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Vážení přátelé CK Cestovka Pohoda,
představujeme Vám náš katalog zájezdů na rok 2018. I v další sezóně chceme udělat maximum pro Vaše pohodové cestování a zážitky. S důvěrou se na nás můžete obrátit, i když v katalogu nenajdete přesně to, co byste chtěli. Sami nebo ve
spolupráci s partnerskými cestovními kancelářemi jsme schopni splnit Vaše přání. Zájezdy na míru realizujeme již od šesti
zájemců. Zorganizujeme akce pro firmy, školy, kluby seniorů, hendikepované a další kolektivy s tím, že zohledníme všechny
specifické požadavky. Zajišťujeme předprodej vstupenek a zájezdů na kulturní i sportovní akce.
Věříme, že i v roce 2018 budete s našimi službami spokojeni a těšíme se na Vás online u počítače, u telefonu nebo přímo
v naší kanceláři v centru Českých Budějovic.
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POBytOvě-POznávAcí zájezdy k mOři
jIŽní ItáLIe - Kalábrie (Capo vaticano) + Liparské ostrovy
Romantické pobřeží Tyrhénského moře, průzračné moře, sopky, daleký italský jih – špička italské boty,
prodloužený pobyt.
8. den volno, pobyt u moře. Pro zájemce večerní fakultaProgram:
tivní výlet lodí za erupcemi ostrova STROMBOLI,
1. den odjezd v dopoledních hodinách po trase Plzeň které leží na stejnojmenném ostrůvku Liparského
Praha – Písek – České budějovice (možnost
(eolského) souostroví severně od Sicílie a zvedá se
přistoupit na trase po dohodě s ck). Přejezd přes Rado nadmořské výšky kolem 925 metrů. Předpokousko do itálie.
kládá se však, že její podmořská část měří kolem
2. den kolem poledne příjezd do letoviska, odpoledne
3000 metrů. Podívejte se na boj mořské vody s
ubytování. volný program.
lávou. na ostrově Stromboli žije asi čtyři sta oby3. den volno, pobyt u moře.
vatel, každý rok však na něj zavítá až šest tisíc tu4. den volno, pobyt u moře. Pro zájemce polodenní autoristů. nebezpečná, ale svým způsobem krásná,
busový výlet do malebného městečka TROPEA a na
taková je jedna z nejaktivnějších evropských sopek
útesy Capo Vaticano. tropea je jedno z nejnavštěna ostrově u severních břehů Sicílie. Sopečně akvovanějších měst kalábrie, rozkládající se na rozhraní
tivní není nejvyšší vrchol hory, ale krátery na sevezálivu Sv. eufemia a Gioia tauro. Pochází z řeckorozápadním úbočí nad svahem Sciara del Fuoco.
normanské doby. z ní se dochovalo nepřeberné
Sopka je trvale činná i mezi obdobími zvýšené akmnožství historických památek, jako např. normantivity. výtrysky lávy je v té době možné pozorovat
ská katedrála z 11. století,kostel sv. marie, vybudodvakrát až třikrát za hodinu.
vaný na vrcholu skalnatého útesu, kam vede příkré
schodiště, kostel sv. Františka z assisi a mnoho ji- 9. den volno, pobyt u moře.
ných kostelů, kaplí a paláců, dotvářejících spolu s 10. den v dopoledních hodinách vyklizení bungalovů, celodenní volno u moře a odjezd z letoviska v podvečer.
úzkými uličkami typický kolorit města.
5. den volno, pobyt u moře. Pro zájemce celodenní auto- 11. den návrat do ČR v podvečer.
karový okruh kalábrii (podél nejjižnějšího cípu ape- Ubytování: areál bungalovů má sugestivní polohu na svahu
ninského poloostrova): mytická (v řeckých bájích nad mořem a je vystavěn v těsné blízkosti písečné pláže.
mořská obluda) SKYLLA, REGGIO DI CALABRIA Hostům jsou zdarma k dispozici lehátka a slunečníky i bazén.
proslulé muzeum antiky, elegantní promenáda při Rekreaci v oblasti capo vaticano doporučujeme klientům,
messinské úžině. nejfotografovanější místo v ka- kteří dávají přednost klidné dovolené v úchvatném prostředí
lábrii – městečko duchů PENTEDATTILO, jehož před rušným letoviskem. capo vaticano najdete asi 13 km
jižně od města trop
jméno pochází z řečtiny a znamená „pětiprstý“. nad
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autokarem s klimativesnicí se totiž tyčí podivný skalní útvar, který přizací a minibarem, průvodce, 8x dvoulůžkové ubytování v
pomíná otevřenou ruku. Reggio patří k seizmicky kompletně vybavených bungalovech (s dvěma oddělenými
nejvíce ohroženým oblastem. Ruka prý chrání ložnicemi) s příslušenstvím a s možností vaření. kompletní
město před zemětřesením. Průjezd pobřežím „cestovní pojištění“, pojištění ck proti úpadku.
COSTA GELSOMINI podél jónského moře do střeTermín
cena*
dověkého normanského města na vrcholku kopce
14.06. – 24.06. 2018
9.990,-kč
GERACE, která zažila svůj největší rozkvět za normanské vlády. z této doby pochází největší církevní sleva 2.000,-Kč při koupi zájezdu DO 30.04. 2018
stavba v kalábrii – zdejší katedrála.
6. den volno, pobyt u moře.
7. den volno, pobyt u moře. Pro zájemce celodenní fakulta7.990,-Kč
tivní výlet lodí na LIPARSKÉ OSTROVY známé svou
do 30.4.2018.
Ubytování v hotelu
sopečnou aktivitou. Sopka Vulcano doutná ještě dnes.
s polopenzí
místní půda je prosycena podzemními plyny. v mísza příplatek.
tech, kde vyvěrají na povrch, vznikají sirná bahenní jezírka. koupel v nich má blahodárné účinky. osvěžení
přinese však i pobyt na černé či bílé sopečné pláži.
ještě však nesmíme opomenout návštěvu starobylého města LIPARI – přístavního a obchodního centra
ostrova Lipari s akropolí a barokními kostely.

www.acestuj.cz
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LázeňSké POByty vLAStní dOPrAvOu
zápAdní MAĎArsKo - sárvár
Indikace: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úbytek vápníku, lupénka, ekzém a pocení, deformita, lumbágo
Starobylé městečko Sárvár se může pochlubit velkým množ- po půvabném okolí. vzdálenost k term. lázním cca 400 m.
Cena zahrnuje: Ubytování na počet nocí a stravu a vstupy do
stvím historických památek (např. hrad nadazdy).
Ubytování: I. PENZION WOLF***, dvoulůžkové pokoje termálních lázní dle typu pobytu.
možností jedné přistýlky, které jsou vybaveny tv, rádiem, mi- Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu (cca 1,5 €/os/den) a cesnibarem, vlastní koupelnou a Wc. klientům je k dispozici ka- tovní pojištění.
várna, restaurace, terasa, parkoviště. Snídaně jsou podávány Na žádost Vám v CK nabídneme další balíčky včetně rodinv hotelové restauraci bufetovým způsobem, večeře servíro- ných. Termíny dle výběru.
vané. v okolí jsou tenisové kurty, možnost pěších procházek

Balíčky
Víkend se snídaní
Víkend s polopenzí
Superakční
Aktivní odpočinek

2x nocleh se snídaní, 1x vstup do lázní
2x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní
3x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní
3x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní,
sportovní masáž

cena
2.190,-kč
2.790,-kč
3.790,-kč
3.990,-kč

Možnost přistýlky na dotaz v CK. Dítě do 6 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA.

severní MAĎArsKo - BUdApeŠŤ - hotel Aquaworld resort****
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Indikace: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, chronické nemoci dýchacího ústrojí, Bechtěrevova nemoc, zápal šlachové pochvy, bolesti v křížích, chronický
zápal okolí ramenního kloubu, poruchy způsobené nesprávným držením těla, pooperační rehabilitace po operacích kostí a kloubů, vyčerpanost, chronické poruchy krevního oběhu končetin, potíže související s nervovým
systémem, regenerace v pokročilém věku
Luxusní hotel je největším hotelovým komplexem stýlky pro 1 dítě do 14 let, Junior Suite – možnost připropojeným s aquaparkem ve střední evropě. nachází se stýlky pro 1 dospělou osobu nebo pro maximálně 2 děti
v severní části maďarské metropole, budapešti.
do 14 let, apartmánu pro 2-4 osoby (1 ložnice + obývací
Vybavení hotelu: restaurace k podávání jídel formou bu- pokoj) – možnost přistýlky pro 1 dospělou osobu nebo
fetu, kavárna, bar v orientálních lázních, recepce, WiFi pro maximálně 2 děti do 14 let, apartmán pro 4-6 osob
připojení k internetu zdarma, parkoviště zdarma, pod- (2 ložnice + obývací pokoj) – možnost přistýlky pro 1 dozemní garáže za poplatek (230 kč/noc).
spělou osobu nebo pro 2 děti do 14 let, rodinný pokoj –
Ubytování: dvoulůžkový pokoj Standard – možnost při- 2 dvoulůžkové pokoje propojené dveřmi, v každém pokoji

www.cestovkapohoda.cz

LázeňSké POByty vLAStní dOPrAvOu
možnost 1 přistýlky pro dítě do 14 let.
Vybavení pokojů: koupelna, Wc, fén, župan, klimatizace,
Lcd Sat/tv, rádio, telefon, minibar, trezor.
Stravování: polopenze, snídaně a večeře formou bufetu.
Fitness, wellness, sport: hosté mohou využívat orientální lázně, wellness a fitness centrum hotelu (vnitřní a
venkovní relaxační bazén, mandalový bazén, turecká
parní lázeň hamam, finská sauna a parní kabina). Hosté
mají také přímý vstup do Aquaworldu (17 vnitřních a
venkovních bazénů, 180 m dlouhá horská řeka, 11 sklu-

AQUAWORLD
RESORT BUDAPEST

zavek různých délek, bazén s umělým vlnobitím, bazén
pro milovníky surfování, skokanská věž, svět sauny za
poplatek a mnoho dalších atrakcí). 2 kurty na squash a
otevřené tenisové kurty za poplatek.
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, vstup do wellness, fitness a lázeňského centra hotelu, neomezený
vstup do aquaworldu, zapůjčení županu, parkování na
parkovišti u hotelu, připojení na internet, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění

01.01. – 08.01.
25.06. – 03.09.
21.12. – 01.01. 2019
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji StandaRd
2.290,-kč
1 lůžk. pokoj StandaRd
3.990,-kč
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji jUnioR SUite
2.890,-kč
řádné l. v apartmánu pro 2-4 osoby
3.190,-kč
řádné l. v apartmánu pro 4-6 osob
2.090,-kč
řádné l. v rodinném pokoji pro 4-6 osob /*
1.890,-kč
přistýlka dítě do 7 let
zdaRma
přistýlka dítě 7-14 let
850,-kč
přistýlka osoby nad 14 let
1.550,-kčpříplatek za domácí zvíře / noc
400,-kč
příplatek za podzemní garáž / noc
230,-kč
příplatek za výhled na budínské
250,-kč
hory/pokoj/noc

08.01. – 26.03. 26.03. – 25.06.
05.11. – 21.12. 03.09. – 05.11.
1.990,-kč
2.890,-kč
2.290,-kč
2.590,-kč
1.850,-kč
1.690,-kč
zdaRma
850,-kč
1.550,-kč
400,-kč
230,-kč

2.250,-kč
3.390,-kč
2.590,-kč
2.850,-kč
1.950,-kč
1.790,-kč
zdaRma
850,-kč
1.550,-kč
400,-kč
230,-kč

250,-kč

250,-kč

osoby nad 14 let / noc
POVINNÉ PŘÍPLATKY
3.090,-kč
Silvestrovský příplatek 31.12.
490,-kč
velikonoční příplatek pro noci 29.3., 30.3., 31.3., 1.4.
320,-kč
Formule 1 pro noci 26.7., 27.7., 28.7.

děti 7-14 let / noc
2.190,-kč
250,-kč
320,-kč

AKCE 4 = 3 (8.1. – 26.3., 3.9. – 15.10., 5.11. – 22.12.)
Sleva 5% za včasný nákup při závazné objednávce pobytu (= úhrada zálohy ve výši 50%) 60 dnů před nástupem (platí pro pobyty v období 1.1. – 25.6. a 3.9. – 21.12.).
Poznámka: minimální délka pobytu 3 noci. Uvedené AKCE a slevy za včasný nákup se nevztahují na příplatky. Uvedené AKCE nelze kombinovat, to znamená, že nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8 = 6 atd.). /* Platí pouze při ubytování 2 dosp.
osob + 2 dětí do 14 let ve 2 dvoulůžkových pokojích propojených dveřmi.
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LázeňSké POByty BuSem
zápAdní MAĎArsKo – sárvár – hotel park Inn****
Indikace: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úbytek vápníku, lupénka, ekzém a pocení, deformita, lumbágo
omezený vstup. centrum je vzdáleno 15 minut volnější
Program zájezdu se 4 noclehy:
1. den
Ráno odjezd z Č. budějovic a třeboně, pěší chůze.
příjezd do Sárváru, ubytování od 15.00 Vybavení hotelu: Restaurace, kavárna, lobby bar, konhodin, koupání v termálním areálu, volný ferenční prostory, dětský koutek, fitness, solárium, wellness, kosmetika, kadeřnictví, vlastní parkoviště a
program, večeře.
2.den - 4. den snídaně, koupání (8.00 - 22.00 hodin), podzemní garáže.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové pokoje s možností přivolný program, večeře.
5. den
snídaně, koupání do 12.00 hodin, odjezd stýlky, s vlastním soc. zařízením, Sat-tv, telefonem,
fénem, minibarem, klimatizací, wifi připojením a většina
do ČR, návrat ve večerních hodinách.
Ubytování: Starobylé městečko Sárvár se může poch- pokojů s balkonem.
lubit velkým množstvím historických památek (např. Stravování: Polopenze, snídaně a večeře formou bohahrad nadazdy). v prosinci 2002 zde otevřeli termální tého bufetu.
areál, který byl během roku 2010 modernizován a roz- Cena zahrnuje: 2x -4x ubytování, 2x – 4x polopenzi, došířen. celoročně otevřené bazény: vnější a vnitřní pravu autobusem, neomezený vstup do termálního
zážitkový bazén (32-34°c), vnitřní léčivý bazén (37°c), areálu (v den příjezdu od 15.00, v den odjezdu do 12.00
vnitřní a vnější léčivý bazén (36°c), vnitřní léčivý bazén hod.), zapůjčení županu, služby delegáta a zákonné pos tryskami, plavecký bazén,svět saun, rodinné centrum jištění.
(jacuzzi, bazén s vlnobitím, 3 tobogány, dětský bazén, Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu (cca 2 €/noc/osoba
nad 18 let – platba na místě), vstup do sauny a cestovní
skluzavky).
Hotel Park inn**** je situován přímo u termálních lázní, pojištění.
s nimiž je propojen prosklenou chodbou – pro hosty ne-

Termíny
21.04. – 25.04. 2018
24.03. – 27.03., 9.06. – 12.06. 2018
27.09. – 30.09., 27.10. – 30.10., 8.11. – 11.11. 2018
02.02. – 04.02., 10.06. – 12.06. 2018
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Osoba
7.850,-kč
6.490,-kč
6.490,-kč
4.490,-kč

www.cestovkapohoda.cz

Dítě 6-18 let
5.110,-kč
4.400,-kč
4.400,-kč
3.390,-kč

Dítě do 6 let
1.300,-kč
1.300,-kč
1.300,-kč
1.300,-kč

LázeňSké POByty BuSem
zápAdní MAĎArsKo - BüKfürdŐ - hotel répce Gold ****

Indikace: Nemoci pohybového ústrojí, osteoporóza, opotřebování chrupavky, vápenatění, zápal kloubů, revma,
poúrazové stavy, terapie po ortopedických a neurologických operacích, vředové choroby, zažívací poruchy,
gynekologické a urologické potíže
kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže, solná komora, soProgram zájezdu se 4 noclehy:
1. den
Ráno odjezd z Č. budějovic a třeboně, lárium. v hotelové budově se nachází Wellness ostrov (plapříjezd do hotelu, ubytování od 14.00 hod., vecký bazén, jacuzzi, sauna, whirpool, parní kabina).
koupání v termálním areálu, volný Ubytování: jedno- a dvoulůžkové pokoje s možností připrogram, večeře.
stýlky, s klimatizací, koupelnou, Wc, tv, telefonem, mini2.den - 4. den snídaně, koupání, volný program, večeře barem, bezpečnostní schránkou, přípojkou na internet a
5. den
snídaně, odjezd do ČR, návrat v odpo- balkonem (pouze pokoje s přistýlkou balkon nemají).
ledních hodinách.
Stravování: Polopenze, snídaně a večeře formou bohatého
Ubytování: bükfürdő jsou snad nejkrásnější a zároveň třetí
bufetu.
největší lázně maďarska. termální léčivá voda s vysokým
obsahem železa, vápníku, hořčíku, manganu, draslíku Cena zahrnuje: 2x – 4x ubytování, 2x – 4x polopenzi, dopravu autobusem, vstupné do termálních lázní (v den přía sodíku vyvěrá z hloubky 1282m při teplotě 55°c.
Ubytování v hotelu Répce Gold ****, který je s lázněmi spo- jezdu od 14.00, v den odjezdu již vstup do termálních lázní
jen krytou spojovací chodbou. Hotel se nachází v přímé blíz- není v ceně), využívání Wellness ostrova (do 22.00 hodin),
kosti termálního areálu a lze přejít rovnou do léčebných lázní zapůjčení županu a služby delegáta a zákonné pojištění ck.
Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu cca (2 €/noc/osoba nad
krytou spojovací chodbou.
18
let – platba na místě), vstupné do zážitkové části lázní
Vybavení: Restaurace k podávání snídaně a večeře, lobby
bar, dětský koutek, billiard, šipky, konferenční sál, posilovna, (cca 10 €) a cestovní pojištění.

Termíny
21.03. – 25.03. 2018
30.03. – 02.04. 2018
11.04. – 15.04. 2018
21.04. – 25.04. 2018
12.05. – 15.05. 2018
09.06. – 11.06. 2018
04.07. – 08.07. 2018
14.09. – 18.09. 2018
27.09. – 30.09. 2018
27.10. – 31.10. 2018
07.11. – 11.11. 2018
26.12. – 28.12. 2018

Osoba
6.790,-kč
7.190,-kč
6.890,-kč
6.990,-kč
5.750,-kč
4.450,-kč
7.150,-kč
6.990,-kč
5.890,-kč
7.150,-kč
6.890,-kč
5.450,-kč

Dítě 6 – 12 let
4.390,-kč
4.590,-kč
4.490,-kč
4.490,-kč
3.890,-kč
3.190,-kč
4.590,-kč
4.490,-kč
3.890,-kč
4.590,-kč
4.490,-kč
3.690,-kč

www.acestuj.cz

Dítě 3 – 6 let
3.490,-kč
3.290,-kč
3.190,-kč
3.190,-kč
2.890,-kč
2.590,-kč
3.290,-kč
3.190,-kč
2.990,-kč
3.290,-kč
3.190,-kč
2.890,-kč

Dítě do 3 let
1.490,-kč
1.490,-kč
1.490,-kč
1.490,-kč
1.490,-kč
1.490,-kč
1.490,-kč
1.490,-kč
1.490,-kč
1.490,-kč
1.490,-kč
1.490,-kč
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LázeňSké POByty BuSem
zápAdní MAĎArsKo - BüKfürdŐ hotel danubius Health spa resort Bük **** All inclusive
Indikace: Nemoci pohybového ústrojí, osteoporóza, opotřebování chrupavky, vápenatění, zápal kloubů, revma,
poúrazové stavy, terapie po ortopedických a neurologických operacích, vředové choroby, zažívací poruchy,
gynekologické a urologické potíže
zmrzlina, ovoce, káva, čaj, 18.00 – 22.00 – tématické
Program zájezdu se 4 noclehy:
1. den
Ráno odjezd z Č. budějovic a třeboně, večeře formou bufetu, 11.00 – 22.00 – stolní vína a topříjezd do hotelu, ubytování od 14.00 hod., čené pivo, nealkoholické nápoje, káva, čaj.
Fitness, wellness, sport: v hotelu se nachází vnitřní terkoupání v lázních hotelu, volný program.
2.den - 4. den koupání a relaxace (6.30–19.00 hod.), mální bazén 37°c, vnitřní plavecký bazén 26-28° c, venkovní
plavecký bazén 25-26° c, vnitřní a venkovní zážitkový bazén
volný program.
5. den
koupání do 11.00 hod., odjezd do ČR, s masážními tryskami 32-36° c, římské parní lázně, finská
sauna, jacuzzi. možnost wellness a léčebných procedur za
návrat ve večerních hodinách.
Hotel danubius Health Spa Resort bük **** má vlastní poplatek. dále je hostům k dispozici posilovna a Sport all
termální lázně, nachází se v klidném přírodním prostředí inclusive: 4 tenisové kurty s antukou v zahradě, minigolf,
lázní bük a nabízí svým hostům wellness i sportovní squash, stolní tenis, zahradní šachy, petanque a kulečník.
za poplatek: 2 tenisové kurty s antukou v hale, půjčovna kol,
programy.
Vybavení hotelu: Restaurace, recepce, směnárna, tre- bowling, hůlky nordic walking. vedle hotelu lze za poplatek
využít golfové hřiště.
zor, Wi-fi připojení zdarma, prodejna suvenýrů.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové pokoje s možností při- Cena zahrnuje: 2x – 4x ubytování se stravováním all
stýlky, s klimatizací, koupelnou, Wc, tv, telefonem, inclusive, dopravu autobusem, vstup do termálních lázní
hotelu (v den příjezdu od 14.00, v den odjezdu do 11.00
fénem, minibarem a balkonem.
Stravování: aLL incLUSive - 7.00 – 10.00 - snídaně hodin), zapůjčení županu, služby delegata a zákonné poformou bufetu, 10.00 – 12.00 – káva, čaj, ovocné a ze- jištění ck.
leninové šťávy, pečivo, jogurt, ovoce, 10.00 – 15.00 – Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu (cca 2 €/noc/osoba
čaj a ovoce v lázeňské části, 12.00 – 14.00 – oběd nad 18 let – platba na místě), vstupné do městských terformou bufetu, 14.00 – 17.30 – pizza, palačinky, koláče, málních lázní a cestovní pojištění.

Termíny
30.03. – 02.04. 2018
11.04. – 15.04. 2018
04.07. – 08.07. 2018
14.09. – 18.09. 2018
27.10. – 31.10. 2018
07.11. – 11.11. 2018
26.12. – 28.12. 2018
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Osoba
7.890,-kč
7.890,-kč
8.250,-kč
7.890,-kč
7.890,-kč
7.390,-kč
6.090,-kč

Dítě 6 – 14 let
4.890,-kč
5.890,-kč
5.890,-kč
5.890,-kč
5.890,-kč
5.890,-kč
3.990,-kč

www.cestovkapohoda.cz

Dítě do 6 let Přistýlka od 14 let
1.490,-kč
7.090,-kč
1.490,-kč
7.190,-kč
1.490,-kč
7.190,-kč
1.490,-kč
7.190,-kč
1.490,-kč
7.190,-kč
1.490,-kč
7.190,-kč
1.490,-kč
5.390,-kč

LázeňSké POByty BuSem
nĚMeCKo – BAvorsKo - BAd füssInG

Indikace: Osteoporóza, poruchy krevního oběhu, bolesti páteře, revma, gynekologické a urologické potíže
Program:
1. den

Ráno odjezd z Českých budějovic, netolic a
Prachatic. Prohlídka historického města Pasov
(možnost nákupu v od aldi), ubytování v hotelu. odpoledne návštěva lázní europa therme
nebo therme eins (5 hodin), večeře.
2.den
celodenní návštěva termálních lázní
johannesbad. večer návrat domů.
bad Füssing jsou největší německé lázně. nachází se na
východě bavorska, asi 30 km od historického města Pasov.
v bad Füssingu jsou troje lázně: therme eins (11 vnitřních
a venkovních bazénů s teplotou 27 - 42°c), europa therme
(12 vnitřních a venkovních bazénů s teplotou 27 - 40°c +
proudící termální kanál) a johannesbad (13 vnitřních a ven-

Termín
07.04.– 08.04. 2018
17.11. – 18.11. 2018

kovních bazénů s teplotou 27 - 39°c).
Hotel *** se nachází cca
100 - 500 m od termálního koupaliště. jednoaž třílůžkové pokoje mají
vlastní soc. zařízení, fén,
lednici, tv, balkon. Snídaně je podávána formou bufetu, večeře je servírovaná.
Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu s polopenzí nebo snídaní, dopravu autobusem, vstupné do termálních lázní, průvodce a zákonné pojištění ck.
Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu (2,40 €/ osoba / noc, platí
se na místě) a cestovní pojištění.

Osoba s polopenzí
2.590,-kč
2.590,-kč

Osoba se snídaní
2.190,-kč
2.190,-kč

jednOdenní kOuPAcí zájezdy
nĚMeCKo – tropICKÉ ostrovy u Berlína
Program: celodenní pobyt v aquaparku, který vyrostl
v obrovské hale, kde se před sto lety vyráběly vzducholodě
zeppelin. tropické ostrovy jsou největším krytým vodním
světem v evropě a vy si pod palmami budete užívat, jako
byste se přenesli na pobřeží exotického ostrova bali.
najednou se ocitnete v tropickém pralese a na písečných
plážích jižních moří. bazény mají plochu až 4tisíce metrů

Termín

Cena

07.05. – 08.05., 27.09. – 28.09. 2018

1.000,- kč/os
800,-kč/dítě do 14 let
+ cena vstupného do tropického os. 29 €/os.
+ cena vstupného do tropického os. 23,50 € děti do 14 let.

čtverečních. v areálu jsou desetitisíce tropických rostlin
a nechybí mu ani největší německý tobogán.
Odjezd: ve 23.30 hod
České budějovice –
mariánské náměstí –
stanoviště mHd, návrat
v pozdních večerních
hodinách.
Doplatek za saunu:
cca 6 €/ osoba

nĚMeCKo / LáznĚ rUpertUs tHerMe se sALzBUrGeM

Program: Prohlídka historic- uvolňuje svaly a klouby. teplota vody je 33° c až 35° c. Lázně
kého Salzburgu s průvodcem jsou obklopeny jedinečnou přírodní scenéríí hor.
(v prosinci navíc návštěva Odjezd: : v 07.00 hod - Č. budějovice – mariánské náměstí, náadventních trhů). odpoledne vrat v nočních hodinách
návštěva termálních lázní
Termín
cena včetně vstupu
Rupertus therme v bad
07.04., 17.11., 08.12. 2018
1.190,-kč /os.
Reichenhallu (4 hod.). Přírodní alpská sůl s mimořádně vysodítě 7 - 15,99 let 1.120,-kč
kým obsahem minerálních látek proudí z fyziologického roztoku
přímo do bazénů a parních lázní. Sůl působí různými způsoby včetně vstupu do termálů (sauny za příplatek 8 €, vstup
na organismus: zabraňuje nachlazení, vyživuje suchou pokožku, povolen od 16 let)

www.acestuj.cz
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jednOdenní kOuPAcí zájezdy
rAKoUsKo - vodní park AQUApULCo - Bad schallerbach
Program: Svět pirátů, 5d kino
aquapleX (v plavkách a s brýlemi 3-d se posadíte na pohyblivé sedačky, cca 6 eUR).
captain Splash je největším zábavným vodním parkem v Rakousku - vodní atrakce, 4
skluzavky, „splash“ z pirátské

Termín
08.05., 17.11. 2018

cena pobyt na cca 7 hodin
430,-kč

hlavy, pojímající 3000 l vody, baby-bay – ostrov s palmami a
vybavením pro lezení a šplhání pro nejmenší, malé potůčky,
malé skluzavky a vodní atrakce. Pirátská zátoka s vlnobitím, pirátskou jeskyní a plovoucími ostrovy, 6 m vysoký „fanny splash“
se 2 skluzavkami a největším vodopádem...
Odjezd: v 07.00 hod - Č. budějovice – mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Vstupy AQUAPULCO z roku 2017: 10,50 € / do 5ti let,
24 € / 6 - 15 let, 28 € / nad 16 let
Vstupy AQUAPULCO + TROPICANA (termální laguna): 21 € /
do 5ti let, 28 € / 6 - 15 let, 37 €/ nad 16 let

rAKoUsKo - tHerMe GeInBerG (termály s Karibskou lagunou)
Program: večerní koupání od cca 17.00 do cca 22.00
hod. Pobyt v lázních Geinberg nabízí regeneraci a odpočinek po celý rok. využijete kryté i venkovní bazény
(3.000 m2 vodní plochy) s termální vodou o teplotě
26 - 36° celsia, vířivky, vodní masáže, sportovní
bazén….. Lázně lákají i na kaRibSkoU LaGUnU se
slanou vodou (3% soli ve vodě – vhodné i pro osoby trpící kožními nemocemi), palmami a mořským břehem s

Termín

bílým pískem, odpočinkové místnosti. Sauna za
příplatek cca 7 €.
Odjezd: ve 12.30 hod České budějovice – mariánské náměstí, stanoviště mHd, návrat v cca 1.00 v noci.

cena

24.03., 21.04., 13.10., 17.11. 2018
790,- kč*
dítě do 15 let 720,- kč*
* (včetně vstupu do lázní)

nĚMeCKo - BAd füssInG (termální léčebná voda ze sirného zřídla)
therme eins, europa therme
Program: Výlet do největších německých termálních lázní (4.500 m2). kryté i otevřené bazény s termální vodou o teplotě 23-44°celsia, vířivky, příjemné
vodní masáže, inhalační procedury, parní sauny
(suché sauny za příplatek cca 9,50 €), odpočinkové
místnosti. Léčebná voda velmi příznivě působí na
revmatická onemocnění, na artrózu a onemocnění
kloubů, kyčlí, na bolesti páteře. Pobyt v lázních je 5
hodin. Při cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku aldi.
Termíny sobotního denního koupání: 06.01., 13.01.,
20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 17.02., 24.02., 03.03., 10.03.,
17.03., 24.03., 31.03., 07.04., 14.04., 21.04. 28.04., 01.05.,
12.05., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10., 03.11., 10.11., 17.11.,
24.11., 01.12., 08.12., 15.12., 27.12. 2018
Odjezd: v 7.00 hod. – České budějovice – mariánské náměstí, stanoviště mHd, návrat cca ve 20.00 hod.
Termíny pátečního večerního koupání: 19.01., 16.02.,
16.03., 20.04., 12.10., 09.11. 2018
Odjezd: ve 12.30 hod. – České budějovice – mariánské ná-
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městí, stanoviště mHd, návrat v cca 01.00 hodin
Termíny nedělního (denního) koupání: 18.03., 22.04.,
21.10. 2018
Odjezd: v 7.00 hod. – České budějovice – mariánské
náměstí, stanoviště mHd, návrat cca ve 20.00 hod.
Cena: 650,- kč / dosp. osoba - vč. vstupu do lázní i
nebo do lázní ii , 590,- kč / děti 3 - 14 let - pouze do lázní
i, do lázní ii nejsou slevy

www.cestovkapohoda.cz

jednOdenní kOuPAcí zájezdy
nĚMeCKo - BAd fŰssInG - joHAnnesBAd (lázně III.)
Program: Výlet do největších lázní v Bad Füssing. kryté i otevřené bazény s termální vodou o teplotě 27-42°celsia, vířivky,
příjemné vodní masáže, inhalační procedury, parní sauny (suché
sauny za příplatek cca 9,- €), odpočinkové místnosti. Léčebná
voda velmi příznivě působí na revmatická onemocnění, na artrózu a onemocnění kloubů, kyčlí, na bolesti páteře. Pobyt v lázních je 6 hodin (večerní koupání na 4 hodiny včetně využití
saun). Saunový svět a ledová jeskyně jsou za příplatek 4 €. Při
cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku aldi.
Termíny sobotního denního koupání: 17.02., 17.03., 14.04.,
12.05., 23.06., 14.07., 04.08., 22.09., 03.11., 27.12. 2018
Cena: 680,- kč / dosp. osoba - včetně vstupu do lázní na 6
hodin, 590,- kč / děti a mládež do 14 let - včetně vstupu do
lázní na 6 hodin

Odjezd: v 7.00 hod. – České budějovice – mariánské náměstí, stanoviště mHd, návrat cca ve 21.00 hod.
Večerní koupání:
Termín: 21.04., 13.10. 2018
Cena: 650,- kč / osoba - včetně vstupu do lázní a sauny na
4 hodiny
Odjezd: ve 12.30
hod. – České budějovice – mariánské
náměstí,
stanoviště mHd,
návrat v cca 1.00
hodin

nĚMeCKo - BAd GrIesBACH
Léčivá minerální voda v bad Griesbachu prýští z hloubky
1.522 m a je vhodná jak pro relaxaci, tak i pro zlepšení zdravotního stavu. velký lázeňský komplex s 13 termálními bazény s teplotou vody od 18 do 37°c se rozkládá na vodní
ploše cca 1 600 m2. navštívit můžete turecké lázně zvanéHamam, parní saunu s různou intenzitou a vůní. osvěžit se
můžete i v bazénku nebo si můžete objednat pěnovou masáž
od pravého turka. nakonec si v zapůjčeném županu vychutnáte silný čaj a ovoce v místnosti určené pro relaxaci.

Termín

cena vč. vstupu do lázní na 5 hodin

14.04., 27.10., 17.11. 2018

660,-kč

Odjezd: v 7.00 hod. –Č. budějovice – mariánské náměstí,
návrat cca ve 20.00 hodin.
Možné doplatky: turecká
lázeň „Hamam“ (svět orientu,
relaxace všemi smysly) - doplatek cca 15,40 € (nutnost
objednávky předem). Sauna
pur (vynikající zážitek ze saunování) doplatek cca 8 €.
Solná jeskyně cca 10 € (45
minut)

ItáLIe - jaderské moře - CAorLe (pozvolné písčité pláže)
Termíny: 29.06. - 01.07., 06.07. - 08.07., 13.07. 15.07., 20.07. - 22.07., 27.07. - 29.07., 03.08. - 05.08.,
10.08. - 12.08., 17.08. - 19.08., 24.08. - 26.08., 31.08.
- 02.09., 07.09. - 09.09. 2018
Cena: 1.100,-kč (cena zahrnuje pouze dopravu busem)
Program: odjezd z Českých budějovic v pátek večer,
ráno příjezd do caorle, možnost návštěvy sobotních
trhů. Po celodenním koupání (popř.po procházce
příjemným přímořským letoviskem caorle) noční

přejezd do Českých
budějovic.
Odjezd: ve 23.00
hodin – České budějovice - mariánské
náměstí, návrat v neděli ráno.

CHorvAtsKo – jaderské moře – poreČ nebo sLovInsKo – IzoLA
Termíny: 13.07. - 15.07., 20.07. - 22.07., 27.07. 29.07., 10.08. - 12.08., 17.08.- 19.08. 2018
Cena: 1.200,-kč (cena zahrnuje pouze dopravu autobusem)
Program: odjezd v pátek večer, ráno příjezd k moři, po
celodenním koupání noční přejezd do Č.budějovic.
Odjezd: ve 22.00 hodin – České budějovice mariánské náměstí, návrat v neděli ráno

www.cestovkapohoda.cz
www.acestuj.cz
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POznávAcí AutOkArOvé zájezdy
východní rakousko – to nejlepší ze Štýrska
s výletem do slovinského Mariboru
historická města, alpské vyhlídky, hřebčín lipicánů, jedinečné lázně, vinná stezka i zámek
Karla Schwarzenbergra, dva státy z jednoho horského hotelu, polopenze v ceně
Program:
1.den Ráno odjezd z Prahy, Příbrami, Písku a Českých
budějovic. Přejezd do Rakouska. odpoledne prohlídka štýrské metropole GRAZ, jejíž rozsáhlé historické centrum bylo zapsáno na seznam památek
UneSco, a výjezd lanovkou na kopec Schlossberg
s pozůstatky opevnění, parkem a slavnou Hodinovou věží. Ubytování a večeře.
2.den celodenní výlet do východního Slovinska: prohlídka druhého největšího slovinského města
MARIBOR – historické město na řece drávě, nejstarší vinná réva na světě, degustace vína v největším vinném sklepě na světě. malebná přístavní
čtvrť Lent. odpoledne výjezd lanovkou na nejvyšší
horu pohoří Pohorje – Črni vrh 1.542 m). návrat
do Rakouska. večeře a nocleh v hotelu.
3.den VINNÁ STEZKA na jihu Štýrska: Lehká pěší túra
– takzvaná Glanzer Hoftour (tj. túra po statcích
v Glanzu) – je vhodnou příležitostí, jak pěšky
objevovat pochoutky lokálních výrobců. zvláště
půvabná je také ulička glanzských vinných
sklípků, která se vine mezi vinicemi. na každém
kroku tu narazíte na „klapotec“- větrné kolo,
jehož úkolem je odhánět od vinných hroznů neodbytné ptáky. a kdo vystoupí na Eorykogel,
spatří na vlastní oči největší vinný hrozen na
světě. Vesnice Kitzeck im Sausal se nachází v
jižním Štýrsku ve vrchovině západně od města
Leibniz. tyčí se na hřebeni mezi dosti strmými
svahy, vesměs pokrytými vinicemi. je zde jedno
z center vinařství ve Štýrsku a nedaleko se nacházejí nejvýše položené rakouské vinice (600
m.n.m.). ve vesnici vzniklo zajímavé muzeum
vinařství. večeře a nocleh v hotelu.
4.den Program v okolí Grazu: EGGENBERG - prohlídka
zámku slavného rodu eggenbergů s barokními
interiéry a velkou zahradou, LURGROTTE - nejrozsáhlejší krápníková jeskyně v Rakouska a
STÜBINGU - největšího rakouského skanzenu v
podhorské přírodě. návštěva hřebčína v PIBERU – chov lipicánů. večeře a nocleh v hotelu.
5.den dopoledne prohlídka BÄRNBACHU - originálního kostela s poutní cestou všech náboženství
s barevnými branami, poté cesta do klimatických lázní ST. RADEGUND a výjezd lanovkou na
vrcholek Schöckl – pohodlná panoramatická
cesta, možnost občerstvení v horské restauraci.
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odpoledne zastávka v termálních lázních BAD
BLUMAU s jedinečnou architekturou věhlasného Hundertwassera - četné barevné budovy
zasazené do travnatého svahu. večeře a nocleh
v hotelu.
6.den Po snídani program v centrální a západní části
Štýrska: zastávka v JUDENBURGU – městě,
které bylo ve středověku obchodním centrem
Štýrska, návštěva kláštera ST. LAMBRECHT a
putování po stopách Karla Schwarzenberga v
MURAU – zámek rodiny Schwarzenbergů nad
malebným městem. v pozdních večerních hodinách návrat domů.
Ubytování: 5x nocleh s polopenzí ve dvoulůžkových pokojích (s vlastním příslušenstvím, tv a fénem) v hotelu*** Gasthof moasterhaus v Hirscheggu - Salzstieglu
v rakouském Štýrsku. Hotel leží ve výšce 1.300 m n.m.,
asi hodinu jízdy na západ od štýrské metropole Graz.
dává k dispozici saunu. Příplatek za jednolůžkový pokoj
činí 3.000,- kč.
Cena zahrnuje: 5x ubytování v horském penzionu***,
5x polopenzi, pobytovou taxu, dopravu klimatizovaným
busem s Wc, průvodce, komplexní a zákonné pojištění.

Termín
05.06. – 10.06. 2018

cena
8.990,- kč

Akce: při zakoupení do 28.2. 2018 SLEVA 200,- Kč

www.cestovkapohoda.cz

alpský
hotel
s polopenzí
v ceně

POznávAcí AutOkArOvé zájezdy
BenátKy a ostrovy v laguně
Karneval, město na více než stovce ostrůvků, krajková gotika, romantický víkend, ubytování u moře, polopenze v ceně
Program:
Termín
cena
1.den večer odjezd z Prahy, berouna, Rokycan a
08.02. – 11.02. 2018
3.790,-kč
Plzně.noční přejezd do itálie.
29.03. – 01.04. 2018
3.790,-kč
2.den Ráno příjezd do benátského přístavu Punta
Sabbioni. dopoledne prohlídka Benátek, orga12.10. – 15.10. 2018
3.790,-kč
nizovaná procházka městem (Ponte Rialto, tržnice, náměstí Svatého marka, dóžecí palác).
odpoledne volno (návštěva některého z muzeí).
polopenze
večer ubytování v blízkosti benátek.
v ceně
3.den Projížďka po ostrovech v benátské laguně: Burano,
Murano. odpoledne volný program v benátkách
(muzea, kampanila, v termínu karnevalu přehlídka
masek). večer odjezd. noční přejezd do ČR.
4.den Ráno návrat domů.
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí v hotelu ***,
dopravu klimatizovaným busem, průvodce, komplexní
cestovní pojištění a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Lodní výlety a vstupy.
*Odjezd navíc z Písku a Českých Budějovic

ŘíM + neapolský záliv

Benátky, Dolomity, Řím a Vesuv v jednom zájezdu, ubytování u moře a světové památky, nízká cena
Program:
1.den Ráno odjezd z Prahy, Příbrami, Písku a Českých
budějovic. Podvečerní fakultativní výlet lodí do
Benátek. noční přejezd do říma.
2.den Papežský Řím. dopoledne prohlídka Vatikánu
(včetně muzeí a Sixtinské kaple), odpoledne prohlídka slavné baziliky v Lateránu. nocleh na pobřeží
tyrhénského moře mezi římem a neapolí.
3.den odpočinek u moře nebo celodenní fakultativní výlet
k neapolskému zálivu: dopoledne výjezd a výstup
ke kráteru Vesuvu, poté prohlídka antického areálu
v Pompejích a odpoledne prohlídka archeologického areálu v Herkulaneu. cena výletu: 650,- kč.
nocleh na pobřeží tyrhénského moře.
4.den celodenní prohlídka antického a barokního Říma
(koloseum, Forum Romanum, fontány, berniniho
a michelangelovy sochy, Španělské schody, Piazza
navona). noční přejezd do alp.
5.den Ráno zastávky v alpském středisku Cortina d´ Ampezzo a u ledovcového jezera misurina. vyhlídková
jízda přes Dolomity. večer návrat domů.
Cena zahrnuje: 2x ubytování se snídaní v hotelu***, dopravu
klimatizovaným busem, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: 2x večeři (za příplatek 400 kč), lodní výlet
do benátek (cca 20 €), vstupné, mHd v římě a cestovní
pojištění.

Termín
04.05. – 08.05. 2018
24.10. – 28.10. 2018

www.acestuj.cz

cena
4.990,- kč
4.990,- kč

ubytování
u moře
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POznávAcí AutOkArOvé zájezdy
sICíLIe – velký okruh ostrovem boha slunce

Lodí z Neapole, nízká cena s polopenzí, kompletní program na Sicílii, Etna i antika, po stopách
antických mýtů, normanské památky, tři moře
Program:
1. den odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 19.00
hodin) – beroun – Rokycany – Plzeň. (možnost přistoupit na trase po dohodě s ck.) cesta přes Rakousko do itálie.
2. den v odpoledních hodinách příjezd do jižní itálie do přístavního města Neapole. v případě časové rezervy prohlídka
města. nalodění na trajekt, ubytování v kajutách a noční
plavba na Sicílii.
3. den v ranních hodinách vylodění na Sicílii. Prohlídka ostrovní
metropole – Palerma (jedinečné arabsko-normanské památky, labyrint uliček starého města, katedrála, barokní
stavby, tržiště, parky). Poté prohlídka Monreale – katedrála a mauzoleum normanských králů (největší mozaiková plocha na světě), vyhlídky na Palermo, ochutnávka
sicilských sladkostí. odjezd na večeři do hotelu a nocleh.
4. den Snídaně. Prohlédneme si bývalé fénické město Erice balancující na 700 m vysoké skále nad provincií trapani. v
minulosti bylo centrem kultu bohyně plodnosti venus erycina. a potom sjedeme do Segesty. Podle pověsti zde původní osadu založili potomci obyvatel starověké troje,
kteří zde začali budovat chrám kolosálních rozměrů. ten
sice zůstal nakonec nedokončen, ale i tak jsou zříceniny
antické svatyně malebně zasazené v pěkné krajině jedním
z nejlákavějších cílů ostrova. antiku potkáme ale hlavně v
Agrigentu. moderní město se rozprostírá v místech, kde
dříve stál akragas, jedno z předních měst antického světa.
nás však budou nejvíce zajímat významné památky řecké
kolonizace, Údolí Chrámů s nejzachovalejší, ale i největší
starověkou řeckou svatyní. odjezd do hotelu na večeři a
nocleh.
5. den Snídaně. cesta na jižní pobřeží Sicílie a navštívíme unikátní barokní městečko Noto, které bylo postaveno na zelené louce nejlepšími architekty na přelomu 17. – 18.
století. Prohlédneme si impozantní katedrálu svatého corrada, honosné šlechtické paláce a kláštery. Posedíme v
cukrárně a ochutnáme sicilskou specialitu cassatu. k nejvýznamnějším a podle římského konzula cicera také k nejkrásnějším řeckým městům 5. – 3. století před kristem
náležely Syrakusy, které byly před 2 400 lety největším
městem na světě a podle římského cicerona patřily k nejkrásnějším metropolím. Rodiště jednoho z nejvýznamnějších středověkých vědců a vynálezců – archimeda.
Perlou starého centra je ohromující dóm. barokní průčelí
zakrývá starověký chrám bohyně athény. nedaleko se nacházejí ruiny appolonova chrámu, nejstarší dórské svatyně na Sicílii a mnoho dalších významných
pamětihodností. Pojďte s námi poznávat to nejzajímavější.
večeře v hotelu a nocleh.
6. den Snídaně. Už je načase si alespoň na chvilku odpočinout od
ruchu měst a náročnosti muzeí a galerií. vyjeďme tedy na
nejvyšší horu Sicílie, sopku Etnu. Při procházce krajinou
s rozeklanými lávovými útvary a bočními krátery si budete připadat jako na měsíci. majestátnost sopky etny vynikne při pohledu z města Taormina – okouzlující
městečko je situováno na terase nad mořem a na mnohé
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své návštěvníky působí jako „okno do moderního světa“.
návštěvníkům nabízí rozmanité požitky – bezpočet restaurací a hotelů i písečné pláže hluboko dole. nejvěhlasnější zdejší památkou je římské divadlo. večeře v hotelu,
nocleh.
7. den Snídaně. dnes čeká zájemce výlet lodí z města Milazzo
na Liparské ostrovy, které jsou známé svou sopečnou aktivitou. kráter na ostrově Vulcano doutná a je cítit po síře.
kdo na něj vystoupí, je odměněn fantastickým rozhledem
po celém souostroví. místní půda je prosycena podzemními plyny. tam, kde vyvěrají na povrch, vzniklo sirné bahenní jezírko. koupel v něm má blahodárné účinky.
osvěžení můžeme najít na černé či bílé sopečné pláži.
ještě však nesmíme opomenout výlet bárkou kolem vulkanických skalních útvarů a návštěvu starobylého města
Lipari – přístavního a obchodního centra ostrova Lipari a
celého souostroví, města s akropolí a barokními kostely.
tady se projdeme pitoreskními uličkami a ochutnáme kapary i sladké víno malvasie. Po návratu na Sicílii přejedeme do přístavu Messina a ještě za světla se budeme
plavit mytickým průlivem mezi pevninskou itálií a Sicílií,
mezi tyrhénským a jónským mořem, mezi bájnými příšerami Skyllou a charybdou. vylodění v přístavu villa San
Giovanni. Ubytování v hotelu , večeře a nocleh v oblasti
severní kalábrie.
8. den Snídaně. Průjezd kalábrií do Salerna, které je druhým největším městem kampánie – sídlo provincie. Prohlídka
města s pěknou promenádou a jedinečnou normanskou
katedrálou, v níž jsou uloženy ostatky evangelisty matouše. na konci 11. století bylo Salerno hlavním městem
jižní itálie a při katedrále byla zřízena vysoká lékařská
škola, nejstarší v evropě. výlet lodí podél „božského pobřeží“ s kolmými útesy a terasovitými vinicemi, které je
zapsáno na seznamu UneSco. Prohlídka malebného
městečka Amalfi jež bylo před tisíci lety mocnou námořní
republikou a jehož znak zdobí i dnes vlajky italských lodí.
amalfi ve středověku dalo evropě kompas, papír a námořní právo. Prohlídka normanské katedrály svatého ondřeje, která ukrývá relikvie jednoho z dvanácti apoštolů.
Procházka ke „dračímu kaňonu“ ve vesnici Atrani, kde
dodnes stojí kostel, kde byla před tisíci lety korunována
dóžata námořní republiky. možnost výletu bárkou do
Smaragdové jeskyně nebo odpočinek městské pláži. ve
večerních hodinách odjezd.
9. den návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, trajekt na Sicílii a zpět (neapol – Palermo a zpět
přes messinskou úžinu), 6x ubytování ( 5x v *** hotelu s polopenzí,
1x ubytování v kajutách na trajektu na Sicílii), kompletní „cestovní
pojištění“, pojištění ck proti úpadku.
Cena nezahrnuje: Lodní výlety, lanovky a vstupy

Termín
13.10. – 21.10. 2018

cena
12.990,- kč

Akce: při zakoupení do 30.04.2018 sleva 500,-Kč

www.cestovkapohoda.cz

POznávAcí AutOkArOvé zájezdy
tULIpánovÉ HoLAndsKo s květinovým korzem

Rozkvetlá tulipánová pole, slavnost květin, větrné mlýny, slavní malíři, grachty
Program:
1. den odjezd z Č. budějovic (svoz z třeboně), Písku,
Plzně v odpoledních hodinách. noční přejezd
německem.
2. den Rráno příjezd do Aalsmeeru, – možnost návštěvy největší květinové burzy na světě, přejezd do Alkmaaru - prohlídka města s
návštěvou tradičního sýrového trhu, pořádaného v dobových kostýmech a podle historických tradic (nenapodobitelná atmosféra
starých sýrových tradic). Přejezd do Volendamu - poklidné starobylé rybářské osady u
jezera markermeer, která kromě rybářských
specialit (mimo jiných ryb také úhoři) nabízí i
možnost zakoupení vaflí (zajímavé je také malé
muzeum této sladkosti). exkurze v nedaleké
sýrové soukromé farmě nico (dříve alida
Hoeve) s ochutnávkou čerstvého domácího
sýru s možností nákupu sýrů (vstup zdarma).
Přejezd na ubytování.
3. den po snídani přejezd k městu Noordwijk na jarní
květinové korzo (účast zdarma). jedná se o
světoznámý průvod alegorických vozů z tisíců
řezaných květů – tato akce patří k nejkrásnějšímu a nejvoňavějšímu, co můžete v Holandsku spatřit a zažít. Přejezd k nejznámějšímu
květinovému parku v nizozemsku Keukenhof
(Lisse) – cca tříhodinová prohlídka 32 hektarového parku, kde vykvétá 6-7 milionů cibulovin, sázených ve 3 vrstvách – podle období
květu. jedinečná seskupení květin s různými
trvalkami v zeleni členitého parku s vodními
plochami, kvetoucími keři, starými stromy a

uměleckými pracemi sochařů utváří neopakovatelnou podívanou. cestou nazpět přejezd
nejznámějším krajem tulipánů v oblasti Haarlemu. na závěr dne návštěva skanzenu Zaanse
Schans. jedná se o obydlený skanzen s dřevěnými domky a větrnými mlýny ze 17.18.století s ukázkami ruční výroby dřeváků,
sýrů, ukázky výroby delftského porcelánu
(vstup zdarma). zajímavá je také prohlídka větrného mlýnu „kočka“.
4. den po snídani odjezd do Amsterodamu – nádherné město nazývané „benátkami severu“ pro
své malebné uličky a kanály (grachty) – fakultativně projížďka lodí po starých městských
grachtech, návštěva brusírny diamantů (vstup
zdarma), pěší procházka městem s návštěvou
např. náměstí dam s královským palácem,
možnost nákupu květin na květinového trhu.
ve volném čase možnost návštěvy Rijksmuseum (Rembrandt), madame tussauds Scenerama (muzeum voskových figurín) nebo van
Gogh museum. ve večerního hodinách odjezd
do ČR. noční přejezd přes německo.
5. den příjezd do Č. budějovic v dopoledních hod.
Cena zahrnuje: 2x ubytování v 1-3lůžkových pokojích
s příslušenstvím se snídaní, dopravu klimatizovaným
autobusem, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: vstupné, projížďku po grachtech,
příplatek za jednolůžkový pokoj 1.250,- kč, cestovní
pojištění.

Termín

cena

19.04. – 23.04. 2018

6.150,- kč

slavnost
květin

www.acestuj.cz
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POznávAcí AutOkArOvé zájezdy
veLKÝ oKrUH sKotsKeM + Anglie
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Skotská vysočina, podrobný program ve Skotsku, výlety na tajemné Orkneje a ostrov Skye,
York i Londýn, La Manche přes den, tranzitní ubytování, nízká cena
Program:
Cena zahrnuje: 6x ubytování ve vybavených chatách, 1x uby1. den Ráno odjezd z Českých budějovic, Písku, Příbrami tování v hotelu F1, dopravu klimatizovaným busem, trajekt
a Prahy. cesta přes německo. tranzitní ubytování přes kanál La manche a zpět, průvodce a zákonné pojištění.
v hotelu u calais.
Cena nezahrnuje: Stravování, lodní výlet, vstupy a cestovní
2.den Ráno plavba přes průliv La manche s výhledy na pojištění.
křídové útesy. celodenní prohlídka Londýna (WestTermín
cena
minster, St.james Park, Hyde Park, trafalgarské
náměstí, buckinghamský palác, muzea). noční 09.08. – 19.08. 2018 11.990,- kč (ubytování v ložnici s palandami)
12.990,- kč (ubytování v ložnici s normálními
přejezd do Skotska.
postelemi)
3.den Prohlídka skotské metropole Edinburghu (hrad,
paláce Holyroodu, královská míle aj.). odpoledne Akce: Při zakoupení zájezdu do 28.2.2018 sleva ve výši 500,- Kč
zastávka u Rosslynské kaple (známá ze Šifry
mistra Leonarda). večer příjezd do Glen Affric,
ubytování.
4.den Program u jezera Loch Ness. (hrad Urquarth, městečko drumnadrochid, muzeum lochnessky). Prohlídka Invernessu a zastávka na bitevním poli u
Cullodenu.
5.den celodenní fakultativní výlet na ostrov Skye (hrad
eileen donan a skanzen, Portree, poloostrov trotternish, kilt Rock, skalní útvar old man of Storr, zříceniny hradu duntulm a jiné...). cena 650 kč
6.den cesta na severozápad krajem fjordů, hor a jezer:
vodopády Raven Falls, zahrady Inverewe, jezero
Nízká cena,
Loch Marree.
oblíbený
7.den Fakultativní výlet lodí na Orkneje: ostrov Mainland,
zájezd
megalitické památky, městečko kirkwall, památky
na kelty i vikingy, drsná příroda skotského severu.
cena 650 kč + cca 40 GbP.
8.den návštěva palírny skotské whisky, prohlídka prehistorické lokality clava cairns a prohlídka hradu Cawdor.
9.den zastávka u vodních kaskád ve Fort Augustus, vyhlídková jízda údolím Glencoe (nejpůsobivější scenérie Skotské vysočiny), zastávka u jezera Loch
Lomond a v malebném městečku Luss. večer zastávka u opatství Melrose. noční přejezd do Londýna.
10.den celodenní prohlídka Londýna (katedrála, tower,
London eye, Piccadilly circus a Soho aj.). noční
přejezd do ČR.
11.den odpoledne návrat domů.
Ubytování: 6x nocleh v kompletně vybavených 6-lůžkových
chatách (s oddělenými dvou-lůžkovými ložnicemi). apartmány jsou vytápěny, mají vlastní sociální zařízení a lze si v
nich připravovat stravu. Rekreační areál se nachází v jednom z nejkrásnějších skotských údolí - Glen affric. na mapě
ho najdete v blízkosti jezera Loch ness, asi 40 km od inverness v severní části Skotska.
1x nocleh ve dvoulůžkových pokojích hotelu F1 u calais
(společné Wc na patře).

www.cestovkapohoda.cz

POznávAcí AutOkArOvé zájezdy
veLKÝ oKrUH IrsKeM

Irská republika a Severní Irsko společně, tajemná místa včetně Stonehenge, majestátní hrady i útesy,
výlet na Aranské ostrovy, celodenní program v Londýně, tranzitní ubytování
Program:
1. den v časných ranních hodinách odjezd z Českých
budějovic, Písku, Prahy a Plzně. cesta přes
německo. tranzitní ubytování v hotelu u calais.
2. den Ráno plavba přes průliv La Manche s výhledy
na křídové útesy. zastávka u mystického
Stonehenge. Průjezd Walesem. zastávka u jednoho z nejpůsobivějších evropských hradů –
Caernarfon (na okraji mořské úžiny). noční trajekt do irska.
3. den Ráno vylodění v Dublinu. krátká prohlídka historického centra irské metropole a přejezd do
údolí s posvátnými kláštery - tzv. irských delf Glendalough. večer příjezd na ubytování v západní části irska.
4. den okruh podél poloostrova Dingle (výhledy na
pobřeží, prehistorické a raně křesťanské památky, nejzápadnější mys evropy).
5. den celodenní fakultativní výlet na 200 m vysoké Moherské útesy a na Aranské ostrovy (kamenné
pevnosti, megality a raně křesťanské památky),
zastávka v Limericku (550,- kč + cca 35 €).
6. den vyhlídková okružní cesta Ring of Kerry (přírodní a historické zajímavosti). návštěva stylové
irské hospůdky.
7. den Fakultativní výlet na úpatí pohoří Macgillycuddys Reeks: soutěska Gap of dunloe, projížďka
loďkami po jezerech u Killarney, šlechtické
sídlo mucknoss (350,- kč).
8. den celodenní fakultativní výlet k majestátním
hradům Cashel a Caher, prohlídka městečka
killarney (550,- kč).
9. den okruh podél jižního pobřeží irska - šlechtické sídlo
bantry, botanická zahrada na ostrově Gerrinisch,
fakultativní výlet na tulení ostrovy (cca 15 €).
10. den Ráno přejezd do Severního irska. Prohlídka historického města Londonderry s jedinečným opevněním, procházka u tzv. obrova chodníku – Giant´s
Causeway (působivé čedičové sloupy v moři, hlavní
atrakce Severního irska). večer příjezd do severoirské metropole – Belfastu. noční trajekt do přístavu
Holyhead ve velké británii. Přejezd do Londýna.
11. den celodenní prohlídka britské metropole - Londýna (Westminster, buckinghamský palác,
muzea, Picadilly circus aj.). trajekt do Francie.
12.den cesta přes německo. večer návrat domů.
Ubytování: 7x nocleh v kompletně vybavených šesti-lůžkových chatách (s oddělenými malými dvou-lůžkovými
ložnicemi). apartmány jsou vytápěny, mají vlastní soci-

ální zařízení a lze si v nich připravovat stravu. Rekreační
areál se nachází na západě irska, v ideální poloze pro
pořádání hvězdicovitých výletů.
Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu F1 v calais, 7x ubytování v kompletně vybavených chatách, trajekty, dopravu
klimatizovaným busem, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlety, cestovní
pojištění

Termín
12.07. – 23.07. 2018

cena
13.990,- kč

Akce: Do 31.1. 2018 sleva 1.000,- Kč

www.acestuj.cz
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POznávAcí AutOkArOvé zájezdy
CArsKÝ petroHrAd + stoCKHoLM A HeLsInKy

Carské rezidence, město z ruských románů, největší baltské metropole, noclehy v kajutách na lodi,
pohodlná cesta Skandinávií, polopenze v ceně
Program:
1. den dopoledne odjezd z Plzně, Prahy a Ústí nad
Labem. Přes německo na trajekt do dánska.
2. den Po připlutí do dánska cesta přes Öresundskou
úžinu a nedávno otevřený 9 km dlouhý most
Öresundbron do Švédska a přejezd okolo jezera
vättern do Stockholmu. Prohlídka města zvaného „benátky severu“ s romantickými uličkami, návštěva muzea lodi vasa. večerní trajekt
do Finska s ubytováním v kajutách.
3. den Snídaně na lodi. vylodění ve finském Turku.
cesta jižním Finskem okolo Helsinek do Ruska.
Příjezd do Petrohradu. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
4. den návštěva ermitáže, jedné z největších galerií světa.
Případně je možnost návštěvy dalších památek: kazaňský chrám, vasiljevského ostrov, něvský prospekt, Smolenská katedrál aj.večeře a nocleh.
5. den Po stopách carů: prohlídka rezidencí v blízkosti
Petrohradu – Petrodvorce, letní carské sídlo ležící u Finského zálivu. car Petr veliký tu nechal
postavit paláce a krásné parky po vzoru versailles. Carskoje selo, letní carská rezidence, oblíbené místo recepcí pořádaných mimo
Petrohrad. Fakultativně návštěva kopie legendami opředené Jantarové komnaty, která byla
věnována pruským králem Fridrichem vilémem
i. ruskému carovi Petru i. zastávka u Smolného
kláštera, který nechala postavit dcera Petra velikého. večeře a nocleh. Fakultativně: noční program – otvírání mostů na něvě.
6. den celodenní prohlídka Petrohradu. za carskou
historií se vydáme do Petropavlovské pevnosti
a do nádherného chrámu svatého izáka, který
je největším kostelem v Rusku. Při prohlídce
křižníku aurora a zimního paláce si připomeneme historii velké říjnové revoluce. večer odjezd do Finska.
7. den Průjezd Finskem okolo druhého nejstaršího
města Porvoo na zastávku v Helsinkách.
Helsinky – prohlídka hlavního města Finska: Senátní náměstí, podzemní katedrála, Uspenský
pravoslavný chrám, Sibeliův památník aj. dojezd do přístavu v turku. noční trajekt do Stockholmu. Ubytování v kajutách na lodi.
8. den v ranních hodinách snídaně a vylodění ve
Stockholmu. cestou podél břehů jezera vattern,
Öresundský most na trajekt do SRn. trajekt do
německa.
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9. den Po vylodění cestou okolo berlína. návrat zpět
do ČR v ranních hodinách.
Cena zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí v hotelu***,
2x nocleh se snídaní v kajutách na trajektu, dopravu klimatizovaným busem, průvodce, komplexní cestovní pojištění a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Ruské vízum (můžeme vám zajistit
za cca 1.990,-kč) a vstupné (jantarovou komnatu a Petrodvorce je nutné rezervovat při zakoupení zájezdu za
cca 1.700,-kč).
Příplatky za svoz: České budějovice, Písek a Příbram
500,- kč (minimálně 8 osob).

Termín

cena

29.05. – 06.06. 2018 (bílé noci v Petrohradu) 13.990,- kč
05.06. – 13.06. 2018 (bílé noci v Petrohradu) 13.990,- kč
14.08. – 22.08. 2018
13.990,- kč
Akce: Při zakoupení zájezdu do 30.4. sleva na první chvíli 1.000,- Kč

www.cestovkapohoda.cz

polopenze
v ceně

Letecké POznávAcí zájezdy
veLKÝ oKrUH MAroCKÝM KráLovstvíM
země ve stylu pohádek tisíce a jedné noci
Kompletní kolekce královských měst, oceán, duny Sahary, zasněžené štíty Atlasu, kaňony, polopenze v ceně, ideální doba pro návštěvu, let přímo do Marrákeše
Program:
1.den Ráno odlet z letiště Schwechat ve vídni. ck zajišťuje svoz autobusem Regiojetu z Prahy a brna
přímo na vídeňské letiště. odlet do maroka. Let z
vídně trvá přibližně 5 hodin. Přílet do Marrákeše,
metropole jižního maroka a jednoho z nejorientálnějších měst světa. Po ubytování prohlídka historického centra královského města, které dalo
jméno celé zemi. Labyrint tržišť a uliček s tradičními řemesly (včetně barvíren kůží), náměstí
jemaa el Fna s akrobaty, zaklínači, vypravěči nebo
tanečníky, zřejmě nejživější prostranství v celé
zemi. večeře a nocleh.
2.den dopoledne prohlídka nejvýznamnějších marrákešských památek – medresa a mauzoleum z
éry saadských sultánů, palác bahia – sídlo velkovezíra. Poté přejezd k Atlantiku a prohlídka
nejpůsobivějšího marockého přímořského
města – Essauwira s koloniálními hradbami a
městskou výstavbou, orientálními trhy a rybářským přístavem. večeře a nocleh.
3.den dopoledne program v nejpůsobivější části
Casablanky, největšího marockého města. Prohlídka Hassanovy mešity, která vyrůstá přímo z
atlantiku a je nejvyšší náboženskou stavbou světa
a zároveň největší africkou islámskou svatyní. odpoledne prohlídka marocké metropole Rabat –
sídlo krále, mauzoleum marockých panovníků, labyrint tržišť starého města, středověká kasba s
andaluskou čtvrtí a výhledy na ústí řeky Bou
Regreg, minaret velkolepé středověké mešity a
opevněné středověké mauzoleum – chellah. večeře a nocleh.
4.den dopoledne prohlídka královského města
Meknes, které bylo za vlády megalomanského
sultána moulaye ismaila v 17. století, jednou ze
světových metropolí – medresa, hlavní náměstí,
hradby a trhy. odpoledne prohlídka královského
Fesu, který je nejzachovalejším středověkým
městem v africe. Fes kdysi patřil ke světovým
metropolím, dodnes zůstává intelektuálním centrem země – královský palác, rozlehlá medina s
labyrintem tržišť a tradičních řemesel (včetně
fotogenických barvíren kůže), medresa z merenidského období, kairuanská mešita s nejstarší
univerzitou na světě. večeře a nocleh.
5.den dopoledne cesta přes Střední Atlas – cedrové a

korkové lesy, fotografování opic. odpoledne příjezd na Saharu, vyhlídka na oázu a kaňon ziz.
večer fakultativní výlet džípy na Saharu (cca
25 €) – písečné duny erg chebbi, které dosahují
výšky až 100 m. možnost projížďky na velbloudech, pozorování západu slunce na poušti.
večeře a nocleh v pouštním městě Erfoud. večeře a nocleh.
6.den Procházka v kaňonu Todra, který svírají až 250
m vysoké stěny atlasu, vyhlídky na hliněnou
vesnici – ksar v datlové oáze Tinerhir. Cesta
berberských ksúrů a kaseb s fotogenickými zastávkami v místech, kde se zastavil čas ve středověku. Fakultativní výlet džípy do útrob atlasu
k jedinečným přírodním kulisám (cca 45 €) údolí říčky Ngoun, kaňon Colorado, skalní
útvary, jeskynní obydlí nomádů, tradiční hliněné
vesnice. večeře a nocleh.
7.den zastávky v oáze Skoura, kde se nachází nejpůsobivější berberská kasba (hliněný hrad), a v
Ourzazate, které představuje centrum východního maroka s hradem berberského paši. Prohlídka největší marocké opevněné vesnice – Ait
Benhaddou, která bývala důležitou zastávkou
karavan, jež putovaly z timbuktu napříč Saharou. večeře a nocleh.
8.den Ráno přejezd Vysokého Atlasu, nejvyšších hor
severní afriky přes průsmyk Tizi-n-Tichka ve
výšce 2.300 m. transfer na letiště v marrákeši.
kolem poledne odlet. večer přílet do vídně a
transfer stejným způsobem jako při odletu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí v hotelech***,
obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu minibusem po
maroku, průvodce a zákonné pojištění

Termín
11.03. – 18.03. 2018
03.11. – 10.11. 2018

cena
25.990,-kč
25.990,-kč

Akce: Při zakoupení zájezdu do 31.1.2018 sleva 1 000,-Kč

www.acestuj.cz

hotely s
polopenzí
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Letecké POznávAcí zájezdy
KAnársKÉ ostrovy - tenerIfe a Gomera
Hledání ztracené Atlantidy
Kompletní kolekce přírodních a historických zajímavostí největšího kanárského ostrova, komfortní
ubytování u moře, optimální doba pro návštěvu, po stopách Kryštofa Kolumba, nejvyšší hora Atlantiku, pozorování velryb, třetihorní pralesy na ostrově Gomera, historická města, polopenze v ceně.
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Program:
1.den odlet na kanárské ostrovy. Let z Prahy trvá přibližně 5 hodin. Přílet na ostrov tenerife. Ubytování.
Stravování začíná večeří.
2.den odpočinek u moře.
3.den Okruh ostrovem Tenerife – cesta tajemnou atlantidou s připomínkami stop po záhadném národě
Guančů: NP Caňadas (lávová pole, sopečná kaldera, skalní útvary) a fakultativně výjezd lanovkou
na vrchol sopky Pico de Teide (3 700 m n. m., nejvyšší hora Španělska i atlantiku, měřeno od mořského dna jde o třetí nejvyšší sopku světa cca
25 €), cesta vyhlídkovou silnicí západem ostrova
přes pohoří Teno – vyhlídky na Gigantické útesy,
které kolmo spadají do moře z výšky 600 m. zastávka v bývalé pirátské vesnici Masca (úchvatná
horská scenérie). odpoledne program na severním
pobřeží: malebné historické městečko Garachico
(sevřené mezi dvěma živly – mořským příbojem a
lávou ze sopky) a Icod de los Vinos (historická architektura se dřevěnými balkóny, největší dračinec
na ostrově – údajně 1.000 let starý).
4.den Fakultativní výlet katamaranem za velrybami kulohlavci (cca 55 €) k jihozápadnímu pobřeží
ostrova v blízkosti Gigantických útesů. odpočinek
u moře.
5.den Výlet do největších měst ostrova: La Laguna (bývalá ostrovní metropole, historické domy španělských cukrobaronů a obchodníků, katedrála,
památka UneSco), Santa Cruz (metropole kanárských ostrovů – Španělské náměstí s umělou lagunou, přístav, unikátní auditorium) a vykoupání
na největší ostrovní pláži – Teresitas (světlý saharský písek, palmy, kulisa ostře řezaných hor).
6.den celodenní fakultativní výlet lodí na ostrov Gomera
- třetihorní mlžné vavřínové pralesy, ukázka hvízdavého jazyka, terasovitá políčka, útesy a San Sebastian – metropole ostrova s památkami na
přistání kryštofa kolumba (cca 65 €).
7.den Prohlídka historického města orotava. Fakultativní
výlet do botanické zahrady zábavního parku Loropark - delfíni, obří akvárium, kosatky, nejvíce druhů
papoušků na světě nebo největší umělá ledová kra
pro tučňáky na světě (cca 35 €).
8.den Stravování končí snídaní. odlet do ČR. návrat
domů.

Ubytování: 7x nocleh ve dvoulůžkových pokojích (s vlastním soc.zařízením, tv, ledničkou, klimatizací a balkónem
nebo terasou) v hotelu turquesa Playa **** v letovisku
Puerto da la cruz, jen 150 m od vyhlášené černé pláže jardin. Hotel dává k dispozici bazény, lehátka a slunečníky.
Polopenze je formou švédských stolů. Hotel je uzpůsoben
pro handicapované klienty. Leží v blízkosti elegantní přímořské promenády.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí v hotelu****,
obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu busem nebo
minibusem na tenerife, průvodce, komplexní cestovní a zákonné pojištění
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři, vstupy a fakultativní výlety

Termín
1.10. – 8.10. 2018

cena
23.900,-kč

Akce: při zakoupení do 28.2. 2018 sleva 500,- Kč

luxusní
hotel
u moře
s polopenzí

www.cestovkapohoda.cz

Letecké POznávAcí zájezdy
KvĚtInovÝ ostrov MAdeIrA
To Ostrov v Atlantiku mezi Afrikou a Evropou s příjemným celoročním počasím. Ostrov květin,
vodopádů, hor, útesů, třetihorních pralesů a skvělých výhledů. Ostrov rakouské Sissi a dalších
aristokratů, výborného vína a malebných měst. Výlet na ostrov Porto Santo
Program:
1.den odlet z Prahy na madeiru. Přílet na ostrov a transfer
do hotelu na okraji Funchalu. Procházka v lázeňské
části ostrovní metropole Funchal. večeře a nocleh.
2.den celodenní prohlídka Funchalu: dopoledne centrum - katedrála, socha Sissi, park Santa catarina,
tržnice (květiny a ryby espady). odpoledne výjezd
na horu Monte a prohlídka kostela s náhrobkem
posledního českého krále karla i. návštěva tropické zahrady. možnost sjezdu na vyhlášených
sáňkách – toboggan. večeře a nocleh.
3.den Okruh po jižním pobřeží Madeiry: zastávka na
vyhlídkové terase Eira do Serrado, ochutnávka
místních likérů a kaštanových koláčů, sestup do
impozantního vyhaslého kráteru Curral das
Freiras. odpoledne dosažení druhého nejvyššího útesu na světě – Cabo Girao (580 m). zastávka v městečku Camara de Lobos, které si
oblíbil Winston churchill. Fakultativně návštěva
Botanické zahrady. večeře a nocleh.
4.den Program na severním pobřeží Madeiry: zastávka
na vyhlídce Encumeada, odkud lze přehlédnout
všechny strany ostrova, hory i pobřeží. Procházka
v oblasti Rabacalu – nenáročné putování podél
levady – akvaduktu v třetihorním vavřínovém
pralese, zastávky u vodopádů. Prohlídka Porto
Moniz s pevností, mořskými jezírky v pobřežních
skalách a terasovitými políčky v okolí. zastávka u
Ribeiry da Janela, kde vodopády dopadají na pobřežní silnici. večeře a nocleh.
5.den Program na východním pobřeží Madeiry: mys
Ponta de Sao Lourenco - nenáročná túra vulkanickou pouští a po útesech. odpoledne prohlídka města Machico, kde se poprvé vylodili
evropští objevitelé ostrova. Průjezd kolem banánových plantáží a zastávka u sochy Krista v
Garajau (zmenšená replika sochy z Rio de janeira). večeře a nocleh.
6.den celodenní fakultativní výlet do madeirských hor:
výjezd na vrchol hory Pico de Areiro (1.800 m
n.m.). Nenáročná túra po hřebenu nejvyšších
madeirských hor (dle individuálních možností
až k nejvyšší hoře ostrova – Pico de Ruivo, fantastické výhledy. odpoledne zastávka v Ribeiro
Frio – pstruží sádky a procházka podél levady
na vyhlídku. zastávky v městečku Porto Cruz a
u barevných domků s doškovými střechami v
Santaně. cena výletu: cca 55 €. večeře a nocleh.

7.den celodenní fakultativní výlet na Porto Santo,
které je druhým největším ostrovem madeirského archipelagu – okružní jízda, větrné
mlýny, největší písečná pláž, ostrovní metropole Vila Baleira s domkem kryštofa kolumba.
cena výletu: cca 65 €. večeře a nocleh.
8.den odlet z madeiry. návrat domů.
Ubytování: 7x nocleh s polopenzí v hotelu*** Dom Pedro
Garajau, který se nachází v klidné oblasti na východním
předměstí ostrovní metropole Funchal, konkrétně ve vesničce Garajau. v blízkosti hotelu se nachází restaurace, supermarket i kavárna. Hlavní atrakcí Garajau je monumentální
socha krista, od níž vede lanovka na kamenitou pláž. Hotel
dává k dispozici celkem 3 bazény (2 venkovní a 1 vyhřívaný
vnitřní), sluneční terasu u bazénu, bar a wi-fi v prostorách
recepce. Pokoje mají vlastní soc. zařízení, tv a balkón. Snídaně je podávána formou kontinentálního bufetu, večeře
jsou servírované. ostrov madeira na mapě najdete asi 1000
km jihozápadně od Portugalska, 600 km západně od maroka a 450 km severně od kanárských ostrovů. Geograficky
patří k africe, politicky k Portugalsku a evropské unii. Po
celý rok má jarní počasí (kolem 20 °c).
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí v hotelu***, pobytovou taxu, obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu
po ostrově, průvodce, komplexní a zákonné pojištění.

Termín
28.05. – 04.06. 2018

cena
24.990,-kč

Akce: Při zakoupení zájezdu do 31.1.2018 sleva 500,-Kč

www.acestuj.cz

polopenze
a komplexní
cestovní
pojištění
v ceně
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Letecké POznávAcí zájezdy
veLKá IndIánsKá CestA stŘední AMerIKoU
MeXIKo, GUAteMALA a BeLIze + salvador a Honduras
To nejlepší ze Střední Ameriky, kompletní kolekce indiánských památek, vulkány, koupání
v Karibiku i Pacifiku, možnost odpočinku v centru významných historických měst, div světa
Program:
1.den odlet z Prahy.
2.den Přílet do mexické metropole. Mexico City –
hlavní náměstí zocalo, pěší zóna, Latinskoamerická věž, Plaza Garibaldi s tradičními muzikanty
aj. nocleh v centru mexico city.
3.den Posvátná místa aztéků: Tenochtitlan – pozůstatek pyramidy a muzeum a město bohů Teotihuacan s gigantickými pyramidami z doby
1000 let před aztéky. nocleh v centru mexico
city.
4.den výlet za nejslavnější toltéckou památkou – Tula
(tisíc let staré gigantické sochy a pyramidy).
nocleh v centru mexico city.
5.den dopoledne fakultativní výlet do Cortesova sedla
pod nejslavnější americkou sopkou – Popocatepetlem – 5.430 m (cca 30 $). odpoledne prohlídka Antropologického muzea, které
soustřeďuje komplexní sbírku mexických indiánských kultur. nocleh v centru mexico city.
6.den Přejezd do oblasti Puebly – jedinečný mariánský kostel v Tonantzintle (indiánské baroko),
svaté indiánské město Cholula s největší americkou pyramidou a výstavné koloniální město
Puebla. (druhá největší americká katedrála).
nocleh.
7.den Tehuacanské údolí – saliny a kaktusové lesy
pouště uprostřed mexika. večer příjezd do
oaxacy. nocleh.
8.den Oaxaca – koloniální architektura a zapotécká
metropole Monte Alban (akropole na jaguářím
vrchu s pyramidami zapotécké kultury z první

9.den

10.den
11.den

12.den

13.den

14.den
15.den

poloviny 1.tisíciletí n.l.). noční přejezd do
mexického státu chiapas.
San Cristobal – indiánsko-koloniální horské
město (působivá architektura a trhy). možnost
výletu do indiánských vesnic v okolních horách
(cca 20 $). nocleh v centru San cristobalu.
Fakultativní výlet do velkolepého mayského
města v džungli - Palenque (cca 50 $). nocleh
v centru San cristobalu.
výlet ke kaňonu Sumidero (až kilometr vysoké
kolmé stěny, krokodýli, projížďka lodí a vyhlídky
z horní hrany) a koloniální město Chiapa de
Corso. nocleh v centru San cristobalu.
celodenní přejezd na guatemalskou hranici
a poté horskou krajinou Guatemaly do
Panajachelu u jezera Atitlan, které je rámováno vulkány a indiánskými vesnicemi. nocleh.
dopoledne prohlídka horského indiánského
města Chichicastenango, kde se koná největší
indiánský trh Střední ameriky a kde přežívají pohanské tradice (uctívání křesťanských světců i
pohanských mayských idolů). odpoledne přejezd do Antiguy, historického koloniálního
města, které bylo v 17. století metropolí Střední
ameriky. nocleh v centru antiguy.
Pobyt v antigui. Fakultativní výlet na činnou
sopku Pacayu (2.550 m) – pěšky nebo v sedle
koně (cca 20 $). nocleh v centru antiguy.
Fakultativní výlet do Salvadoru (nejmenšího státu
pevninské Střední ameriky) – dosažení pobřeží
Pacifiku – vulkanické pláže s kokosovými
palmami (cca 50 $). nocleh v centru antiguy.

kompletní
kolekce
indiánských
památek
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Letecké POznávAcí zájezdy
16.den Fakultativní výlet do Hondurasu – mayské
město Copan s jedinečnými stélami (cca 50 $).
noční přejezd do Floresu, do oblasti tropického
deštného pralesa.
17.den Prohlídka zapomenutého mayského královského města v pralese Tikal (vysoké pyramidy,
nosálové, řev džungle), cesta podél jezera
Peten Itza a příjezd do městečka Flores na ostrově v jezeře. nocleh.
18.den Přejezd na hranice do Belize (jediná anglicky
mluvící země pevninské Střední ameriky) a prohlídka mayského města Xunantunich. zastávka
v metropoli - Belize City. večer překročení mexických hranic. nocleh v chetumalu.
19.den cesta vnitrozemím poloostrova Yucatan. Příjezd do historického koloniálního města Valladolid a možnost koupání v krasové jeskyni
Dzitnup. nocleh v centru valladolidu.
20.den Fakultativní výlet do yucatanské metropole meridy (koloniální architektura) a do oblasti Puuc:
mayské město Uxmal s pyramidou oválného půdorysu (cca 50 $). nocleh v centru valladolidu.

21.den Prohlídka jedinečně zachovalého maysko-toltéckého městs Chichen Itza (dokonalá kukulkánova pyramida, obětní studna, observatoř
aj.), které bylo roku 2007 zapsáno mezi 7 novodobých divů světa. Přejezd ke karibiku. dosažení atlantiku. nocleh v tulumu.
22.den Prohlídka mayského pevnostního města Tulum
a koupání v Karibiku. nocleh v tulumu.
23.den koupání v karibiku a večer odlet.
24.den večer návrat domů.
Cena zahrnuje: 19x ubytování v penzionech a turistických hotelech (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu linkovými
busy a najatými mikrobusy a průvodce a zákonné
pojištění.
Cena nezahrnuje: Fakultativní výlety, vstupy, stravování
a cestovní pojištění.

Termín
24.11. – 17.12. 2018

cena
61.990,-kč

Akce: při zakoupení do 30.4.2018 sleva 2.000,- Kč

div
světa

www.acestuj.cz
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jednOdenní POznávAcí zájezdy - rAkOuSkO
roMAntICKÉ ÚdoLí WACHAU - s plavbou lodí po dunaji

Program: krátká pro- 5,- €/ dosp. os., 1,- € /děti 6-16let). cesta zpět přes zwettl
hlídka kremsu, poté a třeboň.
plavba lodí do melku Odjezd: v 6.00 hod – České budějovice – stanoviště mHd
(cca 3 hodiny), během na mariánském náměstí - návrat ve večerních hodinách.
které uvidíte kláštery, možnost nástupu v třeboni.
malebné vesničky i přírodu (terasovité vinice).
Termín
cena včetně lodního lístku
krátká procházka měs12.5., 09.06., 10.06., 11.08., 23.09. 2018 1.280,- kč
tečkem melk s velkolepým klášterem (vstup do kláštera vč.
klášterních zahrad cca 12,- €, pouze do klášterních zahrad 580,-/ dítě do 10 let, 930,-/dítě 10-15 let

jezerA soLnÉ KoMory
Program: zastávka u jezera mondsee, projížďka
okolo jezera Wolfgangsee, prohlídka okouzlujícího městečka Hallstatt,
terasovitě rozloženého
nad jezerem Hallstättersee, výjezd autobusem k
jezeru
Gosausee

s vyhlídkou na stále zasněžený dachstein. zpět průjezd
okolo jezera traunsee.
Odjezd: v 7.00 hod - České budějovice – stanoviště mHd
na mariánském náměstí - návrat ve večerních hodinách.

Termín

cena

06.05, 23.06, 07.07., 15.09. 2018

680,- kč

HrAd HoHenWerfen A oBŘí Ledová jesKynĚ – největší na světě
Program: Pěšky nebo lanovkou k dr. oedl Haus. odtud
pěšky k obří ledové jeskyni –
zpřístupněn cca 1 km chodeb
ledovými paláci. odpoledne
možnost prohlídky hradu Hohenwerfen (vstup cca 12 € / dospělý, 6,50 € děti 6-15). z
hradu krásné výhledy do údolí

řeky Salzach. možnost využít výtah od parkoviště na
hrad (cca 3,5 €). trasa výletu je v kopcovitém terénu.
Odjezd: v 5.30 hod - České budějovice – mariánské
náměstí, návrat ve večerních hodinách

Termín
08.09. 2018

cena včetně lanovky a jeskyně
1.290,- kč

Cena děti do 14 let 1.080,-Kč – včetně lanovky a vstupného do jeskyně

ALpsKÉ soUtĚsKy
Program: návštěva nej- dlouhá, začíná přímo z horské obce Weissbach. v odpokrásnějších soutěsek na ledních hodinách návštěva městečka Lofer.
severu alp. Soutěska Odjezd: v 5.30 hod. – České budějovice – parkoviště
vorderkaserklamm – di- Peugeot - návrat ve večerních hodinách
voká soutěska plná kaskád.
jeskyně
Lamprechtshöhle
–
jeden z nejrozsáhlejších
jeskynních systémů v
Termín cena včetně vstupu do soutěsek a jeskyně
evropě. Soutěska Se11.08. 2018
960,- kč
isenbergklamm je 600 m 800,- Kč - dítě do 15 let - včetně vstupu do soutěsek a jeskyně
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jednOdenní POznávAcí zájezdy - rAkOuSkO
vídeŇ – sCHÖnBrUnn (nejstarší zoo na světě, císařská rezidence)
Program: Uprostřed parku
zámku Schönbrunn navštívíte zoo (založena v r.
1752), které jako jedné
z pouhých 5 zahrad svěřila
Čína pár pand. velkým úspěchem je narození mláděte
tomuto páru. k dalším atrakcím patří mimo jiné pavilon velkých kočkovitých šelem,
pavilon s akvárii a terárii, korálový útes, opičí ostrůvky,
pavilon deštného pralesa …celkem více než 400 druhů

zvířat (vstupné 16 €, děti 8 €). můžete se projít parkem,
navštívit zámek Schönbrunn (vstupné cca 10 €), skleník palem, muzeum kočárů…….
Odjezd: v 7.00 hod – České budějovice – mariánské náměstí, stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách.
možnost nástupu v třeboni.

Termín

cena

28.04., 29.04. 2018
23.06., 24.06., 15.09. 2018

560,- kč
560,- kč

HorsKoU ŽeLeznICí do seMMerInGU (UnesCo)
Program: jízda horskou
dráhou Semmeringbahn z
Payerbachu do Semmeringu – tato část tratě je
dlouhá 22 km a je na ní 14
tunelů a 12 viaduktů. Procházka na výhledy na nejatraktivnější část železnice,

prohlídka města Semmering a návštěva poutního kostela
maria Schutz. odpoledne prohlídka hradu Forchtenstein.
Odjezd: v 5.30 hod - České budějovice – stanoviště mHd
na mariánském náměstí - návrat ve večerních hodinách.

Termín

cena vč. jízdenky a vstupu na hrad

09.06. 2018

1.230,- kč

dACHsteIn - vyHLídKA „pĚt prstŮ“ A veLKá Ledová jesKynĚ
Program: jízda lanovkou z obertraunu k
zastávce Schönbergalm. Prohlídka velké
ledové jeskyně. Poté
jízda 2. úsekem lanovky na vrchol krippenstein, kde se
nacházejí vyhlídky Welterbespirale („Spirála světového
dědictví“) a „Pět prstů“ s jedinečným pohledem na

dachstein a oba jeho ledovce. vyhlídka má 5 různých
můstků a připomíná tvar ruky. nachází se nad více než
400m hlubokou propastí v oblasti Hallstatt-dachstein.
možnost procházky.
Odjezd: v 6.00 hod - České budějovice – mariánské náměstí, stanoviště mHd – návrat ve večerních hodinách

Termín

cena vč.vstupů do jeskyní a lanovky

07.07., 15.09. 2018

1.860,- kč

1.450,- Kč - dítě 6 -15 let, 770,-Kč dítě do 6 let

vodopády A soUtĚsKy ÖtsCHerU A MArIAzeLL
Program: v malebné přírodní rezervaci Ötscherland se Odjezd: v 6.00 hod - České budějovice – mariánské návydáme od jezera erlaufstausee do nitra soutěsky městí, stanoviště mHd – návrat ve večerních hodinách
přezdívané Grand canyon Rakouska k turistické chatě
Termín
cena vč.vstupů do soutěsky
Ötscherhaus, možnost občerstvení. Procházka
19.05. 2018
770,- kč
k překrásnému vodopádu mirafall a průchod soutěskou
po proudu říčky Ötscher až k rozcestníku u vodní
elektrárny. odtud budeme stoupat kolem velkého vodopádu Lassingfall až k vodní nádrži Stausee a následně
k autobusu. odpoledne návštěva poutního místa
mariazell s kostelem zasvěceným narození Panny marie
se zázračnou kaplí u Svaté studny, kaplí sv. michala
a křížovou cestou.
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jednOdenní POznávAcí zájezdy – německO
pAsov a LIneC - lodí po modrém dunaji
Program: Prohlídka Pasova, přejezd autobusem podél
řeky dunaje do engelhartszellu, prohlídka městečka s klášterem a odtud plavba lodí do Lince (cca 3.30 hod) po druhém nejdelším veletoku evropy. na závěr prohlídka Lince.
Odjezd: v 5.00 hod – České budějovice - mariánské náměstí, stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách.

Termín

cena vč. lodního lístku

29.04., 20.05. 2018
03.06., 16.09. 2018

1.090,- kč
1.090,- kč

dítě 6-13 let 790,-Kč, dítě do 6 let 490,-Kč

norIMBerK – delfinárium a zoo
Program: celodenní pobyt v překrásné zoo s představením v nově otevřeném delfináriu. Představení cvičených
delfínů a lachtanů trvá cca 30 minut a probíhá 3 x denně.
kromě těchto zvířat jsou zde např. opice, medvědi, různé
šelmy, antilopy…. děti jistě neopomenou navštívit vybavená hřiště a dětské koutky. vstupné do zoo činí 14 € pro
dospělého a 7 € pro děti do 13 let.
Odjezd: v 5.00 hod – České budějovice, mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat v pozdních nočních hodinách.

Termín

cena

21.07. 2018
28.09. 2018

990,- kč
990,- kč

970,-Kč (dítě do 15 let)

BerCHtesGAden - vrchol Kehlstein ,,orlí hnízdo,,

Program: Prohlídka nechvalně známého Hitlerova
,,orlího hnízda,, (1834 m n.m.) - výjezd místním autobusem a výtahem. Překrásný výhled na berchtesgadenské alpy – hora Watzmann, Salcburk…. odpoledne
procházka kouzelným městečkem berchtesgaden a po
břehu smaragdového alpského jezera königsee.
Odjezd: v 5.30 hod – České budějovice - mariánské náměstí, stanoviště mHd – návrat ve večerních hodinách

Termín
16.06., 17.06. 2018
28.07., 29.07. 2018
26.08., 08.09., 15.09. 2018
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cena vč. výjezdu na Kehlstein
a výtahu na vyhlídku

1.180,- kč
1.180,- kč
1.180,- kč

990,- Kč - dítě do 14 let
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jednOdenní POznávAcí zájezdy – německO
LeGoLAnd – svět ze stavebnice LeGo – den plný atrakcí a zážitků
Program: celodenní návštěva
Legolandu pro zábavu nejen
dětí, ale i dospělých. miniland
sestavený z 25 mil. lego kostiček, safari, vláček, lodičky,
autodráha, horská a vodní
dráha... možnost občerstvení
a nákupu stavebnic Lego v areálu. od roku 2009 nová

atrakce - akvárium se živými žraloky
Odjezd: v 3.15 hod – České budějovice - mariánské náměstí, stanoviště mHd, návrat 24.06., 29.09. v časných
ranních hodinách

Termín

cena včetně vstupu

23.06. – 24.06. 2018
28.09. – 29.09. 2018

1.550,- kč
1.550,- kč

1.490,-Kč/dítě do 11 let

neUsCHWAnsteIn A HoHensCHWAnGAU - zámky šíleného krále
Program: Prohlídka neuschwansteinu - velkolepého
zámku, umístěného na vysokém skalnatém vrchu
v bavorských alpách, který nechal vybudovat bavorský
král Ludvík ii. jeho pohádková silueta korunovaná věncem věží je notoricky známá a posloužila například
Waltu disneymu jako inspirace pro zámek Sněhurky.
Prohlídka zámku Hohenschwangau (nedaleko zámku
neuschwanstein), který byl oblíbeným letním sídlem
bavorského krále maxmiliána ii, jenž vládl v letech 1848
až 1864 a byl otcem Ludvíka ii.
Odjezd: v 5.00 hod – České budějovice - mariánské
náměstí, stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách

Termín
12.05. 2018
28.09. 2018

cena
790,- kč*
790,- kč*

* + kombinované vstupné (platba předem v EUR v CK) do obou zámků cca 25,EUR / os.,vstupné do jednoho zámku cca 13,- EUR / os., děti do 18 let pouze
rezervač. poplatek 1,- EUR

BAyern pArK – zábavní park
Program: návštěva zábav- další). Park se nachází v německu u obce Reisbach.
ného parku, kde váš čeká 75 Odjezd: v 6.30 hod - České budějovice – mariánské náatrakcí pro malé i velké pří- městí, stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách
znivce radovánek (dvojitá vltermín
cena vč. vstupu do parku
nitá skluzavka, jezdecká
02.06., 06.07. 2018
1.080,- kč
dráha pro koně, horská
11.08.,
28.09.
2018
1.080,- kč
dráha, velký řetízkový kolotoč, divoká vodní dráha a 550,-Kč / dítě do 100 cm

MnICHov – proHLídKA AUtoMoBILKy BMW
Program: cca dvouhodinová prohlídka v automobilce
bmW (platba v eUR předem v ck) a návštěva
historických a kulturních zajímavostí mnichova – karlovo náměstí, chrám Panny marie, Stará a nová radnice,
mariánské náměstí, dvorní pivovar.
Odjezd: v 6.00 hod - České budějovice – mariánské
náměstí, návrat ve večerních hodinách

termín

cena vč. vstupu do parku

08.05. 2018
28.09. 2018

790,- kč
790,- kč

Zájemci o prohlídku BMW 9,-EUR / osoba
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jednOdenní Adventní zájezdy
vídeŇ - historická a vánoční z Českých Budějovic
Program: Prohlídka
historických památek
s průvodcem, návštěva muzeí nebo vánočních
trhů,
individuální program.
Odjezd: v 8.00 hodin
– České budějovice mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách. možnost nástupu v třeboni.

Termín
24.11. 2018
25.11. 2018
01.12. 2018
02.12. 2018
08.12. 2018
09.12. 2018
15.12. 2018
16.12. 2018

cena
560,- kč
560,- kč
560,- kč
560,- kč
560,- kč
560,- kč
560,- kč
560,- kč

U sobotních termínů si budete muset koupit jízdenku na MHD (cca 4,80 € ).

sALCBUrK A KrAMpUsLAUf ve sCHLAdMInGU
Program: Prohlídka Salcburku s průvodcem, návštěva vánočních trhů, individuální volno.
navečer přejezd do ScHLadminGU na největší průvod
čertů v evropě zvaný „krampuslauf“ (vstup cca 12,- €/
dosp.os., 6,- € / děti 5-12 let) ) - fantastická podívaná: více
než 1000 čertů v originálních starých maskách nebo maskách vyrobených podle tradice bude před vašimi zraky sršit
oheň a dým a tancovat divoké reje... největší sešlost čertů
v celé evropě trvá až do nočních hodin. kromě pekelných
družin na vozech i pěšmo budete moci ochutnat místní adventní speciality. Po průvodu odjezd zpět do ČR.
Odjezd: v 8.00 hod – České budějovice - mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat v časných ranních hodinách druhý
den.

Termín
24.11. 2018

cena
790,- kč

sALCBUrK A BAd IsCHL v AdventU

Program: zastávka v bad ischlu, v Salcburku prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva vánočního trhu,
individuální program.
Odjezd: v 7.00 hod – České budějovice - mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat v pozdních večerních hodinách.
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Termín
01.12. 2018
08.12. 2018
16.12. 2018
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cena
650,- kč
650,- kč
650,- kč

jednOdenní Adventní zájezdy
LIneC v AdventU
Program: Prohlídka
historických památek s
průvodcem, návštěva
vánočních trhů, individuální program, možnost projížďky vláčkem
Linz city express (cca

9,- € / dosp. osoba, cca 5,- € / děti 3 - 14 let)
Odjezd: v 08.30 hod. v sobotu 24.11., 15.12., v 10.00
hod. v neděli 25.11., 09.12., Č. budějovice - mariánské
náměstí, stanoviště mHd, návrat ve večerních hodinách

Termín
24.11., 25.11., 09.12., 15.12. 2018

cena
350,- kč

MnICHov - advent v hlavním městě Bavorska
Program: Prohlídka historického města: karlovo náměstí,
chrám Panny marie, Stará a
nová radnice, mariánské náměstí,
dvorní
pivovar…
adventní trh se konal v r. 1806
před radnicí poprvé, dnes je

vánočních stánků více než 200...
Odjezd: v 5.00 hod. – České budějovice - mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat v pozdních večerních hodinách

Termín
01.12. 2018

cena
750,- kč

pAsov – advent ve městě na soutoku tří řek
Program: okružní jízda
autobusem s možností nákupů, prohlídka památek s
průvodcem, návštěva vánočního trhu a nákupní
třídy, volno.

Odjezd: v 7.30 hod – České budějovice - mariánské náměstí, stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách.

Termín
01.12., 08.12., 15.12. 2018

cena
410,- kč

pAsov A terMáLní LáznĚ BAd fŰssInG
Program: Prohlídka pamá- v termálních lázních badFüssing - možnost výběru lázní.
tek s průvodcem, návštěva Odjezd: v 7.00 hod - České budějovice - mariánské návánočního trhu a nákupní městí, stanoviště mHd - návrat ve večerních hodinách
třídy, při přejezdu do lázní
Termín
cena vč. vstupu do lázní
zastávka u od aldi, odpoledne koupání 5 hodin 01.12., 02.12., 08.12., 09.12., 15.12., 16.12. 2018 690,- kč

norIMBerK – metropole německých vánoc
Program: Prohlídka památek s průvodcem - gotická
kašna Schöner brunnen, chrám Sv. vavřince, Panny
marie s orlojem, Sv. Sebalda, císařský hrad, Spital, kde
byly uloženy římské korunovační klenoty, radnici s možností návštěvy podzemí, kde je středověké vězení s výstavou středověkých mučidel. největších vánoční trhy s
typickou bavorskou atmosférou, volno.
Odjezd: v 5.00 hod – České budějovice – mariánské náměstí, stanoviště mHd - návrat v pozdních nočních hodinách.

Termín
01.12. 2018

cena
790,- kč
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jednOdenní Adventní zájezdy
Adventní dráŽĎAny - nejstarší německý vánoční trh
Program: Prohlídka
památek s průvodcem – světoznámá
obrazárna zwinger,
sídelní zámek saských
kurfiřtů,
Semperova opera,
brühlova terasa na
nábřeží Labe, rekonstruovaný Frauenkir-

che (možnost výjezdu na kupoli), vyhlášené vánoční
trhy. na altmarktu se konají nejstarší vánoční trhy v německu. ochutnávka mj. věhlasné vánoční štoly. možnost nákup v obchodních domech na ulici Pragerstrasse
a Wilsdrufferstrasse.
Odjezd: v 5.00 hod – České budějovice – mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat v pozdních večerních hodinách.

Termín
08.12. 2018

cena
780,- kč

Adventní BrAtIsLAvA
Program:
Prohlídka
města s průvodcem –
bratislavský hrad, katedrála Sv. martina, michalská brána,
Slovenské národní divadlo, Hlavní náměstí se
Starou radnicí… indivi-

duální návštěva vánočních trhů (tradiční řemesla, kulinářské speciality, kulturní vystoupení..)
Odjezd: v 07.00 hod – České budějovice – mariánské
náměstí, stanoviště mHd - návrat v pozdních večerních
hodinách.

Termín
24.11. 2018

cena
790,- kč

Adventní BUdApeŠŤ
Program: Prohlídka města s průvodcem – Parlament, katedrála sv.
Štěpána, nábřeží, matyášův chrám
na Hradním vrchu, výhled z Gellértu,
Rybářská bašta, Rákocziho třída, vánoční trhy na vörösmártyho náměstí
(tradiční lidové a řemeslné výrobky,
pestrý kulturní program, perníčky,

langoše či svařené víno…). Specialitou je adventní kalendář
z oken jednoho z nejhezčích domů na náměstí, ve kterém
sídlí kavárna Gerbeaud.
Odjezd: v 5.00 hod – České budějovice – mariánské náměstí,
stanoviště mHd - návrat v pozdních večerních hodinách.

Termín
01.12. 2018

cena
890,- kč

soLná KoMorA – Mondsee, sankt Gilgen, Bad Ischl, Gmunden
Program: dopoledne návštěva adventních trhů v městečku mondsee u
stejnojmenného jezera mondsee,
procházka malebným městečkem
Sankt Gilgen ležícím na břehu jezera
Wolfgangsee, návštěva adventních
trhů, prohlídka nejstarších solných
lázní v Rakousku – bad ischl, farní

kostel z 18.století, třída esplanade s budovami ze slavné
císařské doby. Přejezd k jezeru traunsee, do městečka
Gmunden, návštěva vánočních trhů.
Odjezd: v 08.00 hod - Č. budějovice - mariánské náměstí,
návrat ve večerních hodinách

Termín
02.12. 2018

cena
650,- kč

steyr, CHrIstKIndL, steInBACH
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můžete zaslat pohled s razítkem a
známkou přímo od Ježíška, Tradiční
průvod „Krampus und Perchten“
Program: prohlídka starobylého
Steyru (se zámkem a zachovalými
hradbami) a nedalekého christkindlu
– barokní kostel, odkud zasílají děti z
celého světa vánoční poštu, pohyb-

livé jesličky. Přejezd do Steinbachu, kde je největší adventní
kalendář a kde se koná tradiční průvod čertů a čarodejnic
„krampus und Perchten“.
Odjezd: v 08.00 hod - Č. budějovice - mariánské náměstí,
návrat ve večerních hodinách

Termín
15.12. 2018

www.cestovkapohoda.cz

cena
490,- kč

SPOrtOvní zájezdy
LyŽování v sAALBACH/HInterGLeMM A KAprUn/zeLL AM see
Oblast Saalbach-Hinterglemm-Leogang leží jižně od Salcburku, 20 km od Zell am See na konci údolí říčky Saalbach.
Lyžařský areál tvoří 200 km propojených sjezdovek v údolí s deseti vrcholy, většina vrcholů má sjezdovky s jižní i severní
orientací. Leogang je připojen k hlavní části "přes kopec".
Kaprun s ledovcem Kitzsteinhorn nabízí celoroční lyžování z výšky 3 029 m n.m. Zvláště za slunečných dnů se dostanete
do světa horských velikánů a budete plnými doušky vnímat svět třítisícových vrcholů, který vás bude obklopovat.
Ubytování: noclehy v maishofenu v PenzionU UnteRWiRt ve dvou- a více- lůžkových pokojích se společným
soc. zařízením. Pokoje jsou vybaveny Sat-tv. Pokoje s
vlastním soc. zařízením možné za příplatek. k dispozici
zdarma parkování před penzionem. Snídaně jsou servírované v restauraci penzionu, večeře o 3 chodech.
Cena zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, dopravu mikrobusem (pátek – neděle), technický doprovod a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Skipas, cestovní pojištění a vratnou
kauci za skipas 2 €/os.

Termín
05. – 21.01.2018
26. – 28.01.2018
02. – 18.02.2018
23. – 25.02.2018
02. – 18.03.2018
23. – 15.04.2018

Příplatky: Pokoj s vlastním soc. zařízením/osoba/noc
(350 kč), jednolůžkový pokoj/osoba/noc (350 kč),
nástupní místo
Odjezdové místo: Praha, Plzeň, České budějovice

cena
3.450,- kč*
3.650,- kč*
3.750,- kč*
3.650,- kč*
3.550,- kč*
3.450,- kč*

* Při vlastní dopravě sleva 600 Kč
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ODPOČINEK A KLID PRO VAŠI DOVOLENOU
Nabízíme celoroční ubytování, sportovní i turistické
vyžití. V penzionu se nachází také restaurace
s kompletním gastro zázemím. V letní sezoně bohatý
hudební a kulturní program. Skvělá poloha penzionu.
Penzion se nachází na hranici tří rekreačních oblastí.
Penzion dále nabízí:
Hřiště a velkou zahradu pro vaše děti • Půjčovnu kol •
Restauraci s předzahrádkou • Posezení v pergole
a otevřené ohniště s možností grilování • Letní
koncertní a divadelní areál s kapacitou 200 míst
(zastřešeno) • Firmám širokou paletu možností využití areálu pro různé školení, firemní večírky
a prezentace • Sál pro 150 míst • Možnost rybolovu
– soukromý rybník nedaleko penzionu • Wellness pobyty • Svatební hostiny.

SVATEBNÍ OBŘADY A HOSTINY Zcela nový sál pro svatební hostiny v kapacitě 150 osob, restaurace
a salonek pro 60 osob s kompletním zázemím, penzion se 60 lůžky ve 14 pokojích a 5 bungalovech. K restauraci
přiléhá předzahrádka s dalšími cca 50 místy k sezení a pergolou pro hudební doprovod. Zahradní areál
s pergolou a venkovním parketem pro 200 sedících osob. Venkovní parket je z větší části dostatečně
zastřešen, aby i při nepřízni počasí vše proběhlo bez rušivých momentů. Je vybaven samostatným výčepem
a barem. Kompletní gastro zázemí v dosahu v restauraci penzionu. Neomezená kapacita parkování.

•

Penzion Kamínek, Byňov 64, 373 34 Nové Hrady, ☎ +420 387 981 164, +420 724 977 094
e-mail: info@penzion-kaminek.cz • www.penzion-kaminek.cz

