hlavního města Slovinska –
Ljubljana. S místním průvodcem si projdeme centrum Ljubljany a v průběhu
prohlídky budete mít možnost vyjet pozemní lanovkou na Ljubljanský hrad. V
podvečerních hodinách příjezd na ubytování v proslulém sportovním centru
Kranjska Gora.

3.den: Po snídani pojedeme autobusem k soutěsce Vintgar, kterou protéká říčka
Radovna a vytváří nádherné přírodní scenérie. Procházka soutěskou je
velmi atraktivní a fyzicky nenáročná. Po prohlídce soutěsky navštívíme další
turistickou atrakci Julských Alp – Bohinjské jezero, které je největší slovinské
sladkovodní jezero. Při naší cestě nemůžeme vynechat jeden z turistických
symbolů Slovinska – Bled. Budeme mít možnost se projít kolem proslulého
Bledského jezera, vystoupat 140 m nad hladinu jezera k Bledskému
hradu, ze kterého je nejkouzelnější pohled na malý ostrůvek s kostelíkem
uprostřed jezera. Na zpáteční cestě do hotelu se ještě zastavíme v Planici,
kde uvidíme jeden z mamutích můstků pro lety na lyžích. Zde bude možnost
si prohlédnout muzeum Nordic centra Planica. Ubytování opět ve středisku
Kranjska Gora.

4.den: Po snídani v hotelu se vydáme na zpáteční cestu do ČR s krátkou zastávkou
v druhém největším slovinském městě Maribor. Zde se projdeme kolem
domu, u kterého roste „Stara trta“, v průvodcích označovaná jako nejstarší
rostlina vinné révy na světě, stará 400 let. Příjezd do ČR v pozdních večerních
hodinách.
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CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle
programu zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů vstup Postojnská jeskyně 21 EUR,
jízdenka lanovkou na Ljubljanjský hrad 9 EUR, vstup
soutěska Vintgar 4 EUR, vstup do muzea Nordic centar
Planica 6 EUR, cestovní a úrazové pojištění, příplatek za
jednolůžkový pokoj, pobytová taxa 5 EUR

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Jihlava, Brno, Mikulov

FIRST
MINUTE

5 290 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

6 990 Kč

TERMÍNY
06.06.-09.06.2019
14.08.-17.08.2019

Chorvatsko/Slovinsko

Chorvatsko

VŠECHNY KRÁSY

PLITVICKÁ JEZERA

Chorvatska

s příchutí vína

Vycestujte s námi na nádherný poznávací zájezd do země plné zážitků. Nechte si naservírovat balkánskou pljeskavicu, nalít trochu
červeného nebo bílého vína, povozit se na lodičce a odvézt výborný olivový olej. Zkrátka, pojeďte s námi ochutnat Chorvatsko!

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2.den: V dopoledních hodinách příjezd do Zadaru. Prohlídka města s
průvodcem, během níž navštívíte nejzajímavější památky, např.
kostel sv. Donáta, katedrálu sv. Anastázie nebo antické fórum.
Chybět nebude ani zhlédnutí novodobých technických atrakcí
– Mořské varhany a Pozdrav Slunci. Mořské varhany vydávají
specifické zvuky a Pozdrav Slunci vytváří soubor vizuálních efektů.
Individuální volno, které můžete využit k pobytu na pláži. Ubytování.

3.den: Další den nás po snídani čeká návštěva města Šibenik, které leží
na ústí řeky Krky s katedrálou sv. Jakova, zapsanou na seznamu
UNESCO. Možnost návštěvy pevnosti sv. Mihovila. Následně
přejedeme do městečka Skradin, kde se nalodíme a poplujeme do
jednoho z nejkrásnějších národních parků Chorvatska – Krka. V
odpoledních hodinách návrat zpět se zastávkou v Trogiru. Přejezd
na ubytování.

4.den: Další den nás čeká Dubrovník, kde uvidíte Pilskou bránu, promenádu
Placa, Onofrioua kašnu, kostel sv. Spasitele, mramorem dlážděné
ulice a barokní budovy. Cestou zpět zastávka na panorama
Baćinských jezer a podvečerní návštěva města Makarská, které je
centrem Makarské riviéry. Návrat do hotelu.

5.den: Po snídani odjezd do Splitu, kde uvidíme slavný stadion Poljud a
navštívíme centrum a splitskou Rivu, kde se nachází Diokleciánův
palác. Odpoledne individuální volno. Večer odjezd do ČR.

6.den: Návrat do ČR kolem poledne.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1
palubní taška, ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji pro 1 osobu dle programu zájezdu,
snídaně, průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů a fakultativní výlety,
cestovní a úrazové pojištění, příplatek za
jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice
FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

7 990 Kč
9 990 Kč

TERMÍNY
23.05.-28.05.2019
24.09.-29.09.2019

Poznávací zájezd na Plitvická jezera v kombinaci s degustací lahodného vína vám přináší možnost vychutnat si dary přírody se
zapojením všech smyslů. Na zpáteční cestě si totiž ještě uděláme malou zastávku ve vinařské oblasti, kde je možné se „osvěžit“
lahodným slovinským vínem přímo od výrobce!

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den: Příjezd na Plitvická jezera kolem osmé hodiny ranní. Ranní
přestávka na snídani a hygienu. Průvodce zajistí vstup a vydá se
s klienty na prohlídku. Klienti se mohou pohybovat individuálně. Je
možné si vybrat trasy různé délky. Prohlídku je možné kombinovat
s plavbou na lodi, část je také možné absolvovat vláčkem po silnici.
Obě aktivity musí být nahlášeny do CK předem, jelikož je třeba je
zajistit. Odjezd do Zahřebu na ubytování.

3.den: Prohlídka Zahřebu v dopoledních hodinách. Následuje polední
volno na oběd. Po 13:00 odjezd do Ptuj. Město i jeho okolí
nabízí různé památky, včetně zajímavých svatyní. Nedaleko
centra je vodní Park Terme s několika bazény a tobogány. Dále
se přesuneme do vinařství Ptujska klet s degustací místních vín.
Odjezd do ČR ve večerních hodinách.

4.den: Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.

NÁŠ TIP
Lahodné víno ochutnáme nedaleko nejstaršího města ve Slovinsku
jménem Ptuj, které leží na březích řeky Drávy. Jeho historie se začala
psát již v době kamenné. Prošli jím Římané, Hunové, Avaři i Slovani.
Ve městě se nachází blahodárné termální lázně. Ptuj je po Slovinsku
známá hlavně díky masopustním veselicím – Kurentovanje. Na
věhlasu mu přidává i víno, které se uchovává v pověstných sklepech
z 19.století.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstup na Plitvická jezera: dospělí 110 HRK,
děti 7-18 let 55 HRK, děti do 7 let zdarma,
degustace v Ptuj 12 EUR/osoba, cestovní
a úrazové úrazové pojištění, připlatek za
jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Jihlava, Brno, Mikulov
FIRST
MINUTE

3 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

4 590 Kč

TERMÍNY
06.06.-09.-06.2019
12.08.-15.08.2019
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Maďarsko

Maďarsko

BUDAPEŠŤ

POHODOVÝ VÍKEND
v Maďarsku

jako na dlani

Vychutnejte si s námi víkendový pobyt v jedné z nejoblíbenějších a nejhezčích evropských metropolí, tzv. Perle Dunaje - Budapešti.
Užijeme si společnou prohlídku města s profesionálním průvodcem a navštívíme ta nejkrásnější místa tohoto města. Pojďte s námi
ochutnat pikantní jídla, tokajské víno, projít se po jedné z nejvýznamnějších ulic – Váci ucta a užít si léčivé účinky termálních pramenů.

PROGRAM
1.den: Dopoledne návštěva termálních jeskynních lázní
Miškolc – Tapolca. Atraktivita tohoto místa spočívá
nejen v přírodním prostředí, ale především v
léčebných účincích teplé krasové vody a místního
klimatu. Po čtyřech hodinách odjezd do Tokaje,
světoznámé vinařské oblasti, kde nás čeká
ochutnávka vína. Poté odjezd na ubytování.

2.den: Dopoledne

příjezd do Budapešti. Návštěva
Budínského hradu, Matyášova chrámu a Rybářské
bašty. Dále uvidíte baziliku sv. Štěpána, budovu
Parlamentu a další památky. Fakultativně možná
plavba po Dunaji. V podvečer odjezd do ČR.

CENA ZAHRNUJE

PROGRAM

Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle
programu zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Ochutnávka vín 12 EUR, termálních lázní Miškolc 2 700
HUF, termálních lázní v Budapešti (doporučená částka na
vstupy do lázní a objektů: 8 500 HUF (je nutné mít sebou
forinty, v lázních lze platit pouze forinty nebo kartou), ZOO:
dospělí 2 800 HUF, děti 2-14 let 1 900 HUF , cestovní a
úrazové pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj, pobytová
taxa 4 EUR

ODJEZDOVÁ MÍSTA
NÁŠ TIP
Tokaj – velmi známá oblast proslulá především
zlatavým a aromatickým vínem, které s námi můžete
ochutnat při degustaci v tamním vinném sklípku. Víno
se v Tokaji pěstuje již od 2.století našeho letopočtu.
Díky svému věhlasu se tokajské víno dostala v
17.století i na stoly krále Ludvíka XIV.

Praha, Jihlava, Brno, Břeclav
FIRST
MINUTE

2 690 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

3 590 Kč
TERMÍNY

15.03.-17.03.2019
12.10.-13.10.2019
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Užijte si pohodový víkend. Koupání ve zcela unikátním jeskynním komplexu se spoustou bazénů s termální i normální vodou a
atrakcemi pro děti. Ochutnávka vína, které sám francouzský král Ludvík XIV. označil za „víno králů a krále mezi víny“. Na závěr
prohlídka elegantního města Budapešť.

1.den: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Kolem
poledne příjezd do Budapešti, následuje prohlídka
města (Budínský hrad, Rybářská bašta s vyhlídkou na
město, chrám sv. Matyáše, královský palác, řetězový
most, budova parlamentu a další). Večerní procházka
a prohlídka nádherně osvětlené Budapešti. Večer
ubytování v hotelu.

2.den: Snídaně v hotelu, dopolední návštěva města (náměstí
Hrdinů, Městský park Városliget) a poté návštěva
termálních lázní SZECHENYI (nejteplejší termální
prameny v Budapešti doplňuje nádherná neobarokní
architektura). Prameny jsou bohaté na minerály, a proto
účinné při léčbě pohybového ústrojí a kožních problémů.
Místo návštěvy lázní je možné využít návštěvu ZOO.
V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR. Návrat v
pozdních večerních hodinách.

NÁŠ TIP
Lázně Szechenyi – maďarské termální lázně, které jsou
dnes považovány za nejrozsáhlejší lázeňský léčebný
komplex v Evropě. Díky síře, vápníku a hořčíku jsou
vyhledávány především při léčbě revmatismu, artritidy
a pohybového ústrojí. Popíjení lázeňské vody má
blahodárný vliv na dýchací ústrojí.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle
programu zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů a termálních lázní (doporučená
částka na vstupy do lázní a objektů: 8 500 HUF
(je nutné mít sebou forinty, v lázních lze platit pouze
forinty nebo kartou), ZOO: dospělí 2 800 HUF, děti 2-14 let
1 900 HUF, cestovní a úrazové pojištění, příplatek za
jednolůžkový pokoj, pobytová taxa 4 EUR

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Jihlava, Brno, Břeclav
FIRST
MINUTE

2 290 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

3 290 Kč

TERMÍNY
16.02.-17.02.2019
27.04.-28.04.2019

Lázně

Lázně

LÁZEŇSKÉ MĚSTO

RELAXAČNÍ POBYT
v lázních Bad Fussing

Bük

Bükfürdő (Bük) – Termální lázně ve městě jsou jedny z nejnovějších termálních koupališť v Maďarsku.
Sopron – patří mezi nejromantičtější města Maďarska. Pyšní se zachovalým středověkým jádrem – s hradbami, gotickými domy,
kostely a kláštery. U vstupu do starého města naleznete barokní Požární věž, která je neznámější památkou města.

PROGRAM
1.den: Odjezd v brzkých ranních hodinách z různých míst ČR.
Příjezd do lázní Bük. Ubytování a volný program.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle
programu zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu

Snídaně. Po snídani nás čeká výlet do města Sopron, kde

2.den: bude prohlídka města a individuální volno. Návrat zpět do
Büku. Volný program.

3.den:

Dopoledne nutné vyklidit pokoje. Až do odjezdu
individuální volno. Návrat do Prahy kolem půlnoci.

NÁŠ TIP
Navštivte nejmladší maďarské termální lázně. Komplex
má rozlohu 14 hektarů a nabízí 34 termálních a
zážitkových venkovních a vnitřních bazénů, saunový
svět, léčivé a zážitkové lázně, dětské bazény a hřiště.
Vybírat můžete i z léčebných terapií, jako je bublinková,
elektrická nebo perličková koupel, bahenní zábal nebo
léčivá masáž.

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do areálu (cca 13 EUR), cestovní a úrazové
pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj, pobytová taxa
5 EUR

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Břeclav

FIRST
MINUTE

5 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

6 990 Kč
TERMÍNY

22.02.-24.02.2019
05.03.-07.04.2019

Věnujte jeden víkend odpočinku v horké léčivé vodě, která prospěje vašemu zdraví a zároveň přinese spoustu bohatých zážitků
v podobě vodních atrakcí. Therme 1 nabízí návštěvníkům 12 různě vybavených bazénových atrakcí, jejich voda obsahuje značný
podíl síry. Tento legendární termální pramen z tisícimetrové hloubky přináší návštěvníkům zážitek neobyčejného druhu.

PROGRAM
1.den: Příjezd do Bad Fűssing kolem poledne, následuje
ubytování a individuální možnost k návštěvě
některého ze tří areálů.

2.den: Individuální volno k návštěvě některého ze tří
areálů.

3.den: Ráno nutné vyklidit pokoje. Poté individuální volno.
Odjezd do ČR v 18:00 hod. Návrat kolem 23:00 hod.

NÁŠ TIP
Europa Therme disponuje 15 – ti bazény, které
přímo vybízí k vodním radovánkám. Největší
popularitě se těší proudící kanál, vířivky, velký
sírový plynový bazén, AeroSalzum, zařízení s
infračervenou technikou a různorodá solária, a
taktéž 200 m² velký bazén s atrakcemi jako např.
ležení ve vzduchovém proudu, whirpooly a vířivka.
Milovníky sauny jistě potěší 1 000 m² velký saunový
ráj s neobyčejnou wellnessovou kulisou: tři finské
suché sauny, jedna bylinková pára, tři parní groty,
bahenní pára, banja sauna, vířivý a masážní bazén
s možností potápění.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška, ubytování
ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle programu zájezdu,
snídaně, průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do termálních areálů*, říplatek za jednolůžkový
pokoj 790/noc; cestovní a úrazové pojištění (*Johannesbad
– 12,50 EUR/celodenní skupinové vstupné bez časového
omezení, včetně sirných lázní, celodenní vstupné vč. 5 saun
17 EUR., 7 EUR /dítě 0–15 let; Europatherme – 11,50 EUR/
základní vstup na 5 hodin, bez dětských slev, sauna + lázně
17,50 EUR; Therme 1 – 12,50 EUR/vstup na 5 hodin, 7,50
EUR/dítě do 18 let, Saunový dvůr vč. lázní 22 EUR).

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Písek, Strakonice
FIRST
MINUTE

2 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

3 890 Kč
TERMÍNY

08.03.-10.03.2019
26.10.-28.10.2019
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Skotsko

SKOTSKO

velký okruh

Když se řekne Skotsko, každému se ihned vybaví skotské dudy, příšera z jezera Lochness nebo whisky. Tato země však nabízí mnohem více. Malebná příroda, historické památky
a překrásná města. Toto vše s námi můžete navštívit. Prohlédneme si nejkrásnější města a památky Skotska, skotskou vysočinu s legendárním jezerem Lochness, originální
vynálezy z oblasti architektury jako je Falkirk Wheel nebo pravou skotskou palírnu whisky.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Po poledni příjezd do Amsterdamu, kde následuje krátká
prohlídka města z průvodcem. V podvečer nalodění na trajekt, plavba do Newcastelu.

2.den: Ráno připlujeme do Jedburghu, následuje Melrose Abbey opatství, která patří k nejkrásnějším v
Evropě. Jindřichem VIII jej dal zničit, protože Skotové nesouhlasili s manželskou smlouvu jeho syna a
Marie Stuartovny. Poté přejedeme k nádherné Rosslynské kapli, známé z filmu Šifra Mistra Leonarda.
Ubytování.

3.den: Přejezd do Edinburghu a prohlídka města, kterou zahájíme výstupem k Artušovu křeslu. Návštěva
hradu Edinburgh, procházka Královskou míli, až k Holyroodhouse, oficiální rezidenci královny Alžběty
II., ležící na úpatí vyhaslé sopky, odkud je nádherný výhled na celé město a okolí. Dále uvidíte Calton
Hill, Skotský parlament, muzeum Země. Odpoledne přejezd do historického městečka Stirling. Večer
odjezd na ubytování.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, trajekt, 1 zavazadlo, 1
palubní taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů a fakultativní výlety (degustace
whisky), cestovní a úrazové pojištění, příplatek za
jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Litoměřice, Ústí nad Labem

4.den: Po snídani odjezd do vesničky Scone se stejnojmenným palácem, kde byli v minulosti korunováni
skotští panovníci. Poté navštívíme pověstmi opředený hrad Glamis. Snad právě proto zasadil
Shakespeare děj své tragédie Mackbeth do těchto míst. Den zakončíme v městečku Pitlochry, kde
navštívíme tradiční palírnu whisky. Odjezd na ubytování.

5.den: Po snídani se vydáme k proslulému jezeru Loch Ness. První zastávkou bude město Inverness..
Poté přejezd k ruinám hradu Urquhart Castle, který patří k nejfotografovanějším v celém Skotsku.
Zastavíme ve vesničce Fort Augustus. Přejezd do údolí Glen Coe, jednoho z nejkrásnějších míst
Skotska v okolí hory Ben Nevis. Večer odjezd na ubytování.

6.den: Po snídani odjezd do města Newcastle, kde si prohlédnete například katedrálu sv. Nicolase a
normanský hrad Castle Keep. Odpoledne nalodění na trajekt.

7.den: Vylodění z trajektu, odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.
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FIRST
MINUTE

13 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

17 990 Kč

TERMÍNY
06.05.-12.05.2019
16.09.-22.09.2019

Skandinávie

Anglie

LONDÝN SE STONEHENGE

SKANDINÁVIE

Oxfordem a Windsorem

Londýn je nejen hlavním městem Velké Británie, ale také jedním z nejdůležitějších měst světa. Navštívíme ty nejznámější místa
britské metropole, městečko Salisbury ztělesňujícího, starou dobrou“ Anglii, sídlo britských panovníků Windsor, nejslavnější
pravěký monument Stonehenge a také známé univerzitní město Oxford.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2.den: Dopolední příjezd do Londýna, navštívíme čtvrť Westminster se
slavným Big Benem, Downing Street, Čínskou čtvrť, Picadilly Circus a
Buckinghamský palác.

3.den: Brzy ráno se vydáme k Windsorskému zámku se sídlem britských
panovníků, město Salisbury a na závěr navštívíme slavný monument
Stonehenge.

4.den: Ráno se vypravíme do města Oxford s pravděpodobně nejslavnější
univerzitou světa. Poté následuje druhá část prohlídky Londýna s místy
jako Tower Bridge, Millenium Bridge, katedrálu Sv. Pavla a královskou
čtvrť Greenwich. Odpoledne individuální program a večer odjezd do
Prahy.

5.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

NÁŠ TIP
Westminster – městská čtvrť náležející k Londýnskému obvodu
Westminsteru. Nachází se zde Westminsterský palác, kde zasedá
parlament. Big Ben – všeobecně známé označení používané pro
hodinovou věž, která je součástí budovy Westminsterského paláce.
Ve skutečnosti je Big Ben pouze přezdívka hlavního a největšího
zvonu ve věži. Stonehenge – prehistorická památka, kterou najdete
i na seznamu UNESCO. Jedná se o seskupení menhirů, které jsou do
dnešních dob považovány za jedno z nejvíce mystických míst na světě.
Oxfordská univerzita – nejstarší univerzita v anglicky mluvící části
světa a jedna z nejstarších na světě.

a její metropole

Náš zájezd Vás zavede do všech tří hlavních měst Skandinávie – Kodaně, Stockholmu i Osla. Cestou poznáte místní
nezaměnitelnou přírodu, historické památky, vikingské pohřebiště a na závěr si můžete užít trochu adrenalinu v Goteborgském
zábavním parku Liseberg.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, trajekt, 1 zavazadlo, 1
palubní taška, ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji pro 1 osobu dle programu zájezdu,
snídaně, průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů a fakultativní výlety,
cestovní a úrazové pojištění, příplatek za
jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Litoměřice, Ústí nad Labem
FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

4 990 Kč
6 290 Kč

PROGRAM
1.den: Odjezd z České republiky v podvečerních hodinách
2.den: Trajektem Rostock – Gedser přejezd na prohlídku Kodaně. Následuje

transfer z Dánska do Švédska po Oresundském mostě. Ve švédském
Malmo si prohlédneme historické centrum a poté se podíváme do
Lundu na románskou katedrálu.

3.den: V ranních hodinách transfer do Jonkopingu s prohlídkou muzea

4.den:

Husqvarny. Odpoledne přejedeme do vesničky Granna, prohlídka
skanzenu Grannabergu a obchůdků s mentolovými špalky Polkagris.
Odpoledne návštěva ostrůvku Visingso.
Prohlídka Stockholmu - začneme zastávkou u královského paláce
Drottningholm, přejezd ke Stockholmské radnici kde se také předávají
Nobelovy ceny. Následuje Korunovační katedrála Storkyrkan a staré
město Gamla Stan. Na závěr možná návštěva Vasova muzea.

5.den: Dopoledne příjezd do Osla. Prohlídka Frogner parku, ve kterém se

nachází přes 650 soch. Procházka k centru města, královskému
paláci a radnici se zvonkohrou, kde se každoročně uděluje Nobelova
cena za Mír. Pokračujeme k osloskému přístavu, hradu Akerhus a
osloskému dómu.

6.den: V ranních hodinách transfer do Lillehammeru. Návštěva
skokanských můstků z ZOH 1994, skanzenu Maihaugen a norského
olympijského muzea. Poté odjezd do švédského Goteborgu se
zastávkou v Blomsholmu u Svinesundu, kde se nachází staré
vikingské pohřebiště.

7.den: Závěrečný den ve Skandinávii strávíme prohlídkou města Goteborg.

TERMÍNY
22.05.-26.05.2019
14.08.-18.08.2019

Nejprve se podíváme do městského centra, poté se přesuneme ke
skaliskům Saltholmen, kde během pobytu v Goteborgu relaxoval a
také skládal Bedřich Smetana. Přesun do lesoparku Slottsskogen.
Následně se přesuneme do Universea – muzea se spoustou
zábavních atrakcí. Na závěr navštívíme zábavní park Liseberg s
několika horskými drahami. Odjezd do ČR.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní
taška, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
pro 1 osobu dle programu zájezdu, snídaně,
průvodce na zájezdu

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů a fakultativní výlety,
cestovní a úrazové pojištění, příplatek za
jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Roudnice, Lovosice, Ústí nad Labem
FIRST
MINUTE

12 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

16 990 Kč

TERMÍNY
31.05.-08.06.2019
12.08.-19.08.2019

8.den: Návrat do Prahy v poledních hodinách.
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Norsko

NORSKO

v nabitém poznávacím zájezdu

Vydejte se s námi za poznáním překrásné severské přírody v našem osmidenním poznávacím zájezdu do Norska s návštěvou Kodaně a Goteborgu. Kromě
návštěvy hlavního města Osla se podíváme do norských národních parků, ledovci Briksdalsbreen nebo k nejkrásnějšímu norskému fjordu.

PROGRAM
1.den: Krátce po poledni odjezd z ČR. Transfer přes Německo a Dánsko do Švédského
Goteborgu.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 zavazadlo, 1 palubní taška,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji pro 1 osobu dle
programu zájezdu, snídaně, průvodce na zájezdu

2.den: Prohlídka Goteborgu – centrum města, rybí tržnice Feskekorka, skaliska
Saltholmen, Universeum a zábavní park Liseberg.

3.den: Ranní zastávka u řeky Mjosa, procházka a přejezd do Lillehammeru. Prohlídka
skanzenu Maihaugen a místních skokanských můstků. Odpoledne odjezd do
blízkosti NP Rondane.

4.den: Turistický den s pěšími túry po NP Rondane a Romsdalen. Vpodvečer příjezd
do městečka Stryn.

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy a fakultativní výlety, cestovní a úrazové
pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Ústí nad Labem

5.den: V dopoledních hodinách příjezd k jednomu z nejznámějších ledovců v Norsku
Briksdalsbreenu. Odpoledne se přesuneme k jednomu z nejslavnějších
norských fjordů Geirangerfjord.

6.den: Přejezd do hlavního města Norska Osla, prohlídka města – Frogner Park
obklopený sochami Gustava Vigelanda, Radnici se zvonkohrou, Královský
palác, Dóm, hrad Akerhus a osloský přístav. V podvečerních hodinách transfer
směrem ke Kodani. Nocleh poblíž Goteborgu.

7.den: Ráno odjezd z Goteborgu do Kodaně. Prohlídka města, Malá mořská víla,
kanál Nyhavn, projížďka lodičkami. Večer odjezd do Prahy.

8.den: Návrat do ČR v poledních hodinách.
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FIRST
MINUTE

15 990 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

20 990 Kč

TERMÍNY
03.06.-10.06.2019
10.08.-17.08.2019

Jednodenní lyžování

Jednodenní lyžování

JEDNODENNÍ LYŽOVÁNÍ
Kaprun

Pojeďte si pořádně zalyžovat do jedné z nejoblíbenějších lyžařských oblastí Rakouska ležící v překrásné přírodě mezi jezerem na
úpatí hory Schmittenhöhe a městečkem Kaprun pod ledovcem Kitzsteinhorn.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v pozdních nočních hodinách cca v 23:00.
2.den: Okolo 8:00 hodiny budeme na místě, máte celý den na
lyžování či jiné aktivity.
Zalyžujete si na 139,5 km sjezdových tratích ve
čtyrechdoplňujích
se
střediscích
Kitzsteinhorn,
Maiskogel, Schmittenhöhe a Lechnerberg nad hlavními
centry Kaprun a Zell am See.
Rozhlédnete se z horní stanice 3.029 m.n.m, občerstvit
a odpočinout si můžete ve spoustě restaurací a bister,
vyzkoušet můžete freeride, snowparky a i 200 km tratí
připravené pro běžkaře.
Po uzavření lanovek se sejdeme u autobusu, kde se
můžete občerstvit a vyrazíme zpět na cestu do ČR.
Předpokládaný návrat po půlnoci.

CENA ZAHRNUJE
Doprava do lyžařského střediska, přeprava jednoho páru
lyží, lyžařských bot a holí, služby technického průvodce,
teplé občerstvení po lyžování (párek, chléb, káva, čaj)
a 1 palubní taška k přepravě

CENA NEZAHRNUJE
Cena denního skipasu se skupinovou slevou: 48 EUR
dospělí, mladiství 16-18 let 37 EUR, děti 6-15 let
25 EUR, vratnou zálohu na skipas 2 EUR, částka za
skipas (včetně vratné zálohy) se bude vybírat v autobuse
(z důvodu dosažení této ceny. Plná cena skipasu je
50 EUR. Skipas již klient vrací sám), cestovní a úrazové
pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha; Benešov, Tábor, České Budějovice, Kaplice

NÁŠ TIP
Zell am See - Schmittenhöhe nabízí skvělé tratě všech
náročností od modrých přes červené vedoucí do
Schüttdorfu. Černé sjezdovky zde najdete též. Vysoká
úroveň služeb je patrná už z parku lanovek i vleků,
povozí vás tu i kabinová lanovka v designu Porsche. Na
ledovci pod Kitzsteinhornem najdete modré a červené
ledovcové tratě. Z ledovce je velmi krásný pohled na
jezero Zell am See. Za dobrého počasí se pokocháte i
výhledem na vrcholky Vysokých Taur.

FIRST
MINUTE

1 290 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

1 590 Kč
TERMÍNY

Dle sněhových podmínek
PROSINEC 2018 - DUBEN 2019
pátek - sobota

JEDNODENNÍ LYŽOVÁNÍ

v Skicircus Saalbach

V lyžařské oblasti Skicircus - Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn se nalezne každý. Areál již dle názvu napovídá, že je
velmi rozmanitý, patří mezi tři největší areály v Rakousku. Skicircus je známý také událostí Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování.

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v pozdních nočních hodinách, cca v 00:15.
Příjezd k lyžařskému areálu okolo 7:30 hod. Budete mít
tak celý den čas na lyžařské či jiné aktivity. Po uzavření
lanovek se sejdeme u autobusu, kde se můžete občerstvit
a vyrazíme zpět na cestu do ČR. Předpokládaný návrat
okolo půlnoci.

NÁŠ TIP
Ski areál pokrývá celkově 270 km sjezdovek – snadný 140
km, střední obtížnost 112 km, obtížný 18km. Aktivnější
jedince zejména zaujme 100 km freeridových svahů
nacházející se v části Fieberbrunn a 3 snowboardové
parky.
Milovníci běžkování si zde také přijdou na své. Připraveno
je pro ně více jak 10km běžeckých tras. Pokud si raději
odpočíváte ve wellness, můžete místo sjezdovek zamířit
do jednoho z mnoha relaxačních center. Největší sportovci
a obdivovatelé světových výkonů si mohou na vrcholu
Zwölfer užít si jízdu do Hinterglemmu, stejně jako lyžaři
při světovém šampionátu v roce 1991.

CENA ZAHRNUJE
Dopravu do lyžařského střediska, přeprava jednoho
páru lyží, lyžařských bot a holí, služby technického
průvodce, teplé občerstvení po lyžování (párek, chléb,
káva, čaj) a 1 palubní tašku k přepravě

CENA NEZAHRNUJE
Cena denního skipasu se skupinovou slevou: 42 EUR
dospělí, Junior 1999 – 2011 10 EUR, vratnou zálohu na
skipas 3 EUR, částka za skipas (včetně vratné zálohy)
se bude vybírat v autobuse (z důvodu dosažení této
ceny, cestovní a úrazové pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice
FIRST
MINUTE

1 290 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

1 590 Kč

TERMÍNY
Dle sněhových podmínek
PROSINEC 2018 - DUBEN 2019
sobota
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Francouzské Alpy 2018/2019

Vydejte se v zimě na hory s Vega Tour! Dopřejte si tak pohodlnou a bezpečnou jízdu moderními autobusy do Savojských Alp.
Naše odjezdy jsou takřka do všech středisek bez omezení kapacity a minimálního počtu cestujících. V naší nabídce naleznete
rovněž svozy z celé ČR.
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TERMÍNY A CENY NAJDETE
NA CKVEGATOUR.CZ

Tarif A

cena zpáteční jízdenky od 2 680 Kč
Avoriaz, Flaine, Chamonix, La Plagne, La Rosière, Les Arcs,
Les Menuires, Méribel - Mottaret, Morzine, Saint François
Longchamp, Tignes, Val Cenis, Val Thorens, Valmeinier

Tarif B

cena zpáteční jízdenky od 2 780 Kč
Alpe d’Huez, Auris en Oisans, Briançon, Les 2 Alpes, Les Orres,
Les Sybelles, Montgenèvre, Orcières 1850, Oz en Oisans, Puy
Saint Vincent, Risoul, Serre Chevalier, Sestrière (IT), Vars

Odjezdová místa
Praha, Beroun, Plzeň a Rozvadov bez příplatku

Svozová místa
Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav,
Most, Pardubice, Poděbrady, Rokycany, Teplice, Ústí nad Labem,
Brno, Jihlava, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava, Prostějov, Vyškov,
Uherské Hradiště, Zlín

V ceně jízdenky máte vždy
1 místo v autobuse

Služby technického průvodce během jízdy

1 pár lyží nebo 1 snowboard, 1 tašku
na boty

Pojištění cestujících, léčebných výloh
a zavazadel na 100 mil. Kč během přepravy

1 cestovní zavazadlo do 25kg
a 1 palubní zavazadlo do 5kg

WiFi připojení (podle dostupnosti signálu
a typu autobusu)
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Jednodenní výlety

Jednodenní výlety

AUTOSALON

MUZEUM BMW
a BMW Welt

s návštěvou Ženevy
Pojeďte s námi na jeden z nejznámějších autosalonů do Ženevy. Budete mít celý den na to, prohlédnout si největší novinky ze
světa automobilů a budete se kochat krásou naleštěných “sporťáků”. Individuálně se můžete vydat na prohlídku centra města
Ženeva.

PROGRAM
1.den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR.
2.den: Příjezd k výstavišti v dopoledních hodinách. Celodenní návštěva
autosalonu (pro zájemce návštěva centra města), večer návrat zpět
do ČR (noční přejezd).
GENEVA INTERNATIONAL MOTOR SHOW vám představí ty největší
novinky známých i méně známých automobilek.
A co vám nabídne samotná Ženeva? Ženeva je známa jako druhé
největší město Švýcarska. Dominantou je jednoznačně jezero
Léman (po kterém se můžete projet na některé z lodiček), které patří
k obrazu města. V centru naleznete také historické budovy, jako
Katedrála svatého Petra, Maison Mallet (biskupský palác), v Ženevě
naleznete také spoustu muzeí a galerií.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 palubní taška,
průvodce na zájezdu, vstupenka na
autosalón

CENA NEZAHRNUJE
Cestovní a úrazové pojištění, MHD do
centra Ženevy a zpět

ODJEZDOVÁ MÍSTA

Ženeva – město švýcarskou němčinou zvané Gämf/Gänf je hlavním
městem švýcarského kantonu Ženeva. Ozdobou města je Ženevské
jezero. Ženeva je dnes druhým největším městem Švýcarska, a to
po Curychu. Najdete zde především mezinárodní organizace díky
kterým patří město dnes mezi nejvýznamnější světová finanční
centra. Za vidění stojí především nejznámější ženevská atrakce, a to
gejzír stříkající do výšky 150m denně až 500l vody. Za návštěvu stojí
i Jardin Anglais, kde najdete proslulé květinové hodiny.
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PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Kolem 11:00 příjezd do Mnichova.
Následuje individuální prohlídka muzea BMW a BMW Welt.
V blízkosti muzea se nachází známý Olympijský park, kam se
během individuálního volna můžete taktéž podívat.
BMW Welt vám zaručeně vezme dech už jen svojí originální
architekturou. Ve výstavní hale si můžete prohlédnout jednotlivé
vozy této světoznámé značky, a to i zevnitř. K vidění jsou zde i
motory a kompetenty vozidel. Hned vedle BMW Welt najdete
BMW museum, kde se seznámíte s historií značky BMW, a to
velmi originální formou. Obě expozice jsou velmi interaktivní a
nadchnout snad každého.

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

3.den: Příjezd v dopoledních hodinách zpět do ČR.

NÁŠ TIP

Jste fanoušek do motorismu? Tak tohle byste si neměli nechat ujít! Výlet do Mnichovského muzea BMW a unikátní BMW Welt. V
muzeu uvidíte komplexní historii vozů BMW za více než devadesát let historie této značky. V BMW Welt naopak uvidíte aktuální
řady modelů BMW a další značky jako je Rolls-Royce a Mini.

FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

1 590 Kč
1 990 Kč

TERMÍNY
08.03.-10.03.2019
15.03.-17.03.2019

NÁŠ TIP
Mnichov by se bez nadsázky mohl přejmenovat na město
motorismu a jeho milovníků. Proslul především legendárními
vozy BMW. Navštívit zde můžete hned 3 místa, kde se seznámíte
s výrobou, historií i jednotlivými modely, a to včetně těch
motocyklových. Futuristická budova BMW Welt nám představí
všechny aktuální modely, a to i Rolls-Royce Motor Cars, Mini
a motorky Husqvarna Motorcycles. Jedna celá místnost je pak
vyhrazena pouze vozům třídy M. Projet se sice nemůžete, ale
usednout za volat a na vše si sáhnout je zde dovoleno. Kromě
stojících exponátů si můžete denně užít podívanou například v
podání BMW M3 GT4 nebo vystoupení motorkářů, kteří před zraky
diváků přímo v budově sjíždí na svých strojích schodiště.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava,
průvodce na zájezdu

1

palubní

taška,

CENA NEZAHRNUJE
Cestovní a úrazové pojištění, MHD

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
FIRST
MINUTE

1 290 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

1 690 Kč

TERMÍNY
06.04.2019
19.10.2019

Jednodenní výlety

Jednodenní výlety

TROPICAL

DEN U MOŘE
v Chorvatsku

Islands

Nemáte dovolenou a rádi byste k moři? Využijte možnosti 1 denního koupání v Chorvatsku na Istrii. Odvezeme Vás na jedno z
nejkrásnějších istrijských míst k městu Poreč do oblasti Zelena Laguna. Moře je zde průzračné a vhodné pro šnorchlování. Dlouhé
hodiny zde můžete strávit odpočinkem, koupáním, procházkami, či výletem do nedaleké Poreče.

PROGRAM
1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách (cca 19:30), přes Jihlavu a
Brno.

CENA ZAHRNUJE
1 místo v autobuse, technického delegáta
v autobuse, 1 zavazadlo a 1 palubní tašku k
přepravě

2.den: Příjezd do oblasti u Zelené Laguny dopoledne, osobní volno celý
den u moře (nebo můžete navštívit město Poreč, vzdálené cca 5km
od Zelené Laguny, spojení zajištuje turistický vláček, popřípadě si
lze pronajmout kolo).
Ve večerních či pozdních odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR.

CENA NEZAHRNUJE
Plážový servis a fakultativní výlety, cestovní a
úrazové pojištění, turistický vláček

3.den: Návrat do ČR v ranních / dopoledních hodinách.

NÁŠ TIP
Zelená Laguna leží asi 5 km jižně od centra Poreče, spojení do
Poreče je možné místním autobusem, nebo nebo turistickým
vláčkem. Pláže v Zelené Laguně jsou převážně kamenité s
pohodlnými vstupy do moře, nalézt zde můžete však i několik
písčitých pláží, moře je čisté a průzračné. Všude je spousta krámků,
restaurací a barů, které můžete navštívit.

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Jihlava, Brno

Zajeďte si s námi na jednodenní zájezd do úžasného aquaparku v Německu. Druhý největší komplex v Evropě Vám nabízí mimo
jiné, bazény (26°C), pláže, palmy, tobogány a Areál je skvělým místem pro všechny věkové skupiny, především pro rodiny s dětmi.
Pro radost anebo za odměnu, sbalte si plavky, opalovací krém a zamiřte to tropů!

PROGRAM
1.den: Odjezd z ČR v ranních hodinách.
Tropical Islands je komplex vzdálený 300 km od
Prahy a 60 km od Berlína. Těšit se můžete na bílé
písečné pláže, lagunu s vodopádem, venkovní
areál Amazonii, dětský klub Topino, deštný prales,
tobogány – nejrychlejší z nich je pro opravdové
adrenalinové nadšence, je dlouhý 76 metrů a jedete
v něm rychlostí až 70 km/hod., dětská brouzdaliště
a spoustu dalšího. Najíst se můžete v jedné z
několika restaurací a bar je téměř na každém
rohu. V areálu naleznete také mnoho obchůdků s
cukrovinkami a suvenýry. Teplota vzduchu a vody
se udržuje kolem 31–33 C. Za příplatek si můžete
užít saunový svět.

FIRST
MINUTE

1 790 Kč

V podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR.

ZÁKLADNÍ
CENA

2 290 Kč

NÁŠ TIP

TERMÍNY
ČEVEN 2019 - ZÁŘÍ 2019
pátek - neděle

Komplex byl vybudován v roce 2004 coby největší
vnitřní bazén na světe, který pojme až 7 000
návštěvníků. Jedná se o hangár, který je do dnes
největší takovou stavbou na světě bez podpůrných
pilířů. Délka haly je zhruba 360m. Původně měla
stavba sloužit jako hangár pro vzducholodě.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 palubní taška, technický doprovod

CENA NEZAHRNUJE
Vstupenky do komplexu:
Tropical world dospělí 35 EUR
Tropical world studenti 29 EUR
Tropical world děti 6-14 let 29 EUR
Tropical world děti do 6 let ZDARMA, cestovní a úrazové
pojištění
Vstupem je myšlena část Amazonia, vstup do saunového
světa je možný za doplatek 14 EUR za osobu.

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Ústí nad Labem
FIRST
MINUTE

690 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

990 Kč
TERMÍNY
06.04.2019
01.06.2019
07.09.2019
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Jednodenní výlet

Jednodenní výlet

HALLSTATT

OKTOBERFEST
a Mnichov

s výstavou narcisů

Vydejte se s námi na nejslavnější a největší slavnosti piva na světě – Oktoberfest! Vstupné do areálu je zdarma. Pro rezervaci
míst ve stanech jednotlivých pivovarů je nutná rezervace na stránkách provozovatele.

PROGRAM
1.den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách, v Mnichově budeme
okolo 10:30. Následuje individuální volno k ochutnávce
piv, návštěvě atrakcí, nákupům.
Ve večerních hodinách cca v 19:00 odjezd zpět do ČR.
Návrat do Prahy v 23:00.

NÁŠ TIP
V roce 1810 se prince Ludvík Bavorský ženil s Terezou
Sasko-Hildeburskou. Princ u této příležitosti pozval
na oslavu i celé město. Zábava se konala 12.-17.
října a zakončily ji koňské dostihy. Další rok se konaly
podobné oslavy, až se z nich stala tradiční podzimní
zábava, začínající jen o pár týdnů dříve než ta původní.
Octoberfest se každoročně koná v měsíci záři v
rozlehlém areálu na Tereziánské louce.
Asi 70 % návštěvníků pochází z Bavorska, ostatní se
sjíždí z celého světa. Tradiční návštěvníci nosí bavorské
klobouky s chomáčkem kozí srsti a tradiční bavorský
kroj.
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Navštívíme lázeňské město Bad Aussee, které se každoročně stává místem dění největšího květinového svátku Rakouska –
FESTIVAL NARCISŮ. Právě v okolí Bad Aussee vykvétají divoké narcisy v hojném množství.

PROGRAM

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 palubní taška, technický
doprovod

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy na akce, atrakce, pivo, rezervace místa k sezení,
cestovní a úrazové pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA

1.den: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Dopoledne
příjezd do lázeňského městečka Bad Aussee.
Individuální volno k účasti na festivalu narcisů, během
něhož uvidíte průvod květinových alegorických vozů,
“narcisové sochy” atd. Celá akce bude doprovázena
bohatým kulturním programem. Odpoledne slavnost
pokračuje u jezera Altaussee a plavení alegorických
figurín. To vše za doprovodu dechové hudby a místních
specialit.
Večer v 19:00 odjezd do ČR.

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

990 Kč
1 290 Kč

TERMÍNY
28.09.2019
05.10.2019

Autobusová doprava, 1 palubní taška, technický
doprovod

CENA NEZAHRNUJE
Vstup na slavnosti 13,50 EUR (bude vybráno průvodcem
v autobuse pro zajištění skupinového lístku), cestovní a
úrazové pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

CENA ZAHRNUJE

NÁŠ TIP
Projděte si krásné městečko Hallstatt, které svým
návštěvníkům nabízí kouzlo nenapodobitelného
prostředí domků zasazených ve skále s velkou vodní
plochou Hallstattského jezera. Městečko je tvořeno
jedinou ulicí, přilehlými uličkami a tržištěm. Díky své
jedinečnosti je celá obec i přilehlé okolí zařazeno ke
Světovému dědictví UNESCO.

990 Kč

FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

1 290 Kč

TERMÍNY
02.06.2019

Jednodenní výlet

Jednodenní výlet

KVĚTINOVÁ VÝSTAVA

JEZERO KÖNIGSEE

v Tullnu

a Orlí hnízdo

Je-li zahrádkaření vaším koníčkem, vydejte se s námi do Rakouska za prvními evropskými ekologickými zahradami, kde načerpáte
spoustu nových nápad

PROGRAM
1.den: Příjezd v poledních hodinách. Následuje individuální volno k
prohlídce celého areálu, kde můžete obdivovat spoustu okrasných
rostlin, květiny uspořádané do překrásných uměleckých děl.
Inspirovat vás zajisté bude zahradní a krajinářská architektura,
zahradní osvětlení, zimní zahrady, markýzy, balkony, terasy, skalky,
jezírka a biotopy, bazény, fontány a zavlažovací systémy nebo
skleníková zařízení. Lákavou atrakcí je rovněž cesta v korunách
stromů s výhledem na areál.
V podvečer procházka s průvodcem po stopách historické části
města. V Tullnu naleznete například románskou baziliku sv.
Štěpána, baziliku sv. Severina, barokní morový sloup a rodný dům
expresionistického malíře Egona Schieleho.
Ve 21:00 nádherný ohňostroj, po jeho skončení odjezd do ČR,
nejpozději však ve 22:00 hod.

NÁŠ TIP
Mezinárodní veletrh je nejvýznamnější akcí pro zahrádkáře všech
kategorií. Více jak 500 vystavovatelů ročně sem jezdí pochlubit se
novými trendy, jejich květinami a stylem pěstování, který zaručeně
nese výsledky. Celá výstavní hala se tak promění v největší zahradu
Evropy, a to včetně pestrých barev i vůní. Kromě klasického veletrhu
zde najdete i specializované výstavy pojednávající o jednotlivých
rostlinách a jejich pěstování.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava,
technický doprovod

1

palubní

PROGRAM
taška,

CENA NEZAHRNUJE
Vstupenku na výstavu 9 EUR (bude vybráno
průvodcem v autobuse pro zajištění
skupinového lístku), cestovní a úrazové
pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Jihlava, Moravské Budějovice, Znojmo
FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

950 Kč
1 190 Kč

TERMÍNY
31.08.2019

Orlí hnízdo je neoficiální název pro horské sídlo Adolfa Hitlera a jeho nejbližších spolupracovníků. Nachází se nad bavorským
městem Berchtesgaden. Paradoxem zůstává, že Hitler měl obavy z případných komplikací s výtahem i z výšky.

1.den: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. V ranních
hodinách budeme na parkovišti pod Orlím hnízdem,
následuje prohlídka s průvodcem. Orlí hnízdo nechal
postavit v roce 1937 jako dárek pro Adolfa Hitlera
jeho tajemník Martina Bormanna, a to k Hitlerovým
50. narozeninám. K hlavní budově na vrcholu hory
patřil komplex několika dalších budov propojených
podzemními tunely v Obersalzbergu včetně Berghofu
(zámek, spodní budova Orlího hnízda).Po chvíli osobního
volna na vrcholu a návratu zpět na parkoviště.
Po návštěvě Orlího hnízda se vydáme směrem
jezero Königssee, které leží na dně hlubokého údolí
obklopené strmými srázy a horami. Hloubka jezera je
až neuvěřitelných 190 metrů. Jedná se tak o nejhlubší
jezero v Německu. Königsee má velmi čistou vodu,
plavba je zde povolena pouze lodím na elektrický
pohon, veslicím a šlapadlům. Pro všechny zájemce
zajistíme plavbu lodí ke kostelu St. Bartholomä, který se
nachází na druhé straně jezera. Následuje osobní volno,
které můžete využit k procházce podél jezera nebo
občerstvení v některé z tamních hospůdek. Pro zájemce
zajistíme výlet lodí k ostrůvku svatého Bartoloměje.
Ve odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE
Autobusová doprava, 1 palubní taška, technický
doprovod

CENA NEZAHRNUJE
Výjezd k Orlímu hnízdu 17 EUR, vstup do budovy
dokumentace v Obersalzbergu 4 EUR, projížďku lodí
15 EUR, cestovní a úrazové pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

890 Kč

FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

1 190 Kč
TERMÍNY
25.05.2019
27.07.2019
14.09.2019
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VÁNOČNÍ TRHY
po celé Evropě

I letos si vychutnáte s Vega Tour kouzelnou vánoční atmosféru. Zajedeme
si společně na báječné svařené víno, horký punč, perníčky nebo tradiční
norimberské klobásky. Letos si můžete vybrat zájezdy na den i s přespáním!
Vánoce s Vega Tour jsou plné pohody a zážitků oživených sněhovými vločkami
a tóny klasických koled.
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Drážďany

Vídeň

Krakow

Wroclaw

Salzburg

od 399,-

od 490,-

od 749,-

Norimberk

Regensburg

Budapešť

od 649,-

od 649,-

od 990,-

od 599,-

od 690,-

A mnoho dalších...

Čerti v Mariazell

od 799,-

Krampuslauf

od 599,-
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
do Chorvatska a Itálie

Během letní sezóny 2019 můžete opět využít přepravu Vega Tour do Chorvatska a Itálie. Naše autobusy vyjedou v květnu a v červnu do Vašich nejoblíbenějších letovisek. Vega Tour Vám garantuje
odjezdy do daných středisek. Mimo jiné nabízíme více než 30 nástupních míst po celé České republice.
Pokud je to dopravně možné, zajedeme až k Vašemu hotelu, kde Vás naložíme i na cestě zpět. V případě, že místo své dovolené nenajdete v seznamu, ale Vaše ubytování je na trase, není problém
se s námi domluvit na individuálním výstupním místě.

Svozy pro Vás organizujeme z mnoha českých měst: Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Dobříš, Hradec Králové, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kaplice, Karlovy Vary, Kladno, Kolín,
Louny, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Prostějov, Příbram, Rokycany, Slaný, Soběslav, Tábor, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem, Vyškov, Žebrák
Svozy mimo trasu autobusu jsou zpoplatněné dle aktuálního ceníku.
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TERMÍNY A CENY NAJDETE
NA CKVEGATOUR.CZ

CHORVATSKO
A

Istrie: Banjole, Lanterna, Novigrad, Poreč, Pula, Rabac, Rovinj, Umag, Vrsar, Terst
přístav (Itálie)

B

Severní Dalmácie: Bibinje, Biograd na Moru, Brodarica, Drage, Grebaštica, Kaštela,
Marina, Pakoštane, Petrčane, Pirovac, Poljica, Primošten, Rogoznica, Seget Donji /
Vranjica, Sv. Filip i Jakov, Šibenik, Trogir, Turanj, Vodice, Zadar, Zaton, Žaborič

C

Střední Dalmácie: Baška Voda, Baško Polje, Brela, Čelina, Drvenik, Gradac, Igrane,
Makarska, Nemira, Omiš, Podgora, Promajna, Split, Staniči, Tučepi, Živogošče
Odjezdová místa: Praha, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Mikulov

ITÁLIE
Bibione, Caorle, Duna Verde, Lido di Jesolo, Lignano, Porto Santa Margherita
Eraclea Mare, Lido di Jesolo
Benátky (přístav Mestre), Lido Adriano, Rosolina Mare
Cattolica, Cervia, Cesenatico, Gatteo Mare, Pesaro, Riccione, Rimini
Numana, Porto Recanati
Alba Adriatica, Cupra Marittima, Martinsicuro, San Benedetto del Tronto, Villa
Rosa Pineto, Silvi Marina
Peschici, Rodi Garganico, San Menaio, Vieste
Odjezdová místa: Praha, Beroun, Benešov, Tábor, Plzeň, České Budějovice, Rozvadov
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ZÁŽITKOVÉ PLAVBY PO JADRANU
Poznejte s námi nejkrásnější místa Chorvatska, která
si prohlédnete z paluby krásné jachty. V naší nabídce
najdete nejednu zajímavou trasu, mnoho typů lodí i kajut.
Následující stránky vám přináší nejpopulárnější nabídky,
které jsou námi osobně ověřené. Zažijte léto jinak než
kdykoli předtím. Vychutnat si můžete koupání v odlehlých
zátokách, malebná chorvatská městečka, staleté památky
i kouzelnou přírodní scenérii. Samozřejmostí je ochutnávka
pestré středomořské kuchyně.

Jak rezervovat?
Vyberte si na našich webových stránkách plavbu,
která odpovídá Vašim představám
Spojte se s námi telefonicky nebo emailem
Sdělte nám počet osob, termín a zda si přejete
zajistit dopravu do / z destinace
Dostupnost plavby je ověřena u našeho partnera
Rezervace bude potvrzena z naší strany včetně
cenové kalkulace všech zajištěných služeb

Posádka a klientela
O servis na palubě se stará kapitán s posádkou.
Četnost posádky se liší od velikosti lodě, počtu hostů
a kategorie plavidla. Na palubě není přítomen zástupce
Vega Tour. Upozorňujeme, že hosté na palubě nejsou
primárně klienty Vega Tour. Plavby jsou mezinárodní.
Posádka hovoří AJ/NJ/RU.
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Kategorie plaveb a lodí

Výlety

DELUXE – komfortní lodě s moderním vybavením,
dvoulůžkové kajuty v podpalubí i na hlavní palubě.
Všechny kajuty jsou klimatizovány a mají vlastní sociální
zařízení, fén, toaletní potřeby, TV a trezor. V ceně jsou
zahrnuty transfery, kapitánská večeře s živou hudbou,
polopenze (snídaně + oběd s nápojem), prohlídky měst
s průvodcem*, vstupné do NP*, degustace*, denní úklid
kajut, Wi-Fi na palubě.

Na všech plavbách máte možnost zvolit si fakultativní exkurze na pevnině, které
vám ještě více obohatí váš pobyt na lodi. Veškeré exkurze lze objednat přímo na
palubě lodi u manažera. Aktuální program je k dispozici na doptání u CK.

A+ - lodě s ocelovým trupem, klimatizovanými kajutami
se sociálním zařízením, fénem a trezorem. Cena zahrnuje
polopenzi (snídaně + oběd s nápojem) a kapitánskou
večeři, jednu prohlídku s průvodcem, denní úklid kajut,
výměnu ručníků a ložního prádla uprostřed týdne.
A – dřevěné lodě, kajuty s vlastní sprchou a WC (možnost
třetího lůžka na vyžádání), klimatizovaný salon.
Polopenze (snídaně formou bufetu a oběd složený z tří
chodů).
B – dřevěné lodě, kajuty s umyvadlem, společné sprchy a
toalety, klimatizovaný salon. Polopenze (snídaně formou
bufetu a oběd složený z tří chodů).

Doprava
Zajistíme vám autobusovou přepravu nebo letenky do zvolené destinace. Dále
zajistíme airport transfer z / na letiště je zpoplatněn taxou 1.990,-Kč. V případě
zájmu o rezervaci kontaktujte naši cestovní kancelář.

Nabídka a ceny
Kompletní nabídka plaveb s aktuálními cenami je k dispozici na našem webu.
Ceny jsou závislé na poptávané kapacitě, kategorii lodi i kajuty. Ceny uveřejněné
v tomto katalogu byly připravovány s velkým předstihem, tedy je berte jako
orientační. TURISTICKÉ TAXY A PŘÍSTAVNÍ POPLATKY – platí se na místě: 40
EUR / osoba
Pozor poplatek za změnu jména méně jak 30 dní před příjezdem je účtován ve
výši 40 EUR, a to ze strany plavební společnosti.

* Dostupnost exkurzí, prohlídek měst, degustací a vstupných na jednotlivé aktivity se liší podle druhu plavby. Aktuální údaje naleznete na našich webových stránkách

DELUXE PLAVBY PO JADRANU

Trasa

DUBROVNÍK - SLANO - MLJET - KORČULA - VIS - BIŠEVO - HVAR - (BOL) SPLIT

DUBEN - ŘÍJEN
sobota - sobota

Okružní plavby kolem chorvatského pobřeží na komfortních jachtách, které jsou plně
klimatizované s prostornými kajutami. Zájezd spojuje poznávání krás Chorvatska a
gastronomické zážitky. Navštívíte místa jako Split, Korčula, Mljet, Dubrovník, Pelješac, Hvar a
Bol. Během rána můžete relaxovat na prostorných palubách jachty a opalovat se či osvěžit v
jadranském moři. Odpoledne a večer jsou pro vás naplánovány tak, abyste prozkoumali nejlepší
destinace Chorvatska s místními odborníky. Všechny jachty jsou nově postavené a luxusní.
Nabízí maximální kapacitu 38 cestujících v 19 dvoulůžkových (TWIN/DOUBLE) kajutách, což
zaručuje komfort a klidné prostředí pro všechny hosty.
Kajuty jsou plně vybavené klimatizací, trezorem, audio systémem pro hlášení kapitána a cruise
manažera. V každé kajutě se také nacházejí okénka, stůl a taburet, skříň, menší křeslo. Koupelna
je vybavená toaletou, sprchou, umyvadlem a fénem. Některé kabiny mají vnitřní průchod k baru
a restauraci. Na jachtě se nachází plně klimatizovaná restaurace s barem a LCD TV a rohový stůl
pro bufetové snídaně. Samozřejmostí je také bezplatný Wi-Fi internet na palubě.

OBJEVOVÁNÍ JIŽNÍHO JADRANU
Plavba za „perlou Jadranu“ – Dubrovníkem, při které navštívíme slunný ostrov Hvar, jednu ze
světoznámých vinařských oblastí – Tstenik na poloostrově Pelješac či známou a rušnou Makarskou
riviéru s hlavním centrem Makarska.
Během dne si můžete zaplavat, šnorchlovat, opalovat se nebo prozkoumat jadranské moře. Večery se
nesou v duchu individuálního programu dle vašich preferencí.

Trasa
SPLIT – MAKARSKA – MLJET – DUBROVNIK –
- TRSTENIK – KORČULA – HVAR – (Bol) SPLIT

DUBEN - ŘÍJEN
sobota - sobota

PLAVBA YOUNG AND FUN
Plavby pro mladé jsou zaměřené na zábavu, koupání v zátokách, tanec na palubě, návštěvu
nejznámějších klubů, bar přímo na lodi, pozdější snídaně. Těšit se můžete na mnoho zajímavých
spolucestujících z celého světa, objevování krásných chorvatských zákoutí a pestrý program. To
je to pravé spojení, díky kterému si užijete “párty dovolenou” na maximum!

Trasa
SPLIT - MAKARSKA - KORČULA - DUBROVNÍK - MLJET - HVAR - OMIŠ

DUBEN - ŘÍJEN
sobota - sobota
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VEGA TOUR 1000+1
možností cestování

Jste škola, firma, zájmový spolek nebo skupina příznivců poznávacích zájezdů? Chcete vyjet na zcela originální výlet dle vašich
přání a představ? Nevíte si rady s programem, zajištěním dopravy a ubytováním či doprovodnými aktivitami? Vše zvládneme
společně, protože Vega Tour je váš nejlepší průvodce v destinaci zvané Skupinová a incentivní turistika.

Zájezdy na míru
Pro uzavřené skupiny rádi připravíme tzv. „zájezd na míru“. Nechte se inspirovat naší klasickou nabídkou,
kterou můžeme na vaše přání jen trochu okořenit zajímavými aktivitami, např. sportovními akcemi,
degustacemi místních specialit nebo folklórním programem. Přejete-li si něco opravdu speciálního, ani s tím
nemáme problém. Rádi sestavíme zájezd přesně dle vašich požadavků se zohledněním finančních možností.
Po celou dobu vám bude k dispozici náš produktový manažer, který s vámi osobně probere celý itinerář,
vysvětlí organizaci zájezdu a připraví nabídku pro vaši skupinu. Samozřejmostí je i speciální cenová kalkulace.
Chcete vycestovat s týmem nebo školní třídou, ale nevíte kam? I v tomto případě se na nás obraťte. Vzhledem
k našim zkušenostem a znalostí destinací doporučíme jen to nejlepší.

Incentivní zájezdy
v ČR i v zahraničí

Jednou z nejlepších odměn, jaké se nám může dostat, jsou
zážitky. V roce 2019 jsme si pro vás proto připravili novou
službu, a to incentivní cesty, tedy oblíbené akce spadající do
motivačních programů.
Zájezdy vytváříme vždy individuálně, dle přání a potřeb
našich zákazníků. Samozřejmostí je kvalita a vysoká míra
flexibility. Za novými dojmy s námi můžete vyjet po Čechách
i po Evropě.
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Doprava

all inclusive

Máte-li vlastní program a jasný cíl cesty, pouze
nevíte, jak se na místo určení dostat, využijte Vega
Tour autobusů. Pohodlná a bezpečná doprava je u nás
samozřejmostí. Pronájem autobusu je možný kterýkoli
den v týdnu.
Pro skupiny máme samozřejmě vždy něco navíc, tedy
především speciální cenové akce na dopravu ve všední
den, zajištění nápojů a občerstvení nebo zajištění
stevarda na palubě.

VÝHODY CESTOVÁNÍ
S VEGA TOUR
Veškeré starosti s plánovaním a organizací
necháte na nás
Optimalizace programu zcela dle vašich
požadavků
Flexibility a znalost destinací
Spolupráce s ověřenými dodavateli cestovních
služeb
Luxusní i ekonomická forma dopravy vlastními
autobusy

Česko

Česko

JIŽNÍ MORAVA

VALAŠSKÝ VÝLET

a posezení ve sklípku

Jižní Morava, to je krásná příroda a památky, hodní a pohostinní lidé a lahodné víno. Zní to naprosto skvěle? Tak si s námi vyjeďte
tento skvělý

CENA ZAHRNUJE

PROGRAM
1.den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Před polednem příjezd
do Mikulova, prohlídka města, návštěva zámku, individuální
volno. Poté odjezd na ubytování.

Autobusovou dopravu, 2 ubytování s polopenzí ve
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

CENA NEZAHRNUJE

2.den: Po snídani odjez do Břeclavi, prohlídka města. Odpoledne
odjezd do Hodonína, prohlídka města, poté dvouhodinová
plavba na nejkrásnějším úseku řeky Moravy s průvodcem
a harmonikou. V podvečer odjezd na ubytování. Po večeři
posezení ve sklípku.

3.den: Po snídani odjezd k Janovu hradu. Možnost prohlídky
interiéru a procházky po okolí. Poté pěší túra (3 km) do
Lednicko-Valtického areálu. Možnost návštěvy Státního
zámku Lednice, popřípadě procházka po městě. V podvečer
odjezd zpět do Prahy.

NÁŠ TIP
Mikulov má opravdu hodně co nabídnout. Tato oblast je
doslova protkána cyklostezkami a trasami pro pěší turistiku.
Rovněž se Mikulovu ne nadarmo říká „Srdce vinařství“.
Kromě běžných tras zde najdete i několik tzv. vinařských
stezek, které jsou vyhlášené především zastávkami
v rodinných sklípcích, vinárnách a na vinicích, to vše s
možností degustace.

Vstupy do objektů, posezení ve sklípku 300 Kč, plavbu
po Moravě 200 Kč, cestovní a úrazové pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA

Udělejte si tři dny volno a staňte se Valachem. Vyjeďte s námi do malebného valašského kraje, který vás okouzlí tradicemi,
lidovou kulturou a kde se Slivovice mění v blahodárnou medicínu.

CENA ZAHRNUJE

PROGRAM
1.den: Odjezd v ranních hodinách. Příjezd na Pustevny, odkud
se vydáme pěší túrou k soše Radegasta a na Radhošť.
Návštěva Valašského muzea v přírodě. Odjezd na
ubytování.

2.den: Návštěva Soláně, soch v přírodě a proslulé Zvonice.
Poté přesun do Karolinky. Zde návštěva kostela Panny
Marie Karelské. Dále pak Velké Karlovice a etnografické
muzeum.

Autobusovou dopravu, 2 ubytování s polopenzí ve
dvoulůžkovém pokoji pro jednu osobu, služby průvodce

CENA NEZAHRNUJE
Vstupy do objektů, příplatek za jednolůžkový pokoj,
cestovní a úrazové pojištění

ODJEZDOVÁ MÍSTA

3.den: Dopoledne návštěva technického muzea Tatra v

Praha

Kopřivnici. Odpoledne odjezd do Prahy.

2 290 Kč

FIRST
MINUTE
ZÁKLADNÍ
CENA

2 990 Kč

TERMÍNY
03.05.-05.05.2019
04.10.-06.10.2019

NÁŠ TIP
Radhošť je dnes neodmyslitelně spjat s pohanským
bohem pohostinnosti a úrody, a to Radegastem, který
tam dle pověstí měl své sídlo. Po čase byl ale vystřídán
nově příchozími, a to Konstantinem a Metodějem,
na jejichž počest se do dnes konají cyrilometodějské
poutě. Sochu boha Radegasta najdete na vrcholku
společně s věrozvěsty. K přicházejícím poutníkům je však
natočen zády.

Praha
FIRST
MINUTE

2 390 Kč

ZÁKLADNÍ
CENA

3 190 Kč

TERMÍNY
15.05.-17.05.2019
18.09.-20.09.2019
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VEGA TRAVEL

Vaše snadná cesta k dovolené

Společnost Vega Tour si v letošním roce připravila ve spolupráci s našimi partnery, renomovanými
cestovními kancelářemi z celé České republiky, skvělou novinku, a to především ve snaze o rozšíření a
zkvalitnění služeb cestovního ruchu, které Vám nabízí. Často jste si u nás poptávali kromě poznávacích
zájezdů, jednodenních výletů a jízdenek do letních a zimních destinací, také možnost zajištění pobytových
zájezdů u moře nebo na horách. Vzhledem k tomu, že takový produkt nenabízíme a v budoucnu nabízet
nebudeme, domluvili jsme se s našimi skvělými partnery na možnosti zprostředkování služeb pobytových
zájezdů.

Jsme velice rádi, že Vám nově můžeme
zajistit cestu k Vaší vysněné dovolené,
kterou pro Vás zorganizují skuteční
profesionálové a dlouholetí odborníci
z nejznámějších českých cestovních
kanceláří. Vybírat můžete z velmi pestré
nabídky letních pobytů v Itálii a Chorvatku.
Zajímavou položkou v nabídce jsou i
plavby, a to nejen kolem pobřeží Evropy.
U nás si jednoduše velmi snadno a rychle
vybere každý.

Zvolit si můžete zcela dle svých představ i možností.
Zadáním preferencí do filtru na úvodní stránce. Zobrazí
se Vám nejvhodnější nabídky, ze kterých si můžete
vybírat kdykoli a kdekoli. Nabídka je zajištěna formou
online, tedy dostupná 24 h denně. Jakmile si najdete
svojí dovolenou, postačí vyplnit poptávkový formulář
v druhé záložce nabídky. Poptávka nám přijde na
email, kterého se zde ujmeme v nejkratší možné
době. V cestovní kanceláři ověříme kapacitu, zjistíme
veškeré dostupné informace a zajistíme pro Vás
nezávaznou rezervaci. Vše zajistíme za Vás, a to
třeba i u několika cestovních kanceláří najednou.

Vyzkoušejte si naše služby ještě dnes.

Tým Vega Tour je Vám plně k dispozici!
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VEGA TOUR S.R.O.
I. Základní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky
cestovní kanceláře Vega Tour s.r.o. (dále
jen „VOP“) se vztahují na všechny Zájezdy
(§ 2522 zákona 89/2012 Sb., občanský
zákoník – dále jen „OZ“) pořádané Vega Tour
s.r.o. a na jednotlivé služby cestovního ruchu
zajišťované Vega Tour s.r.o. v souladu s
platnými právními předpisy ČR k provozování
cestovní kanceláře.
2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy
o zájezdu, nebo jiné smlouvy o poskytnutí
jednotlivé služby (ubytovací, stravovacích,
přepravních
apod.)
uzavírané
mezi
společností Vega Tour s.r.o., IČO 62917072,
DIČ: CZ62917072, se sídlem Šátalská 716/15,
Praha 4, 142 00, korespondenční adresa
Vídeňská 142, Praha 4, 148 00, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 35715 (dále
jen „Vega Tour“) a zákazníkem, kterým může
být jak fyzická tak právnická osoba. (dále jen
„Zákazník“).
3. Tyto VOP jsou rovněž součástí katalogu
Vega Tour, jsou také zveřejněny na https://
www.ckvegatour.cz a k dispozici u třetí osoby,
která smlouvu zprostředkovala.
II. Vznik a obsah smluvního vztahu
1. V případě Zájezdů smluvní vztah mezi
Zákazníkem a Vega Tour vzniká uzavřením
Smlouvy o zájezdu. Není-li Smlouva o zájezdu
uzavřena v písemné formě (zejm. internetový
prodej) Vega Tour vydá zákazníkovy písemné
Potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ), jehož
převzetí Zákazník potvrdí. Obsah Smlouvy o
zájezdu je určen také těmito VOP, katalogem,
který byl Zákazníkovi předán případně jinou
nabídkou odkazem na číslo, či jiné označení
Zájezdu uvedené ve Smlouvě o zájezdu
(Potvrzení o zájezdu), dále i podmínkami
poskytování služeb, které vysvětlují a
upřesňují či doplňují údaje k Zájezdům
uvedených v katalogu a jsou také zveřejněny
na https://www.ckvegatour.cz (Doplňující a
důležité podmínky a informace), přepravními
podmínkami
příslušných
dopravců
zveřejněnými na https://www.ckvegatour.cz
příp. i Zvláštními podmínkami přiloženými ke
Smlouvě o zájezdu jako její nedílná součást.
2. V případě jednotlivých služeb vzniká
smluvní vztah mezi Zákazníkem a Vega Tour
uzavřením Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Obsah této smlouvy je dále určen
těmito VOP a dle druhu zakoupené služby,
přepravními
podmínkami
příslušných
dopravců, které jsou zveřejněny na https://
www.ckvegatour.cz, příp. i Zvláštními
podmínkami přiloženými ke smlouvě jako
její nedílná součást. Není-li tato smlouva
vyhotovena v písemné formě, vydá Vega
Tour Zákazníkovi příslušný písemný doklad o
zakoupení služby (voucher, přepravní doklad
apod.), jehož převzetí Zákazník potvrdí.
3. Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve

Smlouvě o zakoupení jednotlivé služby
sjednány podmínky odlišně od ustanovení
VOP nebo jiných podmínek uvedených v
odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové
smlouvě přednost. 4. Délka Zájezdu je
vyjádřena v katalogu počtem dní. Podle
právních předpisů ČR i EU je za začátek
Zájezdu považován okamžik zahájení první
služby a za konec Zájezdu ukončení poskytnutí
služby. Zájezd začíná ten kalendářní den,
kdy Vega Tour poskytla první službu (např.
nástup do autobusu při autobusové dopravě,
ubytování v případě Zájezdů bez dopravy,
atd.). Do celkového počtu dní trvání Zájezdů
jsou tedy zahrnuty i dny určené pro cestu
do místa pobytu a zpět, a to i v případech,
kdy je zahájení Zájezdu a ukončení Zájezdu
organizováno v pozdních nočních hodinách,
příp. časných ranních hodinách.
5. Ubytování, které je obsahem Smlouvy
o zájezdu pořádaném Vega Tour, je vždy v
souladu s právními předpisy státu, ve kterém
je poskytováno.
III. Práva a povinnosti Vega Tour
1. Vega Tour je povinna Zákazníkovi
poskytnout všechny ve smlouvě sjednané
služby.
2. Vega Tour je povinna pravdivě a řádně
informovat Zákazníka o všech skutečnostech
týkajících se sjednaných služeb, které jsou
pro Zákazníka důležité a které jsou Vega Tour
známy.
3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku
Vega Tour ze smlouvy není Vega Tour povinna
nahradit nad částku přesahující omezení v
souladu s mezinárodními smlouvami, kterými
je ČR vázána.
a) V autobusové dopravě se odpovědnost
řídí Nařízením Evropského parlamentu a
Rady Evropské unie č. 181/2011 o právech
cestujících v autobusové a autokarové
přepravě a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 ze dne 16.2.2011.
b) V letecké přepravě se odpovědnost řídí
Úmluvou o sjednocení některých pravidel
v mezinárodní letecké dopravě ze dne
28.5.1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále
nařízením Evropského parlamentu a Rady
Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení
č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které
vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje
se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní
leteckou dopravu.
c) V železniční přepravě se odpovědnost řídí
Úmluvou o mezinárodní železniční přepravě
(COTIF) ze dne 9.5.1980 ve znění Vilniuského
protokolu ze dne 3.6.1999 a Dohodou mezi
Evropskou unií a Mezivládní organizací pro
mezinárodní železniční přepravu (OTIF) o
přistoupení EU k uvedené Úmluvě uzavřené
v Bernu ve Švýcarsku dne 23.6.2011, která
vstoupila v platnost 1.7.2011.
4. Je-li Zákazník v prodlení s uhrazením
jakéhokoliv dluhu vůči Vega Tour na základě

uzavřené smlouvy je Vega Tour oprávněna
postoupit pohledávku za Zákazníkem na třetí
osobu bez souhlasu Zákazníka.
IV. Práva a povinnost Zákazníka
1. Zákazník má právo zejména:
a) požadovat řádné poskytnutí všech
služeb smluvně sjednaných a Zákazníkem
zaplacených služeb;
b) být seznámen se všemi případnými
změnami sjednaných služeb;
c) na doručení dalších podrobných a
pro Zákazníka důležitých údajů o všech
skutečnostech, které jsou Vega Tour známy,
pokud nejsou obsaženy již ve Smlouvě o
zájezdu nebo v katalogu, který byl Zákazníkovi
předán, nejpozději 7 dní před zahájením
Zájezdu, a pokud to vyžadují okolnosti, i
na předání letenky, poukazu/voucheru k
ubytování nebo stravování, dokladu nutného
pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný
doklad, jehož je pro uskutečnění Zájezdu dle
Smlouvy o zájezdu třeba;
d) postoupit Smlouvu o zájezdu, splňujeli třetí osoba podmínky účasti na Zájezdu,
a písemně Vega Tour oznámit, že se místo
něho Zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená
v oznámení. V případě, že Zákazník právo
na změnu v osobě účastníka Zájezdu
chce uplatnit, je povinen dodržet postup a
podmínky dle odst. 2, písm. s);
e) postoupit pohledávku za Vega Tour
vyplývající z uzavřené smlouvy pouze na
základě předchozího písemného souhlasu
Vega Tour.
2. Zákazník je povinen zejména:
a) poskytovat a uvádět pravdivé údaje, jež
jsou nejen podstatnou náležitostí smluv
uzavíraných s Vega Tour, ale i nezbytné pro
řádné zajištění a poskytnutí služeb Vega Tour,
b) uhradit sjednanou cenu Zájezdu a
jednotlivých služeb v souladu s VOP;
c) nastoupit ve stanoveném čase na Zájezd,
resp. se dostavit na stanovené místo (srazu,
odjezdu Zájezdu, či čerpání služby apod.) ve
stanoveném čase a prokázat se delegátovi
či poskytovateli služeb voucherem nebo
příslušnou Smlouvou o zájezdu;
d) mít u sebe všechny potřebné doklady
(platný cestovní doklad, vízum, doklad o
zdravotním pojištění apod.) požadované pro
vstup do všech zemí pobytu i tranzit;
e) splnit očkovací, popř. další zdravotnické
povinnosti při cestách do zemí, pro které
jsou stanoveny zdravotnickými předpisy, mít
příslušná lékařská potvrzení a doporučení pro
cesty požadovaná zejména dopravci;
f) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další
předpisy země, do které cestuje;
g) řídit se pokyny pro účastníky Zájezdu
a pokyny delegáta, řidiče nebo jiné osoby
pověřené Vega Tour;
h) vzniklé závady bezodkladně oznámit
příslušnému delegátovi, řidiči či jiné osobě
pověřené Vega Tour, nebo pokud nelze tímto

způsobem, pak po ukončení Zájezdu písemně
přímo Vega Tour;
ch) dodržovat další povinnosti, stanovené
příslušnými právními předpisy;
i) předem informovat Vega Tour o tom, že
Zákazník či některá ze spolucestujících osob
je cizím státním příslušníkem;
j) zajistit doprovod a dohled zletilé osoby a
souhlas zákonných zástupců u osob mladších
15 let s doprovodem třetí osobou a stejně
tak zajistit doprovod a dohled osob, jejichž
zdravotní stav to vyžadují;
k) předložit souhlas zákonných zástupců v
případě že Zákazník starší 15 let a mladší
18 let hodlá uzavřít Smlouvu o zájezdu
nebo čerpat službu cestovního ruchu bez
doprovodu a dohledu zákonného zástupce;
l) dodržovat striktně nekuřácké prostředí po
celou dobu přepravy v prostorách dopravního
prostředku;
m) dodržovat limity zavazadel, zajistit si jejich
označení jmenovkou, nepřevážet jakékoliv
měkké či tvrdé drogy či jiné omamné či
psychotropní látky a plnit i další povinnosti,
které jsou uvedeny v přepravních podmínkách
příslušných dopravců a rovněž zveřejněny na
https://www.ckvegatour.cz;
n) během přepravy mít po celou dobu zapnutý
bezpečnostní pás;
o)
během
Zájezdu
nerušit
ostatní
spolucestující nevhodným chováním a
vyhnout se nadměrné konzumaci alkoholu;
p) zdržet se jednání, kterým by mohlo dojít
ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních
Zákazníků, dodavatelů služeb, třetím osobám
či Vega Tour;
r) uhradit škodu, kterou způsobil Vega Tour,
dodavateli služeb, ostatním Zákazníkům
či jiným třetím osobám z důvodů na jeho
straně, např. v dopravním prostředku nebo
ubytovacím či jiném zařízení, kde čerpal
služby apod.;
s) v případě, že Zákazník využije svého práva
na oznámení změny v osobě účastníka
Zájezdu dle odst. 1 písm. d) tohoto článku
VOP, je povinen oznámení učinit písemně
a doručit je Vega Tour a k oznámení přiložit
podepsané prohlášení nového Zákazníka
(postupníka), které obsahuje všechny jeho
osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu,
– splňuje podmínky stanovené pro účast
na Zájezdě, pokud jsou tyto podmínky
definovány ve Smlouvě o zájezdu nebo v
katalogu.
Změna v osobě Zákazníka je vůči Vega
Tour účinná, doručí-li mu původní Zákazník
(postupitel) oznámení spolu s uvedeným
prohlášením. Oznámení je včasné, je-li
doručeno Vega Tour alespoň sedm dnů
před zahájením Zájezdu. V případě změny v
osobě Zákazníka dle tohoto ustanovení jsou
postupitel i postupník zavázání společně
a nerozdílně k zaplacení ceny Zájezdu a k
úhradě nákladů, které Vega Tour v souvislosti

se změnou Zákazníka vzniknou.
t) Zákazník, který uzavřel Smlouvu o zájezdu
ve prospěch třetích osob, je dále povinen
seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu
uzavřel se všemi podmínkami smlouvy, s
těmito VOP a dalšími informacemi, které
obdržel, nebo na které je v těchto VOP
odkazováno. Zákazník je dále povinen
zabezpečit, aby osoby, v jejichž prospěch
smlouvu uzavřel, plnili základní povinnosti
Zákazníků, jejichž nositelem může být jen
jednotlivý účastník.
V. Cena
1. Zákazník je povinen uhradit cenu Zájezdu
před jeho zahájením dle smluvně sjednaných
podmínek v souladu s uzavřenou Smlouvou
o zájezdu a v případě Smlouvy o poskytnutí
jednotlivé služby cenu jednotlivé služby při
uzavření smlouvy.
2. V případě, že dojde ke zvýšení ceny Zájezdu
v důsledku zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných
hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, jako jsou
letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v
ceně Zájezdu, nebo c) směnného kurzu české
koruny použitého pro stanovení ceny Zájezdu
v průměru o více než 10%,
má Vega Tour právo na jednostranné zvýšení
ceny Zájezdu uvedené ve Smlouvě o zájezdu
pokud k této změně dojde do 21. dne před
zahájením Zájezdu. Písemné oznámení o
zvýšení ceny musí být Zákazníkovi doručeno
nejpozději 21 dnů před zahájením Zájezdu.
Zákazník je povinen navýšení ceny Zájezdu
uhradit do 5 dnů od doručení oznámení o
zvýšení ceny. Při porušení tohoto závazku
má Vega Tour právo od Smlouvy o zájezdu
odstoupit. Všechny zveřejněné ceny jsou
včetně DPH.
3. Výpočet zvýšení ceny Zájezdu zvýší-li se
cena dopravy vč. cen pohonných hmot u
autokarových Zájezdů
Ceny Zájezdů byly kalkulovány při ceně nafty
29,50,- Kč/litr (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud
dojde ke zvýšení ceny nafty nad 31,50,- Kč/
litr, je Vega Tour oprávněna zvýšit cenu
Zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o
příplatek, jehož výše bude vypočtena tak,
že za každou započatou 1,- Kč zvýšení ceny
nafty nad úroveň 31,50,- Kč/litr bude klientovi
vyúčtován příplatek ve výši 1,-Kč za každých
započatých 100 km ujetých v průběhu
Zájezdu.
4. Výpočet zvýšení ceny Zájezdu zvýší-li se
platby spojených s dopravou
Při zvýšení plateb spojených s dopravou,
např. letištních, bezpečnostních a přístavních
poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu,
je Vega Tour oprávněna jednostranně zvýšit
cenu Zájezdu o částku odpovídající navýšení
těchto plateb na osobu.
5. Výpočet zvýšení ceny Zájezdu při zvýšení
směnného kursu

Při zvýšení směnného kursu české koruny
použitého pro stanovení ceny Zájezdu
v průměru o více než 10 % je Vega Tour
oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zájezdu
o částku odpovídající procentní výši změny
kurzu služeb zaplacených v cizí měně.
Rozhodný den, kdy byla stanovena cena
služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo v
jiné formě nabídky Zájezdů.
VI. Platební podmínky
1. Cena dle Smlouvy o zájezdu musí být
zaplacena před zahájením Zájezdu a před
poskytnutím všech služeb sjednaných ve
Smlouvě o zájezdu. Pokud není ve Smlouvě
o zájezdu dohodnuto jinak, je Zákazník
povinen zaplatit zálohu ve výši 50% ze
sjednané ceny Zájezdu při uzavření Smlouvy
o zájezdu a doplatek je Zákazník povinen
uhradit nejpozději do 30 dní před zahájením
Zájezdu. Při porušení tohoto závazku je Vega
Tour oprávněna od smlouvy odstoupit. Pokud
dojde k uzavření Smlouvy o zájezdu v době
kratší než 30 dnů před zahájením Zájezdu, je
cena dle příslušné Smlouvy o zájezdu splatná
v okamžiku jejího uzavření. 2. U jednotlivých
služeb je Zákazník povinen uhradit 100%
celkové ceny při uzavření smluvního vztahu.
3. Zákazník je povinen uhradit cenu Zájezdu,
nebo jednotlivé služby, buď osobně v
provozovně Vega Tour, nebo u autorizovaného
prodejce (zprostředkovatele) Vega Tour a
nebo bezhotovostním převodem na bankovní
účet Vega Tour č. ú. 5200018259/5500, s
uvedením variabilního symbolu, kterým je
číslo smlouvy, nebo daňový doklad.
4. Cena je uhrazena podle formy zaplacení,
dnem převzetí hotovosti nebo den platby
platební kartou a v případě bezhotovostního
převodu dnem jejího připsání na účet Vega
Tour. V případě úhrady ceny nebo části ceny
Zájezdu formou poukázky (poukazu) Vega
Tour nebo jiné poukázky (poukazu) Vega
Tour přijímané, Zákazník (poukazník) i Vega
Tour (poukázaný) postupují v souladu s
podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání
stanovenými poukazatelem (vydavatelem)
takové poukázky (poukazu).
5. Voucher a příp. jiný doklad, který Zákazníka
opravňuje k čerpání služeb sjednaných ve
Smlouvě o zájezdu, obdrží Zákazník až po
zaplacení celé částky Zájezdu nejpozději
však 7 dní před zahájením Zájezdu a v
případě jednotlivě zakoupené služby při jejím
zaplacení.
6. Slevy se poskytují na základní ceny za
Zájezd či jednotlivé služby. Uplatnění všech
zveřejněných slev je nutné před zavřením
smluvního vztahu. Podmínky poskytování
slev jsou uvedeny u jednotlivých Zájezdů a v
nabídkách jednotlivých služeb.
VII. Zrušení a změny dohodnutých služeb ze
strany Vega Tour
1. Pokud nastanou okolnosti, které Vega
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Tour brání poskytnout sjednané služby podle
Smlouvy o zájezdu, či Smlouvy o poskytnutí
služby je Vega Tour oprávněna Zájezd či
jednotlivou službu před zahájením jejich
čerpání zrušit.
2. Jestliže nebude dosaženo minimálního
počtu Zákazníků, jehož dosažením bylo
podmíněno konání Zájezdu, což bylo uvedeno
ve Smlouvě o zájezdu (v Potvrzení o zájezdu)
nebo v katalogu, je Vega Tour oprávněna
Zájezd zrušit a povinna oznámit Zákazníkovi
zrušení Zájezdu písemně ve lhůtě uvedené
ve Smlouvě o zájezdu (v Potvrzení o zájezdu)
nebo v katalogu.
3. Zruší-li Vega Tour Zájezd ve lhůtě kratší
než 20 dní před jeho zahájením je povinna
uhradit Zákazníkovi penále ve výši 10% z
ceny Zájezdu. Právo Zákazníka na náhradu
škody není tímto dotčeno. Této povinnosti se
Vega Tour sprostí, jestliže byl Zájezd zrušen
z důvodu, uvedeném v odst. 2 tohoto článku
VOP nebo vzhledem vyšší moci.
4. Pokud nastanou okolnosti, které Vega
Tour nutí změnit podmínky Zájezdu, je Vega
Tour povinna navrhnout Zákazníkovi změnu
Smlouvy o zájezdu, a to bez zbytečného
odkladu. Zákazník má právo odstoupit od
Smlouvy o zájezdu, v případě, že se změnou
smlouvy nesouhlasí. Pokud nedojde k
odstoupení od Smlouvy o zájezdu ve lhůtě
určené Vega Tour, která nesmí být kratší než
5 dní a musí skončit před zahájením Zájezdu,
má se za to, že Zákazník s touto změnou
souhlasí. Jestliže změna Smlouvy o zájezdu
vede ke zvýšení ceny Zájezdu, je Zákazník
povinen uhradit rozdíl v ceně Zájezdu ve
lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy.
Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke
snížení ceny Zájezdu, je Vega Tour povinna
buď snížit doplatek celkové ceny Zájezdu,
pokud nebyl uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně
Zájezdu pokud Zákazník uhradil celkovou
cenu Zájezdu.
5. Jestliže Vega Tour Zájezd zruší z jiného
důvodu než pro porušení povinnosti
Zákazníkem nebo jestliže Zákazník nesouhlasí
se změnou Smlouvy o zájezdu a v určené lhůtě
od smlouvy odstoupí, má Zákazník právo
požadovat, aby mu Vega Tour na základě
nové Smlouvy o zájezdu poskytla náhradní
Zájezd celkově odpovídající alespoň tomu,
co bylo původně ujednáno, může-li Vega
Tour takový Zájezd nabídnout. Jestliže dojde
k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, platby
uskutečněné na základě původní smlouvy
se považují za platby podle nové smlouvy.
Je-li cena náhradního Zájezdu nižší než již
uskutečněné platby dle předchozí Smlouvy o
zájezdu, je Vega Tour povinna takto vzniklý
rozdíl Zákazníkovi vrátit. Dohodnou-li se Vega
Tour a Zákazník na náhradním Zájezdu, nemá
Vega Tour právo zvýšit cenu, i když je náhradní
Zájezd vyšší jakosti. Nedojde-li k uzavření
nové Smlouvy o zájezdu, je Vega Tour povinna
bez zbytečného odkladu vrátit Zákazníkovi
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vše, co od něho obdržela na úhradu ceny
Zájezdu podle zrušené Smlouvy o zájezdu,
aniž by byl Zákazník povinen platit Vega Tour
odstupné.
VIII. Změny ve smlouvě ze strany Zákazníka
1. Je-li to podle okolností možné, provádí
Vega Tour některé změny smlouvy na přání
Zákazníka. Veškeré žádosti o změny a příp.
speciální požadavky musí být Vega Tour
Zákazníkem doručeny ve stanovených lhůtách
písemně, a to poštou, nebo mailem na adresu
ck@vegatour.cz nebo info@ckvegatour.cz.
2. Změna termínu Zájezdu je možná
nejpozději 30 dní před zahájením Zájezdu a
v případě volných kapacit. Za změnu termínu
Zájezdu se účtuje jednorázový poplatek 500
Kč.
3. Změna v osobě účastníka/ů Zájezdu je
možná za podmínek uvedených v článku
IV. odst. 2, písm. s) těchto VOP. Za změnu
účastníka Zájezdu si Vega Tour účtuje
poplatek 200 Kč za každou osobu, u které k
této změně dojde.
4. Jakékoliv další změny ve smlouvě (způsob
dopravy, typ ubytování, změna jména apod.),
které bude Zákazník po Vega Tour požadovat,
musí být Vega Tour oznámeny nejpozději 30
dnů před konáním Zájezdu. Za každou takovou
jednotlivou změnu ve Smlouvě o zájezdu je
účtován jednorázový poplatek 200 Kč.
5. Při provedení změn jsou vždy účtovány
základní (plné) ceny Zájezdů, bez možnosti
uplatnění slev last minute nebo jiných
slev, pokud není dohodnuto jinak. Veškeré
požadované změny jsou platné až po potvrzení
ze strany Vega Tour, resp. uzavřením dodatku
ke Smlouvě o zájezdu.
IX. Odstoupení od smlouvy a odstupné
1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy
kdykoliv před zahájením Zájezdu nebo čerpání
jednotlivé služby
a) bez udání důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové Smlouvy o
zájezdu (náhradního Zájezdu) dle čl. VII. odst.
5 těchto VOP,
c) z důvodů porušení povinnosti Vega Tour,
vyplývajících ze smlouvy.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy
Zákazník doručí Vega Tour, popřípadě prodejci,
kde Zájezd zakoupil. V oznámení Zákazník
uvede jméno, příjmení, adresu a číslo Zájezdu.
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení
písemného oznámení.
2. Vega Tour je oprávněna před zahájením
Zájezdu nebo čerpáním jednotlivé služby od
smlouvy odstoupit
a) z důvodu zrušení Zájezdu či z důvodu
zrušení jednotlivé služby, nebo
b) z důvodu porušení povinnosti Zákazníkem,
vyplývající ze smlouvy.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy
doručí Vega Tour Zákazníkovi na adresu
uvedenou ve smlouvě. Účinky odstoupení

nastávají dnem doručení.
3. Není-li důvodem odstoupení Zákazníka od
smlouvy porušení povinností Vega Tour, nebo
odstoupí-li od smlouvy Vega Tour z důvodu
porušení povinnosti Zákazníkem, je Zákazník
povinen uhradit odstupné ve výši uvedené v
odst., 4 tohoto článku VOP a Vega Tour vrátit
Zákazníkovi vše co od něj na úhradu Zájezdu
obdržela.
4. Výše odstupného při odstoupení od
smlouvy, není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je
stanovena na osobu následovně.
4.I. Poznávací zájezdy a doprava:
V případě, že Zákazník odstoupí od smlouvy
a) 50 a více dní před zahájením Zájezdu výše
odstupného činí u Zájezdů 1.000,- Kč na
osobu,
b) 49-30 dní před zahájením Zájezdu výše
odstupného činí 30% sjednané ceny na
osobu,
c) 29-10 dní před zahájením Zájezdu činí
odstupné 70% sjednané ceny na osobu,
d) 9-0 dní před zahájením Zájezdu činí
odstupné 100% sjednané ceny na osobu.
4. II. Plavby
V případě, že Zákazník odstoupí od smlouvy
a) 120 a více dní před zahájením Zájezdu výše
odstupného
činí 1.000,- Kč na osobu,
b) 119 - 60 dní před zahájením Zájezdu výše
odstupného činí 10% sjednané ceny na osobu,
c) 59-30 dní před zahájením Zájezdu výše
odstupného činí 50% sjednané ceny na osobu,
d) 29-0 dní před zahájením Zájezdu činí
odstupné 100% sjednané ceny na osobu,
5. Odstupné je splatné ihned. Vega Tour má
právo započítat odstupné proti již zaplacené
ceně dle smlouvy ze strany Zákazníka a
povinnost vrátit Zákazníkovi zbytek peněz do
14 dnů od doručení odstoupení Vega Tour. V
případě, že odstupné je vyšší než zaplacená
záloha, je Zákazník povinen uhradit rozdíl do
10 dnů od vyúčtování.
6. V případě, že dojde k odstoupení od
smlouvy pouze pro určitý počet osob, je nutné
doplatit částky za neobsazená lůžka, a to
podle ceníku.
7. Nenastoupí-li Zákazník na Zájezd či
nevyčerpá-li jednotlivě zakoupenou službu
bez předchozího odstoupení, nebo nesplní-li
Zákazník své povinnosti stanovené v článku
IV odst. 2, písm. d) a e), hradí 100% sjednané
ceny na osobu.
8. Sjednanou cenou se rozumí konečná
prodejní cena vč. všech fakultativních služeb.
9. V případech, kdy cenu, příp. část ceny
Zájezdu nebo jednotlivé služby Zákazník
uhradil formou poukázky (poukazu) Zákazník
i Vega Tour ve věci úhrady odstupného
postupují v souladu se stanovenými
podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.
X. Reklamace
1. V případě vadně poskytnutých nebo
neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve

Smlouvě o zájezdu, vzniká Zákazníkovi právo
na reklamaci. Reklamaci má právo Zákazník
uplatnit ve všech provozovnách cestovní
kanceláře Vega Tour nebo u třetí osoby, která
uzavření Smlouvy o zájezdu zprostředkovala.
2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas
bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu
takové vady dozví, nejlépe již u delegáta Vega
Tour nebo jiného pověřeného zástupce Vega
Tour, přímo v místě poskytovaných služeb
tak, aby mohla být sjednána náprava pokud
možno během průběhu Zájezdu. Nevytkneli Zákazník vadu Zájezdu bez zbytečného
odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo
na slevu nepřizná, jestliže Vega Tou namítne,
že zákazník neuplatnil své právo ani do
jednoho měsíce od skončení Zájezdu.
3. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou
součinnost při řešení reklamace.
4. Uplatnit reklamaci může Zákazník v
jakékoliv formě s uvedením data, obsahu
reklamace a požadovaného způsobu vyřízení
reklamace. O přijetí reklamace vydá Vega Tou
písemné potvrzení o přijetí reklamace.
5. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik,
průběh a případně následek není závislý
na vůli, činnosti a postupu Vega Tour (vyšší
moc), nebo okolnosti, které jsou na straně
Zákazníka, kvůli kterým Zákazník zcela nebo
z části nevyužije sjednaných a zaplacených
služeb, Zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení
zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
6. Veškeré podmínky při uplatňování
reklamace, způsob uplatnění, postup při
vyřízení, apod., obsahuje „Reklamační řád
Vega Tour“, který je k dispozici na webových
stránkách Vega Tour (www.vegatour.com), v
provozovnách Vega Tour či u třetí osoby, která
uzavření Smlouvy o zájezdu zprostředkovala.
7. Zákazník může podat České obchodní
inspekci návrh na zahájení mimosoudního
řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní
údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední
inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15,
120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.
coi.cz.
XI. Pojištění
Vega Tour doporučuje uzavřít individuální
pojištění pro cesty a pobyt vč. pojištění pro
případ, že Zákazníkovi vzniknou náklady
v souvislosti s odstoupením od Smlouvy
o zájezdu. Pojištění lze sjednat i při
uzavírání smlouvy prostřednictvím Vega
Tour. Podrobné informace a ustanovení
o podmínkách a rozsahu pojištění jsou
obsaženy v dokumentu, který Zákazník obdrží
při uzavření pojistky a jsou rovněž i zveřejněny
na https://www.ckvegatour.cz. Pokud je
ve smlouvě sjednaná autokarová doprava
zajišťovaná dopravními prostředky Vega
Tour je v ceně přepravy zahrnuto i pojištění
cestujících během přepravy v dopravním
prostředku, léčebných výloh v souvislosti s
přepravou osob a zavazadel v zavazadlovém

prostoru dopravního prostředku, a to na
částku 100 mil. Kč.
XII. Zpracovávání a ochrana osobních údajů
1. Vega Tour zpracovává osobní údaje coby
Správce za účelem zajištění smluvního vztahu
a rezervace služeb (tzv. předběžná rezervace),
za účelem zajištění služeb cestovního ruchu
a dopravy na základě potvrzení předběžné
rezervace a uzavření smluvního vztahu
(Smlouva o zájezdu / Smlouva o přepravě aj.)
a plnění všech našich zákonných povinností.
2. Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za
účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu
nebo jiných Smluv o poskytování služeb
cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje
zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje
a zpracovává následující osobní údaje
zákazníka /fyzické osoby/:jméno, příjmení,
titul, datum narození/rodné číslo, místo
trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail,
číslo cestovního dokladu, kontakt na blízké
osoby, bankovní spojení, evidence plateb
aj. Osobní údaje Zákazníka k tomuto účelu
mohou být zpřístupněny pouze oprávněným
zaměstnancům Vega Tour popřípadě
Správcem pověřenému zpracovateli či
poskytovatelem služeb, které jsou nedílnou
součástí objednávky, tj. pojišťovna, letecká
společnost aj. Zákazník jako subjekt
údajů prohlašuje, že bude spolucestující
osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl
zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a
včas informovat o užití a zpracování jejich
osobních údajů cestovní kanceláří či jinými
poskytovateli služeb cestovního ruchu
(dalšími zpracovateli).
4. Uzavřením smlouvy ve prospěch třetích
osob Zákazník potvrzuje, že je oprávněn k
poskytnutí osobních údajů těchto osob a k
poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich
osobních údajů, zpřístupněním a předáváním
za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu a
v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku VOP a
příp. i k vyjádření souhlasu či nesouhlasu se
zpracováním a zpřístupněním jejich osobních
údajů v rozsahu a za účelem dle odst. 2 tohoto
článku VOP.
6. Osobní údaje poskytnuté v rozsahu a k
účelu podle odst. 1 tohoto článku VOP je
oprávněn zpracovávat a shromažďovat Vega
Tour nebo jí pověřený zpracovatel po dobu 5
let od uzavření smlouvy.
7. Osobní údaje Zákazníka zpracovávané v
rozsahu a k účelu podle odst. 1 tohoto článku
VOP Vega Tour nebo jí pověřený zpracovatel
nesmí dále zpracovávat, pokud s tím Zákazník
vyslovil nesouhlas. V případě neposkytnutí
osobních údajů bere Zákazník na vědomí, že
nelze poskytnout jím požadované služby,
které pro uzavření smlouvy o zájezdu vyžadují
konkrétní a specifikovaná data. V případě
nesouhlasu s poskytnutím osobních údajů
nemůže dojít k uzavření smlouvy ani zajištění
odpovídajících služeb.

8. Osobní údaje zpracováváme buď přímo
my coby Správce nebo naši zplnomocnění
obchodní zástupci (cestovní agentury). Vždy
tak činíme v souladu s platnými právními
předpisy a přístup k nim mají pouze k tomu
určené a oprávněné osoby. Veškeré osobní
údaje Osobní údaje zákazníků zpracováváme
zcela dle obecně platných předpisů, nařízení a
platných zákonů, a to manuálně i elektronicky,
popřípadě přímým vkládáním do systému k
tomu určeného (rezervace online na webu CK)
9. Při zpracovávání osobních údajů Zákazníka
je Vega Tour povinna dbát, aby Zákazník
neutrpěl újmu na svých právech, zejména
právu na zachování lidské důstojnosti a dbát
na ochranu před neoprávněným zasahováním
do jeho soukromého a osobního života.
10. Zákazník má právo dle platných nařízení
a předpisů:
a) právo na informace o zpracování osobních
údajů (OÚ)
b) právo na přístup subjektu k OÚ (právo
získat od správce OÚ potvrzení o zpracování
OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)
c) právo na opravu
d) právo na výmaz („právo být zapomenut“)
e) právo na omezení zpracování
f) právo na přenositelnost údajů
g) právo vznést námitku
h) právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodnutí.
11. V případě dotazů ohledně zpracování
osobních údajů nebo žádosti o využití Vašich
práv nás kontaktujte přímo telefonicky na
čísle 242 447 242 nebo emailem na info@
ckvegatour.cz
12. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými
právními předpisy, zejména Nařízením
Evropského parlamentu a Rady č.2016/679
ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů.
13. Podrobné „Informace o zpracování
osobních údajů (GDPR) a poučení o právech
zákazníka v souvislosti s ochranou osobních
údajů“ jsou uvedeny https://ckvegatour.cz/
ochrana-soukromi
14. Souhlas zákazníka se zpracováním
osobních údajů je zapotřebí pouze ke
konkrétnímu, specifickému účelu, např.
věrnostní program. Cestovní kancelář je
oprávněna obvyklé obchodně marketingové
nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto
souhlasu.
XIII. Závěrečná ustanovení
1. Rozhodným právem pro řešení všech
sporů, které by mohly vzniknout ze Smlouvy o
zájezdu podle článku II odst. 1 nebo Smlouvy
o poskytnutí jednotlivé služby podle článku
II odst. 2 těchto VSP nebo v souvislosti s
takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí
i tato smlouva.
2. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem
25.05.2018.

VEGA TOUR JE NA CESTÁCH JIŽ

27 LET

Společnost Vega Tour byla založena v roce 1991. Dnes čítá více než 250 zaměstnanců a 150 zájezdových autobusů. Málo kdo by uvěřil, že naší
první základnou byla obyčejná garáž rodinného domu. Tvrdou prací, nezdolným úsilím, ale hlavně podporou celé rodiny i zaměstnanců, dorostli
jsme až do dnešní velikosti.
Ve Vega Tour se věnuje primárně zájezdové autobusové dopravě, a to v mezinárodním měřítku. Od roku 2000 máme jednu ze svých základen
ve Francii, od roku 2007 se pohybujeme ve Velké Británii a roku 2009 jsme dojeli až do Skandinávie. Díky dlouholeté tradici a velkému množství
praxí nasbíraných zkušeností poskytujeme všem našim klientům služby vysoké kvality, což nám dopomáhá k dalšímu rozvoji i růstu.
V průběhu let jsme úspěšně navázali spolupráci s mnoha významnými nadnárodními společnostmi, tour operátory a cestovními agenturami.
Nabízíme komfortní přepravu na námi organizovaných zájezdech po Evropě, exkurzích, okruzích, transferech a mnoho dalšího.
Jedním z dalších oddělení skupiny Vega Tour je úspěšná incomingová agentura Prague Bus Tours, která zajišťuje okružní jízdy po Praze a výlety
do nejzajímavějších turistických destinací v České republice pro jednotlivce i skupiny.
V roce 2018 jsme zahájili dva nové projekty na poli cestovního ruchu, a to webový portál s nabídkami našich partnerských cestovních kanceláří
Vega Travel, který najdete na webových stránkách cestovní kanceláře, a speciální službu HOP ON-HOP OFF v Praze.
Autobusy a minibusy vybavujeme nejnovější informační technologií. Vega Tour operační centrum používá nejnovější dispečinkový a plánovací
software společně se systémem on-line sledování vozů. Cestující mohou na palubě našich vybraných autobusů využít Wi-Fi připojení k
internetu zdarma a ve vybraných vozech elektrické zásuvky pro nabití svých notebooků a telefonů. Nově v našem vozovém parku naleznete
také moderní zájezdový autobus k přepravě hendikepovaných osob.
Jsme členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a Hospodářské komory hlavního města Prahy.
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