


právě otevíráte nový katalog Vega Tour, který jsme si pro Vás připravili s tou největší péčí 

a láskou k cestování nám vlastní. Programy sestavené pro konec roku 2019 a celou sezónu 

2020 jsme vytvářeli s jasným záměrem, tedy přinést vám něco nového, zajímavého a 

originálního. Cestování je především o zážitcích, proto dbáme na to, aby vzpomínky z cest 

s Vega Tour jen tak nezapadly. 

S novou sezónou se můžete těšit hned na několik speciálních zájezdů, které v naší 

nabídce ještě nebyly k vidění. Poprvé přivážíme na našich autobusem výlety do Antverp 

nebo na Azurové pobřeží, rozšířili jsme nabídku o více zájezdů do Slovinska a do Francie. 

Obě tyto destinace se stávají rájem poznávací turistiky. Nesmí chybět ani Skandinávie, 

kterou jsme na rok 2020 příjemně upravili, aby byly zájezdy méně cestovně náročné. 

Za zmínku stojí i rozšířená nabídka plaveb. Nově si s námi můžete užívat na vlnách nejen 

Jaderského moře ale i světových oceánů. Zajímavé okruhy nadchnout milovníky luxusu 

stejně jako fanoušky dobrodružství a originálních výletů. 

Další stránky katalogu jsou věnovány leteckým poznávacím zájezdům, které se u vás 

těší velké oblibě. Kromě klasických destinací jsme nabídku obohatili o nová místa, která 

s námi a našimi profesionálními průvodci můžete objevovat velmi komfortní cestou s 

odlehčeným programem, abyste měli dostatek času na osobní volno. 

Chybět nemůže ani linková doprava, kterou pro vás zajišťujeme již mnoho let jak během 

letních měsíců, tak i v zimě, kdy naše služby využívají především nadšení lyžaři holdující 

skvělému lyžování ve Francouzských Alpách. 

Dále se můžete těšit na již tradiční adventní zájezdy, Valentýnský speciál nebo Velikonoční 

putování Evropou. To vše a mnohem více, to je Vega Tour v sezóně 2019/2020!

Těšíme se na mnoho společně nacestovaných kilometrů a nepřeberné množství nových 

zážitků!

Kolektiv cestovní kanceláře Vega Tour s.r.o.
Vega Tour s r.o.

www.ckvegatour.cz  
www.vegatour.com

www.facebook.com/vegatour.cz 

+420 242 447 242
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1000+1 MOŽNOSTÍ CESTOVÁNÍ VEGAZÍN

VEGA TRAVEL 

WWW.CKVEGATOUR.CZ
Zájezdy v tomto katalogu jsou připravovány s velkým předstihem před samotným uskutečněním zájezdu. Program nabídky se může v budoucnu dle aktuální situace 
změnit stejně jako se může změnit termín či konečná cena zájezdu. Naši aktuální nabídku zájezdů a služeb najdete na webových stránkách www.ckvegatour.cz.

Hned na úvodní stránce našeho webu najdete TOP nabídku poznávacích zájezdů, NEJBLIŽŠÍ odjezdy s garancí skvělých LAST MINUTE cen, doporučené destinace, 
upoutávky na speciální akce i cestovatelské články, které si pro vás připravujeme každý měsíc. 

Nedílnou součástí webových stránek se stal vyhledávač, který ulehčí každému cestovateli cestu za jeho vytouženou dovolenou. Stačí jen pár kroků a můžete se 
v pohodlí domova těšit na báječný výlet.

Vega Tour vám od roku 2018 přináší 
zajímavý cestovatelský čtvrtletník. 
Magazín je zasílán všem klientům 
přihlášeným k  odběru novinek
a newsletter online formou. Vegazín 
vznikl pro vás, milovníky cestování, 
abychom vždy včas upozornili na novinky, 
zájezdy a zajímavé výlety aktuální pro 
jednotlivá ročný období. Od teď vám už 
prostě nic „neujede“. Vegazín je takový 
praktický průvodce zážitků chtivého 
Vegacestovatele.

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 
24h denně. Jakmile si najdete svoji 
dovolenou, postačí vyplnit poptávkový 
formulář v druhé záložce nabídky. 
Poptávka nám přijde na e-mail, 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.

www.ckvegatour.cz/vegazin

www.ckvegatour.cz/vegatravel

VÝBĚR ZÁJEZDU 
NEBO SLUŽBY

REGISTRAČNÍ 
FORMULÁŘ

PŘEJDĚTE 
K REZERVACI

A JE HOTOVO

1.

3.

2.

4.

Vyberte si zájezd z  hlavní nabídky na úvodní stránce pouhým 
kliknutím na pole nabídky. Nebo využijte filtr. Zadejte hlavní 
parametry a klikněte na ZOBRAZIT NABÍDKU. Vzhled stránky 
s výsledky si můžete pohodlně navolit skrze filtr DRUH VÝPISU.

V  prvním kroku nastavíte počet osob, místo odjezdu či volitelné 
služby jako je pojištění nebo místenka. Vyplníte zde údaje 
objednavatele zájezdu. První krok vám rovněž umožní zapsat 
k  zájezdu poznámku nebo preferenci stejně jako uplatnit 
slevový kód. V druhém kroku vyplníte údaje cestujících a můžete 
POKRAČOVAT k  výběru zajištění zájezdu, tj. výběr způsobu 
úhrady. Na výběr máte bankovní převod, platbu online kartou dle 
preferovaného typu včetně benefitních karet, nebo platbu pomocí 
voucheru, kterou se rozumí např. dárkový poukaz nebo slevové 
kupóny.

Načte se vám stránka zájezdu s popisem. Zvolte tedy sekci TERMÍN
a vyberte si datum odjezdu. K  rezervaci přejdete klikem na 
OBJEDNAT. Systém vás automaticky přesměruje na formulář 
rezervace. Zájezd si můžete buď předběžně rezervovat nebo ihned 
závazně objednat.

Po dokončení objednávky vám bude na e-mail zasláno potvrzení 
s  odkazem na stránku obsahující potvrzení a dokumenty k  vaší 
rezervaci. Tato je řádně zabezpečena přihlašovacími údaji, které se 
generují výhradně pro Vás.

Potřebujete se na něco zeptat, ale přes den se vám nedaří 
najít volnou chvilku? Neradi píšete e-maily? Nevadí, spojit 
se s  námi je totiž velmi snadné. V  případě dotazů se na 
nás můžete pohodlně obracet skrze kontaktní formulář na 
webových stránkách. Najdete ho v sekci Kontakty. 

Využít můžete také interaktivní okno pro psaní rychlých 
zpráv, které najdete v  pravém dolním rohu. Postačí jen 
kliknout na text „Napište nám zprávu“. Můžete si tak s námi 
„povídat“ v reálné čase bez nutnosti zvednutí telefonu.

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. 

JSME TU PRO VÁS 
DENNĚ ONLINE!

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

32

Nenašli jste u nás pobytové zájezdy? Nevadí, i tak 
vám můžeme zajistit cestu k vysněné dovolené, 
kterou pro vás zorganizují skuteční profesionálové 
a dlouholetí odborníci z nejznámějších českých 
cestovních kanceláří. Vybírat můžete z velmi pestré 
nabídky letních i zimních pobytů.

SLEVA FIRST MINUTE 
VE VÝŠI AŽ 30%

VĚRNÝ ZÁKAZNÍK

SLEVA 55+

RODINNÁ SLEVA

MNOŽSTEVNÍ SLEVY

SLEVA 65+

Slevu poskytujeme z  katalogové ceny. 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 31.12.2019

Cestujete-li s  Vega Tour pravidelně, můžete využít 
slevu 5% pro věrného klienta. Pro její čerpání je 
nutné se nám prokázat rezervačním číslem zájezdu 
zakoupeného u Vega Tour přímo, a to mimo slevové 
a speciální akce u našich partnerů. Nelze kombinovat 
s  jinými slevami a akcemi u obchodních partnerů. 
Sleva je poskytnuta na vyžádání nikoli automatiky.

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

Nelze kombinovat s  jinými slevami a akcemi u 
obchodních partnerů. Sleva je poskytnuta na vyžádání 
nikoli automatiky.

Sleva ve výši 5% ze základní ceny osoby, jedná-li se o dítě do 5,99 let. Vztahuje se pouze na zájezdy z nabídky Vega Tour. Nelze 
kombinovat s jinými slevami a akcemi u obchodních partnerů. Sleva je poskytnuta na vyžádání nikoli automatiky.

Poznávací zájezdy: 
10 platících osob + 1 osoba ZDARMA
20 platících osob + 2 osoba ZDARMA
Skupiny nad 25 osob – individuální kalkulace na vyžádání

Sleva ve výši 7% ze základní ceny dospělé osoby. Nevztahuje 
se na doplňkové služby nebo cestovní pojištění. Platí pro osoby 
starší 65 let. 

Nelze kombinovat s  jinými slevami a akcemi u obchodních 
partnerů. Sleva je poskytnuta na vyžádání nikoli automatiky.

Množstevní slevy se vztahují vždy na shodné služby či zájezdy při 
uzavření jedné smlouvy o zájezdu. Slevu je možné aplikovat i na 
slevy first či last minute, pokud není uvedeno jinak. Nevztahuje se 
na letecké zájezdy a plavby.

CESTOVNÍ 
POJIŠTĚNÍ

VYUŽIJTE U NÁS 
SVÉ BENEFITY

Naše cestovní kancelář spolupracuje s 

pojišťovnou Uniqa, která nabízí cestovní 

pojištění hned v  několika variantách. Více 

informací o produktu získáte v  cestovní 

kanceláři anebo na našich stránkách:

www.ckvegatour.cz/ke-stazeni - dokument 

POJISTNÉ SAZBY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. 

Pojištění lze zajistit na den, na týden, na 

zimní sporty, a to i s  připojištěním storna 

zájezdu u všech jeho variant.

CK Vega Tour se zapojila do benefitních 

zaměstnaneckých programů Benefit Plus, 

Benefity.cz, Edenred, Sodex a Sphere. Pokud 

vám je zaměstnavatel poskytuje, pak u nás 

můžete čerpat benefity v podobě poznávacích 

zájezdů a jednodenních výletů stejně jako 

jízdenek na linkovou přepravu. Uplatnit u 

nás můžete snadno i benefitní body z vašeho 

účtu, které si k nám můžete nechat převést. 

Čerpat je můžete následně po dobu jednoho 

roku.  Nebo využijte platbu benefitní kartou 

pohodlně online při rezervaci zájezdu. Více 

informací u CK na čísle 242 447 242.



1. DEN: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 

3. DEN: Po snídani odjezd k bílým křídovým útesům Etretat. Krátká procházka a individuální volno k focení. Poté odjezd do 
Livarotu, ochutnávka zdejších sýrů. Následně navštívíme Le Mont-Saint-Michel – opevněné románsko-gotické opatství na 
ostrůvku uprostřed mořských písčin v zátoce proslulé rozdílem hladiny mezi přílivem a odlivem. Přejezd na ubytování.

4. DEN: Po snídani odjezd do města Caen, kde navštívíte místní hrad, který vybudoval Vilém Dobyvatel. Uvnitř mohutných 
hradem se nachází románský a barokní palác. Dále budete moci vidět mužské opatství sv. Štěpána, ženské opatství sv. Jiljí, 
kostel sv. Petra, kostel sv. Trojice atd. Večer odjezd do ČR.

5. DEN: Přijezd do ČR v poledních hodinách. 

2. DEN: Ráno příjezd 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. 

PROGRAM

Mnozí si Normandii spojují především s vyloděním Spojenců. Tato země však nabízí mnohem více. Uvidíme i Mont Saint Michel, 
který patří k nejnavštěvovanějším místům ve Francii. Dále historická města, jako jsou například gotický Rouen nebo Caen – 
města s mnoha architektonickými a kulturními památkami. Zajisté vás nadchnou i křídové útesy Etretat. V rámci každého 
zájezdu by neměla chybět ochutnávka nějakého místního pokrmu. S námi vyzkoušíte tradiční normandské sýry v Livarotu.

NORMANDIE
SYNTÉZA HISTORIE A PŘÍRODY

TERMÍNY
01.–05.05.2020 
02.–06.07.2020
16.–20.09.2020

Autobusovou dopravu, ubytování na příslušný 
počet nocí se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, 
služby průvodce

Vstupy do objektů, návštěvu sýrárny 3,50 €,
pobytovou taxu 5 €, příplatek za neobsazené 
lůžko, cestovní pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ MÍSTA

4

Bretaň je zemí plnou tajemné historie, legend, tradic, kulturního dědictví, přírodních krás 
a gurmánských specialit. Poznejte v našem zájezdu alespoň některé z nich. Navštívíme 
korzárské město Saint Malo, označováno jako metropole na břehu oceánu. Navíc se 
chlubí jedním z největších světových rozdílů mezi přílivem a odlivem. Chybět nebude 
zastávka v Dinardu, městě na Smaragdovém pobřeží, a procházka u nejpůsobivějšího 
bretaňského mysu.

PUTOVÁNÍ
PO BRETANI

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, MHD na okruh cca 
6 €, pobytovou taxu 4€,  příplatek za 
jednolůžkový pokoj, cestovní a úrazové 
pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA 
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

TERMÍNY
10.-14.06.2020
24.-28.09.2020

5 690 KčFIRST
MINUTE

1. DEN: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. DEN: Dopoledne příjezd do města Le Mans. Společná prohlídka, během níž uvidíte 
hradby pocházející ze 3. století, Katedrálu Saint - Julien, bývalý klášterní kostel 
Notre - Dame de la couture nebo staré město s malebnými měšťanskými domky. 
V odpoledních hodinách možnost návštěvy okruhu, kde se jezdí závod 24 hodin Le 
Mans - doprava MHD. Večer odjezd na ubytování. 

3. DEN: Ráno procházka městem. Uvidíte hrad Chateau de St - Malo, katedrálu St - 
Vincent nebo můžete navštívit „Grand Aquarium“, což je jedno z největších akvárií 
ve Francii, kde je k vidění více než jedenáct tisíc mořských zvířat. Poté přejezd do 
města Dinard, ležící na skalnatém útesu Smaragdového pobřeží, kam během 
přelomu století dojížděli zámožní klienti. Následuje přejezd k Mysu Fréhel. Uvidíte 
tu překrásné útesy, kolem nichž létá tisíce ptáků. Dále tu stojí maják pocházející z 20. 
století. Původně tu stával maják z doby Ludvíka XIV. V podvečer odjezd na ubytování. 

4. DEN: Návštěva hlavního města Bretaně - Rennes. Navštívíme Staré město, v jehož 
středověkých uličkách uvidíte několik typických hrázděných domků. Navštívíme 
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.

5. DEN: Návrat do ČR kolem poledne.

1. DEN: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

4. DEN: Po snídani odjezd do města Nantes, kde se můžete těšit například na 
procházku zahradou Jardin des Plantes, která je považována za jednu z nejkrásnějších 
botanických zahrad ve Francii. Dále si prohlédnete místní zámek, katedrálu Sv. Petra 
a Pavla, Památník zrušení otroctví, který vám připomene kruté dějiny otroctví až do 
19. století. Dále navštívíte Ostrov strojů, který vznikl v prostoru bývalých loděnic. 
Jedná se o jedinečný projekt imaginárního světa místního rodáka Julese Verna a 
mechanických strojů Leonarda da Vinciho. Večer odjezd do ČR.

5 DEN: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

2. DEN: Návštěva města Vannes. Zde si prohlédnete například katedrálu Sv. Petra, 
která byla postavena ve 13. století. Navštívíte náměstí Place des Lices, kde se 
pořádaly středověké turnaje. Do dnešních dní se tu dochovaly domy z 16. století. Dále 
se projdete po promenádě de la Garenne, odkud se vám naskytne krásný výhled na 
středověké opevnění. V podvečer přesun na ubytování prostřednictvím MHD.

3. DEN: Po snídani odjezd do městečka Pont-Aven, které bývá označováno jako 
„město malířů“, neboť tu vznikla stejnojmenná umělecká škola, věnovaná zejména 
Paulu Gauguinovi. V dřívějších dobách byl Pont-Aven spíše vesničkou, která 
inspirovala mnoho umělců světelnými podmínkami, jednoduchostí a zdejšími zvyky. 
Poté přejezd do Locronan, jehož jádro tvoří historické žulové domy a v němž se 
natáčel film Tři mušketýři. Jako poslední nás čeká divoký mys Pointe du Raz, odkud 
se vám naskytne nádherný výhled na celé pobřeží. Odjezd na ubytování.

PROGRAM PROGRAM

TERMÍNY
13.-17.05.2020
08.-12.07.2020
12.-16.08.2020

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, pobytovou taxu 4 €, 
příplatek za jednolůžkový pokoj, MHD cca 
2 € cestovní a úrazové pojištění

Orientační ceny vstupného:
Zámek Nantes 8 €
Ostrov strojů 8,50 €

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

Bretaň je mystickou zemí krále Artuše s divokým pobřežím, historickými 
hrázděnými městy a kamennými vesnicemi, farními dvorci, majáky, keltskou tradicí, 
skvělou kuchyní, mořských plodů, langust, krabů, ale také palačinek, neboť Bretonci 
se nebojí dopřát si sladkostí v hojném počtu. Vyjeďte s námi rozlousknout tajemství 
této legendární země.

6 990 Kč

7 490 Kč

FIRST
MINUTE

ZÁKLADNÍ
CENA

TAJEMSTVÍ
BRETANĚ

5

6 290 Kč

7 990 Kč

FIRST
MINUTE

ZÁKLADNÍ
CENA 6 290 KčZÁKLADNÍ

CENA

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA



Provence je bezesporu jedna z nejkrásnějších oblastí Francie nacházející se v 
jihovýchodní části země. Svým návštěvníkům může nabídnout romantický venkov, 
rozsáhlé vinice, ale i města s tisíciletou historii, s níž je spjat i název Provence, který 
pochází z římského slova „provincie“. Bylo to první území, které Římané zabrali mimo 
Itálii. Do dneška se nám z této doby zachovalo mnoho památek, které s námi budete 
moci navštívit.

HISTORICKÁ
PROVENCE

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů (Papežský palác 
Avignon 12 €), pobytovou taxu 5 €, 
příplatek za neobsazené lůžko, cestovní 
pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

TERMÍNY
06.–10.05.2020 
24.–28.09.2020 
28.10.–01.11.2020

1. DEN: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. DEN: Dopoledne příjezd do města Orange, kde si prohlédnete nejvýznamnější 
památky z doby Římanů, např. 19 metrů vysoký vítězný oblouk nebo římské divadlo. 
V podvečerních hodinách odjezd na ubytování.

3. DEN: Po snídani navštívíme archeologické naleziště Glanum v St. Rémy de 
Provence Les. Odtud odjezd do historického městečka Baux-de-Provence, jehož 
dominantu tvoří hrad tyčící se na skále. Navečer zastávka v Nimes, kterému se 
přezdívá francouzský Řím, a kde lze shlédnout chrám Maison Carrée a další památky. 
Přejezd na ubytování.

4. DEN: Po snídani odjezd do bývalého papežského sídla Avignon – elegantní 
starobylé město a jedno z hlavních kulturních center Francie. Středověkými uličkami 
prokličkujeme k Papežskému paláci – největšímu gotický palác na světě (UNESCO), 
ke katedrále Panny Marie Marie s gotickou hrobkou Papeže XXII. Dále uvidíte 
katedrálu Notre Dame, Avignonský most, malebné kavárny a obchůdky obehnané 
hradbami. V podvečer odjezd do ČR.

5. DEN: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

1. DEN: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

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.

2. DEN: Plavba na pohádkový ostrov Ile de Porquerolles. Individuální volno ke koupání. 
Večer odjezd na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjezd do městečka Grasse, návštěva místní parfumerie Galimard, 
kde si prohlédnete laboratoře a budete mít možnost vyrobit si svůj vlastní parfém. 
Pokračování k rozkvetlým levandulovým polím, čas na focení. V podvečer odjezd na 
ubytování.

PROGRAM
PROGRAM

TERMÍNY
12.–16.06.2020
15.–19.07.2020
26.–30.08.2020

Poznejte romantiku kraje, kde každé zákoutí voní levandulí a jasmínem. Snad právě 
proto zde sídlí parfumerie Galimard, kde se vyrábí jedny z nejexkluzivnějších parfémů 
světa, které vydrží na kůži po celý den, neboť jednotlivé složky se uvolňují postupně. 
Nejen, že si tu můžete parfém zakoupit, ale máte možnost vidět, jak parfém vzniká 
a co víc, můžete si ho i za asistence místního laboranta sami vyrobit a pyšnit se tak 
vůní, která bude jen vaše. Když si pak k parfému přivoníte, vybavíte si chvíle, které jste 
v Provence prožili.

PROVENCE
S ROZKVETLÝMI 

LEVANDULOVÝMI POLI

Jeden z nejnavštěvovanějších a zároveň nejluxusnějších koutů Evropy, který neustále 
láká nejen turisty, ale taktéž nejbohatší a nejslavnější osobnosti světového formátu, 
jako například Eltona Johna, manželé Beckhamovi, anebo Cristiana Ronalda. V našem 
zájezdu navštívíte jeden z nejmenších států světa, Monako, kde na návštěvníky z 
každého koutu dýchá luxus a bohatství.  Dále pak Marseille, přístavní město mnoha 
kultur, historický Fréjus, anebo město slavného filmového festivalu Cannes.

PŮVAB AZUROVÉHO
POBŘEŽÍ S MOŽNOSTÍ 
KOUPÁNÍ U MOŘE

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, příplatek za 
neobsazené lůžko, cestovní a úrazové 
pojištění

Orientační ceny vstupného:
Oceánografické muzeum 16 €
Knížecí palác v Monaku 8 €
Notre Dame de la Garde 9 €
Plavba na ostrov If 16 €

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

TERMÍNY

1. DEN: Odjezd v odpoledních hodinách.

2. DEN: Dopoledne příjezd do Monaka, společná prohlídka města, během níž uvidíte 
např. Knížecí palác, Katedrálu sv. Mikuláše nebo Růžovou zahradu princezny Grace, 
kde se nachází více než 180 druhů růží. Projdete hlavním přístavem, kde kotví luxusní 
jachty a kolem kterého se jezdí slavné závody Formule 1. Odpoledne individuální 
volno, které můžete využít k pobytu na místní písečné pláži s průzračnou vodou 
nebo navštívit Oceánografické muzeum. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjezd do Marseille. Společná procházka Starým přístavem, 
který je obklopen dvěma pevnostmi. Dalším cílem bude starobylá čtvrť Le Panier 
s malebnými uličkami. Rovněž uvidíte Baziliku Panny Marie Strážné týčící se nad 
městem. Možnost plavby na ostrov If, kde byl vězněn hrabě Monte Christo. Odpoledne 
odjezd do historického města Fréjus, které je bohaté na římské a středověké ruiny. 
Právě proto bývá nazýván Pompejemi v Provence. Uvidíte Arénu, staré divadlo, 
římský akvadukt, křtitelnici a místní katedrálu. Večer odjezd na ubytování. 

4. DEN: Po snídani odjezd do města Cannes. Společná prohlídka Starého města, 
kde uvidíte například kostel Eglise du Suquet a strážní věž Tour du Mont Chevalier 
nabízející překrásné výhledy. Dále uvidíte kostel Notre – Dame de l’Espérance z 16. 
stol. Individuální volno, které lze využít k pobytu na pláži. Večer odjezd do ČR.

5. DEN: Návrat do ČR v poledních hodinách.

1. DEN: Odjezd v podvečerních hodinách. 

4. DEN: Po snídani odjezd na Trocadero, odkud je nádherný výhled na Eiffelovu věž. 
Individuální volno k návštěvě věže. Poté budeme pokračovat přes Martova pole až k 
Invalidovně. Odpoledne přesun do umělecké čtvrti Montmartre, kde uvidíme slavný 
kabaret Moulin Rouge, baziliku Sacre Coeur a projdeme se uličkami, kde na nás dýchne 
duch starých časů. V podvečer možnost plavby po Seině. Odjezd do ČR ve večerních 
hodinách.

5. DEN: Návrat do ČR kolem poledne.

2. DEN: Dopoledne příjezd do Paříže. Společná procházka městem, během níž uvidíte 
katedrálu Notre Dame, Sainte Chapelle, Centre George Pompidou, Forum des Halles 
až k největšímu muzeu Louvru. Projdeme po náměstí Place de la Concorde, kde 
dříve stávala gilotina a kde byl sťat král Ludvík XVI. společně se svou chotí Marií 
Antoinettou. Projdeme po známé třídě Champs Elysées k Vítěznému oblouku. Odtud 
se vydáme k Opeře Garniere. Večer odjezd na ubytování. 

3. DEN: Po snídani odjezd do Versailles, kde budete mít individuální volno k prohlídce 
zámku a přilehlých zahrad. V odpoledních hodinách návrat zpět do Paříže. Cestou 
zastávka v moderní čtvrti La Defense, kde se nachází urbanistické stavby ze skla
a oceli sloužící k administrativním účelům. Pokračovat budeme k Sorboně, Pantheonu, 
kde je pohřbeno mnoho významných osobností. Dojdeme do Lucemburských zahrad 
se stejnojmenným palácem. Procházka bude zakončena u mrakodrapu Montparnasse 
s možností návštěvy vyhlídkové terasy. Odjezd na ubytování.

PROGRAM
PROGRAM

TERMÍNY
08.–12.04.2020
27.–31.05.2020
28.10.–01.11.2020

Elegantní dáma nad Seinou. Město avantgardy, které hostilo umělce z různých oborů. 
Pro mnohé  byla múzou jejich děl. Děje několika románů Émilea Zoly se odehrávají 
právě zde a poukazují na lesk i bídu tohoto vzrušujícího města, které láká designem, 
kulturou, módou, uměním a historií. Nedaleký zámek Versailles byl nejen symbolem 
moci, bohatství, ale taktéž místem milostné rozkoše a nebývalého hýření. Ludvík XIV. 
jej vybudoval z původního loveckého zámečku za účelem schůzek se svými láskami. 
Z tohoto záměru nakonec vzniklo okázalé sídlo, které se stalo inspirací pro výstavbu 
dalších paláců po celé Evropě. 

PAŘÍŽ
S NÁVŠTĚVOU VERSAILLES

6 7

17.–21.06.2020
22.–26.07.2020 
09.–13.09.2020

7 390 KčFIRST
MINUTE

8 190 KčZÁKLADNÍ
CENA

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, návštěvu parfumerie 
Galimard a výroba vlastního parfému
40 €, plavbu z Port Grimaud do St. 
Tropez 10 €, pobytovou taxu 4 €, plavbu 
na ostrov Ile de Porquerolles 19,50 €, 
příplatek za jednolůžkový pokoj, cestovní 
pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

5 990 Kč 6 390 Kč 3 990 KčFIRST
MINUTE

FIRST
MINUTE

FIRST
MINUTE

6 490 Kč 7 690 Kč 5 990 KčZÁKLADNÍ
CENA

ZÁKLADNÍ
CENA

ZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, pobytovou taxu
4 €, MHD 4 €, plavbu po Seině 15 €, 
Věž Montparnasse 15 €, Versailles
26 €, příplatek za jednolůžkový pokoj, 
cestovní a úrazové pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA



Vyjeďte do atraktivního přímořského letoviska Lida di Jesola, jehož pláže jsou oceněny 
modrou vlajkou. Další den pak navštívíme ostrov Burano, který je známý barevnými 
domky a výrobou krajky.  Následovat bude ostrov Murano, který je znám výrobou 
skla.  Dále pak San Giorgio Maggiore, kde byl koncem 18. století zvolen papež a kde se 
uprostřed zeleně nachází utajené divadlo Teatro Verde postavené po vzoru řeckých a 
římských divadel. Poslední zastávkou budou Benátky se svou specifickou architekturou. 

BENÁTSKÉ
OSTROVY

TERMÍNY
03.–06.07.2020 
20.–23.08.2020 
25.–28.09.2020

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 Punta Sabbioni, odkud se vydáme lodí na ostrov Burano, 
který je proslulý architekturou a výrobou krajek. Zde budete mít osobní volno. 
Pokračovat budeme na ostrov Murano, kde si kromě muzea skla a sklářských dílen 
budete moci prohlédnout kostel Santa Maria e San Donato s mozaikovou podlahou. 
Následovat bude ostrov San Giorgio Maggiore, kde uvidíte stejnojmenný kostel
s klášterem. Můžete zde vystoupat na vrchol zvonice, odkud je nádherný výhled na 
celé Benátky a za hezkého počasí i na vrcholky Dolomit. Poslední zastávkou budou 
Benátky, kde společně s průvodcem dojdeme na náměstí San Marco a dále k Ponte 
Rialto. Následuje osobní volno, plavba zpět do Punta Sabbioni a odjezd do ČR.

4. DEN: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Upozorňujeme na skutečnost, že klasická 
prohlídka v Itálii je možná pouze s místním 
průvodcem. Proto převážná část výkladu 
proběhne již cestou v autobuse.

1. DEN: Odjezd ve večerních hodinách z ČR. 

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 €/den slunečník + 2 lehátka), čeká vás 
individuální volno na koupání, procházky po pláži, posezení v restauracích, prostě podle 
vaší nálady. Ve večerních hodinách se vypravíme zpět do ČR.

5. DEN: Návrat v odpoledních hodinách do ČR.

2. DEN: Dopoledne příjezd na Sesta Fiorentina, odtud pojedeme vlakem do Florencie, kde 
bude následovat prohlídka města a jeho stěžejních památek. Odpoledne individuální 
volno, které můžete využít například k návštěvě interiérů kostelů, galérií atd. Následně 
se přesuneme na ubytování.

3. DEN: Dopoledne se přesuneme do Pisy, kde navštívíme památky na Piazza dei Miracoli. 
Poté přejedeme na prohlídku toskánského města Lucca. Večer odjezd na ubytování.

PROGRAM PROGRAM

TERMÍNY
27.–31.05.2020
02.–06.07.2020
05.–09.08.2020

V rámci zájezdu navštívíme Florencii s jejími úžasnými památkami, uvidíte 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. 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 se nachází 
zlaté písčité pláže, kolem nichž najdete spoustu restaurací, barů a obchodů.

FLORENCIE A PISA
S KOUPÁNÍM U MOŘE

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. Dvoudenní pobyt zakončíme plavbou 
po benátské laguně s tříchodovým menu, lahodným vínem a živou hudbou.

ITALSKÉ PRÁZDNINY
S PLAVBOU PO BENÁTSKÉ 
LAGUNĚ

TERMÍNY

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 Lignanu. V podvečer odjezd do Punta Sabbioni. Zde 
přesedneme na loď, která 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.

1. DEN: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. DEN: Dopoledne příjezd do přístavu Punta Sabbioni, odkud se vydáte lodí 
přímo do centra Benátek. Zde Vás průvodce provede kolem nejzajímavějších 
památek města, jako je například Most vzdechů, Dóžecí palác, náměstí sv. Marka se 
stejnojmennou bazilikou a zvonicí, most Ponte di Rialto a Ponte dell’Accademia, 
odkud je překrásný výhled na Canal Grande.  Odpoledne individuální volno. Odjezd 
v podvečerních hodinách.

3. DEN: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

PROGRAM
PROGRAM

TERMÍNY
24.–26.04.2020
05.–07.06.2020
16.–18.10.2020

Město, které zná celý svět, jehož symbolem jsou gondoly, karnevalové masky
a okřídlený lev sv. Marka. Když si prohlédnete místní paláce, dojdete k závěru, že 
se v minulosti jednalo o velmi bohaté město, které sílilo především obchodem s 
Orientem. Najít tu můžete stavby z období byzantského, románského, gotického 
a především renesančního. Přestože tu celoročně potkáte velké množství turistů, 
vždy je možné najít menší zákoutí, kde si v klidu vychutnáte nezaměnitelnou 
atmosféru města. 

LETMÝ DOTEK
BENÁTEK
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03.–06.07.2020
06.–09.08.2020
03.–06.09.2020

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

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

Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

2 990 KčFIRST
MINUTE

3 590 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Autobusovou dopravu, služby průvodce

Vstupy do objektů, příplatek 3 € za cestu 
vlakem do Florencie a zpět, pobytovou 
taxu 4 €, příplatek za jednolůžkový pokoj, 
cestovní a úrazové pojištění

Povinný příplatek za plavbu a večeři 45 €, 
plážový servis cca 21 €/den/2 lehátka a 
slunečník, pobytovou taxu 2 €, příplatek 
za jednolůžkový pokoj, cestovní a úrazové 
pojištění

Vstupné do objektů, povinný příplatek 
za zpáteční lodní lístek z Punta Sabbioni
20 €, možný příplatek za vstup do 
Benátek ve výši cca 3 €, cestovní a 
úrazové pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

CENA ZAHRNUJE CENA ZAHRNUJE CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA ODJEZDOVÁ

MÍSTA

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

3 490 Kč 3 290 Kč 1 790 KčFIRST
MINUTE

FIRST
MINUTE

FIRST
MINUTE

3 990 Kč 3 890 Kč 2 490 KčZÁKLADNÍ
CENA

ZÁKLADNÍ
CENA

ZÁKLADNÍ
CENA

Upozorňujeme na skutečnost, že klasická 
prohlídka v Itálii je možná pouze s místním 
průvodcem. Proto převážná část výkladu 
proběhne již cestou v autobuse.

Upozorňujeme na skutečnost, že klasická 
prohlídka v Itálii je možná pouze s místním 
průvodcem. Proto převážná část výkladu 
proběhne již cestou v autobuse.

Upozorňujeme na skutečnost, že klasická 
prohlídka v Itálii je možná pouze s místním 
průvodcem. Proto převážná část výkladu 
proběhne již cestou v autobuse.

Sabbiadoro je střediskem celého poloostrova. Najdete zde bezpočet barů, restaurací 
a hotelů. Ve městě najdete mnoho hezkých fontán i náměstí. Písečné pláže tu jsou 
rozděleny dle barev. Jistě si najdete tu svoji.

Pokud si najdete čas, určitě vyzkoušejte projížď ku na gondole. 10 m dlouhá dřevěná 
lodička je naprosto typickým dopravním prostředkem Benátek. Každý gondoliér má 
své stanoviště a jasně daný ceník. I když je částka nemalá, tak jistě stojí za to.

NÁŠ TIP NÁŠ TIP



Proč všechny cesty vedou do Říma a proč je právě toto město považováno za „věčné“? 
Navštivte jej a zjistíte, že 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.

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
V ŘÍMĚ

TERMÍNY
01.–04.05.2020
04.–07.06.2020
25.–28.09.2020

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. V podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR.

4. DEN: V odpoledních hodinách návrat do ČR.

1. DEN: Odjezd v odpoledních hodinách z ČR.

4. DEN: Po snídani přejezd do Neapole, kde si prohlédneme historické centrum města se 
všemi jeho památkami jako například Královský palác, baziliku San Francesco di Paola, 
na náměstí Piazza del Municipio pak Castel Nuovo – sídlo králů Neapole. Chybět nebude 
zastávka na náměstí Piazza del Plebiscito s bývalým královským palácem a divadlem 
San Carlo. Večer odjezd do ČR.

5. DEN: V odpoledních hodinách návrat do ČR.

2. DEN: Dopoledne příjezd do Říma, přejezd do centra MHD, prohlídka Říma a jeho 
nejznámějších památek. Projdeme se po Španělských schodech, navštívíme Fontánu di 
Trevi, Piazza Navona a mnoho dalšího. Večer se přesuneme na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjedeme na návštěvu Pompejí, které ve starověku patřily 
k  nejvýznamnějším obchodním centrům v  Kampánii, avšak roku 79 n.l. byly zničeny 
výbuchem Vesuvu.  Následně pak navštívíme i samotný Vesuv. V podvečer přesun na 
ubytování.

PROGRAM PROGRAM

TERMÍNY
06.–10.05.2020
16.–20.09.2020
28.10.–01.11.2020

Poznávací zájezd za památkami antického Říma s návštěvou Pompejí a jejich zkázy, 
Vesuvu s nádechem středověku v podobě prohlídky 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.

ŘÍM, NEAPOL
POMPEJE A VESUV

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 San Marinu a 
degustaci místních vín.

ITALSKÁ MINESTRONE
RIMINI, URBINO,
SAN MARINO

TERMÍNY

1.  DEN: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. DEN: Ráno příjezd do Rimini, prohlídka historického centra, během níž si 
prohlédneme například Římský most, Augustovu bránu a Římské náměstí. 
Odpoledne 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 prohlédneme 
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.

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.

PROGRAM PROGRAM

TERMÍNY
02.–06.07.2020
19.–23.08.2020

Kouzlo jezera Lago di Garda spočívá především v jeho umístění uprostřed Dolomit. 
Kromě přírodních krás tu najdete mnoho historických památek a romantických uliček. 
Ve Veroně, městě milenců, můžete obdivovat místní pamětihodnosti, anebo si splnit 
vaše romantické přání objetím Juliiny sochy a pohlazením na pravém prsu. Vaše láska 
pak potrvá navždy.

LAGO DI GARDA
A VERONA
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02. –06.07.2020
26.–30.08.2020
24.–28.09.2020

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 projdeme 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.

4. 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, divadelní hry. 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. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

5. DEN: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, lístky na MHD 3 €, 
vstupy do objektů, pobytovou taxu 
2 €, příplatek za jednolůžkový pokoj, 
cestovní a úrazové pojištění,  příplatek 
za jednolůžkový pokoj

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

3 990 KčFIRST
MINUTE

4 690 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, lístky na MHD 3  €, 
Výjezd na Vesuv 10 € + 7 € vstup, 
pobytovou taxu 4 €, příplatek za 
jednolůžkový pokoj, cestovní a úrazové 
pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

5 990 KčFIRST
MINUTE

6 490 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, degustaci vín a sýrů 
10 €, plážový servis cca 20 €, pobytovou 
taxu 4 €, příplatek za jednolůžkový pokoj, 
cestovní a úrazové pojištění

Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

4 790 KčFIRST
MINUTE

5 490 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, lanovku na Monte 
Baldo 20 €, pobytovou taxu 4 €, příplatek 
za jednolůžkový pokoj, cestovní a 
úrazové pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

3 990 KčFIRST
MINUTE

4 290 KčZÁKLADNÍ
CENA

Upozorňujeme na skutečnost, že klasická 
prohlídka v Itálii je možná pouze s místním 
průvodcem. Proto převážná část výkladu 
proběhne již cestou v autobuse.

Pantheon by jistě neměl ujít vaší pozornosti, jelikož se jedná o zcela unikátní dílo, 
chrám všech bohů. Patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům 
a stavbám vůbec. Pozoruhodný je styl osvětlení, kterým je otvor v klenbě (okulus), 
který je zdrojem přirozeného světla.

NÁŠ TIP

Upozorňujeme na skutečnost, že klasická 
prohlídka v Itálii je možná pouze s místním 
průvodcem. Proto převážná část výkladu 
proběhne již cestou v autobuse.



1. DEN: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

3. DEN: Po snídani odjezd do etruského města San Quirico d’Orcia, kde si prohlédnete například kostel Santa Maria Assunta, 
park Horti Leonini situovaný do míst bývalého opevnění a projdeme se malebnými kamennými uličkami. Poté odjezd do 
vesničky Montalcino, kterou proslavilo místní víno Brunello, které budete mít možnost ochutnat. Zde si také prohlédnete 
místní paláce, katedrálu Santissimo Salvatore a místní pevnost. Poslední zastávkou bude Pienza, kde po společné procházce 
městečkem budete mít možnost nákupu místního ovčího sýru Pecorino. Večer odjezd na ubytování.

4. DEN: Po snídani odjezd do Montepulciana. Procházka městem, během níž uvidíte například Pulcinellovu věž, kostel sv. 
Augustýna, kostel sv. Lucie. Následovat bude společný oběd a ochutnávka typického místního vína, tzv. vino nobile. Po obědě 
se přesunete na náměstí, kde uvidíte například radnici a místní Dóm. Pokračovat budete k chrámu San Biagio, kostelu Santa 
Maria a medicejské pevnosti. Večer odjezd do ČR.

5. DEN: Návrat do ČR v poledních hodinách.

2. DEN: Dopoledne příjezd 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. Po 2,5 hodinách odjezd na ubytování do Chianciana Terme, kde můžete využít za 
poplatek hotelové wellness, popřípadě místní lázně Theia. 

PROGRAM

Vydejte se s námi do kraje podmanivé přírody, gastronomických lahůdek, vyhlášeného vína a architektonických skvostů. 
Navštívíme malebná městečka, kterými jsou například Siena, Montepulciano, známé díky královskému vínu, dále 
středověké městečko San Quirico d’Orcia. Další zastávkou bude Montacino, kde se vyrábí luxusní víno Brunello, nebo 
Pienza, známá ovčím sýrem Pecorino. Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu s wellness. 

OBLAST
TOSKÁNSKÉHO VÍNA

TERMÍNY
06.–10.05.2020 
02.–06.09.2020
07. – 11.10.2020
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1. DEN: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 6. DEN: Po snídani odjezd na Etnu, výstup ke kráteru. 
Odpoledne odjezd do Taorminy, kde na nás čekají uličky 
plné obchůdků se suvenýry, malebné náměstí s katedrálou 
St. Nicola ze 14. století, městské paláce a jednu z hlavních 
sicilských památek, řecké divadlo ze 3.století. Odjezd na 
ubytování.

7. DEN: Po snídani odjezd na trajekt, plavba do Calábire. 
Zastávka ve městě Tropea, prohlídka, během níž uvidíte 
středověké kostely včetně Santuaria di Santa Maria 
dell´Isola, který se tyčí na skalnatém útesu. Individuální 
volno k procházce po pláži a čas na oběd. Odpoledne odjezd 
k Neapoli, ubytování.

8. DEN: Po snídani odjezd do Neapole, kde v rámci prohlídky 
s průvodcem uvidíte stěžejní památky města, jako 
například Královský palác, baziliku San Francesco di Paola, 
na náměstí Piazza del Municipio pak Castel Nuovo – sídlo 
králů Neapole. Chybět nebude zastávka na náměstí Piazza 
del Plebiscito s bývalým královským palácem a divadlem 
San Carlo. Večer odjezd do ČR.

2. DEN: Dopoledne příjezd do Říma, prohlídka města, během níž uvidíte např. 
Koloseum, Forum Romanum, Španělské náměstí, Fontánu di Trevi, Pantheon atd. 
Večer odjezd na ubytování k Neapoli. 

3. DEN: Po snídani odjezd na Sicílii. Cestou zastávka v Maratei, pauza na oběd. 
Pokračovat budeme do přístavu Villa San Giovanni, kde se nalodíme na trajekt. 
Poplujeme do Messiny, odjezd na ubytování.

4. DEN: Po snídani odjezd do historického města Cefalú, kde uvidíte katedrálu 
na náměstí Piazza del Duomo. Budete se moci projít kolem místních pláží. Poté 
odjezd do Palerma. Prohlídka města, kde vás uchvátí honosné paláce, kostely i 
kláštery. Nesmíte si nechat ujít kostel San Giovanni degli Eremeti, který spojuje 
prvky různých stylů a je obklopen zahradou s exotickými rostlinami. Dalším 
zajímavým kostelem je Chiesa La Martorana, vyzdobena překrásnými mozaikami, 
stejně jako kaple Palatina, která patří k nejslavnějším stavbám na Sicílii, klášter 
kapucínů s katakombami, kde je uloženo téměř 8000 mrtvých mnichů a občanů 
Palerma.

9. DEN: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

5. DEN: Po snídani navštívíte Segestu, kde se nachází dórský chrám z konce 5. 
století př. n.l., má šest sloupů na šířku a čtrnáct na délku. Dále se tu nachází 
divadlo, odkud je krásný výhled na okolí. Odpoledne přejezd do Agrigenta, kde 
se nachází pozůstatky antických chrámů, např. chrám Svornosti, Herkulův chrám, 
chrám Dia Olympského a chrám Kastora a Poluxe. Na místě, kde původně stál 
Diův chrám, nyní leží obrovská sochu Titána, která dříve podepírala chrám. 
Odjezd na ubytování. 

PROGRAM

Sicílie je zemí, kde proběhl střet kultur a národů.  Z dob minulých se dochovalo mnoho památek, ať už antických, normanských, arabských, ale též 
klasicistních a gotických. Ostrov se pyšní i přírodním bohatstvím, ať už nejvyšší evropskou činnou sopkou Etnou, vysokými horami, malebnými 
jezery nebo krásnými plážemi. V rámci zájezdu navštívíte hlavní město Palermo a Taorminu, která je považována za jedno z nejkrásnějších měst 
světa, dále pak antická naleziště Segestu a Agrigento a historické Cefalú s překrásným pobřežím. 

SLUNNÁ SICÍLIE
SE ZASTÁVKOU V ŘÍMĚ A NEAPOLI

TERMÍNY
07.–15.04.2020
21.–29.09.2020
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Autobusovou dopravu, ubytování na příslušný 
počet nocí se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, 
služby průvodce

Autobusovou dopravu, ubytování na příslušný 
počet nocí se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, 
služby průvodce

Vstupy do objektů, ochutnávku vína 
v Brunellu 10 €, pobytovou taxu 4 €, příplatek 
za jednolůžkový pokoj, cestovní a úrazové 
pojištění

Vstupy do objektů, cestovní a úrazové 
pojištění, pobytovou taxu 10 €, příplatek za 
neobsazené lůžko

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov
Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE CENA ZAHRNUJE

CENA NEZAHRNUJE CENA NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ MÍSTA
ODJEZDOVÁ MÍSTA

5 490 Kč 12 990 Kč

6 990 Kč 14 990 Kč

FIRST
MINUTE

FIRST
MINUTE

ZÁKLADNÍ
CENA

ZÁKLADNÍ
CENA



„Do školy i do úřadu na kole, na kole, na kole“ zpívá se v jedné české písni o holkách 
z Polabí. Stejně tak je tomu i v Amsterdamu. Nizozemsko je zemí nížinatou, jízda na kole 
není namáhavá, a proto tu kola převládají jakožto dopravní prostředek. Cyklisté mají 
před chodci absolutní přednost, což sice vyvolává občasný chaos, ale zase je ve městě 
čistší vzduch. Mimo cyklistiky a plavby po kanálech je Amsterdam městem umění i 
hříchu.  A už pro tyto atributy zkrátka stojí za návštěvu. 

SVĚTLA A STÍNY
AMSTERDAMU

TERMÍNY
19.–21.06.2020
21.–23.08.2020
11.–13.09.2020
16.–18.10.2020
Více termínů online

1. DEN: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. DEN: Dopoledne návštěva volendamské sýrárny a výrobny dřeváků. Poté odjezd 
do Amsterdamu. Prohlídka města, během níž navštívíte Muzeumplein, kde se 
nachází například Říšské muzeum, Muzeum Vincenta Van Gogha, brusírna diamantů 
nabízející prohlídku zcela zdarma nebo Stedelij muzeum s expozicí moderního 
umění. Taktéž si ukážeme muzeum slavného holandského piva Heineken. Odtud 
budeme pokračovat ke kostelu Westerkerk, kde jsou uloženy Rembrantovi ostatky 
a v jehož těsné blízkosti se nachází dům Anny Frankové. Společná procházka bude 
ukončena na náměstí Dam. Pro zájemce bude večer uspořádána plavba po kanálech. 
Večer odjezd do ČR.

3. DEN: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

PROGRAM PROGRAM

TERMÍNY
23.–26.04.2020
30.04.–03.05.2020
07.–10.05.2020

Navštivte s  námi květinový park Keukenhof, nacházející se ve městě Lisse, a užijte si 
procházku mezi záhony tulipánů, narcisů, hyacintů a mnoha dalšími pestrobarevnými 
květinami. Během zájezdu vás rovněž čeká skanzen Zaanse Schans s  větrnými mlýny, 
dřeváky a sýrárnou a celodenní Amsterdam s plavbou po kanálech. Během dvou dní tak 
uvidíte všechny symboly Nizozemska na vlastní oči. 

KVĚTINOVÝ PARK
KEUKENHOF
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1. DEN: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. DEN: Ráno příjezd do skanzenu Zaanse Schans. Procházka kolem větrných mlýnů, 
návštěva sýrárny. Poté odjezd do Amsterdamu. Prohlídka města, během níž navštívíte 
Muzeumplein, kde se nachází například Říšské muzeum, Muzeum Vincenta Van Gogha, 
brusírna diamantů nabízející prohlídku zcela zdarma nebo Stedelij muzeum s expozicí 
moderního umění. Taktéž si ukážeme muzeum slavného holandského piva Heineken. 
Odtud budeme pokračovat ke kostelu Westerkerk, kde jsou uloženy Rembrantovi 
ostatky a v jehož těsné blízkosti se nachází dům Anny Frankové. Společná procházka 
bude ukončena na náměstí Dam. Pro zájemce bude večer uspořádána plavba po 
kanálech. Večer odjezd na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjezd do květinového parku Keukenhof. Zde budete mít devět hodin 
individuální volno k prohlídce parku a města Lisse. Večer odjezd do ČR.

1. DEN: Odjezd ve večerních hodinách z ČR.

3. DEN: Po snídani odjezd do města Gouda, které dalo jméno jednomu z nejznámějších nizozemských sýrů. Během společné 
prohlídky navštívíte náměstí Markt s gotickou radnicí Stadhuis a kostelem sv. Jana Křtitele. Projdete se kolem vodního kanálu. 
V místních obchůdcích můžete zakoupit vynikající sýry nebo navštívit největší nizozemskou svíčkárnu. Po cca 1,5 hodině odjezd 
do Utrechtu, jehož dominantou je katedrální věž Domtoren. Dále uvidíte dóm sv. Martina, katedrálu sv. Kateřiny, která je sídelním 
kostelem utrechtského arcibiskupa nebo zámeček ze 13. století, který byl přestavěný na měšťanský dům, jehož součástí býval 
pivovar. V rámci individuálního volna neváhejte navštívit některé z místních muzeí. K nejvýznamnějším patří Železniční muzeum. 
Další možností je projížď ka po kanálech. Večer odjezd do ČR.

4. DEN: Dopoledne příjezd do ČR.

2. DEN: Příjezd do Rotterdamu, druhého největšího města Nizozemska. Prohlídka města – rotterdamský přístav s vyhlídkovou 
věží Euromast (9 € vstup), Erasmusbrug a Museumpark – muzejní budovy volně navazující v pásu městské zeleně. Po poledni 
přejezd do Delft, jedno z nejstarších osídlených území Holandska. Prohlídka města - Starý kostel Oude Kerk, Nový kostel Nieuwe 
Kerk, Radnice Stadhuis, Obilní burza Korenbeurs s bývalým masným trhem a tržnicí. Prohlédneme si i bezpočet řadových domů ve 
stylu brabantské gotiky, renesance či baroka. Chybět nebude ani Východní městská brána a padacím mostem Oostpoort a větrný 
mlýn De Roos. Odjezd na ubytování. Návštěva Haagu za pomoci MHD / vlakem (5 € zpáteční lístek).

PROGRAM

Přístavní město Rotterdam nepatří k těm, která by lákala turisty na pamětihodnosti. Jedná se o moderní město s množstvím 
mrakodrapů, přístavem a domy ve tvaru kostek. Ve městě Gouda budete moci zakoupit místní sýr s  oříškovou příchutí a 
prohlédnout si malebné centrum města. Utrecht svoji architektonickou strukturou připomíná Amsterdam, avšak není tolik 
přeplněný turisty. Bývá označován za město intelektuálů, neboť tu sídlí největší nizozemská univerzita. Kromě památek a 
neopakovatelné atmosféry si tu můžete užít plavbu po kanálech. 

NIZOZEMSKO
KŘÍŽEM KRÁŽEM

TERMÍNY
04.–07.06.2020
13.–16.08.2020
17.–20.09.2020
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Autobusovou dopravu, služby průvodce

Vstupy do objektů, plavbu po kanálech 15 
€, cestovní a úrazové pojištění

Orientační ceny vstupného:
Rijksmuzeum 18 €
Van Gogh muzeum 17 €
Heineken muzeum 16 €

Praha, Ústí nad Labem

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

1 490 KčFIRST
MINUTE

1 990 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, plavbu 15 € osoba, 
vstup do Keukenhofu 17 € osoba, 
cestovní a úrazové pojištění

Orientační ceny vstupného:
Rijksmuzeum 18 €
Van Gogh muzeum 17 €
Heineken muzeum 16 €

Praha, Ústí nad Labem

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

3 590 KčFIRST
MINUTE

4 290 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na příslušný 
počet nocí se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, 
služby průvodce

Vstupné do objektů, MHD 5 €, plavbu po 
kanálech 15 €, pobytovou taxu 3 €, příplatek 
za jednolůžkový pokoj, cestovní a úrazové 
pojištění

Praha, Ústí nad Labem

CENA ZAHRNUJE

CENA NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ MÍSTA

3 990 Kč

4 590 Kč

FIRST
MINUTE

ZÁKLADNÍ
CENA

Blauwbrug, tedy Modrý most, je nástupcem dřevěného mostu, který byl namalován 
typickou modrou barvou na vlajce Nizozemí. Modrý most ten původní nahradil 
v 19.století, je bohatě zdobený, inspirovaný mosty přes Seinu. Spojuje oblast 
Rembrandtplein s oblastí Waterlooplein, tak ho nesmíte minout.

NÁŠ TIP



1. DEN: Odjezd ve večerních hodinách z ČR.

3. DEN: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

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 83 metrů vysokou věž Belfried, odkud je nádherný výhled na celé město. Chybět nebude ani návštěva gotického 
kostela Panny Marie, který 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.

PROGRAM

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. Posedět můžete ve stylových kavárnách nebo 
se projet loď kou po kanálech. Nesmíte si nechat ujít gastronomický požitek v podobě čokoládových pralinek, vaflí nebo piva, 
které má mnohdy až bizarní příchuť.

SOBOTA
V BRUGGÁCH

TERMÍNY
22. – 24.05.2020
19. – 21.06.2020 
14.–16.08.2020 
18.–20.09.2020
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Antverpy bývají přezdívány „diamantové“ nejen pro svůj lesk mezi jinými belgickými 
městy, ale pro svou tradici zpracování a obchodování s tímto kamenem. Mimo jiné je 
to taktéž město Rubense, který tu žil a tvořil, a je tedy pochopitelné, že se s jeho díly 
můžete setkat na mnoha místech. Dále se tu nachází druhý největší evropský přístav 
nebo jedna z nejstarších zoo na světě, kde si můžete prohlédnout více než 6000 zvířat. 

DIAMANTOVÉ
MĚSTO ANTVERPY

TERMÍNY

1. DEN: Odjezd ve večerních hodinách z ČR.

2. DEN: Příjezd do Antverp, kde si prohlédnete náměstí Grote Markt s renesanční 
radnicí. Dále uvidíte katedrálu Panny Marie s obrazy od Rubense a samozřejmě
i dům, kde mistr žil. Projdete se také k místnímu přístavu a k hradu Steen, který býval 
dříve pevností. K dalším architektonickým zajímavostem patří bezpochyby místní 
vlakové nádraží, které bylo postaveno v novorománském stylu a svou mramorovou, 
skleněnou a kamennou výzdobou připomíná palác. Belgické pivo budete moci 
ochutnat na náměstí Groenplaats. Večer odjezd do ČR. 

3. DEN: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

PROGRAM PROGRAM

TERMÍNY
17.–19.04.2020
05.–07.06.2020
02.–04.10.2020

Gent patří mezi nejkrásnější belgická města. Ve středověku dokonce patřilo 
k nejbohatším, a to díky výrobě sukna, které se vyváželo do Velké Británie, Francie, 
Německa a severní Afriky. Díky značnému bohatství tu byly vystavěny nádherné 
kostely a paláce. Kromě architektonického bohatství se město pyšní mnoha 
legendami. 

NA SKOK
DO GENTU
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15.–17.05.2020
07.–09.08.2020
09.–11.10.2020

1. DEN: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

3. DEN: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

2. DEN: Dopoledne příjezd do města. Prohlídka centra s  průvodcem, během níž 
uvidíte například katedrálu sv. Báva, kde se nachází jeden z největších kulturních 
pokladů, a to polyptych Klanění beránkovi od Jana van Eycka. Dále uvidíte místní 
dominantou, kterou je zvonice Belfort ze 14. století. Další památkou bude 
reprezentativní radnice, novogotická budova zvaná Ďáblův hrad, Hraběcí hrad, 
který nabízí návštěvníkům okouzlující výhled na gentská nábřeží a projdete se 
historickými uličkami Graslei. Večer odjezd do ČR.

Autobusovou dopravu, služby průvodce

Vstupy do objektů, plavbu po kanálech 8 €, 
cestovní a úrazové pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ MÍSTA

1 990 Kč

2 990 Kč

FIRST
MINUTE

ZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, služby průvodce

Vstupy do objektů, cestovní a úrazové 
pojištění

Orientační ceny vstupného:
Rubensův dům 8 €
Muzeum diamantů 10 €
Zoo Antverpy 28 €

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

1 990 KčFIRST
MINUTE

2 190 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, služby průvodce

Vstupy do objektů, cestovní a úrazové 
pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

1 990 KčFIRST
MINUTE

2 190 KčZÁKLADNÍ
CENA

Více termínů online

Nejtypičtější památkou je 83 metrů vysoká zvonici Halle se 47 zvony. Do věže vede 366 schodů, které když vyšlapete, nabídne 
se vám úžasný výhled na město a okolí. Dále pak doporučujeme kostel Panny Marie s Michelangelovu Marii z bílého mramoru.

Co jiného navštívit, než Muzeum Diamantů! Navštívit zde můžete výstavu šperků.
Nedaleko něj se nachází i ulička plná zlatnických a šperkařských obchodů. Zajímavou 
podívanou bude bezesporu i městský přístav, který je druhý největší v Evropě. 
Prohlídku lze absolvovat i formou projížď ky na lodi s výkladem.

Jako sladkou tečku výletu zde můžete ochutnat tzv. Gentský nos, který má povrch 
krustu a uvnitř je malinová šťáva. Pokud nemlsáte, můžete alespoň ochutnat jedno 
z výtečných belgických piv. 

NÁŠ TIP NÁŠ TIP NÁŠ TIP



Bledské jezero leží mezi zasněženými horami a patří k největším chloubám Slovinska. 
Kromě procházky kolem jezera budete moci navštívit místní hrad pocházející z 11. 
století nebo plout na místní ostrov, jehož dominantu tvoří kostel Nanebevzetí Panny 
Marie pyšnící se kouzelným zvonem, který splní i ta nejtajnější přání.  Pohádková 
zákoutí objevíte v soutěsce Vintgar, která je tvořena svěží zelení, mohutnými skalisky 
a křišťálově čistou vodou. 

JEZERO BLED
A SOUTĚSKA VINTGAR

TERMÍNY
29.–31.05.2020
10.–12.07.2020
21.–23.08.2020

1. DEN: Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách. 1. DEN: Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách.

2. DEN: Dopoledne příjezd do městečka Bled. Prohlídka místního hradu, odkud 
je krásný výhled na město, jezero a okolní hory. Prohlédnout si budete moci také 
neogotický kostel sv. Martina. Zájemci se mohou zúčastnit plavby na ostrov 
uprostřed jezera. Následovat bude individuální volno na oběd. Poté se vydáte na 
pěší túru k soutěsce Vintgar (délka trasy 6 km). Samotné soutěska je dlouhá 1600 
metrů a hloubka rokle dosahuje místy až 250 metrů. Protéká tudy divoká řeka 
Radovna, která je plná pstruhů. Večer odjezd do ČR. 

2. DEN: Ráno příjezd k Bohinjskému jezeru, procházka po okolí. Následovat bude plavba 
po jezeře a výjezd kabinovou lanovkou na vrchol Vogel. Odtud se vydáte k vyhlídkové 
plošině Točna. V odpoledních hodinách pěší túra ke kaňonu Mostnica (cca 6 km). Ve 
večerních hodinách odjezd do ČR. 

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

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

PROGRAM PROGRAM

TERMÍNY
12.–14.06.2019
31.07.–02.08.2020

Bohinjské jezero je součástí Triglavského národního parku a je zároveň největším 
slovinským jezerem. Z vrcholu Vogel je možné sledovat nejen jezero, které je odtud v 
hloubce 900 m, ale taktéž hlavní hřeben Julských Alp s nejvyšším vrcholem Triglav. V 
srdci Triglavského národního parku se nachází kaňon Mostnica nabízející návštěvníkům 
příjemnou procházku mezi stěnami rokle, odkud jsou hezké výhledy na horský potok 
Mostnica, jenž pramení nad alpským údolím Voje. 

BOHINJSKÉ JEZERO
VRCHOL VOGEL

A KAŇON MOSTNICA

Rádi byste letos k moři, ale týdenní dovolená je příliš dlouhá a jednodenní koupání 
naopak krátké? Máme pro vás nabídku prodlouženého víkendu ve slovinské Portoroži, 
která je nejluxusnějším slovinským přímořským letoviskem. Dovolená zde je vhodná 
především pro rodiny s dětmi, neboť je tu pozvolný vstup do moře. Místní pláže nabízí 
mnohá vyžití jako například beach volejbal, windsurfing, vodní skútr. Na své si přijdou 
i milovníci potápění. 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
VE SLOVINSKU

TERMÍNY

1. DEN: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. DEN: Ráno příjezd do Portorože. Možnost koupání či návštěva města. Odpoledne 
ubytování. Individuální volno. Večeře. 

3. DEN: Snídaně. Individuální volno. Večeře.

Hotel se nachází přímo u pláže, v blízkosti obchodů, restaurací a Aquaparku Laguna 
Bernardin.  Každý pokoj má vlastní sociální zařízení a připojení k Wi-Fi. Návštěvníci 
mohou využít hotelový bazén. Polopenze formou bufetu. 

4. DEN: Snídaně. Vyklizení pokojů. Individuální volno. Odjezd do ČR v 16:00 hod. 

5. DEN: Příjezd do ČR v ranních hodinách. 

Ubytování v hotelu Vile Park ***

PROGRAM PROGRAM

TERMÍNY
18.–21.06.2020
03.–06.09.2020

Slovinské přímoří se rozkládá na západě země v blízkosti italských hranic. Zdejší města 
svými památkami a strukturou italská města připomínají.  Koper patří k nejstarším 
slovinským městům s bohatou historií, která sahá až do doby antické. Piran bývá 
zase označován za nejkrásnější město Slovinska. Je tvořeno úzkými kamennými 
uličkami, v nichž máte dojem, že se zastavil čas. Návštěvníky taktéž nadchne příjemná 
promenáda podél pobřeží. 

STŘEDOMOŘSKÉ SLOVINSKO 
S MOŽNOSTÍ KOUPÁNÍ

18 19

24.–28.06.2020
09.–13.09.2020

1. DEN: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 

2. DEN: Dopoledne příjezd do Koperu, kde si společně s průvodcem prohlédnete město. 
Dojdeme na Titovo náměstí, kde se nachází Prétorský palác, který dnes slouží ke 
slavnostním a reprezentačním účelům města. Dále uvidíte budovu zvanou Amerina, 
která sloužila jako městská zbrojnice a následně domov pro chudé. V blízkosti se 
nachází gotická městská lóže. Sakrální památku představuje Katedrála Nanebevzetí 
Panny Marie a románská Rotunda Jana Křtitele. Zastavíme se na Carpacciově náměstí, 
jehož dominantu tvoří Carpacciův dům z 15. století. Všimnout si můžete Sloupu sv. 
Justýny, jenž byl postaven na památku vítězství Koperčanů nad Turky v bitvě u Lepantu. 
Odpoledne individuální volno, které můžete využít ke koupání u moře. Večer odjezd na 
ubytování.

3. DEN: Po snídani odjezd do města Piran. V rámci společné prohlídky dojdeme na 
Tartiniho náměstí, kde uvidíte například stavbu zvanou Benečanka, která je příkladem 
benátské gotické architektury. Nejrozsáhlejší stavbou je Městský palác, kde je naopak 
patrný vídeňský styl. Dále uvidíte Tartiniho rodný dům, Soudní palác, Kostel sv. Petra 
a Kostel sv. Jiří, který návštěvníkům nabízí hezký výhled na okolí. Vedle stojí zvonice, 
která má být kopií zvonice v Benátkách. Poslední zastávkou bude místní mys se 
středověkým opevněním a novogotickým majákem, kostelem Panny Marie a sochou 
mořské panny. Odpoledne individuální volno, které můžete využít ke koupání. Večer 
odjezd do ČR.

4. DEN: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Autobusovou dopravu, služby průvodce

Vstupné do hradu 11 €, plavbu na ostrov 
11 €, vstup do soutěsky 5 €, cestovní 
pojištění

Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

1 990 KčFIRST
MINUTE

2 490 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, služby průvodce

Plavbu po jezeře 9 €, lanovku 13 €, 
cestovní a úrazové pojištění 

Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

1 990 KčFIRST
MINUTE

2 490 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí s polopenzí ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Pobytovou taxu 5 €, plážový servis
5 €/den, Aquapark Laguna Bernardin
(16 € dospělí, 12 € děti do 14 let), příplatek 
za jednolůžkový pokoj, cestovní a 
úrazové pojištění

Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

5 140 KčFIRST
MINUTE

6 290 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, pobytovou taxu 3 €, 
cestovní a úrazové pojištění

Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

3 290 KčFIRST
MINUTE

3 990 KčZÁKLADNÍ
CENA

Nejnavštěvovanější místo Slovinska je Bledské jezero a okolí. Pro svoji krásu, 
bohatou přírodní scenérii, a především i proto, že stále není přeplněno turisty. 
Vyjeďte si na Blejsky Otok, tedy ostrov s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Je to 
asi nejvíce fotografované místo ve Slovinsku.

V případě nepříznivého počasí je možné navštívit místní aquapark Laguna 
Bernardin, který nabízí venkovní i vnitřní bazény (některé z nich jsou vyhřívané), 
vířivky, sauny atd. 

Toto největší jezero Slovinska leží v ledovcovém údolí obklopené Julskými Alpami. 
Jezero je dlouhé 4100 metrů a v nejširším místě měří 1200 metrů. Hluboké je až 
45 metrů. Jezero je průtokové, na jeho začátku do něj vtéká řeka Savica a na konci 
Sava Bohinjka. Nezapomenutelným zážitkem je plavba po jezeře výletní lodí. Loď 
vyplouvá od mola na levém břehu. Zvolit můžete zpáteční plavbu nebo se zpět 
projít podél jezera. Plavbou vás provede průvodce, od kterého se dozvíte spoustu 
zajímavostí o Bohinji.

NÁŠ TIP
NÁŠ TIP

NÁŠ TIP



SPLIT – MAKARSKA – MLJET – DUBROVNIK – TRSTENIK – KORČULA – HVAR – (BOL) SPLIT

SPLIT – ROGOZNICA – VODOPÁDY KRKA (SKRADIN) / ŠIBENIK / VODICE – 
KORNATI / SALI – ZADAR – ZLARIN – TROGIR – SPLIT

OBJEVUJTE S NÁMI JIŽNÍ JADRAN

VŠECHNY KRÁSY CHORVATSKA 

Plavba ze Splitu 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. 

Při této plavbě máte možnost navštívit známé národní parky Krka a Kornati, ale také známá kulturní centra zapsaná na seznamu 
UNESCO – Trogir, Šibenik a Zadar. Spojení přírody a kultury je ten nejlepší způsob jak Chorvatsko poznat opravdu do hloubky.

Flotila luxusních jachet, které představují nejvyšší standard služeb a zaručují nádherné zážitky během celé dovolené v různých koutech světa. 

Jachty kotví na místech, která vybízejí ke koupání, potápění či plavbě na kajacích. Během dne jsou na jachtě centrem dění venkovní prostory a 

sluneční terasy, kde můžete relaxovat a užívat si pohled na dech beroucí místa, kterými loď proplouvá, a také vnitřní prostory jako lounge bary a 

restaurace. Na venkovních a slunečních terasách naleznete posezení k relaxaci a dostatečné množství lehátek. Můžete se tak nerušeně slunit a 

ve večerních hodinách sledovat západy slunce nebo si vychutnat oblíbený nápoj s výhledem na hvězdy.

Ať už se s námi vydáte na jakoukoliv plavbu s jakýmkoliv 

zaměřením, můžete se těšit na objevování nádherné, 

mnohdy nedotknuté krajiny chorvatského pobřeží. 

Země, která má více než 1.200 ostrovů se může pyšnit 

křišťálově čistou vodou, nádhernou scenérií a spousta 

přírodními úkazy. Zažijete koupání v opuštěných 

zátokách, výbornou chuť středomořské kuchyně a 

potápění při zastávkách na koupání. Na palubě budete 

mít možnost potkat lidi z celého světa a vytvořit si tak 

známosti a třeba se zase za rok na Jadran společně vrátit 

objevovat nová místa a destinace.

Plošina na zádi ke koupání a potápění, 
sluneční terasy k opalování

Nově postavené lodě s ocelovým trupem, 
klimatizovanými kajutami se sociálním 
zařízením, fénem a sejfem. Zahrnuje 
polopenzi (snídaně a oběd s nápojem) 
a kapitánskou večeři, jednu prohlídku s 
průvodcem, denní úklid kajut, výměnu ručníků 
a ložního prádla uprostřed týdne.

Tradiční dřevěné lodě, kajuty s vlastní sprchou 
a WC (možnost třetího lůžka na vyžádání), 
klimatizovaný salon. Polopenze (snídaně 
formou bufetu a oběd složený ze tří chodů).

Tradiční dřevěné lodě, kajuty s umyvadlem, 
společné sprchy a toalety, klimatizovaný 
salon. Polopenze (snídaně formou bufetu a 
oběd složený ze tří chodů).

O servis na palubě se stará kapitán a námořníci, kuchaři a 
hotelová posádka. Počet členů posádky se liší od velikosti 
lodě, počtu hostů a kategorie lodě. Na palubě není výhradně 
jen česká klientela ani česky hovořící průvodce CK.

Vydejte se s námi objevovat krásy Ameriky nebo Asie na palubách luxusních lodí nabízejících komfortní dovolenou all inclusive v „hotelu na 

moři“. Spolupanujeme výhradně s  top partnery, jako jsou společnosti Royal Carribien nebo Norweigen, tedy záruka nadstandardní kvality. 

Během plavby se rozhodně nebudete nudit. Animační programy od rána do večera, sluneční terasy, vysoká gastronomie, bary a show, drinky 

všech barev i chutí, sportovní vyžití… to vše a mnohem více nabízí plavby s příchutí luxusu. Zábava, sport, objevování, relaxace, wellness a skvělé 

jídlo? Vše najdete na palubách výletních lodí směr nezapomenutelné zážitky!

PLAVBY PO STŘEDOMOŘÍ

NA VLNÁCH ZA HRANICE EVROPY 

OBJEVOVÁNÍ KANÁRSKÝCH OSTROVŮ

ALJAŠKA A NÁRODNÍ PARK GLACIER BAY

AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND  OD PHUKETU DO SINGAPURU  KAMBODŽA A VIETNAM

 FLORIDA A BAHAMY

KARIBSKÉ OSTROVY

ALJAŠKA A NÁRODNÍ PARK GLACIER BAY

 KRÁSY ŠPANĚLSKA A PORTUGALSKA

 POKLADY KYKLADSKÝCH OSTROVŮ  ŘECKO A JEHO SKVOSTY

PLAVBY PO JADRANU 

ZÁŽITKOVÉ
PLAVBY

KATEGORIE

A+

A

B

TERMÍNY PLAVEB: KVĚTEN – ŘÍJEN 2020

4 kategorie lodí od tradičních dřevěných 
jachet po luxusní moderní lodě typu De 
Luxe

Kotvení vždy v centru každé destinace

Pečlivě připravený itinerář s různorodým 
programem

Vybraná kuchyně a lokální speciality

Kapitánská večeře

Exkurze na pevnině s průvodcem

2120

Pokud vás zajímá více, poptejte si nabídku na info@ckvegatour.cz nebo zavolejte na číslo +420 242 447 242.

POZOR, PLUJEME AŽ DO ŘÍJNA! EXOTICKÉ DESTINACE NEBO STŘEDNÍ AMERIKA PAK PO CELÝ ROK!

Nejvýhodnější rezervace do 31.12.2019. 
Volné kapacity se rychle vyprodávají, neváhejte s rezervací.



Náš malý výlet Švýcarskem vám umožní prohlédnout si krásu tamní přírody stejně jako 
ochutnat švýcarský městský život. Pro milovníky folklóru bude jistě zajímavá i cesta do 
vesničky Heididorf, místem děvčátky Heidi z hor. Chybět nemůže ani zastávka u dominanty 
Švýcarska, tedy Matterhorn

ZA POKLADY
ŠVÝCARSKA

TERMÍNY
31.–03.–06.04.2020
13.–18.06.2020
01.–06.09.2020

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 vydáme na hodinovou procházku do vesničky 
Heididorf, která má co dočinění s dětskou hrdinkou Heidi, děvčátko z hor. Možnost návštěvy 
muzea, jehož expozice přináší návštěvníkům vše, co se děvčátka z hor týká, od knih v různých 
jazycích a zpracováních, po promítání filmů a nemohou chybět ani suvenýry s danou tématikou. 
Při návštěvě Heidiho domečku blíže poznáte její život. 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, obklopeného dvěma vrcholy hor. 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: Odjezd 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, kterou když projdete, dostanete se až k 
visutému mostu, který se nachází ve výši 500 metrů nad hlubokou propastí. Navštívit můžete 
také snowpark s řadou atrakcí. Individuální volno. Večer odjezd do ČR.

6. DEN: Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.

PROGRAM

TERMÍNY
28.04.–04.05.2020
07.–12.08.2020
29.09.–04.10.2020

ŠVÝCARSKO
SE ZASTÁVKOU 

V LICHTENŠTEJNKSU

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

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

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

8 490 KčFIRST
MINUTE

10 990 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy a fakultativní výlety včetně 
jízdenek 17 CHF a lanovky s plavby
58 CHF, Matterhorn s Glacier 100 CHF, 
cestovní a úrazové pojištění, příplatek 
za jednolůžkový pokoj

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

8 990 KčFIRST
MINUTE

10 990 KčZÁKLADNÍ
CENA

Vydejte se s námi do Švýcarska, země plné krásné přírody, jezer a alpských vrcholků. Těšit se můžete i 
na ochutnávku pravé švýcarské čokolády nebo zastávku v sýrárně, kde též ochutnáme místní kulinářské 
speciality. Zastavíme i ve městě Lucern a lanovkou vyjedeme na vrchol hory Pilatus. Projdeme 
se společně kolem Thunského jezera, které se nachází na severním úpatí Bernských Alp u města 
Interlaken. Těšit se můžete i na Loussane. Na zpáteční cestě se projedeme švýcarským vlakem až do 
Zermatt, kde náš výlet zakončíme výjezdem na Matterhorn. Na cestě zpět se můžete těšit na zastávku 
ve Vaduzu s procházkou po Malbun. 

1.   DEN: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. DEN: Ráno příjezd do Zurichu. Po krátké ranní pauze s  možností nákupu občerstvení nás čeká 
procházka největším ze švýcarských měst, které je zároveň považováno za jedno z  nejbohatších a 
nejdražších na světě. Uvidíme historické centrum Niederdorf s  chrámem Grossmünster z  12. století. 
a kostelem Fraumünster z 13. století. Za návštěvu rozhodně stojí Švýcarské národní muzeum nebo 
muzeum Rietberg zaměřené na mimoevropské kultury. Následuje osobní volno u Curyšského jezera. 
Doporučujeme návštěvu Čínské zahrady nebo ZOO. Dále můžete zajít do Maestrani’s Chocolarium a užít 
si zážitek z pravé švýcarské čokolády.  V odpoledních hodinách přesun na ubytování.

3. DEN: Po snídani odjezd do Lucern. Prohlídka města, během které uvidíte Kapličkový most, hradby 
Museggmauer nebo Lví památník. Dále navštívíme i Cheese Barmettler, obchod se švýcarskými sýry. 
Projdeme si staré město a vydáme se do přístavu, kde na nás čeká Golden Round Trip se zlatým hřebem 
v podobě vrcholu hory Pilatus. Projdeme se lodí do Alpnachstadt, lanovkou na Pilatus a zpět přes Kriens 
do Lucern. Odjezd na ubytování.

4. DEN: Po snídani nás cesta zavede do Interlaken, rušného turistického centra Švýcarska mezi 
Thunersee a Brienzersee. Většina cest míří přímo do hor a na vyhlídky, kam se vydáme též. Můžete 
si prohlédnout pravou alpskou přírodu. Odpoledne odjezd do Laussane. Během prohlídky města 
se zastavíme i u katedrály Panny Marie – Notre Dame, považované za nejkrásnější gotickou stavbu 
v celém Švýcarsku. Projdeme se starými uličkami a dáme si osobní volno na procházku po městě či 
kolem jezera. Odjezd na ubytování.

5.  DEN: Po snídani se vydáme do Tasch, odkud pojedeme vlakem do Zermatt. Město je totiž zcela bez aut, 
proto musíme autobus nechat zaparkovaný opodál. Prohlídka města s možností výjezdu na Matterhorn, 
jednu z nejkrásnějších hor Evropy s nadmořskou výškou 4 478 m. n.m., což z ní činí sedmou nejvyšší 
horu Alp. Samotná jízda lanovkou je opravu velký zážitek. Odpoledne odjezd do Lichtenštejnska do 
Vaduzu. Prohlídka města a přesun na ubytování.

6.  DEN: Po snídani procházka po Malbun - Cesta kněžny Giny. Odpoledne odjezd do ČR. Návrat po půlnoci. 

PROGRAM

SPLIT – MLJET – ŠIPAN - PELJEŠAC – KORČULA – HVAR – BRAČ – (BOL) SPLIT

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

CHORVATSKOU DIVOČINOU

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!

Pokud jste opravdoví cestovatelé, tahle trase je právě pro vás! Právě zde se vydáte mimo „vyšlapané cesty“. Z Omiše můžete raftovat po řece 
Cetina, navštívíte nejvzdálenější obydlený ostrov v Chorvatsku – Lastovo a budeme objevovat zelenou a modrou jeskyni u ostrova Vis.

Příjemný výlet do Chorvatska nás zavede do Národního parku Plitvická jezera, a dále pak 
do hlavního města Chorvatska, do Záhřebu. Během zájezdu tak spojíme krásnou přírodu 
s ruchem velkoměsta, od kterého si cestou domů odpočineme v lázních ve městě Ptuj. 

PLITVICKÁ JEZERA 
SE ZASTÁVKOU V ZÁHŘEBU 

TERMÍNY

1. DEN: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. DEN: Ráno příjezd na Plitvická jezera. Ranní přestávka na snídani a hygienu. 
Průvodce zajistí vstup a vydá se s klienty na prohlídku. Klienti se mohou 
pohybovat individuálně. Národní park, jedinečný přírodní jev, je tvořen soustavou 
16 jezer propojených kaskádami a vodopády. Nabízí kouzelnou podívanou a 
nezapomenutelný zážitek. Je možné si vybrat trasy různé délky. Prohlídku můžete 
zkombinovat s plavbou na lodi. Část je také možné absolvovat vláčkem po silnici. 
Obě aktivity musí být nahlášeny do CK předem, jelikož je třeba zajistit rezervaci. 
Odjezd na ubytování u Zahřebu.

3. DEN: Po snídani prohlídka Zahřebu v dopoledních hodinách. Následuje osobní 
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. 

Záhřeb – jedno z  nejstarších středoevropských měst a současně i hlavní město 
Chorvatska má opravdu hodně co nabídnout. Na své si přijdou především milovníci 
dobré gastronomie. Restaurací ve Záhřebu najdete jako hub po dešti. Doporučujeme 
navštívit tržnici Dolač, kde můžete nakoupit čerstvé ovoce a zeleninu i suvenýry za 
rozumnou cenu.

PROGRAM

NÁŠ TIP
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07.–09.05.2020
24.–26.07.2020
25.–27.08.2020

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstup na Plitvická jezera: dospělí 110 
HRK, děti 7-18 let 55 HRK, děti do 7 let 
zdarma, degustace v Ptuj 12 € / osoba

Praha, Jihlava, Brno, Mikulov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

3 490 KčFIRST
MINUTE

4 620 KčZÁKLADNÍ
CENA

22



Navštivte s námi město obklopené vodou, jehož symbolem je soška Malé mořské víly
a v němž se Hans Christian Andersen snažil prosadit coby loutkoherec a zpěvák.

KRÁLOVSTVÍ DÁNSKÉ
KODAŇ METROPOLE

TERMÍNY
30.04.–02.05.2020
12.–14.06.2020
14.–16.08.2020
17.–19.09.2020

1. DEN: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
1. DEN: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. DEN: Ráno příjezd do Rostocku, nalodění na trajekt, plavba do Gedseru, následuje 
odjezd do Kodaně. Společně se vydáme na prohlídku s  průvodcem zahájenou 
na nábřeží, kde se nachází soška Malé mořské víly. Dále budeme pokračovat k 
Amalienborgu, sídlu dánské královny. Další zastávkou bude mramorový kostel 
Frederikskirchen. Jedná se o největší stavbou svého druhu ve Skandinávii.  
Pokračovat budeme k zámku Rosenborg, který byl postaven ve stylu nizozemské 
renesance. Zde se uchovávají dánské korunovační klenoty. Výhled na celé město 
si budete moci vychutnat z osmipatrové věže Rundetarn, která byla postavena 
jako astronomická observatoř. Společná prohlídka bude zakončena u jednoho z 
nejstarších zábavních parků světa – Tivoli , který svým návštěvníkům nabízí mnoho 
atraktivních atrakcí. Večer odjezd do Gedseru, nalodění na trajekt.

Kodaň je považována za centrum kultury, umění, vědy i podnikání, proto patří 
k  městům s  nejvyšší životní úrovní. Jednou z nejnavštěvovanějších turistických 
atrakcí je bezesporu socha malé mořské víly. V centru Kodaně leží zábavní park 
Tivoli, což je jeden z nejstarších zábavních parků. Byl založen roku 1843 v místech 
bývalého vojenského opevnění.

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: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

3. DEN: V ranních hodinách transfer do Jonkopingu s prohlídkou muzea Husqvarny. Odpoledne 
přejedeme do vesničky Granna, prohlídka skanzenu Grannabergu a obchůdků s mentolovými 
špalky Polkagris. Odpoledne návštěva ostrůvku Visingso.

4. DEN: 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. Nejprve se 
podíváme do městského centra, navštívíme rybí tržnici Feskekorka a poté se přesuneme 
ke skaliskům Saltholmen, kde během pobytu v  Goteborgu relaxoval a také skládal Bedřich 
Smetana. Přesun do lesoparku Slottsskogen – pokud jsme během cesty neviděli žádného losa, 
zde ho uvidíme určitě. Následně se přesuneme do Universea – muzea se spoustou zábavních 
atrakcí. Na závěr navštívíme zábavní park Liseberg s několika horskými drahami. Odjezd do ČR.

8. DEN: Návrat do ČR v poledních hodinách. 

PROGRAM

NÁŠ TIP

PROGRAM

TERMÍNY
18.–25.06.2020
07.–14.08.2020

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.

SKANDINÁVSKÉ

Autobusovou dopravu, služby průvodce

Vstupy do objektů, cestovní a úrazové 
pojištění, trajekt 10 €

Praha, Roudnice, Lovosice, Ústí nad 
Labem

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

1 890 KčFIRST
MINUTE

2 490 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Trajekt 15 €, vstupy do objektů a 
fakultativní výlety, cestovní a úrazové 
pojištění, příplatek za jednolůžkový 
pokoj

Praha, Ústí nad Labem

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

12 990 KčFIRST
MINUTE

14 290 KčZÁKLADNÍ
CENA
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1. DEN: Krátce po poledni odjezd z ČR. Transfer přes Německo a Dánsko do Švédského Goeteborgu.

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 pěší túrou po NP Rondane a Romsdalen. V podvečer příjezd do městečka Stryn.

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 Osla. Následuje prohlídka města. Uvidíte Frogner Park obklopený sochami Gustava Vigelanda, 
radnici se zvonkohrou, Královský palác, Dóm, hrad Akerhus a oslovský přístav. V podvečerních hodinách transfer směrem ke 
Kodani. Nocleh poblíž Goeteborgu.

7. DEN: Ráno odjezd z  Goeteborgu do Kodaně. Prohlídka města, Malá mořská víla, kanál Nyhavn, projížď ka lodičkami. Večer 
odjezd do ČR.

8. DEN: Návrat do ČR v poledních hodinách.

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

PROGRAM

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

NORSKO
ZEMĚ FJORDŮ

TERMÍNY
25.05.–05.06.2020
26.07.–02.08.2020
21.–28.09.2020
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Autobusovou dopravu, ubytování na příslušný 
počet nocí se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, 
služby průvodce

Vstupy a fakultativní výlety, cestovní a 
úrazové pojištění, příplatek za jednolůžkový 
pokoj, trajekt 25 €

Praha, Ústí nad Labem

CENA ZAHRNUJE

CENA NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ MÍSTA

12 990 Kč

13 990 Kč

FIRST
MINUTE

ZÁKLADNÍ
CENA



Milovníci krásné přírody se mohou těšit na výlet do Národního parku Vysoké Taury, 
kde se Vám naskytnou stovky kilometrů značených cest, jak méně náročných, tak i 
vysokohorské túry. K vidění toho bude opravdu mnoho, tak vyrazte z ruchu velkoměsta 
za krásami, které nám příroda nabízí. 

NÁRODNÍ PARK DACHSTEIN
VYSOKÉ TAURY HALLSTATT A GOSAU

TERMÍNY

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 úchvatnou 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. 

2. DEN: Ráno odjezd ke Krimmelským vodopádům. Z parkoviště k dolnímu vodopádu 
dojdete přibližně za 20 minut. 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.

PROGRAM PROGRAM

TERMÍNY
08.–09.05.2020
25.–26.07.2020
12.–13.09.2020
03.–04.10.2020

Zájezd „na míru“ pro všechny nadšence do 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 všude přítomnou horskou přírodu, soustavu 
ledovcových jeskyní, nebo třeba Halštatské jezero. 

30.04.–01.05.2020
20.–21.06.2020
15.–16.08.2020
26.–27.09.2020

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 
jeskyně. 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.

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy na Krimmelské vodopády 3 €, 
cestovní a úrazové pojištění, příplatek za 
jednolůžkový pokoj

Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

3 290 KčFIRST
MINUTE

4 690 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

All inclusive Dachstein 48 €, cestovní 
a úrazové pojištění, příplatek za 
jednolůžkový pokoj

Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

3 490 KčFIRST
MINUTE

4 690 KčZÁKLADNÍ
CENA

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.

NÁŠ TIP
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1. DEN: Odjezd z Prahy v ranních hodinách směr Salzburg. Příjezd na hotel mezi 17:00-18:00. Večeře na hotelu od 18:30. Po večeři 
odjezd do Salzburgu. Výstup z autobusu na Nonntal. Prohlédneme si exteriér zámku Mirabell. Následovat bude kostel Svaté 
Trojice, Mozartův rodný dům, Mozartplatz nebo Dóm. Dále se zastavíte u hřbitova pod Mnišskou horou, který je považován za 
jeden z nekrásnějších na světě a dojdete až ke klášteru Svatého Petra, v jehož těsné blízkosti se nachází nejstarší hospoda ve 
střední Evropě „Stiftskeller St. Peter“, která je poprvé zmiňována již v roce 803. Možnost vyjet na pevnost Hohensalzburg, která 
tvoří dominantu celého města.

2. DEN: Po snídani odjezd na Koenigsee. Nejdříve nás čeká procházka podél jezera Koenigsee, které je nejhlubší jezero
v Německu. Má velmi čistou vodu, proto je plavba povolena pouze lodím na elektrický pohon, veslicím a šlapadlům. Pro všechny 
zájemce zajistíme plavbu (od 08:30-09:00) na ostrov Sv. Bartoloměje se stejnojmenným kostelíkem, který se nachází na 
druhé straně jezera pod třetí nejvyšší horou Německa. V poledne přejezd k tzv. Orlímu hnízdu, horskému útočišti Adolfa Hitlera
a jeho nejvěrnějších pracovníků, které se nachází na vrcholu hory Kehlstein ležící v nadmořské výšce 1 834 m n.m., a které nechal 
postavit v roce 1937 jako dárek pro Adolfa Hitlera jeho tajemník Martina Bormanna k jeho 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 návrat zpět na parkoviště. V odpoledních hodinách přejezd do 
Solných dolů, kde si kromě zajímavé expozice užijete jízdu vláčkem, sklouznete se na klouzačce (dobrovolné) a proplujete se po 
podzemním jezeře. Odjezd do ČR v cca 16:30.

PROGRAM

Pohodový výlet nás zavede přes půvabný Mozartův Salzburg do Bavorska, k jezeru Koenigsee, které si budeme moci prohlédnout 
z paluby výletní lodi při cestě na ostrov Sv. Bartoloměje. Dále budeme pokračovat k Orlímu hnízdu, které se proslavilo spojením
s Německou říší za doby druhé světové války. Mimo to však nabízí neskutečný pohled do širého okolí. Naši cestu pak zakončíme 
v Solných dolech, které zaujmou nejen expozicí, ale jistě i interaktivním přístupem k prohlídce.

SALZBURG A JEZERO KOENIGSEE
SE ZASTÁVKOU NA ORLÍM HNÍZDĚ

TERMÍNY
29.–30.05.2020
08.–09.08.2020
19.–20.09.2020
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Autobusovou dopravu, ubytování na příslušný 
počet nocí se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, 
služby průvodce

Jízdenky na Koenigsee 14 €, výjezd na Orlí 
hnízdo 16 €, Vstup do dolů 16 €, cestovní a 
úrazové pojištění, příplatek za jednolůžkový 
pokoj

Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

CENA ZAHRNUJE

CENA NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ MÍSTA

3 490 Kč

4 990 Kč

FIRST
MINUTE

ZÁKLADNÍ
CENA



2. DEN: Po snídani odjezd do Belvederu. Tento barokní skvost vystavěn na přání vojevůdce Evžena Savojského jako zahradní 
palác se dnes honosí jednou z nejcennějších uměleckých sbírek Rakouska. Po krátké prohlídce přejedeme k Schönbrunnu, 
letní rezidenci Habsburků. Odpoledne nás čeká volnější program sestávající z návštěvy Prateru nebo osobního volna, které si 
můžete užít v kavárně Sacher, jenž se stala známou především díky výrobě stejnojmenného dortu Sacher. Večer odjezd do ČR. 

1. DEN: Odjezd v ranních hodinách. V poledne příjezd do Vídně, autobusem okruh po Ringu, následuje procházka s průvodcem 
po náměstí Marie Terezie s císařovniným velkolepým pomníkem, dále uvidíme Kunsthistoriches Museum a Přírodovědné 
muzeum. Prohlídka nás zavede přes Hofburg ulicí Kohlmarkt, Graben ke kostelu sv. Štěpána. Samozřejmostí je návštěva 
Kapucínské hrobky Habsburků se zdobnými rakvemi a sarkofágy, Kärtnerstrasse i chrám sv. Petra. Odpoledne individuální 
volno. Doporučujeme návštěvu Hofburgu, sídla Habsburků, nebo procházku po známé Mariahilferstrasse. Pro milovníky umění 
nabízíme možnost zajištění vstupu do jednoho z mnoha vídeňských muzeí, které najdete v Muzejní čtvrti. Kromě Leopoldova 
Muzea, Kunsthalle nebo Muzea moderního umění vás potěší vyhlášenými restauracemi. Navečer odjezd na ubytování.

PROGRAM

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 Baromejského a mnoho dalšího. Ochutnat 
můžete výborný Sacherům dort v  hotelu, kde tento lahodný dezert poprvé spatřil světlo světa, zapít ho můžete výtečnou 
Vídeňskou kávou. Pokud příliš neholdujete sladkému, ochutnat můžete i vídeňský telecí řízek. Navštívit můžete i obří kolo 
v zábavním parku Prátr.

VÍDEŇ
MĚSTO KULTURY

TERMÍNY
09.–10.04.2020
31.05.–01.06.2020
24.–25.08.2020
27.–28.09.2020
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Autobusovou dopravu, ubytování na příslušný 
počet nocí se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, 
služby průvodce

Vstupy do objektů, MHD Vídeň (doporučujeme 
15 €) cestovní a úrazové pojištění, příplatek za 
jednolůžkový pokoj

Praha, Jihlava, Brno, Mikulov

CENA ZAHRNUJE

CENA NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ MÍSTA

3 290 Kč

4 290 Kč

FIRST
MINUTE

ZÁKLADNÍ
CENA

2. DEN: Po snídani se vydáme na druhou část prohlídky města. Uvidíte baziliku sv. Štěpána, budovu Parlamentu a další 
památky. Zajdeme si do vyhlášené tržnice Vásárcsarnok, tedy Velké tržnice. Nakoupíte zde levně a především chutně. Snadno 
zde seženete to nejlepší z Maďarské kuchyně. Najdete zde speciální mleté papriky, svazky sušených paprikových lusků, salámy 
a tradiční uzeniny, zeleninu, víno, pálenku, sušené houby a koření všech barev i vůní. Odpolední program bude zaměřen na 
chuťové pohárky. Čeká nás cesta za maďarským vínem, folklórní hudbou a degustaci místních pokrmů ve vinařské oblasti 
Eger. Večer návrat na hotel.

3. DEN: Po snídani odjezd do ČR se zastávkou u Maďarského moře. Dopoledne příjezd k jezeru Balaton, nedaleko Kenese u 
Parku Széchenyi. Užít si zde můžete skvělé koupání, relaxaci na písečné pláži. Hned u pláže najdete několik barů, restaurací 
a nákupních možností. Maďarské moře a jejich slunečné lázně, jak se oblasti přezdívá, opustíme v pozdních odpoledních 
hodinách a vydáme se zpět do ČR. V případě nepřízně počasí bude program upraven a navštívíme společně lázně Györ.

1. DEN: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. Příjezd do Budapešti v dopoledních hodinách. Začneme tak den procházkou 
městem. Chybět nebude návštěva Budínského hradu, Matyášova chrámu a Rybářské bašty. Večer se můžete těšit na plavbu 
po Dunaji s hudbou a večeří. Přesun na hotel po vlastní ose nebo MHD.

PROGRAM

Zažijte s námi všechny chutě Maďarska v poznávacím zájezdu, který nás společně zavede až na břehy Balatonu, kde si užijeme 
pohodový den s koupáním. Před tím si ale prohlédneme si historickou i moderní Budapešť, kde si můžete vyzkoušet vyhlášené 
maďarské lázně na vlastní kůži. Výlet si zpestříme i ochutnávkou lahodných maďarských vín včetně Tokajského a degustací 
maďarských specialit. 

MAĎARSKÉ PUTOVÁNÍ
SE ZASTÁVKOU U BALATONU

TERMÍNY
01.–03.05.2020
14.–16.08.2020
25.–17.09.2020
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Autobusovou dopravu, ubytování na příslušný 
počet nocí se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, 
služby průvodce

Fakultativní výlet s ochutnávkou vín a 
degustací 45 €, plavbu po Dunaji 15 €, 
termálních lázní v  Budapešti (doporučená 
částka na vstupy od lázní a objektů: 6700 HUF 
(je nutné mít sebou forinty, v lázních lze platit 
pouze forinty nebo kartou), cestovní a úrazové 
pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj

Praha, Jihlava, Brno, Mikulov

CENA ZAHRNUJE

CENA NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ MÍSTA

4 390 Kč

5 690 Kč

FIRST
MINUTE

ZÁKLADNÍ
CENA



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. 

LONDÝN VŠECHNY TVÁŘE
SE STONEHENGE, OXFORDEM
A WINDSOREM LONDÝNA

TERMÍN

1. DEN: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. DEN: V poledne 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 zámku Windsor se sídlem britských panovníků. 
Návštěva města Salisbury a na závěr dne uvidíme 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.

Westminster – městská čtvrť náležející k Londýnskému obvodu Westminster. 
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.

5. DEN: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

PROGRAM

NÁŠ TIP

PROGRAM

TERMÍN
30.04.–03.05.2020
21.–24.06.2020
06.–09.08.2020
27.–30.09.2020

Vydejte se s  námi na poznávací zájezd, který se bude od začátku do konce věnovat 
jen a pouze hlavnímu městu Velké Británie, a to ze všech stran a úhlů. Projdeme si 
společně historické památky, které jsou tradičními symboly Anglie. Navštívíme 
společně i válečné muzeum, které je unikátem především pak díky místu, kde se 
nachází. Vydáme se prozkoumat i méně známá zákoutí, jako například Čínskou čtvrť 
nebo SOHO. Z  výletu si můžete odvézt jedinečnou fotografii pořízenou na vrcholku 
London Eye. Londýn se musí prostě zažít…
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14.–18.04.2020
03.–07.06.2020
12.–16.08.2020
23.–27.09.2020

1. DEN: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. Noční přejezd do Calais.

2. DEN: Ranní nalodění na trajekt a plavba do Dover. Dopolední příjezd do Londýna. 
První den si projdeme především historicky zajímavá místa, jako Buckinghamského 
paláce, St. James park, Hyde Park, Westminsterské opatství, Parlament, Big Benu. 
Projdeme třídou Whitehallkolem Downing Street na Trafalgar Square, kde si dáme 
rozchod a tak budeme mít čas na osobní volno. Doporučujeme na vlastní kůži zažít 
SOHO ve Westminsterském obvodu. Nenechme se odradit nevalnou pověstí tohoto 
místa, která se již dávno nezakládá na pravdě. SOHO patří dnes ke nejvyhledávanějším 
místům Londýna, především pak kvůli své kulturní rozmanitosti, počtu barů, klubů a 
pubů.  Pro milovníky asijské kuchyně doporučujeme Čínskou čtvrť. 

3. DEN: Po snídani následuje druhá část prohlídky Londýna s místy jako Tower Bridge a 
v případě zájmu navštívíme i nedaleko kotvící HMS Belfast. Křižník britského válečného 
námořnictva slouží dnes jako muzeum II. Světové války. Za zmínku stojí že se nejedná 
o repliku, ale skutečnou válečnou loď, kterých se zachovalo v dobrém stavu opravdu 
velmi málo. Dále se vydáme směr Millenium Bridge, Národní divadlo až k London Eye 
a Londýnskému Akváriu, kde následuje rozchod a osobní volno. Večer odjezd do ČR. 

4. DEN: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

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

Praha, Litoměřice, Ústí nad Labem

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

5 290 KčFIRST
MINUTE

6 290 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Trajekt 15 €, vstupy do objektů a 
fakultativní výlety, cestovní a úrazové 
pojištění, příplatek za jednolůžkový 
pokoj

Praha, Ústí nad Labem

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

4 990 KčFIRST
MINUTE

5 890 KčZÁKLADNÍ
CENA

2. DEN: Ranní nalodění na trajekt a plavba do Dover. V poledne příjezd do Londýna, kde nás čeká celodenní procházka městem. 
Zastavíme se u Kensingtonského paláce, Buckinghamského paláce, projdeme si Hyde Park a The Regent´s park, kde si 
uděláme pauzu. Čas můžete využít k návštěvě Muzea Madame Tussauds nebo The Sherlock Holmes muzea. Pokračujeme na 
St. James Park a Green Park, kterým projdeme k Buckinghamskému paláci. Těšit se můžete i na Westminsterské opatství a 
Trafalgar Square a dojdeme až ke King’s College London, kde si dáme rozchod a osobní volno. 
Večer odjezd na ubytování na předměstí Londýna.

3. DEN: Po snídani odjezd do Birminghamu, město v hrabství West Midlands, které je často nazýváno druhým hlavním 
městem Velké Británie. V minulosti byl Birmingham základním kamenem průmyslové revoluce v Británii. Těšit se můžete na 
procházku městem. Zastavíme se na Victoria Square, prohlédneme si katedrálu sv. Filipa, radnici, případně můžete čas využít 
k návštěvě mořského světa. Projdeme si „čtvrť klenotníků“ až k SOHO – viktoriánský dům průmyslníka Matthew Boultonu. 
Dnes se v něm nachází muzeum, ale v dobách své největší slávy byl místem setkání Lunární společnosti, která zde za úplňku 
diskutovala o rozmanitých tématech. Členy této skupiny byli například Darwin nebo Watt. Prohlídku zakončíme u Aston Hall. 
Přesun na ubytování.

4. DEN: Po snídani se vydáme do parku Snowdonia National Park nacházejícího se v severní části Walesu a zabírající 2170 km2. 
Celý den strávíme procházkami na jejichž konci se nachází vrchol Snowdon. Můžete si vybrat z 18ti okruhů. Doporučujeme 
určitě cestu Llanberis. 14 km trasy snadno zdolá každý, i když nemá nejlepší fyzickou kondici. Přírodní krásy, kterých se nám 
naskytne bezpočet, nenechají nikoho chladným. Večer odjezd na ubytování. 

5. DEN: Po snídani odjezd do Liverpoolu, města umění, fotbalu a Beatles, se kterými se můžete vyfotit na nábřeží řeky Mersey. 
Milovníci muzeí mohou zajít do Walker Art Gallery nebo Tate Gallery nebo se projít po Hope Street, ulici umělců. Odpoledne 
odjezd do Manchesteru. Kromě fotbalu nám může nabídnout historické centrum, které je na seznamu památek UNESCO. 
Kromě Market Street uvidíte Albert Square, Piccadilly Gardens, Victoria Baths, katedrálu, kostel sv. Marie a mnoho dalšího. 
Následuje osobní volno. Večer přejezd k Londýnu na ubytování.

6. DEN: Po snídani nás čeká druhá část prohlídky Londýna, která nás zavede do Greenwich, dále pak k Tower Bridge, Millenium 
Bridge, London Eye v obvodu Lambeth, kde si dáme osobní volno. Večer odjezd do ČR.

7. DEN: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

1. DEN: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. Noční přejezd do Calais.

PROGRAM

LONDÝN, BIRMINGHAM
WALES, MANCHESTER A LIVERPOOL

TERMÍNY
01.–07.05.2020
27.07.–02.08.2020
22.–28.09.2020
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Autobusovou dopravu, ubytování na příslušný 
počet nocí se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, 
služby průvodce

Trajekt 15 €, vstupy do objektů a fakultativní 
výlety, cestovní a úrazové pojištění, příplatek 
za jednolůžkový pokoj

Praha, Ústí nad Labem

CENA ZAHRNUJE

CENA NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ MÍSTA

13 990 Kč

15 290 Kč

FIRST
MINUTE

ZÁKLADNÍ
CENA



TIPY NA VALENTÝN

Je to sladké a naprosto neodolatelné… co je to? Polibek anebo belgická pralinka?  
Přesvědčte se sami v Bruggách, kde ji můžete ochutnat a při procházce kolem jezera 
lásky se můžete políbit.

Pokud svou lásku ještě nemáte, rozhodně se zamilujete, a to do tohoto kouzelného 
města, které je obklopeno hradbami a specifickou architekturou. Ujít si nesmíte nechat 
plavbu po kanálech, neboť z této perspektivy je město ještě obdivuhodnější. 

VALENTÝN VALENTÝN
V BRUGGÁCH V NIZOZEMSKU

TERMÍN

1.  DEN: Odjezd ve večerních hodinách. 

3. DEN: Příjezd v dopoledních hodinách. 

2. DEN: Dopoledne příjezd do města Bruggy, kde navštívíte historické náměstí 
Markts pyšnící se barevnými štítovými domy. Dále navštívíme 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 uvidíme Justiční palác Gerechtshof, gotickou radnici Stadhuis nebo 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 podvečer odjezd do ČR.

PROGRAM

PROGRAM

TERMÍN
13.–16.02.2020

Amsterdam je městem muzeí, umění, kol, tolerance, ale taktéž vášnivého pokušení, a 
to přece k lásce patří. Nechte se proto svést jeho ladnými křivkami a oslavte tu svátek 
Svatého Valentýna. A jako dárek můžete dát třeba pravý holandský tulipán.
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14. – 16.02.2020

1.  DEN: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 

2. DEN: V ranních hodinách příjezd do sídla královských budov a velvyslanectví, 
Den Haag, kde uvidíme například pozůstatky původního městského opevnění nebo 
kostel Grote Kerk. V případě zájmu můžete navštívit muzeum vlámského malířství 
Mauritihuis, jehož největším lákadlem je Vermeerova Dívka s perlovou náušnicí. Poté 
se přesuneme tramvají do parku Medurodam, ve kterém se nachází miniaturní verze 
budov z celého Nizozemska, včetně letiště Schiphol, Amsterdamu a větrných mlýnů. 
Den zakončíme procházkou po pláží v přístavní čtvrti Scheveningen. Večer odjezd na 
ubytování.

3. DEN: Po snídani prohlídka města Delftu a jeho nejvýznamnějších památek jako je 
například Starý a Nový kostel, Radnice, rodný dům Jana Vermeera, Rezidenci prince 
Viléma I. Oranžského atd. V poledních hodinách přejezd do Amsterdamu. Společná 
procházka bude zahájena u Heineken Experience, pokračovat budeme na Museumplein. 
Odtud budeme pokračovat ke kostelu Westerkerk, kde jsou uloženy Rembrantovi 
ostatky a v jehož těsné blízkosti se nachází dům Anny Frankové. Dojdeme až na 
náměstí Dam, kde se nachází kostel Neue Kerk a Královský palác. Prohlídka města 
bude zakončena plavbou po kanálech. Odjezd do ČR ve večerních hodinách.

4.  DEN: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Autobusovou dopravu,  služby průvodce

Vstupy do objektů, plavbu po kanálech 8 €, 
cestovní a úrazové pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

1 990 KčFIRST
MINUTE

2 490 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, plavbu po grachtech 
15 €, pobytovou taxu 3 €, příplatek za 
jednolůžkový pokoj, cestovní a úrazové 
pojištění

Praha, Ústí nad Labem

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

2 990 KčFIRST
MINUTE

3 790 KčZÁKLADNÍ
CENA

TIPY NA VELIKONOCE

Nechte se obklopit toskánskou přírodou, navštivte místní kostely a oslavte příchod jara 
lahodným toskánským vínem. Zájezd bude zakončen ve Florencii slavností Scoppio del 
Carro, neboli „Výbuch vozu“. Vezou ozdobený vůz, který je vybaven petardami, které 
arcibiskup před katedrálou Santa Maria del Fiore zapálí a vznikne tak ohňostroj. Co je 
účelem tohoto zvyku? Zajistit zemi štěstí a bohatou úrodu.

TOSKÁNSKO
A VELIKONOČNÍ SLAVNOST OHŇŮ

TERMÍN
09.–13.04.2020

TERMÍN
09.–13.04.2020

VELIKONOČNÍ
PUTOVÁNÍ PO BRETANI
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PROGRAM
1.  DEN: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 

2. DEN: V dopoledních hodinách příjezd do Luccy. Prohlédnete si kostel San Frediano, 
románský kostel San Michele in Foro a katedrálu San Martino. Nesmíme zapomenout 
ani na rodný dům Giacoma Pucciniho. V rámci individuálního volna můžete navštívit 
jednu z rodových věží – Torre Guinigi, anebo Torre delle Ore. Po cca 3 hodinách odjezd do 
Montecatini Terme, ubytování a individuální volno. Případní zájemci se mohou zúčastnit 
výletu lanovkou do Montecatini Alto, kde se nachází hrad románského původu a krásné 
středověké náměstí.
3. DEN: Po snídani odjezd do San Gimignana, jehož typickým znakem jsou rodové věže. 
Dále tu uvidíme 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. Pro zájemce dobrovolná degustace toskánských vín 
(za poplatek). 

4. DEN: Po snídani odjezd do Florencie, kde na vás čeká prohlídka nejvýznamnějších 
památek, 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. Mimo jiné na vás čeká 
velikonoční slavnost Scoppio del Carro.Večer odjezd do ČR.

5. DEN: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

K jedné z velikonočních tradic patří hledání pokladů. Pro každého představuje „poklad“ 
něco jiného, ať už hmotné majetky, zdraví, lásku, anebo přírodní a kulturní bohatství. V 
našem zájezdu vám nabízíme skutečné poklady z Bretaně, ať už to jsou divoká pobřeží se 
skalnatými útesy, historické uličky, kulturní památky, kulinářské pochoutky…. Zkrátka vše, 
po čem turisté touží. 

PROGRAM
1.  DEN: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 

2. DEN: Dopoledne příjezd do města Le Mans. Společná prohlídka, během níž uvidíme 
hradby pocházející ze 3. století, Katedrálu Saint - Julien, bývalý klášterní kostel Notre - 
Dame de la couture nebo staré město s malebnými měšťanskými domky. V odpoledních 
hodinách možnost návštěvy okruhu, kde se jezdí závod 24 hodin Le Mans - doprava MHD. 
Večer odjezd na ubytování. 

3. DEN: Ráno procházka městem. Uvidíme hrad Chateau de St - Malo, katedrálu St - Vincent 
nebo můžete navštívit „Grand Aquarium“, což je jedno z největších akvárií ve Francii, kde 
je k vidění více než jedenáct tisíc mořských zvířat. Poté přejezd do města Dinard, ležící 
na skalnatém útesu Smaragdového pobřeží. Následuje přejezd k Mysu Fréhel. Uvidíte tu 
překrásné útesy, kolem nichž létá tisíce ptáků. Dále tu stojí maják pocházející z 20. století. 
Původně tu stával maják z doby Ludvíka XIV. V podvečer odjezd na ubytování. 

4. DEN: Návštěva hlavního města Bretaně - Rennes. Navštívíme Staré město, v jehož 
středověkých uličkách uvidíme ještě několik typických hrázděných domků. Navštívíme 
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.

5.  DEN: Návrat do ČR kolem poledne.

Autobusovou dopravu, ubytování 
na příslušný počet nocí se snídaní 
ve dvoulůžkovém pokoji, služby 
průvodce

Vstupy do objektů,  pobytovou taxu
4 €, degustaci toskánských vín 10 €
MHD 3 €, příplatek za jednolůžkový 
pokoj, cestovní a úrazové pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

4 790 KčFIRST
MINUTE

5 320 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, MHD na okruh cca 
6 €, pobytovou taxu 4 €  , příplatek za 
jednolůžkový pokoj, cestovní a úrazové 
pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

5 690 KčFIRST
MINUTE

6 690 KčZÁKLADNÍ
CENA

CENA
NEZAHRNUJE



 KVĚTEN – ZÁŘÍ 2020

LETNÍ LINKY

k moři každý pátek 
zpět do ČR každou sobotu
jednosměrné i zpátečný jízdenky
odjezdy z více než 30 míst po celé ČR
delegát na palubě každého autobusu 
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Většina cestovních kanceláří nabízí zájezdy do Chorvatska a Itálie s autobusovou dopravou či dopravou 
vlastním vozem. Ačkoliv do letovisek na severu Chorvatska dojede za půl dne, ten, kdo si chce na 
dovolené opravdu odpočinout, určitě zvolí raději pohodlnější způsob dopravy. Ekonomickou a zároveň 
komfortní alternativou je doprava autobusy Vega Tour.

Vega Tour, největší český zájezdový dopravce, nabízí dopravu do nejpopulárnějších letovisek v 
Chorvatsku a 30 středisek v Itálii celou letní sezónu až do října. Doprava do Chorvatska a Itálie je 
zajištěna výhradně klimatizovanými autobusy vybavenými bezpečnostními systémy ABS a ESP, které 
mají více místa na nohy a polohovatelná sedadla vyjíždějící do uličky pro Váš větší komfort. 

Vega Tour ve většině svých autobusů zajišťuje zdarma Wi-Fi po celé trase. Během jízdy je možné 
zakoupit i drobné občerstvení, tedy nápoje.  Cestu Vám zpříjemní zkušení a ochotní řidiči a profesionální 
delegát přítomný v každém autobuse, který Vám pomůže a poradí během jízdy. 

AUTOBUSEM K MOŘI

Severní Itálie: Bibione, Caorle, Duna Verde, Lido di Jesolo, Lignano, Porto Santa Margherita
Eraclea Mare, Lido di Jesolo, Benátky, Lido Adriano, Rosolina Mare

Střední Itálie: Cattolica, Cervia, Cesenatico, Gatteo Mare, Pesaro, Riccione, Rimini, Numana, Porto 
Recanati

Jižní Itálie: Alba Adriatica, Cupra Marittima, Martinsicuro, San Benedetto del Tronto, Villa Rosa, 
Pineto, Silvi Marina, Peschici, Rodi Garganico, San Menaio, Vieste

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

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

Střední Dalmácie: Baška Voda, Baško Polje, Brela, Čelina, Drvenik, Gradac, Igrane, Makarska, 
Nemira, Omiš, Podgora, Promajna, Split, Staniči, Tučepi, Živogošče

ITÁLIE
A A

B
B

C C

CHORVATSKO
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TERMÍNY A CENY NAJDETE
NA CKVEGATOUR.CZ

Svozy pro vás organizujeme z mnoha měst: Benešov, Beroun, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Karlovy 
Vary, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Prostějov, Příbram, Rokycany, Tábor, Teplice, Ústí nad 
Labem, Vyškov

Svozy mimo trasu autobusu jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

Pokud je to možné, zajedeme až k vašemu hotelu. Na stejném místě vás naložíme i na cestě zpět. V případě, že místo, které jste si zvolili pro svoji dovolenou nenajdete v seznamu, spojte se s námi. Rádi se 
s vámi domluvíme na individuálním výstupním místě.  Kontaktujte nás na +420 242 447 242 nebo e-mailem ck.doprava@vegatour.com



1. DEN: Odlet z Prahy v odpoledních hodinách. Po příletu přesun MHD na ubytování. Osobní volno na nákup potravin a odpočinek. 
Po dohodě s průvodcem večerní procházka městem. 

3. DEN: Po snídani se vydáme vlakem do Flamu. Jedná se o světový unikát, jelikož tato dráha má nejprudší stoupání na světě, 
přesně do výšky 865 m n.m.. Čeká nás 20 km dlouhá cesta s 20 tunely. Z klasického vlaku přestoupíme v Myrdalu do horského 
vláčku a pokračujeme do městečka Flam ležícího na konci malebného fjordu Aurlandsfjord. Následuje osobní volno. Do Bergenu 
se vrátíme po moři, kolem norských fjordů. Plavba nám zabere 5h. Večer individuální volno.

4. DEN: Výlet vlakem do města Voss nebo individuální volno. Voss nám nabídne pohled do dřívějšího způsobu života v Norsku, 
a to díky folklórnímu muzeu, které se v něm nachází. Milovníci přírody a turistiky si také přijdou na své. Okolí je jako dělané 
pro příjemnou pěší turistiku. Za zmínku stojí i kostel Vangskyrkja, pocházející z 11. století. Návrat do Bergenu v odpoledních 
hodinách. Individuální volno.

5. DEN: Osobní volno. Během dne setkání s průvodcem a odjezd na letiště. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

2. DEN: Po snídani prohlídka města Bergen, která nám zabere celý den. Zastavíme se v Bryggenu, nejstarší části města, kde 
se nachází staré dřevěné domy jakoby přilepené k sobě. Dojdeme k pevnosti Bergenhus s královským sídlem Haakonshallen. 
Odpoledne nás čeká výstup na Stoltzekleiven se zastávkou na vyhlídce Sandvikspilen, odkud se nám naskytne dokonalý výhled 
na celé město i okolí. Na vyhlídce Fløyen následuje rozchod. Osobní volno a individuální přesun na hotel.

PROGRAM

Bergen, vstupní brána do světa norských fjorů! Pokud chcete poznat Norsko ze všech jeho úhlů, vydejte se s námi na několikadenní 
výlet, který vám představí přírodní krásy této severské země stejně jako každodenní městský život. Dokonalému zážitku nebude 
chybět ani plavba po proslulých norských fjordech, jízda vlakem do Flamu nebo návštěva skanzenu ukazujícího nám tradiční 
způsob života v drsné norské krajině. 

BERGEN
VOSSEVANGEN A NORSKÉ FJORDY

TERMÍNY
20.–24.05.2020
24.–28.06.2020
16.–20.09.2020
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Leteckou dopravu do / z destinace
Kabinové zavazadlo dle podmínek dopravce 
(zavazadlo k odbavení za poplatek - k 
vyžádání u CK - orientační cena 1.000,- 20kg)
Ubytování na příslušný počet nocí se snídaní, 
služby průvodce

Trajekt – Plavba po Fjordech 900 NOK
Jízdenka do Vossevangen 250 NOK
Lanovka Bergen 50 NOK /
ZPÁTEČNÍ 95 NOK 
Cestovní a úrazové pojištění
Kapesné doporučujeme cca 2000 NOK

Praha – Letiště Václava Havla 

CENA ZAHRNUJE

CENA NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ MÍSTA

15 490 Kč

17 290 Kč

FIRST
MINUTE

ZÁKLADNÍ
CENA

TERMÍN
26.–29.03.2020
23.–25.04.2020
28.–31.05.2020
03.–06.09.2020
22.–25.10.2020

36

Leteckou dopravu do / z  destinace,  
Kabinové zavazadlo dle podmínek 
dopravce (zavazadlo k odbavení za 
poplatek - k vyžádání u CK - orientační 
cena 1.000,- 20kg), ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní, služby 
průvodce

Vstupy do objektů, MHD - splatné na 
místě v EUR cca 39 € - Roma pass, 
fakultativní výlet do Tivoli s průvodcem 
35 € - splatné na místě v EUR, příplatek 
za jednolůžkový pokoj, pobytovou taxu 
6 € - splatné na místě v EUR, vstupné do 
Vatikánských muzeí a Sixtinské kaple 
cca 17-24 € (možnost audio průvodce) - 
splatné na místě v EUR

Praha – Letiště Václava Havla

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

13 990 KčFIRST
MINUTE

15 990 KčZÁKLADNÍ
CENA

Řím je dech beroucí 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. Zaleťte si s 
námi do města, kde se psaly dějiny a které do dnešních dní překvapuje svoji krásnou 
tisíce návštěvníků ročně.

NA VÝLET
DO ŘÍMA

TERMÍN
18.–22.03.2020
27.04.–01.05.2020
10.–14.06.2020
19.–23.08.2020
28.09.–02.10.2020

BENÁTKY
A BENÁTSKÉ OSTROVY 

LETECKY

PROGRAM
1. DEN: Odlet z Prahy do Říma. Přesun hromadnou dopravou na ubytovací zařízení s 
průvodcem. Následuje individuální volno, které můžete věnovat odpočinku nebo malé 
procházce po okolí.

2. DEN: Po snídani sraz všech zájemců o komentovanou prohlídku Říma, která je 
rozdělena do dvou dnů. První den nás čeká Vatikán. Těšit se můžete na prohlídku Nám. 
Sv. Petra, chrámu Sv. Petra, Andělský hrad a Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí. 
Odpoledne individuální volno a individuální přesun na hotel. Pro zájemce je možné 
odpoledne vyjet s průvodcem do Villy d’Este v Tivoli, což je zcela jedinečná stavba s 
množstvím fontán a zahrad, které učarují každému návštěvníkovi.

3. DEN: Po snídani dokončíme procházku Říma, která nás tentokrát zavede do historie. 
Čeká na nás Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Benátské nám., Panteon, fontána di 
Trevi, Španělské schody a odpoledne individuální volno, které můžete strávit u dobré 
kávy, pravé italské pizzy nebo procházkou po městě. Večer individuální přesun na hotel.

4. DEN: Po snídani osobní volno před odletem, které můžete věnovat procházce nebo 
nákupům. Sraz s průvodcem v předem domluvený čas a přesun na letiště. Odlet do 
Prahy.

Zaleťte si s námi na prodloužený poznávací zájezd, který se nese v duchu italské pohody 
a kouzelné atmosféry Benátek. Město „na vodě“ je jedním z nejnavštěvovanějších míst 
Evropy. Bohatá kulturní i historická nabídka zajímavostí nenechá nikoho ani na chvíli otálet. 
Turistů je tak v Benátkách více než dost. Většina z nich přijela především za romantikou 
tohoto místa a svézt se na gondole. Benátky nám toho nabízejí ale mnohem více. Často 
nejvíce tam, kam běžný turista pomalu ani nenakoukne.

PROGRAM
1. DEN: Odlet z Prahy Letiště Václava Havla. Přílet do Benátek. Následuje přesun hromadnou 
dopravou na ubytování, a to za přítomnosti průvodce. Po ubytování osobní volno.

2. DEN: Po snídani setkání s průvodcem. Následuje celodenní prohlídka města. Během 
ní můžete vidět například Dóžecí palác, který 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. Následně individuální volno a individuální přesun na hotel.

3. DEN: Po snídani možnost osobního volna nebo fakultativního výletu s průvodcem 
po Benátských ostrovech. Poplujeme na ostrov San Giorgio Maggiore, kde si budete 
moci prohlédnout stejnojmenný kostel s klášterem. 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. Jako poslední 
navštívíme ostrov Torcello, kde uvidíte například kostel Santa Fosca nebo baziliku Santa 
Maria Assunta, před níž se nachází Attilův trůn, na němž sedával sám vůdce Hunů. Z 
ostrova odplujeme v odpoledních hodinách návrat do přístavu Tronchetto.

4. DEN: Po snídani osobní volno. Večer nás čeká zážitková plavba po Benátské laguně. 
Během plavby bude podávána večeře a rozlévané víno. Večer osobní volno a individuální 
přesun na hotel. 

5. DEN: Po snídani osobní volno. Odjezd na letiště, kde následuje odbavení a odlet do Prahy.

Leteckou dopravu do / z  destinace,  
Kabinové zavazadlo dle podmínek 
dopravce (zavazadlo k odbavení za 
poplatek - k vyžádání u CK - orientační 
cena 1.000,- 20kg), ubytování na příslušný 
počet nocí se snídaní, služby průvodce

Vstupy do objektů, MHD - splatné na 
místě v EUR cca max 20 €, fakultativní 
výlet splatný v hotovosti na místě, 
plavba po Benátské laguně s večeří 45 €, 
fakultativní výlet splatný v hotovosti na 
místě - Benátské ostrovy 20 €, příplatek 
za jednolůžkový pokoj, pobytovou taxu 6 €

Praha – Letiště Václava Havla

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

13 690 KčFIRST
MINUTE

14 990 KčZÁKLADNÍ
CENA



Vydejte se s námi na 3 denní poznávací zájezd do jednoho z nejzajímavějších měst 
Evropy, do Amsterdamu. Společně s našim průvodcem zažijete pohodový eurovíkend 
nesoucí se v duchu poznávaní a více volnočasových aktivit. 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 město, kde se nachází obrovská spousta muzeí zabývajících se dějinami, po umělecky 
založené, až k nejbizarnějším, jako je například muzeum kabelek, erotické muzeum, 
muzeum hašiše, nebo Torture museum s expozicí o středověkém mučení.

Náš 5ti denní poznávací zájezd vás zavede do Paříže, města šarmu, umění a rozmanitých 
kulturních zajímavostí včetně lahodné gastronomie. Během návštěvy „města lásky“ si 
prohlédneme známé i neznámé památky. Navštívíme místa, po kterých se procházely 
dějiny stejně jako zákoutí nová, moderní a plná ruchu 21.století. Svoji návštěvu Paříže 
si s námi můžete okořenit i výletem do Versailles, světově proslulého velkolepého sídla 
jednoho z největších králů Franice, Ludvíka XIV.

AMSTERDAM VŠECHNY KRÁSY
S NÁVŠTĚVOU ZAANSE 
SCHANS

PAŘÍŽE S NÁVŠTĚVOU 
VERSAILLES

TERMÍNY

PROGRAM
PROGRAM

TERMÍN
22.–26.04.2020
29.07.–02.08.2020
23.–27.09.2020
07.–11.10.2020

39

14.–16.02.2020
27.–29.03.2020
15.–17.05.2020
24.–26.09.2020
23.–25.10.2020

1. DEN: Odlet z Prahy dle aktuálního letového řádu. Po příletu se za přítomnosti 
průvodce přesunete do hotelu, a to městskou hromadnou dopravou. Následuje 
ubytování na hotelu. Odpoledne se přesuneme do centra města, kde zahájíme naší 
prohlídku, 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. Následuje osobní 
volno s individuálním přesunem na hotel.

1. DEN: Odlet z Prahy. Po příletu do Paříže přesun na ubytování místní dopravou. 
Osobní volno.

3. DEN: Po snídani následuje osobní volno do chvíle určené průvodcem pro přesun 
na letiště. Odlet do Prahy.

3. DEN: Po snídani nás čeká Eiffelova věž s možností prohlídky, Martovo pole
a Invalidovna. Následně se přesuneme k Moulin Rouge a procházkou dojdeme přes 
Montmartre k nádherné bazilice Sacre Coeur.  Přesun do centra. 

4. 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 chvilku individuální volno. Následně přejdeme na Montparnasse 
s možnou návštěvou vyhlídkové terasy (fakultativně) a procházka do Lucemburských 
zahrad. 

5. DEN: Po snídani osobní volno. Sraz s průvodcem v předem domluvený čas. Odjez na 
letiště místním MHD. Odlet do Prahy.

2. DEN: Po snídaní nabízíme možnost zajet si s námi do Zaanse Schans, tedy vesnice 
nedaleko Amsterdamu, která je proslulá krásnými holandskými domy, větrnými 
mlýny a především pak možností podívat se na výrobu tradičních holandských bot, 
tedy dřeváků a lahodných holandských sýrů. Odpoledne návrat do Amsterdamu. 
S průvodcem se následně přesuneme na Muzeumplein, kde se nachází například 
Říšské muzeum, Muzeum Vincenta Van Gogha, brusírna diamantů nabízející 
prohlídku zcela zdarma nebo Stedelijk muzeum s expozicí moderního umění. Dále 
si ukážeme muzeum slavného holandského piva Heineken. Večer na vás čeká plavba 
po kanálech, osobní volno a individuální přesun na hotel. 

2. DEN: Po snídani krátký okruh místním 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. Odpoledne individuální program s volitelnou 
projížď kou po Seině. Individuální přesun na hotel.

Leteckou dopravu do / z  destinace,  
Kabinové zavazadlo dle podmínek 
dopravce (zavazadlo k odbavení za 
poplatek - k vyžádání u CK - orientační 
cena 1.000,- 20kg), ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní, služby 
průvodce

Vstupy do objektů, MHD - splatné na 
místě v EUR cca 35 €, výlet místní 
dopravou do Zaanse Schans s 
průvodcem - splatné na místě v EUR cca 
25 €, příplatek za jednolůžkový pokoj, 
Pobytovou taxu 3 €, plavbu po kanálech 
cca 17 €

Praha – Letiště Václava Havla 

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

11 290 KčFIRST
MINUTE

12 490 KčZÁKLADNÍ
CENA

Leteckou dopravu do / z  destinace,  
Kabinové zavazadlo dle podmínek 
dopravce (zavazadlo k odbavení za 
poplatek - k vyžádání u CK - orientační 
cena 1.000,- 20kg), ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní, služby 
průvodce

Vstupné do památek: projížď ka lodí 
po Seině cca 14,50 €, Eiffelova věž cca 
7 € (2. patro pěšky, 17,00 € výtahem 
3. patro), Louvre cca 15 €, Invalidovna 
cca 11 €, jízdenky MHD (25 €), vstup do 
Versailles 20–28 € Passport ticket - celé 
Versailles, příplatek za jednolůžkový 
pokoj, pobytovou taxu 10 €

Praha – Letiště Václava Havla

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

11 990 KčFIRST
MINUTE

12 990 KčZÁKLADNÍ
CENA

Tajemnými příběhy opředené romantické město Edinburgh nás přivítá na pár dní, během kterých se 
společně projdeme po místech, kudy kráčela skotská historie. Uvidíte nejzajímavější místa kulturního 
centra Skotska, stejně jako nasajete místní atmosféru, která má opravdu nezapomenutelný nádech. 
Hlavní dominantou města, připomínající doby středověké slávy, je Edinburghský hrad, který se 
nachází na vysoké skále uprostřed města. Jako třešničku na dortu nabízíme návštěvu Rosslynské 
kaple, kterou jistě znáte z filmu Šifra mistra Leonarda. 

EDINBURGH
A ROSSLYNSKÁ KAPLE

TERMÍN
13.–17.04.2020
03.–07.06.2020
09.–13.09.2020
23.–27.10.2020

TERMÍN
07.–10.05.2020
16.–19.07.2020
10.–13.09.2020
24.–27.10.2020

STARÝM I NOVÝM
LONDÝNEM
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PROGRAM PROGRAM
1. DEN: Odlet z Prahy v odpoledních hodinách. Po příletu následuje transfer na hotel a osobní volno 
určené ke krátké procházce města a především občerstvení.

1. DEN: Odlet z Prahy do Londýna. Po příletu přesun tamní dopravou na ubytování. 
Po úschově zavazadel následuje první část prohlídky s průvodcem. Navštívíme čtvrť 
Westminster se slavným Big Benem, Downing Street, Čínskou čtvrť, Picadilly Circus, 
Leicester Square a den zakončíme v SOHO. Večer individuální volno a přesun na hotel.

2. DEN: Po snídani se vydáme na první část prohlídky města, která bude věnována jeho hlavním 
historickým pamětihodnostem. Přes historické centrum se dostaneme až k Edinburghskému hradu. 
Zajímavostí hradu je jeho stylová rozmanitost, jelikož byl dostavován a přestavován. Z původní podoby se 
toho bohužel moc nedochovalo. Hradní komplex budov nabízí možnosti individuální nebo komentované 
prohlídky. Pokračovat budeme na promenádu Esplanada nabízející hned několik vojenských památek. 
Nejstarší dochovanou stavbou hradu a celého Edinburghu je St Margaret´s Chapel. Projdeme si Královské 
nádvoří a Velký sál, kde se pořádaly bály a slavnosti a ještě na začátku 17. století se zde scházel Skotský 
parlament. Na nádvoří dále můžete spatřit památník k poctě 150 000 skotských vojáků padlých za
1. Světové války. Prohlídku zakončíme na Royal Mile, tedy Královské míli. Ulice dlouhá více jak míli nabízí 
mnoho obchodů se suvenýry, možnosti nákupů a také návštěvu muzeí. Následuje osobní volno. 

2. DEN: Po snídani přejedeme příměstským vlakem nebo metrem do centra Londýna. 
Projdeme se po nábřeží Temže, zavítáme k Tower Bridge, Millenium Bridge, katedrálu 
Sv. Pavla a královskou čtvrť Greenwich. Pro zájemce se můžeme zastavit u London Eye, 
kde je možná návštěva vyhlídkového kola. Vstup si každý dle uvážení za pomoci průvodce 
zakoupí sám na pokladně. Cena je aktuálně cca 1100 Kč. Dále můžete spatřit památník k 
poctě 150 000 skotských vojáků padlých za 1. světové války. Prohlídku zakončíme na Royal 
Mile, tedy Královské míli. Ulice dlouhá více jak míli nabízí mnoho obchodů se suvenýry, 
možnosti nákupů a také návštěvu muzeí. Následuje osobní volno.  Večer následuje osobní 
volno a individuální návrat na hotel. 

3. DEN: Po snídani se přesuneme do centra, jelikož na nás čeká druhá část Královské míle, kterou 
zakončíme na Hollyrood, tedy královské čtvrti. Najdeme zde Palace of Holyroodhous, Skotský parlament 
a Hollyrood Park, tedy Královnin park. Procházkové trasy parkem začínají u paláce. Během dne zajdeme 
do The Scotch Whisky Experience, kde můžeme ochutnat pravou skotskou a něco se o ní dozvědět. 
Následuje osobní volno. Individuální přesun na hotel.

3. DEN: Po snídani se vydáme hromadnou dopravou na návštěvu Westminsterského 
opatství. Další zastávka bude Buckinghamský palác. Po prohlídce všech zákoutí 
královského sídla s možnou návštěvou galerie a muzea následuje osobní volno u Hyde 
Park. Kousek se nachází nákupní centrum, restaurace a kavárny. Večer individuální přesun 
na ubytovací zařízení.

4. DEN: Po snídani máte možnost osobního volna do doby odletu. Sraz bude vyhlášen ze 
strany průvodce na konkrétní čas u hotelu. Přesun na letiště a následně odlet do Prahy. 

5. DEN: Po snídani následuje osobní volno. Odjezd na letiště. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

4. DEN: Fakultativní výlet k Rosslynské kapli nebo osobní volno ve městě. Ti, kdo se s námi vydají ke 
kapli Rossly, nebudou litovat. Cestovat budeme autobusem. Rosslynská kaple nám nabízí pozoruhodnou 
podívanou. Jedinečný a nádherný interiér, bohatě zdobený prostor s učedníkovým sloupem a na 120 
podobizen lidských obličejů v zeleni, kterým z úst a nosu vyrůstají vinná réva a květiny. Zajímavou 
podívanou je 213 malých kvádrů se zářezy, které byly rozšifrované jako noty symfonie, jež poprvé zazněla 
8. května 2007. Vyobrazená kukuřice, kaktusy a aloe navíc dokazují, že Evropané přistáli v Americe již 
dávno před Kryštofem Kolumbem. Návrat v odpoledních hodinách. Osobní volno a individuální přesun 
na hotel. 

Leteckou dopravu do / z destinace
Kabinové zavazadlo dle podmínek 
dopravce (zavazadlo k odbavení za 
poplatek - k vyžádání u CK - orientační 
cena 1.000,- 20kg), ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní, služby 
průvodce

Vstupy do objektů (Whiskey 
Experience – Silver Tour 16 GBP), 
cestovní a úrazové pojištění, MHD 
splatné na místě v GBP 25-30 GBP
Kapesné doporučujeme cca 150 GBP

Praha – Letiště Václava Havla 

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

13 990 KčFIRST
MINUTE

14 790 KčZÁKLADNÍ
CENA

Leteckou dopravu do / z  destinace,  
Kabinové zavazadlo dle podmínek 
dopravce (zavazadlo k odbavení za 
poplatek - k vyžádání u CK - orientační 
cena 1.000,- 20kg), ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní, služby 
průvodce

Vstupy do objektů, MHD - splatné na 
místě v GBP cca 50 GBP

Kapesné doporučujeme cca 120 GBP

Praha – Letiště Václava Havla

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

12 490 KčFIRST
MINUTE

14 690 KčZÁKLADNÍ
CENA

Londýn – věčně pulsující metropole nabízející tolik zajímavého, že ji prostě musíte navštívit. 
Během našeho leteckého eurovíkendu budete mít dostatek času seznámit se se všemi 
významnými památkami, podíváte se do pravé čínské čtvrti a samozřejmostí je i ochutnávka 
čaje o páté nebo fish&chips. Po celou dobu vám bude k dispozici průvodce, takže se nemusíte 
obávat, že se ve velkoměstě, jakým je Londýn, zatouláte do neznáma.



Jako každý rok i letos přicházíme s pestrou nabídkou kouzelných adventních zájezdů za těmi nejkrásnějšími vánočními 
trhy po celé Evropě. Nově jsme si pro vás nachystali i několik poznávacích zájezdů na více dní, abyste si mohli užít 
atmosféru Vánoc třeba i v Itálii nebo Anglii. 

CELOU NABÍDKU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT
NA WWW.CKVEGATOUR.CZ

TERMÍNY
OD 24.11.2019 AŽ DO 21.12.2019

40

Nechte se s námi pohodlně svézt na vlně sladkého perníčku, voňavého svařeného vína, pečených kaštanů, světel svíček 
a cinkotu zvonečků…

V nabídce nechybí tradiční zastavení v Drážďanech, Vídni, Salzburgu, Krakově, Wroclawi nebo Norimberku. Užijeme si 
také pořádnou čertovskou veselici během Krampuslaufu!

ADVENTNÍ ZÁJEZDY  NOVINKY LETOŠNÍ SEZÓNY

Renesanční Florencie je návštěvníky obdivována v jakémkoli ročním období. A co teprve 
před Vánoci, kdy jsou náměstí, ulice i výlohy vyzdobeny překrásnými dekoracemi a 
všude voní různé speciality! Navíc si budete moci v Ligurii prohlédnout zcela originální 
světelný betlém, který byl poprvé rozsvícen roku 2008. Jedná se o největší betlém svého 
druhu na světě, jehož součástí je 300 postav v životní velikosti. Na celou výstavbu bylo 
použito 17 000 žárovek, takže budete svědky skutečně ojedinělé podívané.

PŘEDVÁNOČNÍ  FLORENCIE ADVENTNÍ ŘÍM, NEAPOL
A SVĚTELNÝ BETLÉM A SVĚTELNÁ SHOW V SALERNU

TERMÍN
06.–09.12.2019

1. DEN: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

5. DEN: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

1.  DEN: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

4. DEN: Návrat do ČR kolem poledne.

2. DEN: Příjezd do Sista Fiorentina, odkud vlakem do centra Florencie a následuje 
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: Dopoledne příjezd do přístavního města La Spezia. Odtud odjezd vlakem 
do jednoho z pěti městeček oblasti Cinque Terre - Riomaggiore, kde si prohlédnete 
gotický kostel Jana Křtitele a fascinující útesy. Následovat bude malebný přístav 
Vernazza s hradem Doria a vyhlídkovou věží. Předposledním městečkem bude 
Monterosso, kde se kromě kostela Svatého Františka, Jana Křtitele, Aurořiny věže a 
Neptunovi sochy nachází jedny z nejkrásnějších pláží v Itálii. Posledním městečkem 
bude Manarola, kde navštívíte předvánoční trhy a uvidíte největší světelný betlém 
světa, který je zapsaný v Guinessově knize rekordů. Odjezd vlakem zpět do La 
Spezia. Poté odjezd do ČR. 

2. DEN: Příjezd do Říma, prohlídka města, během níž uvidíte například Koloseum, Forum 
Romanum, Kapitol, Benátské náměstí s památníkem Victora Emanuela II, Panteon, 
Fontánu di Trevi, Španělské náměstí a Piazza Navona, kde se konají adventní trhy. 
Následovat bude individuální volno. V podvečer odjezd na ubytování.

3. DEN: Po snídani návštěva Královského paláce v Casertě, jehož vzorem byl zámek ve 
Versailles a v Postupimi. Odpoledne odjezd do Salerna, kde následuje prohlídka města. 
Večer účast na světelném festivalu. Odjezd na ubytování.

4. DEN: Po snídani odjezd do Neapole, kde si prohlédnete nejvýznamnější místní památky, 
kterými jsou například Bazilika svatého Františka z Pauly, Castel Nuovo, bývalý královský 
palác, kostel San Domenico Maggiore, divadlo Teatro di San Carlo, nákupní galerii 
Umberta I.. Chybět nesmí ani návštěva ulice betlémů. Večer odjezd do ČR.

PROGRAM

PROGRAM

TERMÍN
11.–15.12.2019

Udělejte si radost už před Vánoci a vyjeďte s námi do Itálie, která zrovna nepatří k zemím, 
které by turisté navštěvovali kvůli adventním trhům, ale my vám ukážeme, že i zde se 
skrývá mnoho předvánočních tajemství. Překrásné trhy si užijete v Římě na Piazza Navona. 
Prohlédnete si překrásný zámek v Casertě, který bývá přirovnáván k francouzskému 
Versailles. V Salernu zažijete nezapomenutelnou atmosféru světelného festivalu, který vás 
ponoří do krásy Středozemního moře a při pohledu na nasvícené monumenty se vám zatají 
dech. Jelikož právě Itálie byla zemí, která začala před Vánoci stavět betlémy, nesmíme si v 
Neapoli nechat ujít procházku ulicí betlémů, kde si můžete udělat radost a zakoupit celé sety 
nebo jednotlivé figurky od zvířat až po politiky. 
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Autobusovou dopravu, ubytování 
na příslušný počet nocí se snídaní 
ve dvoulůžkovém pokoji, služby 
průvodce

Vstupy do objektů, MHD do Florencie 3 €, 
celodenní jízdenku na vlak 13 €, příplatek 
za jednolůžkový pokoj, cestovní a 
úrazové pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

3 290 KčFIRST
MINUTE

4 990 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

Vstupy do objektů, MHD cca 5 €, 
pobytovou taxu 4 €, příplatek za 
jednolůžkový pokoj, doporučené 
kapesné 100 €/osoba – pobyt, cestovní a 
úrazové pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

3 770 KčFIRST
MINUTE

5 190 KčZÁKLADNÍ
CENA



Co se vám vybaví, když se řekne Silvestr? Oslavy, ohňostroj, party, klidný večer u TV, procházka přírodou? Nám 

se nad hlavami rozsvítí zlaté žárovičky... Cestování! Před očima vidíme, jak nasedáme do autobusu a jedeme 

si užít příchod nového roku někam, kde jsme ještě nebyli nebo kde se nám to líbilo nejvíce.

Nechcete i vy vidět Amsterdam pod záplavou barevných ohňostrojů, zažít novoroční party v Berlíně, popíjet 

si v dobré náladě šampaňské v Londýně nebo se toulat romantickými ulicemi Paříže?

Jelikož milujeme zábavu, tak ani letos nemohou v naší nabídce chybět zájezdy s oslavnou tématikou, na které 
si společně vyjedeme za poznáním, zážitky, ale hlavně za neobyčejně stráveným Silvestrem.
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na Nový rok na cestách,
po celý rok na cestách

SILVESTR
S VEGA TOUR

SILVESTROVSKÉ ZÁJEZDY NOVINKY LETOŠNÍ SEZÓNY

Berlín patří k nejnavštěvovanějším místům, kde se turisté loučí s uplynulým rokem. Jen 
u Braniborské brány se u příležitosti vítání nového roku sejde kolem jednoho milionu 
lidí, čímž se z tohoto místa stává největší open air party. Návštěvníci se mohou těšit 
na bohatý program s hudebními hvězdami, live show, laserové a světelné animace, 
diskotéku atd.

SILVESTROVSKÁ SILVESTROVSKÝ
PÁRTY V BERLÍNĚ VÝLET DO LONDÝNA

TERMÍN
31.12.2019–01.01.2020

1. DEN: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

1. DEN: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Po příjezdu nás čeká společná procházka 
městem, kterou zahájíme na Alexandrově náměstí, jehož nejznámější dominantu 
tvoří Weltzeituhr – hodiny ukazující čas ve 148 městech světa. Dále zde můžete 
vidět kostel Panny Marie, Červenou radnici, Berolinahuas, Alexanderhaus nebo 
Neptunovu fontánu.  Zastavíme se u věže Fernsehturm neboli Televizní věže, která 
je jednou z hlavních ikon města a čtvrtou nejvyšší věží v Evropě. Pokračovat budeme 
k Muzejnímu ostrovu, kde najdete Staré a Nové muzeum, Národní galerii, Bode-
Museum a Pergamonmuseum, které je největším lákadlem, neboť vystavuje vzácný 
exponát – Pergamonský oltář. Jedná se o největší takový kompex na světě. Následně 
projdeme luxusní třídou Unter den Linden a dojdeme až k Braniborské bráně, kde 
bude společná procházka ukončena. Následuje individuální volno k oslavám 
příchodu nového roku. 

2. DEN: Odjezd ve 3:00 hod. Příjezd do ČR v ranních hodinách.

2. DEN: Dopolední příjezd do Londýna. Přejezd na hotel a ubytování. Po krátkém 
odpočinku se vydáme na prohlídku Londýna. Navštívíme čtvrť Westminster se 
slavným Big Benem, Downing Street, Čínskou čtvrť, Picadilly Circus a Buckinghamský 
palác. Následuje osobní volno, které můžete využít k posezení v místním pub nebo 
večeři v restauraci. Silvestr patří v Londýně také klubům, tedy na své si přijde i ten, kdo 
nový rok nejraději vítá na nějaké pořádné párty. Po novoročním ohňostroji je zajištěn 
transfer na hotel v 00:45.

3. DEN: Po snídani, kterou jsme pro vás nechali připravit na pozdější hodinu následuje 
druhá část prohlídky Londýna s místy jako Tower Bridge, Millenium Bridge, katedrálu 
Sv. Pavla a královskou čtvrť Greenwich. Odpoledne individuální program. Odjezd z 
Londýna v pozdnějších večerních hodinách.

4. DEN: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

PROGRAM

PROGRAM

TERMÍN
30.12.2019-02.01.2020

Letos oslavíme příchod nového roku ve velkém stylu ve Velké Británii, kde si kromě 
památek a ruchu velkoměsta vychutnáme i nezapomenutelnou světelnou show u řeky 
Temže, kterou doprovodí zvony Big Ben. 
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Autobusovou dopravu, služby 
průvodce

Vstupy do objektů, cestovní a úrazové 
pojištění

Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

1 190 KčFIRST
MINUTE

1 790 KčZÁKLADNÍ
CENA

Autobusovou dopravu, ubytování na 
příslušný počet nocí se snídaní ve 
dvoulůžkovém pokoji, služby průvodce

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

Praha, Litoměřice, Ústí nad Labem

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

3 290 KčFIRST
MINUTE

3 990 KčZÁKLADNÍ
CENA



ZIMNÍ
LINKY
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Kdo rád lyžuje, tak ví, že jedny z nejlepších sjezdovek najde ve Francii. 

Ale co když nemáte auto, nebo se vám tak daleko ani jet nechce, protože 

nejste jedni z  těch, kdo mají najeto tisíce kilometrů v zahraničí. Máme 

pro vás skvělé řešení. Cestujte s Vega Tour a dopřejte si pohodlnou

a bezpečnou cestu moderními autobusy do Savojských Alp. Naše 

přeprava vám nabízí jen to nejlepší z dílny komfortního cestování. 

AUTOBUSEM DO 
FRANCOUZSKÝCH ALP

Autobusy, zejména značky Setra 

a Mercedes-Benz, do 3 let stáří s 

ekologickými a tichými motory a mnoha 

bezpečnostními systémy

Polohovatelná sedadla vysouvací do uličky 

s bezpečnostními pásy a dostatečným 

rozestupem sedadel

Zkušení řidiči s kurzy bezpečné jízdy

Technický průvodce v autobuse

LCD monitory s možností promítání filmů 

během cesty

Klimatizace, toaleta, individuální osvětlení 

nad každým sedadlem

Zabezpečený zavazadlový prostor

Studené i teplé nápoje k dispozici

1 místo v autobuse

1 pár lyží nebo 1 snowboard, 1 tašku na boty

1 cestovní zavazadlo do 25kg

palubní zavazadlo do 5kg

Vyjíždíme od prosince do března s  malou pauzou 

během února, a to každý pátek. Na hory se tak 

dostanete bezpečně a bez starostí. Pro mimopražské 

zajistíme i svozy z více jak 16ti měst po celé ČR. 

Hlavní výhodou lyžování ve Francii jsou kilometry 

a kilometry navzájem propojených sjezdovek, což 

v  jiných střediscích jen tak nenajdete. Díky skvělému 

podnebí, které dopřává sněhové pokrývce se nemusíte 

obávat, že byste si za celý týden nenasadili lyže na 

nohy. Musíme zde zmínit, že počasí ve Francii je slunné 

i v zimě, takže opálení na konci pobytu zaručeno.

V CENĚ NAŠICH JÍZDENEK 
MÁTE VŽDY

KAM SI S NÁMI MŮŽETE ZAJET?

6.12.

6.12.

Alpe d’Huez

Chamonix

Briançon

La Rosèrie

Les Orres

Les Menuires

Orcières 1850

Puy Saint Vincent

Tignes

Serre Chevalier

Val Thorens

Vars

Flaine

Auris en Oisans

La Plagne

Les 2 Alpes

Les Arcs

Les Sybelles

Méribel – Mottaret

Oz en Oisans

Saint François Longchamp

Risoul

Val Cenis

Sestrière (IT)

Valmeinier
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STŘEDISKO A / ODJEZD

STŘEDISKO B / ODJEZD

17.1.

17.1.

13.3.

13.3.

3.1.

3.1.

31.2.

31.2.

27.3.

27.3.

13.12.

13.12.

24.1.

24.1.

20.3.

20.3.

10.1.

10.1.

6.3.

6.3.
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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. Nemusíte se o nic starat, autobus vás doveze až do 
střediska a večer zase zpět.

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. 
Oblast tvoří dvě velká údolí s celkem 10 vrcholy. Ski areál pokrývá celkově 270 km 
sjezdovek – snadný terén 140 km, středně obtížný terén 112 km a obtížný terén 18 km. 
Aktivnější jedince zaujme zejména 100 km freeridových svahů nacházející se v části 
Fieberbrunn a 3 snowboardové parky.

LYŽOVÁNÍ NA LYŽE
NA KAPRUNU DO SKICIRKUS SAALBACH

TERMÍNY

PROGRAM

NÁŠ TIP

NÁŠ TIP

PROGRAM

TERMÍN
28.12.2019
25.01.2020
29.02.2020
14.03.2020
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14.12.2019
18.01.2020
15.02.2020
07.03.2020

1. DEN: Odjezd z ČR v pozdních nočních hodinách cca v 23:45.

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 čtyřech doplňujích 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 okolo půlnoci.

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 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. 

Téměř nekonečné sjezdovky, zasněžené svahy a dechberoucí krajina. Skicircus 
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn nabízí zábavu na lyžích na nejvyšší 
úrovni. Se 70 lanovkami a vleky, více než 60 útulnými lyžařskými chatami, četnými 
snow parky, freeridingovým parkem, sjezdovkami a sáňkařskými dráhami je 
salcburská lyžařská oblast jednou z nejrozmanitějších a nejlepších lyžařských 
oblastí v Alpách.

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.

Dopravu z ČR do lyžařského střediska 
Zell am See / Kaprun (jedeme až na horní 
parkoviště), přepravu 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 1 denního skipasu se skupinovou 
slevou: 53,50 € dospělí, mladiství 16-18 
let 40 €, děti 6-15 let 26,50 €, vratnou 
zálohu na skipas 2 €, částka za skipas 
(včetně vratné zálohy) se bude vybírat 
v autobuse (z důvodu skupinové slevy. 
Plná cena skipasu je 56,50 €. Skipas již 
klient vrací sám), cestovní a úrazové 
pojištění 

Praha, Benešov,  Tábor. České Budějovice, 
Kaplice

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

899 KčFIRST
MINUTE

1 190 KčZÁKLADNÍ
CENA

Dopravu z ČR do lyžařského střediska 
Saalbach, přepravu jednoho páru lyží, 
lyžařských bot a holí nebo snowboard, 
služby technického průvodce, teplý nápoj 
po lyžování, 1 palubní tašku k přepravě

Cena 1denního skipasu se skupinovou 
slevou: 45 € dospělí, vratnou zálohu 
na skipas 2 €, částka za skipas (včetně 
vratné zálohy) se bude vybírat v 
autobuse (z důvodu dosažení této ceny);
Víkendová akce pro ročníky 2001-2013 
- POWER OF TEN - SKIPAS za 10 €; 
cestovní a úrazové pojištění

Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice

CENA ZAHRNUJE

CENA
NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ
MÍSTA

990 KčFIRST
MINUTE

1 290 KčZÁKLADNÍ
CENA

Více termínů online Více termínů online

2. DEN: Okolo 8:00 hodiny budeme na místě, máte celý den na lyžování či jiné aktivity. Večer osobní volno.

3. DEN: Po snídani přesun na sjezdovku. Osobní volno a individuální program.

4. DEN: Doporučujeme den využít k návštěvě Zell am See nebo nedalekého wellness resortu Tauren Spa, kde si můžete úžasně 
zalenošit po celodenním lyžování. Navečer odjezd do ČR.

Tauren Spa
Užijte si relaxu v 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. Celodenní vstup do Spa stojí pouze 30€, příplatek za Sauna Svět 
12,5€.

1. DEN: Odjezd z ČR v pozdních nočních hodinách cca v 23:45.

PROGRAM

NÁŠ TIP

Pohodový výlet za krásami rakouských Alp, které si můžete projet na lyžích v  jednom z nejvyhledávanějších středisek, na 
Kaprunu. Středisko nacházející se nedaleko Zell am See se může již mnoho let chlubit zvýšeným zájmem ze strany milovníků 
zimních sportů. Na své si přijdou profesionálové i začátečníci na lyžích a na snowboardu. Využít můžete hned 3 kopce, mezi 
kterými vás převeze skibus zcela zdarma, pokud máte platný skipas. Po lyžování nemusíte spěchat, jelikož vás dvakrát čeká 
večer v jednom z tamních ubytovacích zařízení, takže si můžete v klidu užít i pravou rakouskou gastronomii. 

KAPRUN A ZELL AM SEE 
NA LYŽÍCH

TERMÍNY
13.–16.01.2020
10.–13.02.2020
02.–05.03.2020
02.–05.04.2020
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Dopravu z ČR do lyžařského střediska Zell am 
See / Kaprun (jedeme až na horní parkoviště), 
přepravu jednoho páru lyží, lyžařských bot a 
holí, služby technického průvodce, ubytování 
v  tamním gasthouse na 2 noci (turistický 
standard), snídaně

Cena 1denního skipasu se skupinovou slevou: 
56,50 € dospělí, mladiství 16-18 let 40 €, děti 
6-15 let 26,50 €, víkendová akce pro ročníky 
2001-13 10 €, vratnou zálohu na skipas 2 €, 
částka za skipas (včetně vratné zálohy), 3 denní 
skipas 161 €, cestovní a úrazové pojištění, 
jednolůžkové pokoje nejsou k dispozici

Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice, 
Kaplice

CENA ZAHRNUJE

CENA NEZAHRNUJE

ODJEZDOVÁ MÍSTA

4 990 Kč

5 990 Kč

FIRST
MINUTE

ZÁKLADNÍ
CENA



PRO FIRMY A 
ZAMĚSTNAVATELE 

CESTOVÁNÍ JAKO NOVÝ BENEFIT 

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Jednou z nejlepších odměn, jaké se nám může dostat, jsou zážitky. Připravili jsme si pro 

vás novou službu, a to firemní zájezdy a teambuildingy, tedy oblíbené akce spadající do 

motivačních programů a benefitních systému pracovního prostředí. 

Cestování má opravdu mnoho podob a mnoho tváří. Kam se vydat? Jaký si udělat 

program, kde se ubytovat… a mnoho dalších dotazů. Zapomeňte na starosti a spojte 

se s námi.  Díky bohatým zkušenostem z pole firemního cestovního ruchu vymyslíme

a zařídíme zážitkovou akci nebo firemní dovolenou dle vašich představ.

Pro zaměstnavatele hledající nové možnosti firemních benefitů formou 

cenového zvýhodnění cestovních služeb pro své zaměstnance 

Vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kdo mají ve firmách na starost zajištění 

firemních akcí pro své kolegy 

Týmy, které si společně s kolegy z práce chtějí zajet na zajímavý zájezd, uspořádat 

originální teambuilding nebo vyjet za sportovní či kulturní akcí 

NABÍDKA

JAKÉ TYPY SLUŽEB NABÍZÍME?

Poznávací zájezdy a zážitková 

turistika po ČR - na míru včetně 

všech služeb na zájezdu, jako je 

ubytování a stravování

Poznávací zájezdy a zážitková 

turistika po Evropě – na míru 

včetně všech služeb na zájezdu, 

jako je ubytování a stravování

Jednodenní výlety po ČR i do 

zahraničí včetně profesionálního 

doprovodu a vstupů na atrakce

Doprava po ČR – výlety, transfery 

a přeprava v rámci veletrhů, 

týmových akcí atd. 

Lyžařské zájezdy (jednodenní i 

vícedenní s pobytem v hotelu)

Adventní zájezdy 

Benefitní programy pro firmy 

a jejich zaměstnance 

Teambuilding a zážitkové akce 

na míru 

Eventy pro obchodní partnery 

v ČR i zahraničí 

Okruhy Evropou, tj. spojení 

několika zemí do jednoho 

zážitkového programu

SLUŽBY NA ZÁJEZDU

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO FIRMY
CESTUJTE S NÁMI A UŽIJTE SI MNOHO VÝHOD

Po celou dobu vám bude k 

dispozici náš manažer, který s 

vámi osobně probere celý itinerář, 

vysvětlí organizaci zájezdu a 

připraví nabídku pro vaši firmu. 

Samozřejmostí je i speciální 

cenová kalkulace. 

Zajištění autobusové případně

i letecké dopravy

Průvodce znalý destinace po celou 

dobu pobytu i během cesty 

Ubytování dle požadované kategorie

Přesně sestavený program

Strava dle přání s možností zajištění 

služeb plné penze nebo all inclusive 

Lokální atrakce a zajímavá místa 

včetně zajištění vstupů

Tematické večeře a folklórní akce

Workshopy s rozmanitou tématikou 

Za každou firemní objednávku u Vega Tour získáte Vega Body, za které získáváte slevy nebo odměny plné zážitků.  Pro 
zapojení do klubu výhod je třeba být partnerem Vega Tour, tedy disponovat unikátním slevovým kódem pro objednávky 
zájezdů. Nasbírané body nelze směnit za peníze. 

Jak systém funguje? Stačí si u nás rezervovat zájezd, vložit do objednávky speciální kód, který Vám byl přidělen, a pak už 
jen počítáte body!

V případě, že budou body čerpány a sleva nebude využita, je možné zažádat o navrácení nasbíraných bodů na VegaBod 
konto, avšak pouze do 14ti dní od čerpání.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: +420 242 447 242
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Vždy jsme se snažili, aby naše zájezdy vnesly do života našich klientů radost a obohacení v podobě 

poznávání nových míst a kultur. A proto se nám také velice osvědčila spolupráce se školami, pro které 

máme připravené produkty, které mohou obohatit výuku. 

Poznávací zájezdy pro vaše žáky a studenty skvěle obohatí výuku o praktické zkušenosti 

Spojte výuku cizích jazyků se školním výletem, kde si studenti mohou své znalosti ihned ověřit

Praktické pojetí „školy hrou“ a poznávání i pro nejmenší žáčky

Školní výlety na míru včetně sportovních akcí pro sportovní oddíly 

Zážitkových jednodenních výletů za krásami a zajímavostmi České republiky komfortní dopravou

Snažíme se poskytovat ty nejkvalitnější služby na trhu autobusové dopravy, a proto je většina našich 
autobusů vybavena satelitní GPS navigací, klimatizací, DVD a CD přehrávači, lednicí, kávovarem, 
mikrofonem, toaletou, pohodlnými a polohovatelnými sedadly s pásy a bezpečnostními systémy ABS, 
ASR a ESP. Některé typy vozů jsou navíc vybaveny 220 V zásuvkami na každém dvousedadle. 

V našem vozovém parku najdete i autobus pro tělesně postižené vybavený plošinou pro vozíčkáře!
V autobuse s plošinou je možné přepravit až 9 cestujících na vozíku.

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. Pravidelně investujeme 
do vzdělávání i do jazykových kurzů, vzděláváme řidiče v technických oblastech autobusů, které řídí, 
bezpečnostních přestávkách a povinném odpočinku, i jak jednat s klienty. Samozřejmostí jsou školení 
a kurzy bezpečné jízdy. 

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY
NA MÍRU

JAKÉ ZÁJEZDY PRO ŠKOLY U NÁS MŮŽETE ZAJISTIT?

1.  DEN: Odjezd v odpoledních hodinách z ČR.

2. DEN: Ráno příjezd do vesnice Domrémy la Pucelle, kde se nachází Janin rodný dům a kostel Saint Remy, v němž byla pokřtěna. 
Chybět nebude ani bazilika du Bois – Chenu, která byla postavena v místě, kde Jana slýchala hlasy světců našeptávající k osvobození 
Francie. Dalším cílem bude městečkou Vaucouleurs, kde Jana začala svou misi. Večer odjezd na ubytování.

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.

3. DEN: Celodenní návštěva Remeše, kde se nachází gotická korunovační katedrála francouzských králů Notre – Dame. Na katedrálu 
navazuje Palais du Tau, v němž se ukrývají korunovační klenoty. Dále navštívíme pozoruhodnou baziliku Saint Remi a Martovu 
bránu atd. Večer odjezd na ubytování v Paříži.

2. DEN: Po snídani odjezd do Visegrádu, návštěva místního hradu, kde se v roce 1335 sešli uherský král Karel Robert, český král Jan 
Lucemburský a polský král Kazimír a dohodli se na vzájemné spolupráci, která vedla k posílení těchto států. Na tuto událost navázali 
roku 1991 maďarský, polský a československý president a vznikla tak visegrádská trojka, ze které se po rozdělení Československa stala 
čtyřka. Poté návštěva Ostřihomi, kde si budete moci prohlédnout největší maďarskou baziliku. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. 
Návrat kolem půlnoci.

4. DEN: Po snídani odjezd do Orleáns, které Jana zachránila od anglické nadvlády a na základě této události byla nazývána Panna 
Orleánská. Navštívíte dům, ve kterém Jana pobývala, dále Centrum Jany z Arku, slavnou gotickou katedrálu Svatého Kříže nebo 
Groslotův dům. Odjezd na ubytování. Večerní okružní projížď ka Paříží.  Výstup na Trocaderu, odkud je krásný výhled na Eiffelovu věž. 
Odtud se vydáte k přístavu, odkud vás bude čekat hodinová plavba po Seině. 

5. DEN: Po snídani odjezd do Rouenu, kde byla Jana z Arku upálená. Uvidíte kostel, který jí byl zasvěcený. Dále si prohlédneme tamní 
muzeum, místní katedrálu atd. Večer odjezd do ČR.

6. DEN: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

UKÁZKA PROGRAMŮ ZÁJEZDŮ:

PO STOPÁCH DO MAĎARSKA
JANY Z ARKU ZA HISTORIÍ

Dalšími populárními programy pro školy jsou například Budapešť, Visegrád, Ostřihom, Kronborg a Kodaň, Shakespearova 

Anglie, Jednodenní výlet do Norimberku do Zoo, návštěva Liberce v kombinaci s IQlandia, Okruh za památkami Jižních Čech 

nebo třeba zájezd do Krakowa nebo Vídně. 

TELEFON: + 420 242 447 242   EMAIL: INFO@CKVEGATOUR.CZ

MÁTE DOTAZ? JSME TU PRO VÁS KAŽDÝ DEN OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 08:00 DO 18:00.
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VIP CESTOVÁNÍ

NEJLUXUSNĚJŠÍ LIMUZÍNA V ČR
PRIVÁTNÍ CESTOVÁNÍ NA MÍRU 
JEDINEČNÝ ZÁŽITEK

NOVÁ DEFINICE KOMFORTU

Individual

EXKLUZIVNÍ

Naše společnost se rozhodla vám zajistit nezapomenutelný zážitek v podobě luxusního 

cestování vozem, které bylo navrženo přímo na míru pro Vega Tour a naše náročné 

klienty. Jeho jedinečný design a komfort uchvátí nejednoho milovníka luxusních aut.

Vega Tour Individual totiž vznikl z vozu Mercedes, který nabízí pohodlí pro 7 osob.  Budete 

se zde cítit jako doma! Máme pro vás připraveno občerstvení, u kterého se můžete 

zabavit herní konzolí PlayStation, poslechnem vaší oblíbené hudby, která vám zpříjemní 

cestování.

Vega Tour Individual bude vždy obsluhovat profesionální řidič, který zajistí vaše bezpečí 

a komfor během jízdy. 

Naplánujte si úžasný a nezapomenutelný výlet bez starostí.

Cestování může být více než skvělý zážitek. U nás ho můžete pojmout i jako zábavu, odpočinek 
nebo setkání s přáteli či rodinou.

Každý zájezd se pro Vás stane nezapomenutelným! Relax, zábava, dobrá káva

a ještě mnohem víc... To vše najdete na palubě naší exkluzivní limuzíny

Individuální itinerář včetně všech doplňkových služeb v ceně, tj. ubytování, 

stravování, vstupy do památek a fakultativní výlety. Na vyžádání možnost zajíštění 

profesionálního průvodce

Vybírat můžete i ze vzorových zájezdů, které jsme si pro vás připravili

ALL-INCLUSIVE A JEŠTĚ VÍC

RÁDI VÁM VYTVOŘÍME NABÍDKU NA MÍRU, KONTAKTUJTE NÁS: +420 242 447 242 | INFO@CKVEGATOUR.CZ
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JIŽ 28 LET
SPOLEČNĚ NA CESTÁCH

Vega Tour, to nejsou jen zlaté či bílé autobusy, jsme to my, tedy přesněji 
250 lidí, 500 rukou a více jak 150 vozů početná flotila. Naše rodina dál 
roste a vyvíjí se stejně jako naše služby a produkty, které přinášíme 
klientům z celého světa.  

Chceme být nejlepší a svoji práci děláme srdcem i hlavou, protože to, 
kde se nyní nacházíme, je jen a jen výsledek naší každodenní práce, 
trpělivosti a týmového ducha.

Mimo Českou republiku jsme se posunuli i do Francie, Skandinávie, 
Anglie nebo nově i do Švýcarska, kde od roku 2018 zahájila činnost naše 
švýcarská pobočka Vega Tour Schweiz GmbH. 

Pro českou klientelu zajišťujeme primárně autobusovou linkovou 
dopravu, zájezdovou turistiku a speciální poznávací akce, jako jsou 
adventy, lyžařské výlety nebo plavby. Připravíme pro vás itineráře 
na míru stejně jako pronájem autobusu pro vaši akci. S  námi máte 
nepřeberné množství možností, jak cestovat. 

Mezi hlavní pilíře naší společnosti patří bezpečnost a kvalita služeb. 
Proto na sobě stále pracujeme a snažíme se v obojím zlepšovat. I tuto 
zimu jsme investovali značné prostředky do plošného vzdělávání a 
tréninku celého Vega týmu, a to jak v technické oblasti, anglickém 
jazyce, tak i v krizových situacích za volantem, vystupování před klienty 
a klientském servisu. 

Důležitou loňskou událostí Prague Bus Tours bylo spuštění služby
Hop On - Hop Off se třemi autobusovými a jednou lodní linkou. Tato 
služba doplňuje stávající nabídku jednodenních výletů a okružních cest, 
které pod tímto brandem nabízíme.

Neustále obnovujeme naši flotilu. V letošním roce jsme přikoupili 
téměř 40 nových autobusů.

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 Wi-Fi 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 společnosti 
OMNIplus a DEKRA.

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 
dolní části můžete najít úplné znění těchto 
mezinárodních úmluv.

Během jízdy si můžete vychutnat teplé i 
studené nápoje z našeho bufetu, který je pro 
vás k dispozici na každé zdravotní pauze, které 
během cesty děláme.

KOMPLETNÍ
NABÍDKU

NAJDETE NA
WWW.CKVEGATOUR.CZ



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.

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. 
Nevytkne-li 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.ckvegatour.cz), 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 

DOPLŇUJÍCÍ A DŮLEŽITÉ 
PODMÍNKY A INFORMACE
- PRO ZÁJEZDY.
(dále jen „Důležité informace“) společnosti 
Vega Tour s.r.o.

Úvod

Doplňující a důležité podmínky a informace doplňují 
Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Vega Tour 
s.r.o., aby bylo dosaženo shody v chápání rozsahu a obsahu 
služeb mezi zákazníkem a Vega Tour s.r.o.

Zavazadla

Zákazník je povinen přihlížet nakládce svých zavazadel 
a v  cílové stanici si zavazadla ihned vyzvednout. Za 
ztrátu zavazadel během průběhu Zájezdu Vega Tour s.r.o. 
nezodpovídá. 

Ubytování

Ubytovací kapacity vybíráme pro Vás co nejpečlivěji. 
Vzhledem však k  vnímání kvality ubytovacích zařízení a 
nejednotnému mezinárodnímu značení kvality hotelů, je naše 
označení pouze subjektivního a informativního charakteru 
a nelze brát v  potaz vnímání kvality ubytovacího zařízení 
klientem.

Vnímání kategorií ubytování ck Vega Tour s.r.o.
* - jednoduché ubytování pro nenáročné turisty
** - nižší standard ubytování a služeb
*** - standardní ubytování a služby
**** - kvalitní ubytování
***** - luxusní ubytování
+ - o něco lepší standard, nedosahující však na vyšší 
hodnocení

Ve výjimečném případě může dojít (nikoliv vinou ck) 
k  přeobsazení ubytovacího zařízení. V  tomto případě Vám 
bude poskytnuto náhradní ubytování stejné nebo vyšší 
kategorie.

Příplatek za neobsazené lůžko, neznamená vždy, že klient 
bude umístěn na dvoulůžkovém pokoji. Dvoulůžkový pokoj 
s neobsazeným lůžkem je vnímán totožně jako jednolůžkový 
pokoj, záleží vždy na dispozicích ubytovacího zařízení.

Doba přidělení či opuštění pokoje je závislá na dispozicích 
hotelu a jím určených časech. Běžně je doba přidělení pokoje 
od 14,00-16,00 a opuštění pokoje do 10,00. Tato doba se však 
může lišit dle zvyklostí, popřípadě možných dispozic hotelu. 
Za pozdní přidělení pokoje, či nutnost brzkého opuštění 
pokoje není ck Vega Tour s.r.o. odpovědná.

U ubytovacích zařízení, kde je uvedena klimatizace se může 
stát, že je zapínána pouze v určených termínech a časech. Toto 
nastavení nejsme schopni ovlivnit a zajistit běh klimatizace.

Přistýlkou se rozumí lůžko, které nemusí (a ve většině případů 
ani není) být klasickou postelí, ale rozkládací gauč, rozkládací 
křeslo, lehátko, vysouvací lůžko, palanda atd.

Fotografie ubytovacích zařízení u nabídky zájezdů mohou být 
ilustrativní, a proto vždy nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

Přidělování konkrétních pokojů / ubytovacích kapacit provádí 
zásadně provozovatel daného zařízení. Proto nejsme schopni 
ovlivnit výběr pokoje / ubytovacího zařízení. 

Stravování

U každého zájezdu je uvedena nabídka a informace o 
stravování. 
Pokud není u nabídky uvedeno jinak, stravování začíná večeří 
první den po příjezdu a končí snídaní v den odjezdu.

Slovníček pojmů:

Bufetová snídaně – volná nabídka dle zvyklostí hotelu a 
místa
Kontinentální snídaně – vždy pro jednu osobu dle nabídky 
hotelu, většinou je nabídka omezená dle místních zvyklostí 
Polopenze – snídaně (formou bufetu, nebo kontinentální) a 
večeře (popřípadě oběd) s obsluhou nebo bufetová

Plná penze – zahrnuje snídani, oběd a večeři, může být 
s obsluhou, kontinentální, nebo kombinovaná
All inclusive – celodenní stravování, včetně nápojů (může se 
dále dělit na light, ultra atd., rozsah je vždy uveden u zájezdu). 
Rozsah stravování se může měnit v závislosti na termínech 
a sezóně.
Dle programu – rozsah stravování je uveden přímo 
v programu zájezdu

Délka zájezdu

V  délce zájezdu (počet dní) jsou zahrnuty i dny určené 
pro přepravu tam a zpět. A to včetně případů, kdy je cesta 
organizována v  pozdních večerních, nočních, nebo brzkých 
ranních hodinách.

Doprava

Autokarovou přepravu zajišťujeme z  větší části vlastními 
autokary. Dbáme na kvalitu autokarů a na prověřené řidiče. 
Autokarová přeprava se řídí Všeobecnými podmínkami 
pro autokarovou přepravu Vega Tour s.r.o., které naleznete 
na stránkách nebo přepravním řádem. Letecká přeprava 
je zajištěna smluvními dopravci. Jejich služby se tak řídí 
výhradně jejich podmínkami. 

Průvodci / delegát

Na každém zájezdu Vás doprovází náš průvodce / delegát, 
který Vám bude k dispozici po celou dobu zájezdu.
Průvodci taktéž zajišťují výklad, který může probíhat 
v  autokaru, samotné prohlídky již mohou být bez výkladu a 
přímého výkladu s průvodcem.

Fakultativní služby a výlety

Pokud není v  nabídce zájezdu přímo uvedeno, že program 
obsahuje vstupné do jednotlivých památek/míst atd., má se 
za to, že vstupné není zajištěno a zajišťuje si jej klient vždy na 
vlastní náklady a dobrovolně.

Formality vstupu do země

Každý klient je zodpovědný za dodržení pasových a vízových 
formalit vstupu jednotlivých zemí na trase zájezdu. Pokud 
klient nedodrží dané podmínky, může být ze zájezdu vyloučen 
bez dalších nároků a nese tím veškeré náklady za storno 
zájezdu.

Voucher - poukaz na služby

Voucher obdrží Zákazník (elektronicky) cca. do 7 dnů před 
nástupem na Zájezd, a to po zaplacení celkové částky 
Zájezdu na účet Vega Tour. Pokud dojde k zakoupení Zájezdu 
ve lhůtě kratší než 7 dnů před začátkem Zájezdu, je lhůta 
pro doručení Voucheru kratší. Ve voucheru jsou uvedeny 
všechny služby, které je Zákazník oprávněn čerpat a vychází 
ze Smlouvy o zájezdu, která byla sjednána. Platí tedy jako 
doklad pro poskytnutí služeb zahraničním partnerem. 
Zákazník je povinen si ještě před zahájením zájezdu Voucher 
důkladně zkontrolovat, zda obsahuje všechny služby, které 
byly sjednány a zaplaceny. V případě neshody je nutné se co 
nejdříve obrátit na cestovní kancelář Vega Tour. Je zakázáno 
jakýmkoliv způsobem upravovat obsah Voucheru, jakýkoliv 
zásah do Voucheru jej činí neplatným.

Cennosti

Není doporučeno brát si s sebou na Zájezd cenné šperky a 
jiné drahé předměty. Cestovní kancelář ani dodavatelé služeb 
za tyto osobní věci nenesou zodpovědnost. 

Zvířata

Pobyt zvířat na zájezdech ck Vega Tour s.r.o. je zakázán, pokud 
není výslovně uvedeno jinak.

Minimální počet účastníků

Pro pořádání zájezdu je stanoven minimální počet účastníků 
zájezdu na 32 osob, pokud není ve smlouvě o zájezdu, nebo 
v potvrzení o zájezdu uvedeno jinak. Vega Tour s.r.o. má právo 
zrušit zájezd do 7 dní před nástupem na zájezd při nenaplnění 
požadovaného počtu účastníků. 

Zvláštní požadavky

Budeme se snažit vyhovět všem Vašim přáním, která jsou 

nad rámec nabízených služeb. Tyto požadavky musí být 
sděleny při uzavírání Smlouvy o zájezdu a cestovní kancelář 
Vega Tour v  žádném případě negarantuje jejich splnění, 
jelikož závisí na dodavatelích služeb a dalších okolnostech.

Sezóna / noční klid

Zákazník musí počítat s tím, že v navštěvovaných oblastech 
můžou být v  blízkosti bary, restaurace, diskotéky a noční 
kluby, které mohou působit hluk, či zápach. Činnost těchto 
klubů je podmíněna úředním povolením a nelze tedy jejich 
činnosti zabránit. Během doby před a po sezóně je nutné 
počítat s  omezením některých veřejných a soukromých 
služeb navštěvovaných destinací (kluby, restaurace, obchody 
se suvenýry, apod.). Je nutné počítat s  tím, že v  době před 
a po sezóně může dojít k omezení návštěv historických 
náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních 
svátků, nebo oslav v místě pobytu.

Tyto doplňující a důležité podmínky a informace jsou účinné 
od 01.01.2019
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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 

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 31,93,- Kč/litr 
(zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 
32,50,- 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 32,50,- 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 

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, splňuje-li 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 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;

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 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 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 
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