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K AM SE S NÁMI MŮŽETE PODÍVAT

Vážení přátelé Pangea,
Dvacet pět let. Čtvrt století. Jedna generace. To už je doba hodná k zamyšlení. Když 
jsme s partou kamarádů v srpnu 1989 vyráželi na životní cestu do Německa, Francie a 
dokonce až do Španělska, připravovali jsme se na ní více než rok. Upravovali stařičkou 
„dvanáctsettrojku“, nacpali do ní přídavné nádrže, navařili spoustu jídla, vymysleli 
geniální skládací spaní, abychom maximálně ušetřili, a mohli projet a vidět co nejvíc. To 
úplně opomínám úsilí spojené se sháněním protekce, abychom nakonec všichni dostali 
vytoužený „devizový příslib“ a vůbec mohli odjet. Nikdy nezapomenu na to, jak jsme 
seděli poslední noc v Německu před návratem kolem ohýnku a smutně konstatovali, že 
máme vybráno s cestováním na nejmíň deset let dopředu. Tehdy jsme ještě netušili, že 
režim dle mazácké vojenské terminologie už „stříhá metr“. 
Za pár měsíců se události začaly řítit raketovým tempem a já stál před životním 
rozhodnutím, jestli opustit defi nitivu zaměstnání ve státním podniku nebo se vydat 
na naprosto neznámou a nevyzkoušenou cestu soukromého podnikání se všemi jeho 
riziky, o kterých jsme tehdy neměli ani ponětí. K nevoli mých rodičů jsem si vybral tu 
druhou variantu. Ta vidina cestování, poznávání cizích zemí a lidí byla příliš lákavá. Z 
potápěčského klubu a party nadšenců jsme se začali přeměňovat v regulérní cestovní 
kancelář. Vidina, živená od dětství knihami A. V. Friče, Hanzelky a Zikmunda a jiných, byla 
najednou nějak blízko. Vždyť země jako Anglie, Norsko nebo dokonce Jižní Amerika či 
jihovýchodní Asie byly pro nás před pár lety stejně vzdálené a nedostupné jako Měsíc 
nebo Mars. 
To bylo před pětadvaceti lety. Nutně se vkrádá otázka, jestli to rozhodnutí bylo správné. 
A já teď vím, že bylo. Ta léta cestování, poznávání jiných kultur, neuvěřitelných zážitků 
a dobrodružství se nedají srovnat s ničím. Můžete vidět stovky těch nejdokonalejších 
cestopisných fi lmů, ale nic se nevyrovná tomu neskutečnému mrazení v zádech, když 
stojíte na hraně Grand Canyonu, před vodopády Iguacú, sedíte na hliněné podlaze 
domorodé himbské chýše nebo se díváte na slona či lva a přímo cítíte jejich energii v 
jejich přirozeném prostředí. 
Tohle všechno člověku změní život a nutí vás znovu a znovu vyrážet na cesty a sbírat 
další zkušenosti a zážitky. Hledat další místa a znovu a znovu zažívat to vzrušení před 
cestou. Zase si říkat: „…tak tam se přece musím podívat!!,… tohle přece musím vidět 
na vlastní oči!!!“.

A cítím i jistou hrdost na to, že jsem se podílel na vzniku systému, který umožňuje zažít 
tyhle pocity i dalším lidem, našim klientům. Naše hotelbusy to umožňují. Cestování na 
jejich palubách dovoluje v podstatě každému bez větších problémů a úsilí navštívit místa 
a zažít to, co bylo kdysi výsadou jen malé skupinky vyvolených a nazývalo se to expedice 
nebo expediční cesta. Za těch pětadvacet let si to už vyzkoušela pěkná řádka našich 
klientů.   
Takže, co si přát do té další pětadvacítky? Jednoduše. Hlavně zdraví a snad aby ten svět 
byl méně bláznivý a klidnější, abychom si to cestování mohli v klidu užívat.

Miroslav Dohnal vedoucí provozu 
v Pangeo tours od roku 1991

místa, která s námi můžete 
navštívit hotelbusem
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O  Nás
Již 25. sezonu plníme zákazníkům životní sny. 

Z původní party několika cestovatelských 

nadšenců jsme se postupem času rozrostli 

v renomovanou cestovní kancelář.

Naší specialitou je unikátní cestování hotelbusy. 
Jsme jediní v Česku, kdo něco takového umí. Jsme na srovnatelné úrovni 

s obdobně zaměřenými cestovními kancelářemi západní Evropy.

Na palubě hotelbusů se vám otevírá Evropa, 
Blízký východ, Latinská Amerika i Afrika.

Hotelbus nabízí ideální kombinaci poznávacího charakteru 
cesty s dostatečným pohodlím vlastního zázemí – žádné každodenní 

vybalování, žádné stěhování ani stavění stanů. Tedy žádné časové ztráty.

Každý má na cestách svůj vlastní kousek 
domova. Hotelbus mu ho veze s sebou.

Hotelbus vám umožní navštívit vzdálené cíle, poznat zblízka 
život místních obyvatel, ochutnat místní speciality – a při tom 
si užívat pohodlí a zázemí, jež vozidlo představuje. A to vše za velice příznivou cenu.

Snadno se s námi dostanete do míst, kam se běžně 
málokdo podívá. Využíváme zázemí kempů, ale občas také romanticky 
táboříme pod Jižním křížem v poušti, kde máte pocit, že si na hvězdy můžete 

sáhnout. Jindy přespíme v kopcích mohutných And uprostřed naprosté pustiny 
anebo turistům dopřejeme naslouchat před spaním písním džungle.

Díky možnostem rychlého přesunu lze s našimi hotelbusy 
navštívit více zajímavých míst než s kýmkoli jiným. Navíc jste 
mnohem blíž zemi, přírodě i lidem. Je to pohodlí i romantika dohromady.

A k tomu vlastní postel, domácí kuchyně, tři jídla denně, 
která v hotelbusu uvaří posádka. Její každodenní péči, podrobnou 

znalost trasy a rodinnou atmosféru oceňují turisté všech věkových kategorií.

Objevujte svět 
s Pangeem, důvodů 
je několik:

 1. 25 let zkušeností
 2.  Bezkonkurenčně 

bohatý program
 3. Pohodlí a bezpečí
 4. Autentický zážitek
 5. Plná penze 
 6. Vlastní zázemí 
 7.  Žádné neustálé 

balení 
 8.  Profesionální 

posádka
 9. Malé skupiny
10.  Expediční 

charakter zájezdů 
a možnost 
improvizace 
díky „hotelu na 
kolečkách“
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5 kontinentů, 

přes 80 zemí 

a miliony 

kilometrů
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První exotická jízda v 1991. 
Na první exotickou jízdu jsme s turisty vyrazili na podzim 1991 a zasta-
vili jsme se až uprostřed Sahary v barvitém alžírském pohoří Hoggar.
Od té doby najezdily naše hotelbusy po Evropě, Africe, Asii, Jižní 
i Severní Americe několik milionů kilometrů.
Dvacet pět let. Pět kontinentů. Víc než osmdesát zemí.
Co je však důležitější: v hotelbusech se vezly tisíce spokojených 
zákazníků.

Urazili jsme dlouhou cestu.
Přitom jsme, jako skoro každý v těch pionýrských dobách po pádu 
železné opony, začínali takřka na koleně. Novější členové dnes už zce-
la profesionálního týmu skoro nechtějí věřit, že prvním prapředkem 
naší moderní fl otily hotelbusů byl přestavěný pojízdný rentgen LIAZ, 
z něhož si parta nadšených českokrumlovských potápěčů ještě několik 
let předtím postavila expediční vůz na cesty k moři.
Jenže když se otevřely hranice a s nimi i svět, stal se z liazky vůz na ces-
ty za moře. Před prázdninami 1991 vznikla privatizací českokrumlov-
ského AquaClubu stejnojmenná cestovní kancelář. Zdá se, že už teh-
dy jsme měli dobře našlápnuto, abychom byli jedničky: v místní nově 
vzniklé pobočce Komerční banky jsme otevírali úvěr s číslem jedna.

Cesty AquaClubu po Evropě, 
Islandu, Blízkém východu…
AquaClub nejezdil jen do Alžírska. S pradědečkem našich hotelbusů 
jsme v tom roce křižovali západní Evropu. Cesty do Británie a Norska 
se stávaly samozřejmostí. Zájem byl takový, že jsme hned v následující 
sezoně koupili další dva vozy. A o dvanáct měsíců později, v roce 1993, 
jsme investovali dokonce do pěti nových hotelbusů.
Evropu jsme pomalu měli sježděnou křížem krážem. A okolí vlast-
ně taky: Island, Maroko, Turecko, Sýrie, Izrael, Jordánsko. Byli jsme 
i v Kazachstánu.
Pak se přidala jihovýchodní Asie. Tropy, džungle i bouřlivě se rozvíjející 
velkoměsta. Nová kulturní zkušenost – a nové sebevědomí.

V roce 1997 jsme přeskočili „velkou louži“.
Tenhle svět nám začal připadat malý, a tak jsme roku 1997 přeskočili 
„velkou louži“. Nabídli jsme zákazníkům, aby se s námi vydali přes 
Atlantik. Naše posádky pak vozily české turisty napříč Spojenými stá-
ty, Mexikem a Kanadou, od New Yorku po Los Angeles a od Aljašky 
na samém severu po Yucatan na jihu.
Klientům se to líbilo, takže jsme v dalším roce vyslali přes oceán jeden 
hotelbus LIAZ, aby jezdil jen po Střední Americe. Jenže kartami za-
míchal hurikán Mitch, který tehdy zničil Nikaraguu a Honduras, takže 
průjezd byl nemyslitelný. Co teď? Zájezdy, které se měly konat za pár 
týdnů, byly beznadějně vyprodané...
Nabídli jsme změnu: místo Střední Ameriky tu Jižní. Ani jsme netušili, 
jak důležitý zlom přichází. Převezli jsme hotelbus do Venezuely a tím 
jsme, vlastně z nouze, otevřeli velkou kapitolu. Začala éra našeho do-
bývání jihoamerického kontinentu.

Teď jezdíme od Mexika po Ohňovou zemi a od Peru přes Machu 
Picchu a jezero Titicaca, přes Bolívii a argentinské pampy až k tanečni-
cím do brazilského Rio de Janeira. Přejíždíme Andy a objíždíme půlku 
kontinentu.
Samozřejmě jsme se nechovali macešsky ani k Evropě, protože 
i tam je spousta krásných míst, která stojí za to objevovat. Vyrážíme 
na oblíbený Island, možná nejúžasnější ostrov světa, do francouzské 
Provence, kde všechno voní jinak, do Skandinávie, kterou projíždí-
me až do Arktidy, protože se otáčíme na Nordkappu, nejseverněj-
ším bodu Evropy. Jako své boty známe Rusko i Portugalsko, Pobaltí 
i Španělsko, Toskánsko, Sicílii, Korsiku i Černou Horu. Jezdíme 
do Maďarska i Dolomit. Všude s našimi hotelbusy.
Nejenže rozšiřujeme trasy, takže mapa našich cest vypadá jako pavu-
čina, která omotává svět.
Navíc pořád rosteme.

V roce 2007 jsme objevili černou Afriku.
Koupili jsme další expediční vozy, tentokrát značky Volvo. Taky jsme 
objevili černou Afriku. Vozidla naší cestovní kanceláře, která se od roku 
2007 jmenuje Pangeo tours, aby lépe symbolizovala, že je doma skoro 
všude, projíždějí pouštěmi Namibie, pláněmi Tanzanie a Keni, rezerva-
cemi Botswany a Zimbabwe. A samozřejmě Jihoafrickou republikou.

Rosteme díky vám, našim klientům. Věříme, že víme, co vám na nás 
připadá zajímavé. Je to zvláštní směs romantiky a pohledu zblízka, 
který nabízíme. Naše hotelbusy dojedou kamkoliv. A přestože jsou 
to hotely na kolech, nabízejí autentičtější prožitek, než kdybyste spali 
v hotelu. S námi jste blíž lidem i zemi, kterou projíždíte. Je to, jako 
byste cestovali sami, ale přitom nepřicházíte o komfort stoprocentně 
zajištěné dopravy, ubytování, stravy i rady kvalifi kovaných průvodců.

Je to cestování, jaké má být.

Roste nejen počet zemí a cest, které zapisujeme do našeho cestova-
telského deníku, ale těší nás, že roste i počet nových hotelbusů Iveco 
Irisbus. První jsme pokřtili v roce 2010, druhý jsme spolu s vámi po-
křtili v roce 2012 a o dva roky později, na jaře 2014 jsme pokřtili naše 
třetí Iveco pro zájezdy po celé Evropě, Maroku a Turecku. 

Velký dík patří vám, našim klientů, kteří s námi po-
znáváte svět a propadli jste kouzlu cestování stejně 
jako my. 

Vaše důvěra je pro nás velký závazek, a proto již 25 let 
děláme vše pro to, abyste v osmdesáti zemích pěti kon-
tinentů mohli pohodlně a bezpečně cestovat za novými 
zážitky, které obohatí váš život.
Snažíme se o to ze všech sil.
A doufáme, že to je poznat.

Když se ohlédneme těch dvacet pět let zpátky, můžeme si říct, že hned od 
začátku pro nás vzdálenosti nebyly překážkou – doslova i obrazně. Naopak. 
Zatímco ostatní cestovní kanceláře pomalu oťukávaly nejbližší okolí 
republiky a fronty českých autobusů před Benátkami, Paříží či Římem byly 
dlouhé několik kilometrů, my jsme se už vydávali do Afriky.

HISTORIE 
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NÁŠ TÝM

Věříme, že naše cestovní kancelář je oblíbená i pro svoji rodinnou a přá-
telskou atmosféru, která v ní vládne od jejího vzniku. Je to proto, že v ní 
pracují lidé, kteří propadli kouzlu poznávaní cizích zemí, a tudíž do práce 
dávají celé své srdce. Jsou zkušení, protože znají svět. Tudíž i nejlépe vědí, 
co pro vás připravit.
A navíc: v hotelbusu je samozřejmostí osobní přístup a individuální pomoc 
při řešení jakékoli situace. Profesionalita, schopnost řešit zárodky obtížných 
okamžiků, smysl pro humor, kamarádský přístup a v neposlední řadě i ku-
chařské umění našich šoférů jsou docela pádné důvody, proč je mají klienti 
v takové oblibě.

Kancelářské zázemí CK Pangeo tours tvoří:

Jarda „Hajnej“ Michal – ředitel
Míra Dohnal – provozní vedoucí
Marta Soukupová – prodej
Jitka Kadlecová – prodej

Bob Stupka – prodej
Eliška Jašová – marketing
Tomáš Postl – marketing
Jana Máchová – účetní

Na fotografi i zleva: Bob Stupka, Jana Máchová, Eliška Jašová, 
Marta Soukupová, Jitka Kadlecová, Jarda “Hajnej” Michal, Miroslav Dohnal

Věříme, že naše cestovní kancelář je oblíbená i pro svoji rodinnou a přá-
telskou atmosféru, která v ní vládne od jejího vzniku. Je to proto, že v ní 
pracují lidé, kteří propadli kouzlu poznávaní cizích zemí, a tudíž do práce 
dávají celé své srdce. Jsou zkušení, protože znají svět. Tudíž i nejlépe vědí, 
co pro vás připravit.
A navíc: v hotelbusu je samozřejmostí osobní přístup a individuální pomoc 
při řešení jakékoli situace. Profesionalita, schopnost řešit zárodky obtížných 
okamžiků, smysl pro humor, kamarádský přístup a v neposlední řadě i ku-
chařské umění našich šoférů jsou docela pádné důvody, proč je mají klienti 
v takové oblibě.

Kancelářské zázemí CK Pangeo tours tvoří:

Jarda „Hajnej“ Michal
Míra Dohnal 
Marta Soukupová
Jitka Kadlecová 

„Jak ten čas letí“… 

Jako již po několik posledních let zahajovala naše cestovka sezonu akcí Odemykání 

studánek. Hotel byl plný, ale přesto jsem se snažil se s každým zastavit, popovídat, 

prohodit pár slov.

Některé rozhovory se protáhly. Když hodně cestujete, je stále o čem povídat. Také, kde 

jinde než na poznávacích zájezdech můžete načerpat tolik životních zážitků.

Některé rozhovory mě zaujaly a já si na ně vzpomněl i teď, když přemítám o historii 

naší cestovky.
Jak ten čas letí!!!
Tuto větu jsem slyšel za večer několikrát. Poprvé spíš jako povzdech. Bylo to od klienta, 

který jel s námi vloni poprvé. Byl cestou s námi nadšen a povzdechl si sám nad sebou 

a nad tím, že se nedokázal odhodlat jet dříve. Teď lituje toho, že za ta léta již mohl vidět 

pořádný kus světa. Ale, bude-li mu zdraví přát, může to ještě dohnat.

Pak jsem tu větu slyšel od dalšího klienta, který s námi jezdí pravidelně již několik let. 

Od něho ta věta nezazněla jako povzdech. Byl rád, že čas letí a že tu je další rok, další 

sezona a on opět vyjede s námi do světa. 

A pak tuto větu použila i paní Petříková. Ta s námi na jaře 2014 jela svůj již 20. zájezd.  Byl 

to zájezd Země mořeplavců. V Barceloně od nás dostala dárek, kromě jiného kytičku 

s dvaceti kvítky. Paní Petříková se rozpovídala, jaký kus světa již viděla. Kolik krás, kolik 

zemí, kolik zajímavostí, kolik lidí. Na cestách poznala nové lidi, nové přátele.  A to nejen 

z řad našich ostatních klientů, ale i z řad krajanů, či domácích obyvatel jak na starém 

kontinentě, tak i v zámoří. S paní Rusulou, která má v peruánském Yungay hostal a která 

často ubytovává právě Čechy, si velice padly do noty.  Až při loučení tekly slzy!!!

Ale vy plakat nemusíte. Ano, je pravda, že ten čas letí, vždyť letos slavíme úctyhodných 

25 let od založení cestovky!!!  Vy však máte v ruce náš nový katalog a já pevně věřím, že 

si čas nenecháte uletět, ale že se vydáme společně na cesty za novým poznáním světa.

Budu se na vás těšit,

Pavel Fuxa

paní Petříková s paní Rusolou

Milá paní Marto a celé vedení CK Pangeo!
Musím se s vámi HNED rozdělit o své pocity po návratu z Islandu.

Jsem upřímně nadšena z vašeho nápadu uskutečnit dovolenou tímto způsobem 

a uměním vybrat tak znamenitého řidiče a průvodce pro tuto cestu.

Milan byl nejen výborným řidičem, ale i kouzelníkem v kuchyni a hlavně milým 

kamarádem všem věkovým kategoriím.

Alešovy kvality mě zaujaly i z pohledu průvodkyně! Pracuji v cestovním ruchu 20 let, ale 

vidět práci průvodce s takovým nasazením, znalostmi a elánem se mi dlouho nestalo!

Máte v obou klukách velkou devizu! Dělají vám dobrou reklamu a už v průběhu cesty 

klienti začnou plánovat další destinaci.

Já sama mám zálusk na Afriku v září do 12. října 2016, pokud se vám naplní ten 

zájezd zdvojený na 42 dní. Mám i vybrané místo - singla ve 4ce/zvaný v průvodcovské 

hantýrce“KATAPULT“.
Samozřejmě JEN pod vedením Milana Faktora. Dejte mi, prosím vědět, kdy bude 

potřeba zaplatit zálohu, aby byl plán zajištěn.

Věřím ale, že celé složení vaší CK bude stejných kvalit.

Ještě jednou moc děkuji a těším se na další cesty.

Eva Mahrová4. 8. 2015
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Bohouš „Bob“ Stupka Pavel „Krtek“ KratochvílMíra Dohnal Tomáš Polívka

Pavel Fuxa

NAŠI ŘIDIČI

NAŠI PRŮVODCI

Pavel Zvolánek Martin Primas

Martin Fuka

Pavel „Pablo“ Šíp Aleš KlinerTomáš Kunert Vítek Jaša

Petr Velička Pavel Vaněk Milan FaktorTomáš PostlJirka Štěpánek

jezero Mývatn

Naši řidiči brázdí blízké i vzdálené země světa za volantem hotelbusu mnoho sezon. Najdete v nich nejen dobré přátele, ale i skvělé organizátory a pomocníky. 
Jsou zárukou bezpečné jízdy. Podrobně znají své destinace a rádi vám poradí se vším, co vás zajímá. Jejich kuchařské umění vás pohladí a budete se cítit jako doma. 
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SKUPINOVÉ ZÁJEZDY 
HOTELBUSEM

Chcete vyrazit se skupinou přátel, ale trasu, kterou byste si 
představovali, nenajdete v katalogu žádné cestovní kanceláře? 
Od toho jsme tady my. Chcete jet rybařit, lézt po horách, zažít 
fotografi cké safari, ochutnávat víno, objíždět vybrané toskánské 
památky nebo mayské pyramidy? Stačí říct!
Přizpůsobíme se vašim požadavkům. Ušijeme vám cestu na tělo. 
Není to problém.

Sami si řekněte, kam a kudy chcete 
jet, kde chcete spát, co chcete vidět 
a co chcete dělat. My vše připravíme.

A navíc ušetříte! Naplníte hotel-
bus, jeden z vás pojede zadarmo. 
Pojede vás jen polovina, jeden 
z vás bude mít slevu 50 %...

Nedáte dohromady celou skupinu, nevadí, 
pomůžeme vám skupinu doplnit, nové nápa-
dy, cíle jsou vítány!

Chcete vědět víc, přijedeme, připravíme 
promítání a povídání o destinaci, která vás 
zajímá.

Můžete si stanovit vlastní trasu nebo jen upravit některou z těch, 
které nabízíme. Sami si stanovíte termín zájezdu. Bude to, jako 
byste jeli sami. Jen s tím rozdílem, že všechno bude zařízeno 
na profesionální úrovni. A budete mít své řidiče, kteří jsou i prů-
vodci a kuchaři.
V průběhu let využily možnost cestovat našimi hotelbusy desítky 
uzavřených skupin. Byli mezi nimi turisté se specifi ckými zájmy, 
horolezci, rybáři, fotografové, ale třeba i sportovní fanoušci.
Hotelbus je pro skupinové zájezdy ideálním prostředkem jednak 
pro svou kapacitu (15 až 20 lidí), a také díky technickému vybave-
ní. I v těch nejodlehlejších krajích, kde vás od civilizace dělí spous-
ta kilometrů, hotelbus poskytne bezpečné a pohodlné zázemí. 
To vám umožní podnikat originální cesty a objevovat nová místa, 
která jsou jinak jen špatně či nepohodlně dostupná.
O úspěšnosti našeho konceptu skupinových zájezdů svědčí fakt, 
že naprostá většina skupin s námi jezdí opakovaně.

Nechte si ušít zájezd na míru!

... ANEB CESTA UŠITÁ 
VÁM A VAŠIM PŘÁTELŮM 
NA MÍRU

Chcete vědět víc, přijedeme, připravíme 
promítání a povídání o destinaci, která vás 
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JAK ZÍSKAT 
SLEVU 
NA ZÁJEZD
Nenechávejte objednávku na 
poslední chvíli….
Odměňujeme všechny, kdo se 
rozhodnou pro objednání svého 
zájezdu včas, kdo s námi jezdí 
opakovaně a navíc máme 
připraveny každý rok 
zlevněné zájezdy.

VÝŠE SLEVY NENÍ 
OMEZENA A POČÍTÁME 
JI Z KATALOGOVÉ CENY 

ZÁJEZDU.

4 % ZA 
VČASNÝ NÁKUP

Slevu ve výši 4 % získáte na jakýkoli 
zájezd (bez ohledu na termín 
odjezdu), pokud si ho objednáte 
do 31. 12. 2015.
I vám, kdo si vyberete svůj zájezd 
po 31. 12. 2015, poskytneme při 
včasném objednání (nejpozději 
90 dnů před datem odjezdu) 
slevu ve výši 2 %.

OBLÍBENÉ 

SEDADLO 

A KAJUTA
Kapacita lůžek v hotelbusu je omezena. 

Čím dříve si zájezd zarezervujete, tím 

máte větší šanci zamluvit si své oblíbené 

lůžko a sedadlo.

ZLEVNĚNÉ 

ZÁJEZDY 

Pro sezonu 2016 jsme pro vás zlevnili 

vybrané termíny zájezdů např. Krásy 

jižního Norska, V zemi galského 

kohouta,  Sicílie - Hefaistovo království, 

Řeckem křížem krážem, Marokem 

až na okraj Sahary, K Viktoriiným 

vodopádům ...

SLEVA PRO 
SKUPINU 
Naplníte s partou kamarádů celý 
hotelbus, jeden z vás pojede zadarmo.
Pojedete vás jen polovina, jeden z vás 
bude mít slevu 50 %.

2 % ZA 
VĚRNOST

Ti, kdo s námi již někde 
v minulosti byli, dostanou 
věrnostní slevu ve výši 2 %.

9
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HOTELBUS IVECO – IRISBUS
LUX –  „EVROPAN PRO 20“

Naše nové hotelbusy představují kvalitativní posun, jsou prostornější 
a mají například klimatizaci. Budete s nimi moci jezdit především na cesty 
za vzdálenějšími cíli, tedy na Blízký východ, jih Evropy a sever Afriky.

Do tohoto typu hotelbusu se vejde 20 lidí, což je dáno tím, že podvozek 
je o dva metry delší než u „sesterské“ Karosy. Vnitřní uspořádání vychází 
z osvědčené verze Karosa, která byla prověřena léty provozu. Uvnitř je 
šest dvoulůžkových a osm jednolůžkových kajut. Cestující sedí v přední 
části za řidičem na sedačkách dálkových autobusů. Podobně jako 
v Karose mají turisté zavazadla v kajutách nebo pod sedadly. V hotelbusu 
je plnohodnotně vybavená kuchyňka a chemické WC s umývárnou. 
Ve vozidle jsou rovněž klasické evropské zásuvky na 220 voltů na dobíjení 
baterií, v každé kajutě je autozásuvka na 12V.

Na cestách nocujeme v kempech s veškerým vybavením. Při dlouhých 
přejezdech a v místech, kde není dostatečná síť kempů, trávíme noc 
u benzinových pump.

Stravování je formou plné penze. Hotelbusy vezou jídelní nádobí  
s sebou.

Vemte kamarády a vyražte s námi poznávat svět, když 
naplníte hotelbus, jeden z vás pojede zadarmo!

• malá skupina cestovatelů
• plná penze
• bohatší programy
•  bez časových ztrát při stěhování 

do hotelu a z hotelu
• zázemí za každého počasí
•  možnost odpočinku během cesty
• pro všechny věkové kategorie

 “Brána Sahary”, Erfoud, Maroko
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• pohodlí a zázemí během celé cesty
• žádné stavění stanů
•  starost o jídlo necháte 

na nás - vše připravíme
• žádné balení zavazadel
• u nás najde vhodný zájezd každý
• originální zajímavé trasy zájezdů
• speciální zlevněné zájezdy

HOTELBUS K AROSA
 LUX –  „EVROPAN PRO 18“

Seznamte se, takhle vypadají naše hotelbusy pro Evropu, Blízký východ 
a severní Afriku. Jezdí tedy od Islandu přes Anglii, Pobaltí až po Krym, 
Izrael či Maroko.

Hotelbus je postavený na podvozku Karosa a má kapacitu 18 osob. 
Turisté sedí v přední části za řidičem na klasických sedačkách dálkových 
autobusů se stolkem před sebou. Prostor na spaní je umístěn v zadní 
části vozidla a nahoře nad sedadly. Jedná se o samostatné, uzavřené, 
pohodlné kajuty (sedm dvoulůžkových a čtyři jednolůžkové) – cestující 
spí ve vlastních spacích pytlích. Osobní zavazadla mají v kajutách nebo 
pod sedadly. Ve střední části hotelbusu je plnohodnotně vybavená 
kuchyňka a chemické WC s umývárnou. Ve vozidle jsou rovněž klasické 
evropské zásuvky na 220 voltů na dobíjení baterií.

Na cestách nocujeme v kempech s veškerým vybavením. Při dlouhých 
přejezdech a v místech, kde není dostatečná síť kempů, trávíme noc 
u benzinových pump.

Stravování je formou plné penze. Hotelbusy vezou jídelní nádobí 
s sebou.

Objednejte si svůj zájezd včas, nejenže ušetříte, ale 
můžete si rezervovat své oblíbené sedadlo a kajutu.

hotelbus na cyklozájezdu na Korsice
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HOTELBUS VOLVO
FM9/15 – „ J IHOAMERIČAN“

Tento hotelbus postavený na podvozku renomované firmy Volvo je přímo 
předurčen k tomu, aby vás zavezl do nejvzdálenějších koutů zeměkoule. Působí 
na území Jižní a Střední Ameriky. Přepravili jsme ho tam po moři lodí a na západní 
polokouli je dlouhodobě. Posádky i klienti se do míst začátku zájezdů dopravují 
z Česka letecky.

V době, kdy je u nás zima, tedy od listopadu do března, jezdí hotelbus v jižních 
oblastech Jižní Ameriky nebo po Střední Americe, protože jsou tam nejlepší 
klimatické podmínky. Během našeho léta se pohybuje ve střední části Jižní 
Ameriky, především v Peru a Bolívii.

I tento vůz nabízí klientům kompletní servis, tedy plnou penzi 
a pohodlné spaní.

Překvapivá filozofie, na níž je postaven interiér, vychází z toho, že na Jižní 
Americe jsou nejúžasnější výhledy na krajinu. Proto cestující sedí stupňovitě, jako 
v amfiteátru nebo kině, v přední části za kabinou řidičů. Mají tak neocenitelný 
rozhled. Krajina je vidět jako na dlani. Pro lepší výhled má velké přední okno 
kabiny cestujících dokonce stěrače.

Během jízdy turisté sedí na pohodlných sedačkách, které znají z dálkových 
autobusů. Před každým je stravovací stolek.

Na spaní a odpočinek je určena zadní část vozu. Je tam jedenáct jednolůžkových 
kójí a dvě s dvoulůžky. Cestující spí ve vlastních spacích pytlích. Hotelbus 
je samozřejmě vybaven kuchyní a rovněž chemickým WC. Osobní věci mají 
cestující v kójích, pod sedadly nebo v boční venkovní schránce hotelbusu. 
Samozřejmostí jsou tři jídla denně. Ve vozidle jsou rovněž klasické evropské 
zásuvky na 220 voltů na dobíjení baterií. Kabinu cestujících spojuje s řidiči 
palubní telefon.

zastávka po cestě, Jižní Amerika 

• navštívené země opravdu poznáte
•  žádné přelety či přejezdy 

místní dopravou 
•  plnou penzi připravujeme sami 

ze spolehlivých zdrojů
• bohatší a pestřejší programy
• vlastní zázemí po celou dobu cesty 
• večery s vínem pod Jižním křížem
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HOTELBUS VOLVO
FM9/16 – „ AFRIČAN“

S tímto hotelbusem, který je postaven na bytelném podvozku Volvo FM9, 
jezdíme po deseti zemích jižní a východní Afriky. Naše „africké“ volvo 
brázdí černý kontinent na trasách od Keni po Jihoafrickou republiku 
a zpátky. Do Afriky jsme ho přepravili lodí. Posádky i klienti se do míst 
začátku zájezdů dopravují z Česka letecky.

Termín jednotlivých tras závisí na ročním období a jejich délka 
a navštívené země zase na programu konkrétních zájezdů. Posádku 
hotelbusu tvoří dva řidiči, alespoň jeden z nich je česky mluvící. Všechny 
zájezdy obsahují plnou penzi. Většina noclehů je ve výborně 
vybavených kempech.

Interiér „afrického“ hotelbusu má svoji filozofii: turisté jsou (na rozdíl 
třeba od „jihoamerického“ volva) v „přízemí“, aby mohli co nejlépe 
pozorovat zvěř. Protože s tímto vozem vjíždíme rovnou do některých 
národních parků, je pro sledování a fotografování zvěře neocenitelný 
i velký počet oken.

Vnitřek je rozdělen na čtyři kupé, podobně jako ve vlaku. První tři kupé 
obývají čyři osoby, poslední kupé je menší a je určeno pouze pro tři 
cestující. Uvnitř lze postavit stolek pro stravování. Navečer se obytná 
zóna změní jednoduchou přestavbou v čtyřmístné spací kupé – dvě 
místa jsou na úrovni sedaček a dvě nahoře. Každé kupé je vybaveno 
moskytiérou. Osobní věci mají klienti snadno dostupné ve zvláštním 
prostoru pod sedačkami. Samozřejmostí jsou tři jídla denně.

Hotelbus má v přední části plně vybavenou kuchyňku. V zadní části je 
chemické WC a umyvadlo. Ve vybavení jsou rovněž klasické evropské 
zásuvky na 220 voltů na dobíjení baterií. Kabinu cestujících spojuje s řidiči 
palubní telefon.

hotelbus a Himbové, Namibie

•  uvidíte nejkrásnější západy slunce
•  jídlo připravujeme sami 

na palubě hotelbusu
•  zkušení řidiči
•  vybíráme jen bezpečné oblasti
•  cesty pro všechny věkové kategorie
• kde jinde v kempu potkáte slony
• malá skupina cestovatelů
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Valle de la Luna, Chile

TERMÍNY ZÁJEZDŮ 

Termíny na rok 2016 Str.

leden

6.1. 6.2. 16351-01 Patagonie - země na konci světa 56

7.1. 3.2. 16457-01 Asijská mozaika - památky, 
příroda, pláže

66

únor

9.2. 11.3. 16351-02 Patagonie - země na konci světa 56

březen

15.3. 15.4. 16351-03 Patagonie - země na konci světa 56

26.3. 10.4. 16473-01 Filipíny - ráj tisíce ostrovů 67

26.3. 14.4. 16474-01 Filipíny - ráj tisíce ostrovů  
s prodloužením na Palawanu

67

duben

7.4. 25.4. 16211-01 Marokem až na okraj Sahary 42

8.4. 19.4. 16391-01 Dominikánská republika - za 
koupáním i poznáním 

64

8.4. 25.4. 16281-01 Maroko na kole

11.4. 20.4. 16411-01 Istanbul - setkání dvou světů 41

15.4. 24.4. 16129-01 Nizozemsko a Belgie - za  
památkami a květinami

27

20.4. 1.5. 16391-02 Dominikánská republika - za 
koupáním i poznáním 

64

22.4. 23.5. 16357-01 Velká andská cesta 57

24.4. 22.5. 16234-01 Šesti zeměmi jihovýchodní Afriky 46

24.4. 5.6. 16233-01 Velký okruh jižní Afrikou 48

25.4. 8.5. 16412-01 Turecko letem světem 40

25.4. 1.5. 16141-01 Italská zastavení 28

28.4. 17.5. 16131-01 Země mořeplavců 30

29.4. 3.5. 16125-01 Paříž - metropole na Seině 25

květen

1.5. 14.5. 16155-01 Kréta - ostrov  bájného Minotaura 32

6.5. 18.5. 16122-01 Za vůněmi jihovýchodní Francie 26

7.5. 22.5. 16142-01 Sicílie - Hefaistovo království 29

7.5. 16.5. 16411-02 Istanbul - setkání dvou světů 41

12.5. 23.5. 16114-01 Jihem Anglie až na konec světa 23

18.5. 22.5. 16158-01 Za tokajským vínem 35

18.5. 8.6. 16232-01 K Viktoriiným vodopádům 47

20.5. 31.5. 16121-01 V zemi galského kohouta 24

20.5. 31.5. 16152-01 Balkánské střípky 33

22.5. 31.5. 16181-01 Provence na kole

24.5. 12.6. 16113-01 Keltská odysea 22

26.5. 1.6. 16141-02 Italská zastavení 28

26.5. 7.6. 16165-01 Pobaltím do Petrohradu 35

27.5. 8.6. 16144-01 Korsika a Sardinie - dvě perly 
Středomoří

26

27.5. 27.6. 16353-01 Napříč Jižní Amerikou 58

červen

3.6. 17.6. 16156-01 Řeckem křížem krážem 32

3.6. 12.6. 16153-01 Za Draculou do Transylvánie 33

3.6. 6.6. 16188-01 Na kole kolem Dunaje 39

4.6. 11.6. 16151-01 Slovinsko - velký okruh malou zemí 28

11.6. 2.7. 16232-02 K Viktoriiným vodopádům 47

11.6. 19.7. 16254-01 To nejlepší z Afriky 50

12.6. 1.7. 16106-01 Norskem až na Nordkapp 21

15.6. 27.6. 16182-01 Korsika na kole

16.6. 1.7. 16101-01 Island - lodí a letecky 16 Číselné údaje v piktogramech jsou pouze orientační.

LEGENDA K POUŽITÝM 
PIKTOGR AMŮM

počet km místní přepravou19999

počet km letadlem19999

místní přelety památka UNESCO

zájezd hotelbusem

počet km hotelbusem19999

9.9. 12.9. 16149-01 Caorle - víkend u moře 29

12.9. 10.10. 16234-03 Šesti zeměmi jihovýchodní Afriky 46

12.9. 24.10. 16233-03 Velký okruh jižní Afrikou 48

13.9. 25.9. 16144-03 Korsika a Sardinie - dvě perly 
Středomoří

26

13.9. 1.10. 16467-01 Sulawesi od jihu na sever

21.9. 4.10. 16155-02 Kréta - ostrov  bájného Minotaura 32

22.9. 26.9. 16125-03 Paříž - metropole na Seině 25

22.9. 28.9. 16141-04 Italská zastavení 28

24.9. 9.10. 16142-03 Sicílie - Hefaistovo království 29

26.9. 9.10. 16412-02 Turecko letem světem 40

28.9. 2.10. 16158-02 Za tokajským vínem 35

28.9. 7.10. 16411-03 Istanbul - setkání dvou světů 41

říjen

6.10. 27.10. 16232-04 K Viktoriiným vodopádům 47

7.10. 27.10. 16466-01 Krásy Baliemu a mořský ráj Raja 
Ampat

10.10. 9.11. 16332-01 Z Panamy do Mexika 62

30.10. 27.11. 16234-04 Šesti zeměmi jihovýchodní Afriky 46

30.10. 11.12. 16233-04 Velký okruh jižní Afrikou 48

listopad

2.11. 7.11. 16459-01 Do Sapy za horskými kmeny

2.11. 23.11. 16475-01 Severní Vietnam a Filipíny: mezi 
horskými kmeny a velrybími žraloky

7.11. 7.12. 16458-01 Velká cesta Indočínou

12.11. 27.11. 16473-02 Filipíny - ráj tisíce ostrovů 67

12.11. 1.12. 16474-02 Filipíny - ráj tisíce ostrovů  
s prodloužením na Palawanu

67

13.11. 8.12. 16331-01 Okruh Střední Amerikou 63

23.11. 14.12. 16232-05 K Viktoriiným vodopádům 47

prosinec

6.12. 15.12. 16455-01 Týden v Laosu

12.12. 6.1. 16331-02 Okruh Střední Amerikou 63

18.12. 4.1. 16231-01 Vánoce v Jihoafrické republice 52

www Programy a další informace najdete na internetových stránkách 
www.pangeotours.cz

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

20.6. 29.6. 16124-01 Kouzlo švýcarských Alp 27

20.6. 29.6. 16123-01 Z Burgundska do Provence 25

20.6. 26.6. 16191-01 Týden v Dolomitech

24.6. 6.7. 16105-01 Krásy jižního Norska 20

28.6. 17.7. 16106-02 Norskem až na Nordkapp 21

28.6. 19.7. 16251-01 Savanami východní Afriky 51

30.6. 24.7. 16107-01 Velká islandská cesta 19

červenec

1.7. 13.7. 16192-01 Do srdce Pyrenejí 39

1.7. 1.8. 16353-02 Napříč Jižní Amerikou 58

2.7. 12.7. 16184-01 Pyreneje na kole

3.7. 10.7. 16102-02 Island - letecky 17

3.7. 16.7. 16108-01 Island - letecky s turistikou 18

4.7. 10.7. 16141-03 Italská zastavení 28

5.7. 24.7. 16106-03 Norskem až na Nordkapp 21

5.7. 23.7. 16211-02 Marokem až na okraj Sahary 42

9.7. 21.7. 16122-02 Za vůněmi jihovýchodní Francie 26

14.7. 11.8. 16234-02 Šesti zeměmi jihovýchodní Afriky 46

14.7. 25.8. 16233-02 Velký okruh jižní Afrikou 48

18.7. 31.7. 16108-02 Island - letecky s turistikou 18

18.7. 26.7. 16183-01 Alsasko na kole

20.7. 1.8. 16105-02 Krásy jižního Norska 20

21.7. 9.8. 16113-02 Keltská odysea 22

21.7. 9.8. 16131-02 Země mořeplavců 30

21.7. 28.8. 16254-02 To nejlepší z Afriky 50

21.7. 11.8. 16251-02 Savanami východní Afriky 51

25.7. 5.8. 16152-02 Balkánské střípky 33

27.7. 8.8. 16461-01 Sumatra-Borneo: orangutani  
a Horas! Batakové

28.7. 8.8. 16121-02 V zemi galského kohouta 24

29.7. 17.8. 16166-01 Karélie - severská sága 34

srpen

3.8. 17.8. 16101-02 Island - lodí a letecky 16

4.8. 30.8. 16358-01 Z Limy až na rovník 59

7.8. 28.8. 16232-03 K Viktoriiným vodopádům 47

7.8. 27.8. 16462-01 Poklady Jávy a Bali

8.8. 23.8. 16157-01 Bulharsko, Rumunsko - historie, 
hory, pláže

31

13.8. 25.8. 16144-02 Korsika a Sardinie - dvě perly 
Středomoří

26

13.8. 28.8. 16142-02 Sicílie - Hefaistovo království 29

13.8. 25.8. 16165-02 Pobaltím do Petrohradu 35

22.8. 2.9. 16114-02 Jihem Anglie až na konec světa 23

25.8. 31.8. 16191-02 Týden v Dolomitech

26.8. 30.8. 16125-02 Paříž - metropole na Seině 25

26.8. 29.8. 16188-02 Na kole kolem Dunaje 39

27.8. 12.9. 16468-01 Za tajemstvím Kelimutu  
a komodskými draky

29.8. 17.9. 16113-03 Keltská odysea 22

září

1.9. 20.9. 16131-03 Země mořeplavců 30

1.9. 19.9. 16211-03 Marokem až na okraj Sahary 42

2.9. 16.9. 16156-02 Řeckem křížem krážem 32

3.9. 16.9. 16212-01 Krásy Marockého království 43

3.9. 21.9. 16361-01 Kolumbijský koktejl 61

3.9. 9.9. 16193-01 Týden v Julských Alpách
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v poušti Namib, Namibie

SEZNAM ZÁJEZDŮ

Kód Název zájezdu Navštívené země Str.

EVROPA
101 Island - lodí a letecky Island, Faerské ostrovy 16

102 Island - letecky Island 17

108 Island - letecky s turistikou Island 18

107 Velká islandská cesta Island, Faerské ostrovy 19

105 Krásy jižního Norska Norsko, Dánsko 20

106 Norskem až na Nordkapp Norsko, Dánsko, Finsko, Švédsko 21

113 Keltská odysea Irsko, Skotsko 22

114 Jihem Anglie až na konec světa Jižní a západní Anglie 23

121 V zemi galského kohouta Francie 24

125 Paříž - metropole na Seině Francie 25

123 Z Burgundska do Provence Francie 25

144 Korsika a Sardinie - perly 
Středomoří

Korsika, Sardinie 26

122 Za vůněmi jihovýchodní Francie Provence, Savojsko, Itálie 26

129 Nizozemsko a Belgie - za 
památkami a květinami

Nizozemsko, Belgie 27

124 Kouzlo švýcarských Alp Švýcarsko 27

151 Slovinsko - velký okruh malou 
zemí 

Slovinsko 28

141 Italská zastavení Itálie, San Marino 28

142 Sicílie - Hefaistovo království  Itálie, Sicílie, Lipari 29

149 Caorle - víkend u moře Itálie 29

131 Země mořeplavců Portugalsko, Španělsko, Francie 30

157 Bulharsko, Rumunsko - historie, 
hory, pláže

Bulharsko, Rumunsko 31

156 Řeckem křížem krážem Řecko 32

155 Kréta - ostrov  bájného Minotaura Kréta 32

152 Balkánské střípky Srbsko, Černá Hora, Albánie, Chorvatsko 33

153 Za Draculou do Transylvánie Rumunsko 33

166 Karélie - severská sága Švédsko, Finsko, Rusko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, 
Polsko

34

165 Pobaltím do Petrohradu Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rusko, Polsko 35

158 Za tokajským vínem Maďarsko 35

EVROPA - AKTIVNÍ
192 Do srdce Pyrenejí Francie, Španělsko, Andorra 39

188 Na kole kolem Dunaje Německo, Rakousko 39

181 Provence na kole Francie

183 Alsasko na kole Francie

184 Pyreneje na kole Francie, Španělsko

182 Korsika na kole Francie

281 Maroko na kole Maroko

191 Týden v Dolomitech Itálie

193 Týden v Julských Alpách Slovinsko

BLÍZKÝ V ÝCHOD
412 Turecko letem světem Turecko 40

411 Istanbul - setkání dvou světů Turecko 41

Kód Název zájezdu Navštívené země Str.

AFRIK A
211 Marokem až na okraj Sahary Maroko, Španělsko 42

212 Krásy Marockého království Maroko 43

234 Šesti zeměmi jihovýchodní Afriky JAR, Svazijsko, Lesotho, Mosambik, Zimbabwe, Zambie 46

232 K Viktoriiným vodopádům Zambie, Zimbabwe, Botswana, Namibie, JAR 47

233 Velký okruh jižní Afrikou JAR, Namibie, Botswana, Zambie, Zimbabwe, Svazijsko, 
Lesotho, Mosambik

48

254 To nejlepší z Afriky Tanzanie, Malawi, Zambie, Zimbabwe, Botswana, 
Namibie, JAR

50

251 Savanami východní Afriky Tanzanie, Malawi, Zambie, Zimbabwe 51

231 Vánoce v Jihoafrické republice JAR, Lesotho, Svazijsko 52

LATINSK Á AMERIK A
351 Patagonie - země na konci světa Argentina, Chile, Uruguay 56

357 Velká andská cesta Peru, Bolívie, Chile, Argentina 57

353 Napříč Jižní Amerikou Peru, Bolívie, Argentina, Brazílie 58

358 Z Limy až na rovník Peru, Ekvádor 59

361 Kolumbijský koktejl Kolumbie 61

332 Z Panamy do Mexika Mexiko, Guatemala, Honduras, Nikaragua, 
Kostarika, Panama

62

331 Okruh Střední Amerikou Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras 63

391 Dominikánská republika - za 
koupáním i poznáním

Dominikánská republika 64

ASIE
457 Asijská mozaika - památky, 

příroda, pláže
Barma, Thajsko, Kambodža, Filipíny 66

473 Filipíny - ráj tisíce ostrovů Filipíny 67

474 Filipíny - ráj tisíce ostrovů + 
Palawan

Filipíny 67

461 Sumatra-Borneo Sumatra, Borneo

462 Poklady Jávy a Bali Jáva, Karimunjawa, Krakatau, Bali

468 Za tajemstvím Kelimutu a 
komodskými draky

Bali, Flores, Komodo, Kanawa

467 Sulawesi od jihu na sever Sulawesi

466 Krásy Baliemu a mořský ráj Raja 
Ampat

Bali, Raja Ampat

459 Do Sapy za horskými kmeny Vietnam

475 Severní Vietnam a Filipíny Vietnam, Filipíny

458 Velká cesta Indočínou Vietnam, Kambodža, Thajsko

455 Týden v Laosu Laos

www Programy a další informace najdete na internetových stránkách www.pangeotours.cz

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www
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ISLAND – LODÍ A LETECKY
ISLAND – FAERSKÉ OSTROV Y

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem. trajektem včetně lůžka 
v kajutě, stravu v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, 
ubytování v hotelbusu, služby technického doprovodu, tištěného 
průvodce po trase zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků, fakulta-
tivní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění, letenky 
včetně tax a poplatků, dopravu na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov, Berlín

Odjezdová místa: Praha, České Budějovice

U termínu 16101-02 bude cesta realizována opačným  
směrem, délka zájezdu bude 15 dnů, více na webových 
stránkách.

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16101-01 16.06. - 01.07. 35.600,- 11.500,-

16101-02 03.08. - 17.08. 35.600,- 11.500,-

termín na rok 2017

17101-01 15.06. - 30.06. 35.600,- 11.500,-

4000 3500
1.–4. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, trajekt
společnosti Smyril Line z dánského Hirtshalsu, plavba 
na Faerské ostrovy.
5.–7. den: Torshavn – vylodění na Faerských ostro-
vech, Vestmanna – rybářský přístav, fakultativní výlet 
lodí na „Ptačí útesy (cca 40 €) “, Tjornuvík, Saksun, 
Gjögv – rybářské vesnice, Kirkjubour – nejstarší osada 
na Faerských ostrovech, zbytky nedostavěné katedrály. 
Nalodění a plavba z Torshavnu na Island.
8.–10. den: vylodění v Seydisf jorduru, Egilsstadir 
– středisko východních f jordů, Dettifoss – vodopád 
s největším průtokem vody v Evropě, Mývatn – národ-
ní park, okolí jezera Mývatn – pěší výlety, sopka Krafl a, 
Leirhnjúkur, Námafjall – aktivní vývěry par a ba-
henní sopky, Askja – fakultativně výlet místním autobu-
sem do vnitrozemí ke kráteru sopky (cca 110 €). 
11.–12. den: Godafoss – „Vodopád bohů“, Akureyri – 
středisko severních fjordů, Glaumbaer – skanzen, 
Vidimyri – kostel, Hraunfossar – „Lávový vodopád“, 

Deildartungshuver – horký pramen vytápějící dvě 
města, Thingvellir – národní park, místo zasedání prv-
ního parlamentu světa , Geysir – populární horké vří-
dlo, Gullfoss – „Zlatý vodopád“, Skálholt – biskupství, 
středisko vzdělanosti jižního Islandu.
13.–15. den: Seljalandsfoss – vodopád, Jökulsarlón – 
ledovcová laguna, fakultativně výlet lodí (cca 30 €), 
Skaftafell – národní park pod ledovcem Vatna, 
Skógafoss – vodopád, Reykjavík – hlavní města Islandu, 
katedrála Halgrímskirkja, vila Höfdi – místo první schůzky 
M. Gorbačova a R. Reagana, fakultativně možnost výletu 
lodí za velrybami (cca 70 €), Modrá laguna – vývěry 
horké páry, koupání v termálním jezeře.
16. den: odlet z Kefl avíku, návrat do Evropy.

ISLAND – OSTROV LEDU A OHNĚ
Vyražte s námi na Island, protože je to poslední velká divočina Evropy: bublá to tady, jezdíte měsíční 
krajinou jako Saharou, ochutnáte místní speciality, a k tomu ještě koupání v jezírcích s teplou vodou 
a krásné výhledy. Island je zkrátka nejkrásnější místo Evropy, protože je úplně jiný. Je to velká severská 
prázdnota, která nabízí poezii i drama zároveň. Gejzíry. Největší vodopády. Sopky. Mléčné bílé ledov-
cové řeky. Velryby hned u pobřeží. V moři si chytíte vlastní rybu a hned vám ji upečou. Duha i pouště, kde 
se američtí kosmonauti připravovali na Měsíc. Island je naše velká chlouba, „umíme“ ho opravdu dobře. 
Jezdíme sem už mnoho let, máme ho prozkoumaný do posledního jezera a ledovce. A máme navíc jednu 
obrovskou výhodu. Protože díky hotelbusu nemusíme jezdit na noc do hotelů, poznáte s námi mystiku 
a syrové kouzlo ostrova doslova z první ruky – třeba i s nocováním pod hvězdami. Tohle musíte opravdu 
zkusit! Island je totiž země, která ještě nikoho nezklamala. A s námi to platí dvojnásob.
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mořský papoušek neboli Papuchalk – symbol Islandu

Faerské ostrovy vodopád Skógafoss gejzír Strokkur

Oblíbený zájezd se zastávkou na zelených Faerských ostrovech a bohatým programem na Islandu, 
divokém království ledu a ohně. Díky jednomu leteckému přesunu ušetříte čas na návštěvu 
nejzajímavějších míst Islandu včetně vnitrozemské oblasti kolem sopky Askja.

Jökulsarlón – ledovcová laguna známá z populární „bondovky“, Faerské ostrovy – malebné souostroví, 
Askja – famózní sopečný kráter v islandském vnitrozemí, Dettifoss – nejmohutnější evropský vodopád

Akureyri
Mývatn

Dettifoss

Seydisfjordur

cesta trajektem 
na(z) Faerské ostrovy
a do Dánska

Skaftafell Jökulsarlón

Askja
Gullfoss

Modrá
laguna

Hraunfossar
Reykjavík
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1.–2. den: přílet do Kefl avíku, Seljalandsfoss, 
Skógafoss – vodopády, Skaftafell – národní park pod 
ledovcem Vatna, pěší túra.
3.–4. den: Jökulsarlón – ledovcová laguna, fakultativně 
výlet lodí (cca 30 €), Egilsstadir – středisko východ-
ních fjordů, Dettifoss – nejmohutnější vodopád 
v Evropě, Mývatn – národní park, okolí jezera, pěší vý-
lety, sopka Krafl a, Leirhnjúkur, Námafjall – bahenní 
sopky a vývěry horkých par, Skútustadir – pseudokrá-
tery na jezeře.
5.–6. den: Godafoss – „Vodopád bohů“, Akureyri – 
středisko severních fjordů, Glaumbaer – staroislandský 
dvorec (skanzen), Vidimyri – kostel, Hraunfossar – „Lávový 
vodopád“, Deildartungshuver – horký pramen vytápějící 
dvě města, Thingvellir – národní park, místo schůzky 
prvního parlamentu světa .

ISLAND

7.–8. den: Geysir – populární horké vřídlo, 
Gullfoss – „Zlatý vodopád“, Skálholt – biskupství, stře-
disko vzdělanosti jižního Islandu, Reykjavík – prohlídka 
hlavního města Islandu, katedrála Halgrímskirkja, vila 
Höfdi – legendární místo první schůzky M. Gorbačova 
a R. Reagana, která předznamenala pád železné opony, 
Modrá laguna – vývěry horké páry, koupání ve zná-
mém termálním jezeře. Odlet z Kefl avíku.

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lo-
kalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní 
pojištění, letenky včetně tax a poplatků, místní odletové taxy, 
dopravu na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov, Berlín 

Cesta může být realizována opačným směrem.

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16102-02 03.07. - 10.07. 26.400,- 18.500,-

termín na rok 2017

17102-02 03.07. - 10.07. 26.400,- 18.500,-

2500 7000
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koupání v termálech s výhledem na jezero Mývatn

Sluneční loď, Reykjavík Islandské jižní fjordy

Námafjall před bouřkou

Geysir – populární horké vřídlo, aktivní gejzír Stokkur, Thingvellir – místo, kde zasedal první parlament světa, 
Modrá laguna – koupání ve světoznámém termálním jezeře, Gullfoss – úžasný dvoustupňový vodopád

Ideální okruh po Islandu pro ty, kdo chtějí poznat vše, za co Island získal přívlastek „ostrov ledu 
a  ohně“, a přitom šetřit dovolenou. Během osmi dnů objedete Island kolem dokola a uvidíte le-
dovce, sopky, termální oblasti, vodopády i místa spjatá s historií ostrova.

Sluneční loď, ReykjavíkSluneční loď, Reykjavík Islandské jižní fjordy

17

Námafjall před bouřkou

17

Sluneční loď, Reykjavík Islandské jižní fjordy

Námafjall před bouřkou
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Akureyri

Gullfoss

Modrá
laguna

Mývatn

Dettifoss

Skaftafell

Hraunfossar

Reykjavík
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1.–2. den: odlet do Kefl avíku, vodopád Seljalandsfoss, 
fakultativně výlet na vulkanické souostroví Vestmannaeyjar, 
„Ostrovy západních mužů“ – ostrov Heimaey (cca 
17 €), vodopád Skógafoss.
3.–4. den: Skaftafell – národní park pod ledovcem 
Vatna, pěší túra, fakultativně možnost vycházky po le-
dovci (cca 48 €), Jökulsarlón – ledovcová laguna, fa-
kultativně výlet lodí (cca 30 €), Egilsstadir – středisko 
východních fjordů.
5.–7. den: Dettifoss – nejmohutnější vodopád v Evropě, 
Mývatn – národní park, okolí jezera Mývatn – pěší výlety, 
sopka Krafl a, Leirhnjúkur – pěší turistika, Námafjall – 
aktivní vývěry par a bahenní sopky, Askja – fakultativně 
výlet místním autobusem do vnitrozemí ke kráteru sopky 
(cca 110 €). 
8.–9. den: Godafoss – „Vodopád bohů“, Akureyri – 
středisko severních f jordů, Glaumbaer – skan-
zen, Vidimyri – kostel, poloostrov Snafellsness, 

Hraunfossar – „Lávový vodopád“, horký pramen 
Deildartungshuver vytápějící dvě města.
10.–12. den: Thingvellir – národní park, místo zase-
dání prvního parlamentu světa , Geysir – populární 
horké vřídlo, Gullfoss – „Zlatý vodopád“, Skálholt – 
biskupství, středisko vzdělanosti jižního Islandu, 
Landmannalaugar – turistika v termální vnitrozemské 
oblasti, barevné duhové-rhyolitové hory.
13.–14. den: Reykjavík – prohlídka hlavního města 
Islandu, katedrála Halgrímskirkja, vila Höfdi – legen-
dární místo první schůzky M. Gorbačova a R. Reagana. 
Fakultativně možnost výletu lodí za velrybami (cca 70 €). 
Modrá laguna – vývěry horké páry, koupání ve zná-
mém termálním jezeře, odlet z Kefl avíku.

ISLAND

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájez-
du, pojištění CK proti úpadku, výlet do Landmannalaugaru.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a loka-
lit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojiš-
tění, letenky včetně tax a poplatků, místní odletové taxy, dopravu 
na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov, Berlín

Cesta do vnitrozemské oblasti Landmannalaugar bude 
zajištěna místní dopravou. 

Cesta může být realizována opačným směrem.

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16108-01 03.07. - 16.07. 37.500,- 18.500,-

16108-02 18.07. - 31.07. 37.500,- 18.500,-

termín na rok 2017

17108-01 03.07. - 16.07. 37.500,- 18.500,-

2500 7000
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ostrov Heimaye - Vestmannaeyjar

Intenzivní poznávací okruh je zaměřený na pohodovou turistiku v nejkrásnějších místech Islandu, 
v drsném, a přesto kouzelném vnitrozemí, na dosah ledovců, na dosud horkých lávových polích. 
Podíváte se až na úpatí sopky Snafellsjökull, která byla pro Julesa Verna vstupní branou pro výpra-
vu do středu Země.

Landmannalaugar – duhové hory islandského vnitrozemí, Vestma nnaeyjar – aktivní sopečné souostroví, 
Skaftafell – túry k největšímu ledovci Evropy Vatnajökull, NP Mývatn – turistika  v rozmanitém okolí jezera

gejzír Strokkur před vytrysknutím

středisko severních f jordů, 
Vidimyri – kostel, poloostrov 

středisko severních f jordů, 
 – kostel, poloostrov 

Cesta do vnitrozemské oblasti Landmannalaugar bude 
zajištěna místní dopravou. 

Cesta může být realizována opačným směrem. středisko severních f jordů, 
zen, Vidimyri – kostel, poloostrov 

Cesta může být realizována opačným směrem.
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VELK Á ISLANDSK Á CESTA

1.–4. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, trajekt
společnosti Smyril Line z dánského Hirtshalsu, plavba 
na Faerské ostrovy.
5.–7. den: Torshavn – vylodění na Faerských ostro-
vech, Vestmanna – rybářský přístav, fakultativní výlet 
lodí na „Ptačí útesy (cca 40 €) “, Tjornuvík, Saksun, 
Gjögv – rybářské vesnice, Kirkjubour – nejstarší osada 
na Faerských ostrovech, zbytky nedostavěné katedrály. 
Nalodění a plavba z Torshavnu na Island.
8.–11. den: vylodění v Seydisf jorduru, Egilsstadir – 
středisko východních f jordů, Dettifoss – nejmohutnější 
vodopád v Evropě, Mývatn – národní park, okolí jeze-
ra Mývatn – pěší výlety, sopka Krafl a, Leirhnjúkur, 
Námafjall – „Ďáblova kuchyně“, aktivní vývěry par 
a bahenní sopky, Askja – fakultativně výlet místním au-
tobusem do vnitrozemí ke kráteru sopky (cca 110 €). 
12.–13. den: Godafoss – „Vodopád bohů“, Akureyri – 
středisko severních fjordů, Glaumbaer – skanzen, 
Vidimyri – kostel, poloostrov Snafellsness, 
Hraunfossar – „Lávový vodopád“, Deildartungshuver – 
horký pramen vytápějící dvě města.
14.–15. den: Reykjavík – prohlídka hlavního města 
Islandu, katedrála Halgrímskirkja, vila Höfdi – legendární 
místo první schůzky M. Gorbačova a R. Reagana, fakulta-
tivně možnost výletu lodí za velrybami (cca 70 €), Modrá 
laguna – vývěry horké páry, koupání ve známém ter-
málním jezeře, Thingvellir – národní park, místo zase-
dání prvního parlamentu světa , Geysir – populární 
horké vřídlo, Gullfoss – „Zlatý vodopád“, Skálholt – 
biskupství, středisko vzdělanosti jižního Islandu.

16.–18. den: Landmannalaugar – turistika v termální 
vnitrozemské oblasti, barevné duhové-rhyolitové hory, 
vodopád Seljalandsfoss, fakultativně výlet na vulkanic-
ké souostroví Vestmannaeyjar, „Ostrovy západních 
mužů“ – ostrov Heimaye (cca 17 €).
19.–20. den: vodopád Skógafoss, Dyrholaey – nej-
jižnější místo ostrova s mohutným skalním obloukem 
„Bránou Islandu“, Skaftafell – národní park pod ledov-
cem Vatna, pěší túra, fakultativně možnost vycházky po le-
dovci (cca 70 €), Jökulsarlón – ledovcová laguna, fakultativ-
ně výlet lodí (cca 30 €). 
21.–25. den: Egilsstadir – středisko východních 
f jordů, nalodění v Seydisfjorduru, plavba severním 
Atlantickým oceánem, vylodění v Hirtshalsu v Dánsku, 
návrat do ČR.

ISLAND – FAERSKÉ OSTROV Y

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, trajektem včetně lůžka 
ve čtyřlůžkové kajutě, stravu v hotelbusu ve formě plné pen-
ze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického doprovo-
du, tištěného průvodce po trase zájezdu, pojištění CK proti úpadku, 
výlet do Landmannalaugaru.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.

Odjezdová místa: Praha, České Budějovice

Cesta do vnitrozemské oblasti Landmannalaugar bude 
zajištěna místní dopravou.

5500

 Turistika v Duhových horách Saksun, Faerské ostrovy

zájezd termín cena zájezdu

16107-01 30.06. - 24.07. 49.900,-

termín na rok 2017

17107-01 29.06. - 23.07. 49.900,-

Cesta, na které během více než třítýdenního putování uvidíte maximum, bez leteckých přeletů 
se zázemím v hotelbusu. Plavbu severním Atlantikem budete absolvovat v pohodlných kabinách. 
Budete moci srovnat krásy a zajímavosti tří ostrovních lokalit - Islandu, „ovčích“ Faerských ost-
rovů a ostrovů „západních mužů“ Vestmannaeyjar.

Faerské ostrovy – souostroví v severním Atlantiku, Landmannalaugar – krajina s termálními prameny, 
Askja – aktivní sopka ve vnitrozemí, Ďáblova kuchyně – fumaroly, vývěry páry, bahenní sopky

Reykjavík

Landmannalaugar

Akureyri

Gullfoss

Modrá 
Laguna

souostroví
Vestmannaeyjar

Mývatn

Dettifoss

Skaftafell

Askja

Hraunfossar

Snafellsness

Seydisfjordur

cesta trajektem 
na(z) Faerské ostrovy
a do Dánska

CESTA TAM I ZPĚT LODÍ
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Poznávací okruh jižním Norskem vás zavede do oblasti východních fjordů. Fjordy – mořem zaplave-
ná ledovcová údolí – se zařezávají hluboko do pevniny a spolu s nesčetnými vodopády, které padají 
dolů z náhorních plošin, vytvářejí úchvatné přírodní scenerie. Nedotčená příroda, klid či malebné 
osady s typickými dřevěnými kostelíky lákají milovníky přírody k poznávání a odpočinku. 

NORSKO – DÁNSKO

zájezd termín cena zájezdu

16105-01 24.06. - 06.07. 24.900,-

16105-02 20.07. - 01.08. 24.900,-

termín na rok 2017

17105-01 24.06. - 06.07. 24.900,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem včetně trajektů, stravu 
v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v ho-
telbusu, služby technického doprovodu, tištěného průvodce po trase 
zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

4800

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Kodaň
– prohlídka hlavního města dánského království.
3.–5. den: Lillehammer – město zimní olympiády 
1994, světoznámý skanzen, Gjendesheim – pěší turisti-
ka u jezera Gjende, Cesta Trollů – horská silnice, pěší 
túra v pohoří Romsdal.
6.–7. den: Geirangerfjord – možnost projížďky lodí 
po jednom z nejkrásnějších norských fjordů , Dalsnibba

– vyhlídková hora nad fjordem, Briksdalsbreen – pěší 
výlet k čelu ledovce.
8.–9. den: Bergen – malebný norský přístav, staré han-
sovní domy, Voringfoss – bizarní vodopád, pěší túra.
10.–13. den: Preikestolen – 600  m vysoký útes 
nad Lysefjordem, jedna z nejnavštěvovanějších lokalit 
v Norsku, Oslo – hlavní město Norska, muzea na polo-
ostrově Bygdoy, Vigenland park, návrat do ČR.
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Preikestolen nad Geirengerem, Norsko Muzeum vikingských lodí, Oslo

Malebné nábřeží Nyhavn v KodaniCesta trollů, Norsko

Turistika v srdci severské přírody, Preikestolen – legendární „kazatelna“, šestisetmetrový útes nad 
Lysefjordem, Briksdalsbreen – výšlap k čelu ledovce, Gjendesheim – túra kolem jezera Gjende

ZLEVNĚNO

Švédsko

Norsko

Dánsko
Kodaň

Oslo

Preikestolen

Bergen

Briksdalsbreen
Cesta trollů

Lillehammer
Voringfoss

Gjendesheim
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Velká severská cesta vede na Nordkapp, nejsevernější bod Evropy. Na cestě Skandinávií si prohléd-
neme hlavní město Švédska Stockholm, polární kruh překročíme ve fi nském Rovaniemi s „domem 
Santa Clause“, projedeme kouzelnou jezerní oblastí severního Finska kolem jezera Inari. Navštíví-
me severský přístav Narvik i starobylý Trondheim, poznáme „perlu Norska“, malebné souostroví 
Lofoty s červenými rybářskými domky a překrásnými sceneriemi, projedeme západní pobřeží Nor-
ska s jeho jedinečnou přírodou a prohlédneme si olympijský Lillehammer i metropoli severu Oslo.

Půlnoční slunce na nejsevernějším výběžku Evropy, překročení polárního kruhu a průjezd Laponskem, 
Lofoty – pohádkové souostroví v Norském moři, Geirangerfjord – nejmalebnější fjord Norska

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, tra-
jekt do Dánska, Kodaň – prohlídka hlavního města 
Dánského království.
3.–4. den: Stockholm – hlavní město Švédského 
království, Uppsala – univerzitní město severně 
od Stockholmu, Sundsvall, Umea – cesta na sever podél 
Botnického zálivu. 
5.–7. den: Rovaniemi – překročení polárního kru-
hu, jezero Inari – posvátné jezero Laponců v severní 
části Finska, průjezd Laponskem, Nordkapp – pře-
kročení hranice do Norska, půlnoc na nejsevernějším 
bodě Evropy, místo se zvláštní atmosférou.
8.–10. den: Alta – skalní malby  z doby kamen-
né, Narvik – nejsevernější norský námořní přístav, 
Lofoty – jedno z nejkrásnějších míst Norska, malebné 
souostroví v Norském moři, rybářské vesničky, nádher-
né přírodní scenerie, hory a štíty rostoucí z moře, trajekt 
na pevninu, překročení polárního kruhu.

11.–12. den: Svartisen – fakultativní výlet lodí (cca 
500 Kč), pěší turistika, Trondheim – starobylé město 
s nejseverněji položenou kamennou katedrálou.
13.–15. den: Gjendesheim – pěší výlety, relaxa-
ce u jezera Gjende, Dalsnibba – vyhlídková hora, 
Geirangerfjord – jeden z nejkrásnějších norských 
fjordů , krásný vodopád „Sedm sester“.
16.–17. den: Cesta trollů – vyhlídková trasa, 
Lillehammer – středisko zimních sportů, skanzen, 
Oslo – hlavní město Norska, muzea na poloostrově 
Bygdoy, Vigeland Park.
18.–19. den: Oslo – prohlídka města, Kronborg – 
Hamletův hrad  – krátká zastávka, trajekt.
 20. den: návrat do ČR.

NORSKO – DÁNSKO – FINSKO – ŠVÉDSKO

zájezd termín cena zájezdu

16106-01 12.06. - 01.07. 38.200,-

16106-02 28.06. - 17.07. 38.200,-

16106-03 05.07. - 24.07. 38.200,-

termín na rok 2017

17106-01 12.06. - 01.07. 38.200,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem včetně trajektů, stravu 
v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v ho-
telbusu, služby technického doprovodu, tištěného průvodce po tra-
se zájezdu, vstup na Nordkapp, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

8100

jezero Inari - posvátné místo Laponců Lofoty

hotelbus na severu Norska
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Okruh po britských ostrovech představí většinu významných historických památek a zajímavostí 
Irska a Skotska. Historie Irska je nerozlučně spjatá s Kelty, uvidíme obrovské keltské kříže v Monas-
terboice i jednu z nejstarších staveb v Evropě, hrobku Newgrange. Nedotčená příroda tohoto 
zeleného ostrova nabízí mnoho krás – úchvatné Moherské útesy nebo poloostrov Dingle. Poznáme 
také atmosféru malebných irských měst, v Dublinu navštívíme světoznámý pivovar Guinness. 
Prohlédneme si mystická vřesoviště severního Skotska s bájným jezerem Loch Ness, středověký 
Stirling a Edinburgh.

1.–3. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, 
trajekt do Anglie a dále do Irska, Waterford 

– nejstarší irské město, přístav v ústí řeky Suir.
4.–5. den: hrad Rock of Cashel – úchvatná irská ar-
cheologická památka, Kilkenny – středověké město, 
Newgrange – prehistorická hrobka, jedna z nejstarších sta-
veb v Evropě, Monasterboice – kamenné keltské kříže.
6.–8. den: Powerscourt House – velkolepé zahrady, 
Dublin – hlavní město Irska, návštěva pivovaru Guinness, 
Adare – okouzlující irská vesnička, poloostrov Dingle – 
krásné krajinné scenerie západního pobřeží Irska.
9.–10. den: Bunratty – hrad nad ústím řeky Shanon, 
Moherské útesy – nejpopulárnější přírodní scenerie 
Irska, Galway – nejkrásnější město v Irsku, Portacloy – 
úchvatné skalní útesy, Londonderry – páté největší město 
Irska s barvitými dějinami, hradbami obehnané centrum.

11.–12. den: Carrick-a-rede Rope Bridge – lano-
vý most nad 30 m hlubokou a 20 m širokou rozsedli-
nou, Giant’s Causeway (Obrův chodník) – čedičové 
sloupy, známá přírodní zajímavost severoirského pobře-
ží , Belfast – přístav, trajekt do Skotska, Glasgow – 
největší skotské město, průmyslová metropole.
13.–15. den: Neptunovy schody a Kaledonský kanál,
Fort William, Glen Nevis – malebné údolí pod nej-
vyšší horou Velké Británie Ben Nevis, pěší turis-
tika, Loch Ness – nejznámější skotské jezero s bájnou 
příšerou, hrad Urquhart , severoskotské pobřeží.
16.–17. den: Stirling – historické srdce Skotska, 
Edinburgh – hlavní město Skotska považované za jedno 
z nejkrásněji položených měst na světě .
18.–20. den: Cambridge – univerzitní město, trajekt 
do Francie, přesun, návrat do ČR.

SKOTSKO – IRSKO – ANGLIE

zájezd termín cena zájezdu

16113-01 24.05. - 12.06. 35.600,-

16113-02 21.07. - 09.08. 37.600,-

16113-03 29.08. - 17.09. 37.600,-

termín na rok 2017

17113-01 24.05. - 12.06. 37.600,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem včetně trajektů, stravu 
v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v ho-
telbusu, služby technického doprovodu, tištěného průvodce po tra-
se zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

7200
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Newgrange – jedna z nejstarších staveb světa, Moherské útesy – dechberoucí scenerie irského pobřeží, 
Pivovar Guinness – výroba světoznámého piva, Ben Nevis – výstup na nejvyšší horu Británie
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Intenzivní poznávací cesta zaměřená na jednu z nejkrásnějších oblastí Anglie – Cornwall. Každý, kdo 
rád kombinuje poznávání přírodních krás a historických pamětihodností, si přijde v této části jižní 
a západní Anglie na své. Náš okruh vám představí většinu významných památek tohoto regionu. 
Navštívíme samozřejmě Londýn, univerzitní města Oxford a Cambridge, prohlédneme si nádherné 
přírodní scenerie i mystická vřesoviště národních parků Exmoor a Dartmoor. Bohatá historie Anglie 
na nás dýchne při návštěvě prehistorického Stonehenge.  

Land’s End – nejzápadnější bod Anglie, „konec světa“, Glastonbury – starověké mystické centrum Anglie, 
NP Dartmoor – známá vřesoviště a bažiny, hrad krále Artuše – ruiny legendárního hradu Tintagel

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, trajekt 
z Calais do Doveru, Canterbury – arcibiskupství se zná-
mou katedrálou .
3.–4. den: Cambridge, Oxford – univerzitní města, 
Stratford – rodiště Williama Shakespeara, Bath - město 
s jedinečnou architekturou, zrestaurované římské lázně .
5.–6. den: Exeter – město se slavnou katedrálou a nor-
manským hradem, Dartmoor – přírodní rezervace s roz-
lehlými vřesovišti a bažinami (scenerie z románů Hospoda 
Jamaica a Pes baskervillský), pěší vycházky, Widecomb 
In The Moor – kouzelná vesnice v srdci Dartmooru 
s nádhernou katedrálou, Postbridge – kamenný most 
ze 13. století, Land’s End – nejzápadnější mys Anglie, 
Tintagel – King Arthur’s Castle, hrad krále Artuše.
7.–8. den: Exmoor – park na pobřeží Bristolského 
zálivu, pěší túra po pobřežním trailu s úchvatnými sce-
neriemi a útesy. Lynton – městečko v ústí řeky Lynn, 

J IŽNÍ A ZÁPADNÍ ANGLIE

Cliff Railway – jedinečná technická památka, do-
dnes funkční lanovka z roku 1912 na vodní pohon, 
Dunster – nádherně zrekonstruovaný hrad se zahrada-
mi, Glastonbury – město opředené pověstmi o králi 
Artušovi, který je zde údajně pohřbený, opatství, tajemný 
pahorek Tor, Chalice Well – zahrady se studnou a pra-
menem léčivé vody, ruiny Glastonburského opatství.

9.–10. den: Salisbury – jedna z nejkrásnějších katedrál 
Anglie, vyhlídka na obří křídový obraz koně, který je pro 
tuto část Anglie typický, Stonehenge, Avebury – vý-
znamné prehistorické lokality , megalitické kameny,  
Londýn – prohlídka metropole na Temži, Tower Bridge, 
Tower , parlament, Westminsterské opatství , British 
Museum.

11.–12. den: Windsor – letní sídlo královny, trajekt 
na pevninu, noční přesun, návrat do ČR ve večerních 
hodinách.

zájezd termín cena zájezdu

16114-01 12.05. - 23.05. 22.700,-

16114-02 22.08. - 02.09. 22.700,-

termín na rok 2017

17114-01 12.05. - 23.05. 22.700,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem včetně trajektů, stravu 
v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v ho-
telbusu, služby technického doprovodu, tištěného průvodce po tra-
se zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha
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zájezd termín cena zájezdu

16121-01 20.05. - 31.05. 19.900,-

16121-02 28.07. - 08.08. 19.900,-

termín na rok 2017

17121-01 20.05. - 31.05. 19.900,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

V ZEMI GALSKÉHO KOHOUTA

Carnac – nejvýznamnější prehistorické naleziště světa, Pointe du Raz – nejzápadnější pevninský bod Francie, 
Farní dvorce – kouzelné opevněné kostely, pláže Normandie – místa vylodění spojenců v červnu 1944

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Štrasburk
– nádherné ukázky gotické architektury , Verdun – ději-
ště těžkých bojů první světové války, památník.
3.–4. den: Remeš – korunovační město francouzských 
králů , Amiens – perla severní Francie, gotická katedrála 

, Fécamp – městečko proslulé výrobou populární pá-
lenky, Étretat – nádherné normandské pobřeží se strmý-
mi křídovými útesy, oblázkové pláže, Bayeux – legendární 
bayeuxská tapiserie.
5.–6. den: Arromanches, Pointe du Hoc – oblast 
invaze spojeneckých vojsk v roce 1944, Omaha Beach, 
americký vojenský hřbitov v Coleville, Saint Malo – jed-
no z nejkrásnějších měst na severním pobřeží Bretaně, 
Mt. Saint Michel – legendární ostrovní klášter .

FR ANCIE
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7.–8. den: farní dvorce, Pointe du Raz – divoké úte-
sy západní Bretaně, Carnac – megality, významná svě-
tová prehistorická památka, Pointe du Conguel – mys 
s plážemi na bretaňském pobřeží, Angers  – malebné 
městečko na Loiře.
9.–10. den: Paříž – hlavní město Francie, Eiffelova 
věž, Louvre, nábřeží Seiny , fakultativně projížďka 
po Seině (cca 14 €). Troyes – někdejší hlavní město 
kraje Champagne.
11.–12. den: Alsaská vinná cesta – malebný kraj vi-
nic pod Vogézami, Kayserberg – městečko s barevnými 
hrázděnými domy, Colmar – romantické město obklo-
pené vinicemi, Obernai – město za dvojitými hradbami 
s malebným centrem, návrat do ČR.

 stravu v hotelbusu 

ZLEVNĚNO

Příjemné klima, památky starých kultur (od megalitů přes úchvatné gotické katedrály), pověstný 
šarm místních obyvatel i rafi novaná francouzská kuchyně jsou hlavní důvody, proč sem každoročně 
směřují statisíce turistů z celého světa. Navštívíme nejmalebnější kraje severní Francie. Projedeme 

Normandii s užasnými křídovými útesy a památkami ne-
dávné doby, Bretaň s divokým pobřežím, megalitickými 
památkami dávné historie i keltské minulosti, Paříž s ne-
zaměnitelnou atmosférou, a kraje Champagne a Alsasko 
protkané vinicemi a malebnými městečky.

Štrasburk

Angers

Saint Malo Bayeux

Fécamp

Amiens

Remeš

Colmar

TroyesPaříž

Carnac

Pointe
du Raz

Francie



25
Ev

ro
pa

“calanques”, Cassis

zájezd termín cena zájezdu

16125-01 29.04. - 03.05. 7.700,-

16125-02 26.08. - 30.08. 8.400,-

16125-03 22.09. - 26.09. 8.400,-

termín na rok 2017

17125-01 29.04. - 03.05. 7.700,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájez-
du, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájez-
du, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.  

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

PAŘÍŽ – METROPOLE NA SEINĚ

Z BURGUNSK A DO PROVENCE

Paříž patří zaslouženě k nejkrásnějším městům Evropy. Poznejte s námi kouzlo hlavního města Francie, 
metropole umění a módy. Během tří dnů navštívíte nejznámější památky, muzea a galerie v čele s jednou 
z nejúžasnějších světových uměleckých galerií – Louvrem. Město ale láká také k procházkám po březích 
Seiny, k objevování romantických zákoutí a vychutnávání atmosféry „hlavního města milovníků života“.

Naše letošní novinka! Představíme nejzajímavější místa Burgundska, kraje světoznámých vinic, vyhlášené 
kuchyně, bohaté historie i nádherné architektury. Provence má nezapomenutelnou atmosféru a nabízí 
různorodé zážitky, my navštívíme provensálské vnitrozemí s kamennými vesničkami na kopcích a levan-
dulovými poli, pobřeží Středozemního moře s unikátní přírodní rezervací s mokřady i oblast „fjordů“ 
calanques, poznáme ruch provensálských měst i velkolepé římské památky. Tuto pestrou mozaiku dopl-
níme divokou krásou kaňonu Ardèche, návštěvou historického centra Lyonu. S Francií se rozloučíme 
v nejzachovalejším alsaském městě Colmaru.

Eiffelova věž – symbol města, Louvre – nejúžasnější světová galerie, atmosféra Paříže –  projížďka 
po Seině, kouzlo uliček, promenád a bulvárů, Versailles – královský palác s úchvatnými zahradami

Gordes – úžasná provensálská vesnice, La Camargue – unikátní přírodní rezervace s plameňáky, Dijon 
– hlavní město Burgundska, Abbaye de Fontenay – kouzelný cisterciácký klášter obklopený levandulí

1. den: odjezd z ČR.
2. den: dojezd do Paříže, Eiffelova věž, nábřeží Seiny 

, fakultativně projížďka po Seině (cca 14 €), okružní 
jízda po městě.
3. den: Versailles – královské zahrady a palác , La 
Défense – moderní čtvrť se skleněnými mrakodrapy, 
odpolední a podvečerní Paříž.

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Beaune 
– centrum vinařské oblasti Côtes d´Or, středověký špi-
tál s burgundskými glazovanými taškami, Muzeum vína, 
Vézelay – nádherná vesnice a poutní místo s románskou 
bazilikaSainte-Marie-Madeleine .
3.–4. den: Orange – Vítězný oblouk a nejzachovalejší 
římské divadlo v Evropě , Roussillon – „okrová ves-
nice“ s barevnými fasádami domů, Gordes – okouzlu-
jící kamenná provensálská vesnice na kopci, Abbaye de 
Sénanque – cisterciácký klášter obklopený levandulí.
5.–6. den: Aix en Provence – město Paula Cézanna, 
“tisíce kašen“ a platanových alejí, Cassis – malebný ry-
bářský přístav, fakultativně výlet lodí po fjordech s bílými 

4. den: celodenní individuální program v centru Paříže – 
Champs-Élysées, Place de la Concorde, Tuilerijské 
zahrady, Les Halles, Palais Royal, galerie Louvre opře-
dená tajemstvím obrazu Mony Lisy. Katedrála Notre 
Dame de Paris, bulvár St. Michel, Invalidovna.
Monmartre, bazilika Sacré-Coeur – vyhlídka 
na Paříž, procházka kolem Moulin Rouge čtvrtí umělců 
a bohémů, podvečerní odjezd z Paříže.
5. den: návrat do ČR.

útesy „calanques“ (cca 16 €), La Camargue, Saintes-
Maries-de-la-Mer – delta řeky Rhôny, ojedinělá oblast 
na pobřeží Středozemního moře s mokřady a bohatou 
faunou – plameňáci, polodivocí koně, býci.
7.–8. den: kaňon řeky Ardèche – úchvatná přírodní 
scenérie, Lyon – město na soutoku řek Rhôny a Saôny, 
historické centrum , Dijon – hlavní město Burgundska 
s nádhernou architekturou, Abbaye de Fontenay – nej-
významnější cisterciácký klášterní komplex ve Francii .
9.–10. den: Arc-et-Senans – královský solivar, jedi-
nečná technická a architektonická památka , Colmar 
– alsaské městečko s hrázděnými domy přezdívané „Malé 
Benátky“, příjezd do Prahy a Českých Budějovic.

FR ANCIE

FR ANCIE
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zájezd termín cena zájezdu

16123-01 20.06. - 29.06. 18.500,-

termín na rok 2017

17123-01 20.06. - 29.06. 18.500,-
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ZA VŮNĚMI JIHOVÝCHODNÍ FRANCIE 

Savojsko, kraj majestátních horských štítů a zároveň kraj výborného vína, je jedním z cílů tohoto 
zájezdu. Projedeme pod horskými velikány, včetně nejvyšší hory západní Evropy Mont Blancu. 
Provence, země proslavená přírodními krásami, nás přivítá nespočetnými pamětihodnostmi, 
vůní levandule, bílými plážemi Azurového pobřeží. Ze zdejší krajiny čerpali inspiraci věhlasní 
umělci jako van Gogh, Picasso, Cézanne a další. Prohlédneme si středověký opevněný Avignon, 
římský most Pont du Gard, starobylé papežské sídlo v Avignonu i kaňon řeky Verdon.

Monaco – knížectví s věhlasným oceánografi ckým muzeem, Grand Canyon du Verdon – velkolepý kaňon, 
parfumerie Fragonard – exkurze do světoznámé výrobny parfémů, Avignon – starobylé papežské sídlo

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, 
Bern – hlavní město Švýcarska, historické centrum 
, Gruyères – malebný středověký hrad, hrad Chillon, 
Sion.
3.–4. den: Chamonix, Grenoble – střediska 
v Savojských Alpách, nejvyšší hora západní Evropy 
Mont Blanc, Avignon – papežský palác, Avignonský 
most , Les Baux de Provence – unikátní městeč-
ko, Pont du Gard – římský akvadukt . 
5.–7. den: Nîmes – nejzachovalejší římské stav-
by v Evropě, Arles – město Vincenta van Gogha se 
slavným římským amfi teátrem , Marseille – starý 
přístav, Grand Canyon du Verdon – nejvelkole-

PROVENCE – SAVOJSKO – ITÁLIE

pější přírodní výtvor tohoto druhu v Evropě, koupá-
ní, Moustiers-Sainte-Marie – vesnička proslavená 
fajánsem.
8.–9. den: Peillon – pěší procházka do malebné 
vesničky, Cannes – přímořské letovisko francouzské 
Riviéry, možnost koupání, Eze – vesnička rozložená 
nad pobřežím, návštěva parfumerie Fragonard, 
Monaco – oceánografi cké muzeum a knížecí palác.
10.–12. den: Milán – dóm, jeden z největších a nej-
krásnějších gotických chrámů světa. Sirmione – stře-
dověké městečko na poloostrově italského jezera 
Lago di Garda .
13. den: návrat do ČR.

zájezd termín cena zájezdu

16122-01 06.05. - 18.05. 19.500,-

16122-02 09.07. - 21.07. 20.200,-

termín na rok 2017

17122-01 06.05 - 18.05. 19.500,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby 
technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, po-
jištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha
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přehrada Sainte-Croix na řece Verdon

Les Calanches – vycházka mezi červenými skálami, Nuraghy – záhadné megalitické památky 
na Sardinii, Bonifacio – romantické město na bílých útesech jižní Korsiky, pláže s průzračným mořem

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem včetně trajektů, stravu 
v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, ubytování 
v hotelbusu, služby technického doprovodu, tištěného průvodce 
po trase zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

KORSIKA A SARDINIE – PERLY STŘEDOMOŘÍ

Jedinečná kombinace dvou nádherných středomořských ostrovů. Drsnou krásu francouzské Korsi-
ky – Napoleonova ostrova – neodhalíte často na první pohled, ale už na druhý si zamilujete panen-
skou přírodu, azurové moře, stín staletých pinií a korkových dubů, prehistorické památky v okolí 
Filitosy a Sartène. Návštěva Sardinie, italského středomořského ostrova, bude zážitkem především 
pro vaše smysly: mořský vzduch, prosycený solí a kořeněnou vůní pinií a macchie, zpěv cikád, cinká-
ní zvonečků koz a ovcí, odrážející se od žulových skal.

KORSIK A – SARDINIE

zájezd termín cena zájezdu

16144-01 27.05. - 08.06. 24.900,-

16144-02 13.08. - 25.08. 29.000,-

16144-03 13.09. - 25.09. 24.900,-

termín na rok 2017

17144-01 27.05 - 08.06. 24.900,-

4000

St. Teresa , trajekt zpět na Korsiku, Sartène – ma-
lebné město s labyrintem schodišť a uliček.
9.–10. den: Filitosa – pravěké naleziště a megalitické 
kameny, Les Calanches – jedno z nejkrásnějších míst 
Korsiky, bizarní skalní formace, bizarní červené skalní 
formace, azurové moře, Porto – romantický přístav, 
Soutěska Spelunca – pěší turistika v soutěsce se 
starými janovskými mosty a tůněmi, pláže v Portu.
11.–12. den: průsmyk Col de Verghio, 
Calacuccia – červené skalní útvary, Bastia – středo-
mořský přístav, trajekt.
13. den: návrat do ČR.
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ZLEVNĚNO

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic 
a Prahy, trajekt Livorno–Bastia , kaská-
dy Anglais, průsmyk Col de Vizzavona .
3.–4. den: Ajaccio – hlavní město os-
trova a rodiště císaře Napoleona , prů-

smyk Col de St. Eustache, Piscia di Gallo – cesta 
skalními útvary k vodopádu, Bonifacio – úchvatné 
přístavní město postavené na bílých útesech.
5.–8. den: trajekt na Sardinii, Castelsardo – histori-
cké městečko, Bosa – romantické městečko s hradem, 
Nuragh Sant Antin – největší ze sardinských nuragů 
– prehistorických staveb, Cala Gonone – koupání, 
fakultativní výlet lodí (cca 20 €), Capo d’Orso, 
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Švýcarsko, malá země v srdci alpského masivu nabízí také nepřeberné množství přírodních krás – 
a především za nimi vede naše cesta. Budeme si moci prohlédnout známá alpská střediska, jako jsou 
Davos či St. Moritz. Budeme mít na dohled velebný Matterhorn, podnikneme pěší výlety pod nejzná-
mější vrcholky švýcarských Alp, budeme se kochat úchvatnými horskými sceneriemi. Navštívíme 
také metropoli Curych, malebné horské vesnice i Rýnské vodopády u Schaffhausenu.

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, 
Vaduz – Lichtenštejnské knížectví, Davos – středisko 
zimních sportů.
3.–4. den: St. Moritz – jedno z nejznámějších re-
kreačních středisek světa, Via Mala – průjezd pře-
krásnými sceneriemi švýcarských Alp, Lugano, Locarno 
turistka na břehu Lago Maggiore, Bellinzona – měs-
to známé především díky trojici hradů (Castelgrande, 
Montebello a Sasso Corbaro) .
5.–7. den: jezero Grimselsee, Zermatt – turistika 
na úpatí legendárního Matterhornu, Grindelwald 

– malebné údolí pod impozantním Eigerem, turistika 
na úpatí Jungfrau a Eigeru , fakultativně zubačkou 
do nejvýše položené železniční stanice v Evropě – 
Jungfraujoch (3454 m) (cca 4900 Kč), Bern – hlavní 
město Švýcarska .

8.–10. den: Curych – největší švýcarské město 
rozkládající se na břehu jezera, středověké uličky, ka-
tedrály Fraumünster, Grossmünster, Schaffhausen – 
středověké městečko, Rýnský vodopád – nejmohut-
nější evropský vodopád, Kostnice – město na břehu 
Bodamského jezera, Husův dům, návrat do ČR.

KOUZLO ŠV ÝCARSKÝCH ALP
 ŠV ÝCARSKO - LICHTENŠTEJNSKO

zájezd termín cena zájezdu

16124-01 20.06. - 29.06. 14.800,-

termín na rok 2017

17124-01 16.06. - 25.06. 14.800,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby 
technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, po-
jištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, transfer do Zermattu, nápoje kromě čaje k sní-
dani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

2700

NIZOZEMSKO A BELGIE – ZA PAMÁTKAMI A KVĚTINAMI

Cesta plná vůní jarních květin z nejhezčích zahrad světa a přehlídka jarní kolekce květinových výtvo-
rů plná barev a vůní. Známé „květinové korzo“, alegorické květinové vozy s tisíci květů, které nemá 
ve světě obdoby a konkurenci. Spolu s návštěvou dvou hlavních evropských měst, sýrového trhu 
v Alkmaaru, královského zámku HetLoo a také Naardenu, místa kde pobýval Jan Amos Komenský, 
je cestou pro opravdové znalce a milovníky květin a historie. 

BELGIE – NIZOZEMSKO

zájezd termín cena zájezdu

16129-01 15.04. - 24.04. 13.500,-

2900

1.–3. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Brusel 
– prohlídka hlavního města Belgie a Evropy, kašna s čůra-
jícím chlapečkem, Antverpy – Rubensovo město, druhý 
největší evropský přístav, Rotterdam – vyhlídková věž 
Euromast, jeden z největších přístavů světa.
4.–5. den: Den Haag – sídlo vlády a mezinárodní-
ho soudního dvora, miniaturní městečko, Madurodam, 
Nizozemsko v malém (poměr 1:25), Scheveningen 
– mořské lázně, Aalsmeer – největší květinová bur-
za, Haarlem – GroteMarkt – nejkrásnější náměstí 
v Nizozemsku, ZaanseSchans – skanzen, funkční větr-
né mlýny, výroba dřeváků a sýra 

6.–7. den: Naarden – město kde pobýval učitel národů Jan 
Amos Komenský, Apeldoorn – palác HetLoo, palác s králov-
skými komnatami, muzea a krásné zahrady, Amsterdam – 
hlavní město Nizozemska, muzea a obrazárny, židovská čtvrť. 
8.–10. den: Alkmaar – tradiční sýrový trh, Afsluijtdijk 
– 32 km dlouhá uzavírací hráz spojující provincie Severní 
Holandsko a Frísko, Edam – město sýra, Marken – rybářská 
vesnice s typickými domy na dřevěných kůlech, Keukenhof 
– „Zahrada Evropy“, je největším květinovým parkem 
v Nizozemsku a zároveň i v Evropě, Květinové korzo – 
přehlídka květinových alegorických vozů, barevný průvod plný 
vůní. Návrat do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve for-
mě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technické-
ho doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků, nápoje kro-
mě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha
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Květinové korzo – výjimečná slavnost s květinovými alegorickými vozy, Keukenhof – největší květinový park 
v Evropě, Brusel – hlavní město Evropy s nádherným náměstím, Amsterdam – město muzeí a vodních kanálů

Zermatt – turistické středisko pod Matterhornem, Jungfraujoch – nejvýše položená železniční stanice 
v Evropě, Locarno – malebné městečko jižního Švýcarska, Rýnský vodopád – nejmohutnější vodopád Evropy

NOVĚ DOPLNĚNO JIŽNÍ ŠVÝCARSKO, 
BERN, KOSTNICE

Brusel

Antverpy

Rotterdam
Den Haag

Amsterdam

Alkmaar

Afsluitdijk
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Nizozemsko

Belgie

Keukenhof

Vaduz

Davos

Zermatt

Bern

St. Moritz

Curych

Švýcarsko

Locarno

Lugano
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 ITALSK Á ZASTAVENÍ 

Během naší týdenní cesty poznáme jedny z nejkrásnějších italských měst. Necháme se unášet 
kouzlem „věčného města“ Říma, vychutnáme si nezapomenutelnou atmosféru jeho rušných ulic 
a náměstí, budeme obdivovat historické památky, tiché kostely i umělecké sbírky. Kontrastem 
k pulzující metropoli bude malebné městečko v kopcích Umbrie – Assisi, poutní místo s bazilikou 
sv. Františka. Navštívíme jeden z nejmenších států světa San Marino. Florencie - renesanční perly 
severní Itálie nám odhalí své neopakovatelné kouzlo.

 ITÁLIE -  SAN MARINO

zájezd termín cena zájezdu

16141-01 25.04. - 01.05. 11.100,-

16141-02 26.05. - 01.06. 12.000,-

16141-03 04.07. - 10.07. 12.000,-

16141-04 22.09. - 28.09. 12.000,-

termín na rok 2017

17141-01 27.04. - 07.05. 12.000,-

3500

1. den: odjezd z Prahy a Českých Budějovic.

2. den: Florencie – „město Michelangela a slavného 
rodu Medicejských“ , dóm Santa Maria del Fiore, 
Ponte Vecchio – most Zlatníků přes řeku Arno, galerie 
Uffi zi – největší sbírka umění v Itálii.

3.–4. den: Řím – jedno z nejstarších evropských 
měst , Forum Romanum – ruiny kdysi velkole-
pého centra antického Říma, Koloseum – symbol 
města, největší amfi teátr Římské říše, Pantheon, 
Piazza Navona – nejmalebnější z římských náměstí, 

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájez-
du, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

úchvatná vyhlídka na Řím ze Španělských schodů,
Fontána di Trevi, Vatikán, bazilika sv. Petra , va-
tikánská muzea, Sixtinská kaple s vnitřní výzdobou 
od největších renesančních umělců.

5. den: Assisi – poutní místo, rodiště sv. Františka, ba-
zilika sv. Františka  s freskami.

6. den: San Marino – pravděpodobně nejstarší stá-
le existující republika na světě, 2. nejmenší stát Evropy 
a 5. nejmenší stát světa.

7. den: návrat do ČR.
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Řím – nejstarší evropské město s nepřeberným množstvím památek, San Marino – jeden z nej-
menších států světa, Assisi – významné poutní místo, Florencie – renensační perla severní Itálie

1.–2. den: odjezd z Prahy a Českých Budějovic, podvečerní 
prohlídka Mariboru,  Jeruzalém – vesnice uprostřed ma-
lebné krajiny vinic. Ptuj – nejstarší město Slovinska na břehu 
Drávy se středověkým hradem, termální lázně.
3. den: Lublaň – prohlídka hlavního města, Lublaňský hrad, 
staré město, stavby Jože Plečnika Trojmostí, „Plečnikova 
kolonáda“.
4. den:  Postojnské jeskyně – největší slovinská jesky-
ně, endemický obojživelník Macarát jeskynní, Predjamský 
grad  – skalní hrad, Izola – staré rybářské město.
5. den:  Piran – malebné starobylé městečko přezdívané 

SLOVINSKO – VELKÝ OKRUH MALOU ZEMÍ

Jak název napovídá, projedeme tuto malou zemi od východu k západu, od Jadranu k Julským Alpám. 
Slovinsko nabízí návštěvníkům pestrou mozaiku zajímavostí a my na naší cestě poznáme většinu 
z nich: malebný kraj vinic kolem vesničky Jeruzalém, nejstarší město Ptuj s termálními lázněmi, 
příjemnou atmosféru hlavního města Lublaně, největší slovinskou jeskyni, starobylá městečka Izola 
a Piran na jadranském pobřeží, středověké fresky v kostele v Hrastovlje, jednu z nejkrásnějších ev-
ropských řek Soču i symbol Slovinska, jezero Bled v Julských Alpách.

 Jeruzalém – malebná vinařská oblast, Lublaň – hlavní město s příjemnou atmosférou, Piran – kouzelné 
středomořské městečko, Bledské jezero – nádherné jezero na úpatí Julských Alp, Ptuj – termální lázně

SLOVINSKO

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájez-
du, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

zájezd termín cena zájezdu

16151-01 04.06. - 11.06. 13.900,-

termín na rok 2017

17151-01 04.06. - 11.06. 13.900,-

2500

„Slovinské Benátky“, Hrastovlje –  kostel sv. Trojice, fresky 
se středověkými biblickými výjevy, nejznámější je Tanec mrt-
vých, Kobarid – procházka naučnou stezkou k řece Soča 
a k vodopádům Kozjak.

6. den: přejezd přes Itálii, Vintgar – soutěska v Triglavském 
národním parku, divoký kaňon, který je možné projít po dře-
věných lávkách, Bledské jezero – turistické centrum 
Slovinska v předhůří Julských Alp, kostel na Mariánském os-
trově v jezeře.  

7.–8. den: turistika v okolí Bohinjského jezera, odjezd 
a příjezd do Českých Budějovic a Prahy.
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CAORLE – VÍKEND U MOŘE

Pojeďte na dva dny k moři a vyzkoušejte si cestování hotelbusem. Tato krátká cesta je určená pro 
všechny, kdo si chtějí užít koupání a odpočinku u moře, vyzkoušet si, jak se cestuje v našem hotel-
busu a „neztratit“ ani jeden dovolené, protože odjíždíme v pátek večer a zpět doma jsme v pon-
dělí v časných ranních hodinách.

ITÁLIE

zájezd termín cena zájezdu

16149-01 09.09. - 12.09. 3.900,-

1200

1. den: odjezd z Českých Budějovic ve 20 hodin večer.
2. den: příjezd v ranních hodinách do Itálie, do kempu 
v Caorle, celý den relaxace, koupačka na pláži, večerní 
posezení s italským vínkem. 

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu – 2 x plná pen-
ze v hotelbusu, ubytování v hotelbusu, služby technického do-
provodu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.

Odjezdová místa: České Budějovice
3. den: koupání, relaxace na pláži nebo v malebném 
městečku Caorle, v 17 hod odjezd domů. 
4. den: v časných ranních hodinách dojezd do ČR, cca 
ve 3 hodiny. 
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HEFAISTOVO KR ÁLOVSTVÍ

Poznávací zájezd vás zavede až na samý jih Itálie. V království bájného božského kováře Hefaista se 
projdeme v okolí neklidné sopky Etny, navštívíme rušné Palermo, v Syrakusách, Agrigentu nebo 
Selinunte si prohlédneme antické památky. K nezapomenutelným zážitkům bude jistě patřit návště-
va sopečného souostroví Lipari s činnými sopkami a nádhernými plážemi, relaxace ve středomoř-
ském ráji, Kalábrii. Během putování Apeninským poloostrovem nevynecháme ani další italské perly 
jako Řím, Neapol, Pompeje či Veronu.

Vesuv a Etna – činné vulkány, Liparské ostrovy – sopečné souostroví s termálními prameny, vulkanické 
erupce na Stromboli, Pompeje – římské město pohřbené erupcí Vesuvu, úchvatné antické památky

ITÁLIE – SICÍLIE – LIPARI

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájez-
du, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

zájezd termín cena zájezdu

16142-01 07.05. - 22.05. 28.800,-

16142-02 13.08. - 28.08. 32.500,-

16142-03 24.09. - 09.10. 28.800,-

termín na rok 2017

17142-01 07.05. - 22.05. 28.800,-

5800

9.–11. den: Agrigento – údolí chrámů , Enna – „bři-
cho Sicílie“, Syrakusy – helénské město , Catania – 
Apollonův a Athénin chrám, Etna – prohlídka okolí nej-
větší evropské činné sopky , Taormina – letovisko 
na pobřeží, přejezd na kontinent.
12.–14. den: Pompeje – město pohřbené při erupci 
Vesuvu v roce 79 , Řím – hlavní město Itálie s nepře-
berným množstvím památek , koupání podle aktuálního 
počasí.
15.–16. den: Verona – město Romea a Julie, prohlídka 
historického centra , návrat do ČR.
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ZLEVNĚNO

1.–3. den: odjezd z Českých Budějovic 
a Prahy, Assisi – poutní místo , Neapol, 
Vesuv – „Vidět Neapol a... podívat se 
do kráteru známé sopky“.

4.–6. den: přejezd na Sicílii, Messina – koupání poblíž 
Milazza, Liparské ostrovy  – fakultativně výlet lodí 
na ostrovy Vulcano a Stromboli (cca 12–22 €), možnost 
pozorování erupcí jedné z nejaktivnějších sopek Evropy.
7.–8. den: Monreale – sídlo arcibiskupa, katedrála 
v normanském stylu , Palermo – hlavní město Sicílie, 
Segesta – úchvatný dórský chrám, Selinunte – rozsáh-
lé zříceniny antického města.
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Okruh Pyr enejským poloostrovem zahrnuje většinu významných kulturních a přírodních zajíma-
vostí Španělska a Portugalska. Navštívíme známá poutní místa jako Santiago de Compostela, Lur-
dy, Fatimu i Bom Jesus. Budeme obdivovat pozoruhodnou architekturu v Tomaru, Sintře či Obi-
dosu. Staneme na nejzápadnějším mysu kontinentální Evropy, Cabo da Roca na břehu Atlantiku, 
a prohlédneme si také poslední kolonii v Evropě, klíč ke Středozemnímu moři, britský Gibraltar. 
Navštívíme pulzující metropole Lisabon, Porto, Madrid, Barcelonu i poklidnou Granadu či Sevillu. 

Santiago de Compostela, Lurdy, Fátima, Bom Jesus – světoznámá poutní místa, Cabo da Roca 
– západ slunce na nejzápadnějším bodě Evropy, Alhambra – pohádkový palác s maurskou architekturou

to světové výstavy, Lagos – přístav, pláže pod úchvat-
nými útesy.  
12.–13. den: Lisabon – prohlídka hlavního města 
Portugalska , Cabo da Roca – nejzápadnější mys 
Evropy, místo, kde „končí země a začíná moře“, Sintra 
–  město s pohádkovým palácem , Obidos – malebné 
městečko uvnitř mohutných hradeb.
14.–15. den: Tomar – Kristův convent, klášter templá-
řů , Fátima – jedno z nejdůležitějších poutních míst 
římskokatolické církve, místo mariánských zjevení, Porto 
– proslulý přístav, domov portského vína , Bom Jesus 
– poutní místo “Dobrého Ježíše z hory”.
16.–17. den: Santiago de Compostela – proslulé 
poutní místo , Playa de las Catedrales – útesy na 
severním pobřeží Pyrenejského poloostrova.
18.–20. den: San Sebastian – přístavní město na po-
břeží Atlantiku, Lurdy – světoznámé poutní místo zjeve-
ní Panny Marie, přesun a návrat do ČR.

ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO – FR ANCIE

zájezd termín cena zájezdu

16131-01 28.04. - 17.05. 29.900,-

16131-02 21.07. - 09.08. 35.500,-

16131-03 01.09.  - 20.09. 29.900,-

termín na rok 2017

17131-01 28.04. - 17.05. 29.900,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájez-
du, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

8100

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Avi-
gnon – prohlídka města, papežský palác .
3.–4. den: Barcelona – bulvár Las Ramblas, ruš-
ný přístav, Sagrada Família – chrám Svaté rodiny, 
architektonický skvost proslulého Antonia Gaudího, 
Montserrat – klášter ve slepencových horách, kostel 
s Černou Madonou.
5.–6. den: Madrid – prohlídka hlavního města Špa-
nělska, galerie Prado, královský palác, Toledo – středo-
věké město s krásnou gotickou katedrálou .
7.–8. den: Granada – palác Alhambra , jedna z nejro-
mantičtějších a nejmystičtějších památek Evropy, vrcholné 
dílo maurské architektury,  fakultativně představení fl a-
menka (cca 20 €).
9.–11. den: Gibraltar – britské území ve Španělsku, 
jeskyně, podzemní tunely, jediné místo v Evropě, kde žijí 
opice, Sevilla – kulturní centrum jihu Španělska , měs-
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vyhlídka na Gibraltar

Sintra Alhambra, Granada

jeskyně, podzemní tunely, jediné místo v Evropě, kde žijí 
 – kulturní centrum jihu Španělska 

jeskyně, podzemní tunely, jediné místo v Evropě, kde žijí 
 – kulturní centrum jihu Španělska 

jeskyně, podzemní tunely, jediné místo v Evropě, kde žijí 
opice, Sevilla – kulturní centrum jihu Španělska opice, Sevilla
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Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve 
formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby 
technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a loka-
lit, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha, Brno

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic, Prahy a Brna, 
přesun přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Bulharska. 
Sofi e – prohlídka města, kostel Alexandra Něvského, 
kostel Sveta Sofi a, mešita Banja Baši, kostel Bojana sklá-
dající se ze tří budov.
3.–4. den: tůra v pohoří Vitoša na Černý vrch. Rilsky 
Monastir – klášter založený r. 1335 nedaleko poustev-
ny Ivana Rilského. Celodenní tůra v pohoří Rila, výstup 
na nejvyšší balkánský vrchol Musalu (2925m) 
s využitím lanovky na Jastrebec.
5.–6. den: Bačkovski Monastir založen 1083 
Gregoriány, Plovdiv – dle Luciána Řeckého „největší 
a nejkrásnější město Trácie“, muzea, kostely, mešity, řím-
ský amfi teátr, Nebet Tepe, Kazanlak – thrácká hrob-
ka, průsmyk  Šipka – pomník osvobození, Veliko 
Tarnovo s malebnou polohou na úpatí kopce, úchvatnou 
architekturou a mnoha historickými pamětihodnostmi.
7.–9. den: Sozopol – půvabné historické město, úžasný 
Nesebar – historické jádro města se rozkládá na skal-
natém poloostrově . Slunečné pobřeží – koupání 

BULHARSKO, RUMUNSKO - HISTORIE, HORY, PLÁŽE

Projeďte s námi země kdysi zaslíbené, dnes bohužel trochu opomíjené, i když jejich sláva se již vrací. 
Projeďte s námi Bulharsko a Rumunsko. Během vašeho putování najdete pestrou směs historie a pří-
rody, odpočinete si na krásných plážích vyhřátých teplým sluncem. Pojeďte objevovat i vzpomínat.

Rilský klášter – nejvýznamnější památka bulharské pravoslavné církve, koupání v Černém moři, Poieneri–
pravý Drákulův hrad uprostřed divoké rumunské přírody, Pohoří Rila – výstup na nejvyšší horu Bulharska 

BULHARSKO – RUMUNSKO

zájezd termín cena zájezdu

16157-01 08.08. - 23.08. 25.400,-

termín na rok 2017

17157-02 08.08. - 23.08. 25.400,-

4400

v Černém moři, Varna – historické centrum, Mořskou 
zahradu, koupání na plážích proslulé Albeny.
10.–12. den: skalnatý mys Kaliakra (v řečtině krás-
ný mys) se zbytky velké pevnosti ze 4. st. před Kristem. 
Přejezd do Rumunska, koupání na známých plážích 
Mamaia. Constanta – historické a archeologické mu-
zeum, římskokatolický kostel, pravoslavný chrám, mešita, 
opevnění, Brašov – srdce a hlavní město Sedmihradska.
13.–14. den: pohádkový hrad Bran, vesnické muzeum 
na úpatí hradu, Curtea de Arges – klášter, knížecí dvůr, 
Poieneri – pravý Drákulův hrad. Kdo si vyšlápne všech 
1480 schodů? Transfagarašskou klikatou silnicí přes průsmyk 
ve výšce 2034m, tůra v okolních horách. Sibiu –  město 
založené na místě bývalé římské vesnice s bohatou historií, 
Alba Iulia – citadela Alba Carolina, římskokatolická i pravo-
slavná katedrála, unikátní půdorys centra města.
15.–16. den: Revoluční město Temešvár – Piata 
Unirii, malebné náměstí s římskokatolickou katedrálou 
a srbským pravoslavným kostelem, sloup Sv. trojice, ba-
rokní palác. Návrat přes Maďarsko a Slovensko do ČR.
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Sofi e, Bulharsko

pohoří Rila, Bulharsko

 Alba Iulia, Rumunsko

Rilský klášter, Bulharsko
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KRÉTA – OSTROV BÁJNÉHO MINOTAURA

Ostrov Kréta patří k nejzajímavějším místům v Evropě. Pozůstatky nejstarších civilizací 
na evropském území, olivové háje, bělostné pláže, divoká údolí i vysoké hory vnitrozemí lákají 
turisty z celého světa. Navštívíme hlavní antické památky, projdeme úchvatnou soutěskou Sama-
ria, budeme mít možnost ochutnat skvělá místní vína i speciality zdejší kuchyně a samozřejmě 
bude dostatek času na koupání v průzračných vodách Středozemního moře.

Samaria – pěší túra úchvatnou soutěskou, Knóssos – výlet do historie Kréty, ruiny největšího minoj-
ského paláce, koupání na nejkrásnějších plážích Evropy – bílý písek, datlové palmy, průzračné moře

Náš poznávací okruh kolébkou evropské civilizace obsahuje vše podstatné, co Řecko může nabíd-
nout. Navštívíme samozřejmě Atény s nepřeberným množstvím antických staveb, ale nemineme 
ani další důležité památky dokreslující bohatou historii antického Řecka, jako Delfy, Thermopyly, 
Olympii nebo Mykény. Prohlédneme si byzantské památky v Mystře i kláštery v horách Meteory. 
Uvidíme krápníkové jeskyně na jihu Peloponésu i bájný Olymp.

Olympia – dějiště antických her, Meteora – úchvatné kláštery na vrcholcích skal, Mystra – trosky by-
zantského města zapsané na listině UNESCO, Olymp – sídlo antických bohů, Delfy – bájná antická věštírna 

KRÉTA

ŘECKO

zájezd termín cena zájezdu

16155-01 01.05. - 14.05. 26.900,-

16155-02 21.09. - 04.10 27.800,-

termín na rok 2017

17155-01 01.05. - 14.05. 26.900,-

zájezd termín cena zájezdu

16156-01 03.06. - 17.06. 26.400,-

16156-02 02.09. - 16.09. 26.400,-

termín na rok 2017

17156-01 03.06. - 17.06. 26.400,-

3500

5000

1.–2. den: odjezd z Prahy a Českých Budějovic, trajekt 
Ancona–Patras. 
3.–5. den: příjezd do Patrasu, přesun do Pirea – 
Korintský průplav, trajekt na Krétu do Heraklionu. 
Vylodění v Heraklionu, planina Lassithi, Diova jesky-
ně, Agios Nikolaos, Malia – kultovní krápníková jes-
kyně, klenot Mirabelského zálivu, koupání, Rethymno – 
půvabná směs benátských a tureckých památek, Kournas 
– jediné sladkovodní jezero na úpatí Bílých hor, koupání.
6.–8. den: Chania – opevněná perla západní Kréty, 
koupání, malebná cesta na jih ostrova k soutěsce Samaria. 

Xyloskalo, soutěska Samaria – pěšky úchvatnou sce-
nerií, zpět lodí (fakultativně, cca 10 €) do Chora Sfakion. 
9.–11. den: klášter Moni Preveli – osamělý skalní kláš-
ter, Agia Galini, koupání. Festos – ruiny nejkrásněji polože-
ného vladařského sídla, Matala – skalní hroby, oblázková 
pláž Dia a Evropy, koupání, Knóssos – ruiny největšího 
minojského paláce, Heraklion – Heraklovo město, noční 
trajekt do Pirea.
12.–14. den: Athény – prohlídka hlavního města , pře-
sun do Patrasu, trajekt z Patrasu do Itálie, návrat do ČR.

9.–10. den: Mystra – úchvatné trosky byzantského města 
, Lakonský záliv – relaxace a koupání, jeskyně Dirou – 

krápníkové jeskyně v nejjižnější části Řecka,  fakultativně plav-
ba na lodičkách (cca 14 €),  Areopoli – romanti cké městeč-
ko na západním pobřeží Peloponésu.

11.–12. den: pláže u Kyparisie – relaxace, koupání, 
Vasses, chrám Apollóna Epikura – jeden z nejzachova-
lejších antických chrámů v horách Peloponésu, jízda divokými 
horami poloostrova, horské vesničky a městečka, Olympie 
– dějiště starořeckých sportovních her .

13.–15. den: Patras – rušný přístav a největší město 
Peloponésu, visutý most přes úžinu, pobřežní pevnost,  trajekt 
do Itálie a přesun do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, trajektem včetně lůžka v ka-
jutě na trasách Ancona–Patras, Pireus–Heraklion–Pireus, Patras–
Benátky (Terst), stravu v hotelbusu ve formě plné penze bez 
nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického doprovodu, tiště-
ného průvodce po trase zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem včetně trajektů, stravu 
v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v ho-
telbusu, služby technického doprovodu, tištěného průvodce po trase 
zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha
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ŘECKEM KŘÍŽEM KR Á ŽEM

CESTA TAM I ZPĚT LODÍ

ZLEVNĚNO

1.–2. den: odjezd z Prahy a Českých Budě-
jovic, přesun do Itálie, trajekt do Řecka.

3.–4. den: Meteora – kláštery ve slepen-
cových skalách , Olymp – turistika na úpatí bájného 
řeckého pohoří, výšlap kaňonem Enipea.

5.–6. den: Termopyly – památník antické bitvy, termální 
prameny, Delfy – známá věštírna, palác z doby mykénské , 
Atény – prohlídka hlavního města, Akropolis . 

7.–8. den: Korint – zastávka u průplavu, Epidauros – jed-
no z nejzachovalejších řeckých divadel s neuvěřitelnou akusti-
kou, Navplio – romantické městečko na pobřeží  pod pev-
ností Palamidi. Tíryns – pevnost  z doby mykénské, Mykény 
– hlavní středisko mykénské kultury .

Meteora

DelfyPatras
Athény

Olymp

Řecko

Korint

Mystra

Jeskyně
Dirou

Patras

Řecko

Kréta

Athény
Pireus

RethymnoChania

Samaria Preveli

Heraklion

Festos

Knóssos

Agios Nikolaos
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Durmitor – turistika uprostřed neskutečné horské přírody, Shkoder – historické albánské město 
s pevností Rozafa, Plitvická jezera – nádherná jezera a vápencové skály, Dubrovník – perla Jadranu

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha, Brno

BALK ÁNSKÉ STŘÍPKY 

Poznávací zájezd nás zavede na Balkánský poloostrov, do oblastí s bouřlivou historií, různorodou 
populací, do zemí plných kontrastů a přírodních krás. Navštívíme hlavní město Srbska Bělehrad, 
národní parky Černé Hory a dosud málo poznanou krajinu hornaté a divoké Albánie. Tato země nás 
překvapí přírodními krásami i historickými památkami, od vykopávek římských měst po byzantské, 
křesťanské i turecké. Odpočineme si u Jaderského moře a cestou domů navštívíme Dubrovník, za-
psaný na listině UNESCO a Plitvická jezera.

SRBSKO – ČERNÁ HOR A – ALBÁNIE – CHORVATSKO

zájezd termín cena zájezdu

16152-01 20.05. - 31.05. 19.900,-

16152-02 25.07. - 05.08. 20.800,-

termín na rok 2017

17152-01 20.05. - 31.05. 19.900,-

3600

pevnost Rozafa, Kruje – romantické město v podhůří, 
Tirana – prohlídka hlavního města.

7.–8.  den: přejezd do Černé Hory, relaxace a koupání 
v Jadranu nedaleko Budvy.

9.–10. den: Kotor – město se středověkým opevněním 
u nejhlubšího fjordu v jižní Evropě . Dubrovník – perla 
Jadranu , cesta po jaderském pobřeží, koupání.

11.–12. den: Plitvická jezera – jezera a vodopády 
v nejznámějším parku Chorvatska , návrat do ČR.
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 výhledy po cestě Transylvnií

ZA DRACULOU DO TRANSYLVÁNIE

Vydáme se do samotného srdce Rumunska, do Transylvánie, která je specifi cká nejen svým odlišným 
vývojem a složením obyvatelstva, nýbrž i přírodními ojedinělostmi, historickými skvosty, a přede-
vším osobou Vlada III. alias Draculy. Rumunsko vám představíme jako dynamickou zemi, měnící se 
z roku na rok doslova před očima, ale užijeme si i místa, kde se zastavil čas. Nenechte si ujít doposud 
trvající závan romantiky této úžasné hornaté a zajímavé země! 

Hunedoara – největší gotický hrad v Rumunsku, Sighişoara – rodiště Draculy, jedno z nejzajímavějších 
měst Rumunska, treky a vycházky v nedotčené přírodě rumunských Karpat, Bran – Draculův hrad

zájezd termín cena zájezdu

16153-01 03.06. - 12.06. 16.200,-

termín na rok 2017

17153-01 03.06. - 12.06. 16.200,-

RUMUNSKO

3200

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, přejezd 
do Rumunska, prohlídka hradu Hunedoara – největ-
šího gotického hradu v Rumunsku, Alba Iulia – 
knížecí a biskupský palác, katedrála sv. Michaela , 
Muzeum sjednocení.

3.–4. den: nejvýznamnější „saské“ město Sibiu, skan-
zen Astra – jedno z největších evropských muzeí pod 
otevřeným nebem, Braşov – lanovka na horu Timpa 
(967 m), historické jádro, nejstarší rumunská škola, Černý 
kostel, Piatra Craiului – lehký pěší výlet v podhůří 
„Zahrady Rumunska“, poznáme život pastevců, 
na horské chatě ochutnáme vynikající polévku „ciorbu“ 
a vrátíme se ústím soutěsky Zarnestilor.

5. den: nejznámější a nejnavštěvovanější stavba v Rumunsku 
– „Draculův“ hrad Bran, známá tržnice v podhradí, 
saský opevněný kostel Prejmer , Sighişoara – uvnitř 
starého města , obehnaného hradbami a věžemi řemeslnic-
kých cechů, se narodil Dracula – Vlad III. Ţepeş.
6.–7. den: lázeňské centrum Sovata, solný kras 
v Praidu. Červené jezero vzniklé sesuvem půdy, 
nejúchvatnější rumunská soutěska Bicaz, do krajiny 
Bârgău zasadil Bram Stoker děj světoznámého ro-
mánu Dracula, horské jezero Colibiţa.
8.–10. den: vápencový masiv v pohoří Trascau, ústí 
kaňonu Cheile Turzii, koupání v termálním koupa-
lišti nedaleko města Oradea. Návrat do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby 
technického doprovodu a průvodce, tištěného průvodce po trase 
zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.

Odjezdová místa:  České Budějovice, Praha, Brno
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1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic 
a Prahy, Bělehrad – prohlídka hlavního 
města Srbska, přejezd do Černé Hory.

3.–4. den: NP Durmitor  – turistika, 18 horských je-
zer ledovcového původu, kaňon řeky Tary – nejhlubší 
kaňon v Evropě, NP Biogradská Gora – jezero ledov-
cového původu obklopené hlubokým pralesem, přejezd 
k albánským hranicím.

5.–6. den: Shkoder – jedno z nejstarších měst Evropy, 

Dubrovník
Budva
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Durres

Tirana

Bělehrad

Chorvatsko

Černá Hora

Srbsko

Albánie

Plitvická 
jezera

NP Durmitor

Oradea

Sovata

Sighișoara
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Solovecké ostrovy – souostroví v Bílém moři s pohnutou historií, Murmansk – město hrdina, polární rus-
ká metropole, Drsná příroda Karélie, Šest hlavních měst severní Evropy plus staroslavný Petrohrad

1.–3. den: odjezd z českých Budějovic a Prahy, 
Jönköping, Nörrköping – krátké zastávky v měs-
tech jižního Švédska, Stockholm – hlavní město 
Švédska, noční trajekt do Finska.  
4.–5. den: Helsinki – hlavní město Finska, Lahti – 
středisko zimních sportů, Jyväskylä – centrum jezerní 
oblasti.
6.–7. den: Rovaniemi – městečko na polárním kru-
hu, domov „Santa Clause“, Ivalo – městečko u posvát-
ného jezera Laponců, Inari – turistika v okolí jezera.
8.–9. den: přejezd do Ruska, Murmansk – „Město 
hrdina“, metropole na březích Barentsova moře, ato-
mový ledoborec Lenin, chrám Spasení na vodách, 
„Aljoša“ – gigantická socha nad městem, památník 
obětem válek.
10.–11. den: Kem – osada na břehu Bílého moře, 
Solovecké ostrovy – fakultativně plavba na le-
gendární ostrovy  (cca 40 €), pravoslavné kláštery 
a kostely.

K ARÉLIE – SEVERSK Á SÁGA

Cesta do ruské a fi nské Karélie nás povede nejdříve fi nskou jezerní oblastí až za polární kruh. Po 
překročení ruské hranice se dostaneme do Murmanska, metropole daleko za polárním kruhem na 
pobřeží Barentsova moře. Cesta zpět na jih povede divokou severskou tundrou do přístavu Kem, 
odkud poplujeme na legendární Solovecké ostrovy. Navštívíme kouzelný skansen Kiži na ostrově 
v Oněžském jezeře, a také staroslavný Petrohrad. Během celého severského putování navštívíme 
hlavní města šesti států.

FINSKO – ŠVÉDSKO – RUSKO – ESTONSKO – LITVA
LOTYŠSKO – POLSKO

zájezd termín cena zájezdu

16166-01 29.07. - 17.08. 34.400,-

termín na rok 2017

17166-01 29.07. - 17.08. 34.400,-

7500

12.–13. den: Petrozavodsk – centrum ruské Karélie, 
Kiži – kouzelný skansen na ostrově v Oněžském jeze-
ře, církevní dvorec Kižský Pogost , fakultativně plavba 
na ostrov (cca 60 €).

14.–15. den: Sankt-Petěrburg  – Benátky seve-
ru, návštěva Ermitáže, Puškin  – Jekatěrinský palác 
s legendární jantarovou komnatou, Petrodvorec – nád-
herné zahrady a fontány, katedrála sv. Izáka a nepře-
berné množství dalších jedinečných památek někdejší-
ho hlavního města carského Ruska.

16.–17. den: Tallin – významný přístav a hlavní měs-
to Estonska, opevněné historické centrum města , 
Riga – hlavní město Lotyšska, historické centrum, se-
cesní památky .

18.–20. den: Vilnius – prohlídka hlavního města Litvy 
s bohatou historií , Varšava – prohlídka hlavního měs-
ta Polska, Varšavské staré město , návrat do ČR.
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vjezd do Karélie Riga, Lotyšsko

Petrodvorec, Rusko Chrám Spasitele na krvi, Sankt-Petěrburg

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem včetně trajektů, stravu 
v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, ubytování 
v hotelbusu, služby technického doprovodu, tištěného průvodce 
po trase zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, fakul-
tativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani,  vstupní víza (cca 3 000 Kč), 
cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

Objednávky uzavíráme 5 týdnů před odjezdem z důvodu 
vyřizování víza do Ruska.

Praha

Varšava

Vilnius

Riga

Sankt- Petěrburg

Petrozavodsk

Murmansk

Solovecké 
Ostrovy

Talin

Stockholm

Helsinki

Rovaniem
i

Polsko

Švédsko Finsko

Rusko

Litva

Estonsko

Lotyšsko

NOVĚ V PROGRAMU OSTROV KIŽI
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ZA TOKAJSKÝM VÍNEM

Maďarsko – země termálních lázní, skvělého vína a měst s bohatou historií je cílem tohoto zájez-
du. Cestu zahájíme v Budapešti, městě s nádhernou polohou na břehu Dunaje, “Hradní čtvrť” je 
maďarskou perlou na seznamu UNESCO. Relaxovat budeme moci ve vyhlášeném lázeňském 
středisku Miskolc–Ta polca při úpatí pohoří Bükk. Navštívíme také oblast Tokaje, zapsanou 
na sezna mu Světového dědictví UNESCO, kde budete moci ochutnat světoznámé tokajské víno. 
Naši cestu zakončíme v malebném Egeru.

Budapešť – hlavní město „země lázní“ s příjemnou atmosférou, Miskolc–Ta polca – unikátní jeskynní lázně, 
Eger –  nádherná barokní architektura pod egerským hradem, Tokaj – rodiště světoznámého vína

1. den: odjezd z  Českých Budějovic, Prahy a Brna,  pře-
jezd do Budapešti.
2. den: Budapešť – prohlídka města , Budínské pa-
norama – Hradní čtvrť s královským palácem, Gellértova 
hora s Citadelou, Rybářská bašta, Řetězový most, městské 
lázně.
3. den: lázeňské město Miskolc–Tapolca – unikátní 
jeskynní lázně, termální koupele, relaxace, nádherné lesna-
té scenérie pohoří Bükk. přejezd do Tokaje – městečko 

MAĎARSKO

v centru Tokajského podhůří , rodiště světoznámého to-
kajského vína, kterému je přezdíváno “víno králů a král vín”.
4. den: Eger – prohlídka města s příjemnou atmo-
sférou malých uliček, řemeslných dílen pod bašta-
mi egerského hradu, zdejší bazilika je třetím největším 
chrámem v Maďarsku, možnost relaxace v lázních, přesun 
do ČR.
5. den: příjezd  do Brna, Prahy a Českých Budějovic v ran-
ních a dopoledních hodinách.

zájezd termín cena zájezdu

16158-01 18.05. - 22.05. 6.400,-

16158-02 28.09. - 02.10. 6.400,-

termín na rok 2017

17158-01 18.05. - 22.05. 6.400,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve 
formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby 
technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, po-
jištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků a lokalit, 
nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.  

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha, Brno

1800
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Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájez-
du, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupní víza (cca 3 000 Kč), vstupy do objek-
tů, národních parků a lokalit, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní 
pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

Objednávky uzavíráme 5 týdnů před odjezdem z důvodu 
vyřizování víza do Ruska.

1.–3. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Malbork 
– krátká zastávka u největší gotické stavby světa , 
Kaliningrad – hlavní město ruské oblastní enklávy, kate-
drála, Královská a Brandemburská brána, Kurská kosa – 
národní park, unikátní písečný poloostrov , Hora křížů 
– mystické návrší se čtyřmi sty tisíci kříži.
4.–6. den: Pärnu – relaxační zastávka u Rižského zálivu.
Tallin – významný přístav a hlavní město Estonska, Sankt-
Petěrburg .
7.–8. den: Sankt-Petěrburg – Benátky severu, návště-
va Ermitáže, Petrodvorec, katedrála sv. Izáka a nepřeberné 

POBALTÍM DO PETROHR ADU

Litva, Lotyšsko a Estonsko nabízejí návštěvníkům pohledy do své bohaté historie i mnohé přírodní 
krásy, hlavní města Vilnius, Riga i Tallin lákají citlivě zrestaurovanými historickými jádry. Uvidíme 
kouzelný Gaujasský národní park s hradem Turaida, zastavíme se i na plážích Baltského more, u uni-
kátního písečného poloostrova Kurská kosa, u mystické Hory křížů. V Polsku navštívíme jeho nejza-
jímavější místa: Varšavu, kouzelný Krakov, solný důl Wieliczka. K nezapomenutelným zážitkům 
bude patřit návštěva ruského Sankt-Petěrburgu a jeho nádherných památek v čele se světoznámou 
Ermitáží, velkolepými chrámy i legendární Aurorou. 

Sankt-Petěrburg – Benátky severu, Hora křížů – návrší s lesem tisíců křížů, Kurská kosa – unikátní 
písečný poloostrov, Kaliningrad – návštěva ruské oblastní enklávy na pobřeží Baltu

LITVA – LOTYŠSKO – ESTONSKO – RUSKO – POLSKO

zájezd termín cena zájezdu

16165-01 26.05. - 07.06 20.900,-

16165-02 13.08. - 25.08. 20.900,-

termín na rok 2017

17165-01 26.05. - 07.06. 20.900,-

5000

množství dalších jedinečných památek někdejšího hlavního 
města carského Ruska, Narva, Čudské jezero – význač-
ná místa východního Estonska.
9.–10. den: Sigulda – zastávka v Gaujasském národ-
ním parku, hrad Turaida, Riga – hlavní město Lotyšska 

, Trakai – hrad na jezerním ostrově, Vilnius – prohlíd-
ka hlavního města Litvy .
11.–13. den: Varšava – prohlídka hlavního města 
Polska, Krakov – malebné staré město s historickou zá-
stavbou , solný důl Wieliczka – patří k nejstarším svě-
tovým solným dolům , návrat do ČR.
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 JEDINEČNÁ MOŽNOST NAVŠTÍVIT 
KALININGRAD, BÝVALÉ „UZAVŘENÉ MĚSTO“ 
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VÝHODY 

CESTOVÁNÍ 

HOTELBUSEM
VÁŠ HOTEL JEDE S VÁMI ANEB OSM VÝHOD, 

KTERÉ UŽ 25 LET NABÍZÍ CESTOVÁNÍ HOTELBUSEM

1. BEZKONKURENČNĚ BOHATÝ 
PROGRAM
 Protože neztrácíme čas dojížděním do hotelu a z hotelu, 
stihneme toho nejvíc. Přitom nemusíme spěchat jako ostatní.

2 . POHODLÍ A BEZPEČÍ
 V hotelbusu se cítíte jako doma v obýváku. Můžete si 

tedy vždy odpočinout. Po celou dobu máte k dispozici 

vlastní lůžko. Není náhodou, že na dlouhé cesty napříč Jižní 

Amerikou a Afrikou s námi jezdí i senioři. Naše dvoučlenné 

posádky tvoří zkušení řidiči, kteří trasu znají jako své boty.
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8 . PLNÁ PENZE
 Zcela automaticky můžete počítat se snídaní, obědem a večeří. Vše uvaří naše posádky. Jejich kuchařské umění je legendární 

– a to opravdu není jen laciná fráze. Klidně se zeptejte někoho, kdo už s námi jel. Kuchyň, která je součástí hotelbusu, tam 

skutečně neslouží jen pro okrasu! 

Díky plné penzi ušetříte spoustu času, vrátíte se z procházky nebo prohlídky a jídlo už voní hotelbusem. Je to také významná 

fi nanční úspora... Ani gurmáni se nemusí obávat, vždy je příležitost ochutnat i místní speciality. 

A to nejdůležitější? Vaříme si sami na palubě hotelbusu, potraviny nakupujeme 

z ověřených a spolehlivých zdrojů a snižujeme tak rizika spojená se stravováním 

v exotických zemích na minimum. A navíc, nemusíte se vůbec o nic starat.

v peruánských Andách, 2000

3. AUTENTICKÝ ZÁŽITEK
 Cestování hotelbusem je jiné, protože jste pořád v kontaktu 
se zemí a lidmi, jež poznáváte. Jste jako jedni z nich. Tohle 
vám žádný hotel neumožní.

 Cestování hotelbusem je jiné, protože jste pořád v kontaktu 4. VLASTNÍ ZÁZEMÍ

 Na palubě máte během celé jízdy svůj kousek domova. 

Po celou dobu cesty máte k dispozici svoji „kajutu“ s lůžkem, 

sedadlo, stolek. Uvnitř hotelbusu je také WC. 
sedadlo, stolek. Uvnitř hotelbusu je také WC. 

vám žádný hotel neumožní.

5. ŽÁDNÉ BALENÍ
 Když jedete hotelbusem, nemusíte každý den vybalovat zavazadlo a ráno ho zase balit. U nás to děláte jen na začátku a na konci cesty. Po celou jízdu máte vše po ruce úplně stejně jako doma.

 Když jedete hotelbusem, nemusíte každý den vybalovat zavazadlo a ráno ho zase balit. U nás to děláte jen na začátku a na konci cesty. Po celou jízdu máte vše po ruce úplně stejně jako doma.

na začátku a na konci cesty. Po celou jízdu máte vše 

6. H
OTELBUS JE V PODSTATĚ VELKÝ KARAVAN

 Rádi jezdíte na cesty karavanem, nebo je vaším snem si ho pořídit? 

Jsou cesty, které byste si rádi projeli, ale nemáte odvahu, nebo se vám 

zdají moc vzdálené? Tak nejlevnější možností je karavan nemít, ale jet 

s námi! Máte vlastní zázemí, nemusíte řídit, hlídat, ani se o nic starat. 

Naopak je postaráno o vás.
Naopak je postaráno o vás.

7. PROFESIONÁLNÍ POSÁDKA Během cesty hotelbusem se o vás postará zkušená dvoučlenná posádka. Náš tým řidičů tvoří profesionálové, kteří vás zcela bezpečně dopraví tam i zpátky. Zároveň vám budou výbornými kuchaři a ochotnými průvodci a pomocníky.
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 Stylový a dynamický design, cestovní komfort a panoramatický výhled z unikátních střešních oken

 Dokonalá bezpečnost s vyspělými systémy ACC (Adaptive Cruise Control)  
a LDWE (Lane Departure Warning Systém)

 Vybavení pro práci i zábavu cestujících - Wi-Fi i USB připojení 

 Pro vnitrostátní i mezinárodní linky, dálkové zájezdy, VIP i sportovní kluby 

Kompletně nová řada Iveco Bus Euro VI. Šetřit palivem nebylo nikdy tak snadné.

NOVÁ
PŘÁTELSKÁ

TVÁŘ  
TURISTICKÉ

DOPRAVY.

B
T

S

Iveco Bus with

p_IvecoBus_Adv_21x29,7_Magelys_CS_BusinessMedia.pdf   1 21/09/15   16:10
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NA KOLE KOLEM DUNAJE

Základy této cesty kolem evropského veletoku udělali již Římané. Cesta tu byla dříve, než byl vy-
nalezen bicykl, a vedla z Řezna až do Bělehradu. Dnes je to velmi příjemná a upravená cesta, krás-
né přírodní scenerie, možnost návštěvy historickým míst a dostupnost všech zajímavostí z ní děla-
jí jednu z neoblíbenějších v Evropě. Pro svou nenáročnost je vhodná pro cyklisty bez velkých cílů, 
je to prostě pohodovka pro všechny.

Schlögen – nejkrásnější vyhlídka na Dunaji, Aschach an der Donau – příjemné městečko s pobřežní 
kolonádou, Pasov –  malebné starobylé město na soutoku tří řek, Linz – historická perla Horního Rakouska

zájezd termín cena zájezdu

16188-01 03.06. - 06.06. 6.200,-

16188-02 26.08. - 29.08. 6.200,-

termín na rok 2017

17188-01 03.06. - 06.06. 6.200,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, dopravu kol cyklovlekem, 
stravu v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, ubytová-
ní v hotelbusu, služby technického doprovodu, tištěného průvodce 
po trase zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

KOMPLETNÍ NABÍDKU
CYKLISTICKÝCH A TURISTICKÝCH 

ZÁJEZDŮ NAJDETE NA 

WWW.PANGEOTOURS.COM

RAKOUSKO

400

1. den: odjezd z Prahy a Českých Budějovic,  Pasov – 
krátká prohlídka města, na kole kolem Dunaje do kem-
pu. (na kole cca 20km)
2. den: cesta kolem evropského veletoku mezi nád-
herně upravenými domy a vesničkami, přívozem přes 
řeku a výstup na nejkrásnější vyhlídku na Dunaji, 
Schlögen, kolem dunajských zákrut do historického 
města Aschach an der Donau – pobřežní kolonáda 
a zámeček (na kole cca 50 km).

3. den: pohodová cesta k městečku Ottensheim, 
přívoz, příjemné město se zámkem na skále  – 
Faustschlössl, Linz – prohlídka historického cent-
ra, přes Mauthausen kolem soutoku s řekou Enns 
do vesnice Au an der Donau. (na kole cca 60 km). 
4. den: vesnička Mitterkirchen, cesta rakouským 
venkovem přes vesničku Saxen zpět k Dunaji, his-
torické město Grein s krásný zámkem a historickým 
centrem (na kole cca 30 km), odjezd a příjezd do ČR.
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DO SRDCE PYRENEJÍ

Pyreneje nepatří k masově navštěvovaným horám, pěším turistům však nabízejí nepřeberné množství 
zajímavých výletů. Na horských túrách i vycházkách poznáme ta nejkrásnější místa. V programu 
je několik celodenních túr v srdci těchto úchvatných hor, rovněž i návštěva dalších zajímavých míst. 

ŠPANĚLSKO – FR ANCIE – ANDORR A

zájezd termín cena zájezdu

16192-01 01.07. - 13.07. 23.200,-

5900

1.–3. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, 
Carcassonne (známý hrad Chateau Comtal), Gavarnie 
(1402 m) – prohlídka městečka, údolí Cirque de Gavarnie.
4.–5. den: Col de Tentes – túra na Brèche de 
Roland (2804 m) a Pic de Taillón (3144 m), Cauterets 
– lázeňské a lyžařské středisko pod Vignemale (3299 m), 
nejvyšší horou francouzských Pyrenejí, celodenní túra 
údolím k jezeru Lac de Gaube (1725 m).
6.–7. den: půldenní pěší túra údolím Valée d’Ossau pod 
Pic Midi d’Ossau (2884 m), Benasque (1138 m) – horské 
středisko na španělské straně Pyrenejí, prohlídka města, ce-
lodenní výšlap na vrchol Tuca de Salbaguarda (2738 m).
8.–9. den: celodenní výlet do sedla Coll de la 
Renclusa (2295 m), celodenní výlet k jezeru Estany 
de Sant Maurici (1905 m).
10.–11. den: dopolední túra z Espotu-Obago 
k chatě Josep Maria Blanc (2350 m) a k jeze-
rům Estany Tort de Peguera (2313 m) a Estany 
Negre (2348 m), andorrské Pyreneje – túra na Pic de 

Cataperdis (2804 m), Andorra la Vella – prohlídka 
hlavního města Andorry.
12.–13. den: Odeillo, Narbonne – koupání 
ve Středozemním moři. Přesun a návrat do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve for-
mě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technické-
ho doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha 

TURISTICKÝ ZÁJEZD
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CYKLISTICKÝ ZÁJEZD
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TURECKO LETEM SVĚTEM 

Expedice na poloostrov Malou Asii nás zavede do míst vonících tajemstvím s příchutí dávných 
časů. Antické památky jako Efes a Pergamon si nezadají s nejznámějšími stavbami v Řecku, navští-
víme bájnou Troju, podzemní města v Göreme – jedinečné památky z dob raného křesťanství, 
moderní Ankaru i Istanbul s jeho malebnými bazary a památkami z dob byzantských i arabských. 
Projedeme tureckou riviérou se střediskem Alanya a samozřejmě navštívíme „bavlněný zámek“ 
Pamukkale s nádhernými travertinovými kaskádami a bazény.

Istanbul – metropole ležící na dvou kontinentech, Göreme – podzemní křesťanské chrámy v cent-
rálním Turecku, Pamukkale – „bavlněný zámek“, travertinové kaskády, Troja – ruiny bájného města

TURECKO

7000

1.–3. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, pře-
sun přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Bulharsko 
do Turecka.
4.–5. den: Istanbul – velkoměsto na rozhraní dvou 
kontinentů , bazar, Modrá mešita, Hagia Sofi a, pa-
lác Topkapi, Ankara – Atatürkovo mauzoleum.
6.–7. den: Göreme – nádherné skalní město , „muze-
um v přírodě“ – největší náboženský komplex Kapadocie, 
skalní kostely s freskami, „pohádkové věže“, Adana – 
druhá největší mešita v Turecku Sabanci Merkez Kami.

8.–9. den: turecká riviéra, Anamur – hrad na moř-
ském pobřeží, Nebeská propast – 452 schodů na dno 
impozantní propasti, Alanya – relaxace u moře.
10.–11. den: Pamukkale – „bavlněný zámek“, tra-
vertinové kaskády a ruiny antických lázní Hierapolis 

, Efesos – zříceniny antického města , Pergamon 
– antické ruiny .
12.–14. den: Troja – ruiny legendárního města krále 
Priama , přesun přes Bulharsko, Srbsko a Maďarsko 
do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájez-
du, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha, Brno 

skalní město Göreme

zájezd termín cena zájezdu

16412-01 25.04. - 08.05. 23.500,-

16412-02 26.09. - 09.10. 26.500,-

termín na rok 2017

17412-01 25.04. - 08.05. 23.500,-

Göreme

Pamukkale

knihovna v EfesuHotelbus v Izmiru

um v přírodě“ – největší náboženský komplex Kapadocie, 
skalní kostely s freskami, „pohádkové věže“, Adana – 
druhá největší mešita v Turecku Sabanci Merkez Kami.

Priama , přesun přes Bulharsko, Srbsko a Maďarsko 
do ČR.
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Istanbul

Ankara

Pamukkale

Efesos

Alanya
Adana

Göreme

Troja

Turecko
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dISTANBUL – SETKÁNÍ DVOU SVĚTŮ

Modrá mešita – skvost orientální architektury, Hagia Sofi a – jedna z nejkrásnějších staveb světa, 
palác Topkapi  – symbol Osmanské říše, bazary a tržnice s neopakovatelnou atmosférou 

Poznejte s námi město, které bylo po více než dvě tisíciletí náboženským, kulturním i uměleckým 
centrem Blízkého východu. Nechte se okouzlit orientální atmosférou a krásou starobylých památek 
z dob byzantských i arabských. Celou trasu projedete hotelbusem, bez leteckých přesunů, se zastáv-
kami v zajímavých městech po trase.

ISTANBUL

4300

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Niš – 
zastávka ve třetím největším městě Srbska.
3.–6. den: Istanbul – velkoměsto na rozhraní dvou 
kontinentů , Modrá mešita, Hagia Sofi a – Chrám 
Boží moudrosti, úchvatný palác Topkapi – Velký bazar, 
Sulejmanova mešita, Konstantinův sloup. 

7.–8. den: Edirne – brána Orientu, Selimova meši-
ta  –  jedna z nejkrásnějších v Turecku, Sofi e – krátká 
zastávka v hlavním městě Bulharska, Bělehrad – krátká 
návštěva hlavního města Srbska.
9.–10. den: přesun do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájez-
du, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha, Brno 
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zájezd termín cena zájezdu

16411-01 11.04. - 20.04. 13.800,-

16411-02 07.05. - 16.05. 13.800,-

16411-03 28.09. - 07.10. 13.800,-

termín na rok 2017

17411-01 12.04. - 21.04. 13.800,-

stánek s kořením Modrá mešita Baziliková cisterna přezdívaná “Potopený zámek”

Niš

Sofie
Istanbul

Srbsko

Bulharsko

Turecko
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MAROKEM A Ž NA OKR AJ SAHARY

Expedice do severní Afriky nás zavede do Marockého království, exotického světa arabské kultury. 
Budeme moci obdivovat mediny – původní historická centra arabských měst, které takto zachovalé 
můžeme vidět pouze v Maroku. Divoká krása pobřežního pohoří Rif i Vysokého Atlasu kontrastuje 
s kamenitou pouští jihovýchodního Maroka. V dunách Erg Chebi budeme moci vstřebat atmosféru 
pravé písečné Sahary. Maroko vás zahrne svými vůněmi i barvami. Na zpáteční cestě pak můžeme 
obdivovat krásy středověkého Toleda a ve Figueres se necháme okouzlit uměním Salvadora Dalího.

Královská města – jedinečně zachovalé mediny, poušť Sahara  – gigantické duny, výlet na velbloudech 
na východ slunce, Todra, Dadés – malebné soutěsky v pohoří Atlas, Casablanca – největší mešita v Maroku

14.–15. den: Rabat – hlavní město Maroka , historic-
ké královské město a přístav, královská hrobka, Ceuta
– trajekt do Evropy.
16.–17. den: Toledo – středověké město s krásnou 
gotickou katedrálou , Figueres – expozice malíře Sal-
vadora Dalího.
18.–19. den: přesun a návrat do ČR.Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem včetně trajektů, stravu 

v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v ho-
telbusu, služby technického doprovodu, tištěného průvodce po tra-
se zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků, fakulta-
tivní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění. 

Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

MAROKO – ŠPANĚLSKO

zájezd termín cena zájezdu

16211-01 07.04. - 25.04. 29.900,-

16211-02 05.07. - 23.07. 32.400,-

16211-03 01.09. - 19.09. 29.900,-

termín na rok 2017

17211-01 07.04. - 25.04. 29.900,-

8800

koželužna, Fés

večer na náměstí Džema El Fna, Marrákeš Volubilis Hlavní město Rabat

Hasanova mešita, Casablanca
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ZLEVNĚNO

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic 
a Prahy, Ženeva – krátká prohlídka.
3.–4. den: Barcelona – pulzující stře-

domořský přístav, bulvár Las Ramblas, Sagrada 
Família – architektonický skvost proslulého A. 
Gaudího, Gibraltar – večerní prohlídka.
5.–8. den: trajekt do Ceuty, španělské území na africkém 
kontinentu, přejezd do Maroka, Chechaouen – město 
na úpatí Rifu, Fés – královské město se světoznámou 
medinou a proslulými koželužnami , Volubilis – ruiny 
římského města s jedinečnými mozaikami , Moulay 
Idris – muslimské svaté město s hrobem proroka 
Moulaye Idrise, Meknés – královské město , med-
resy – školy islámu, Er Rachidia, Erfoud – města 
v poušti, průjezd Vysokým Atlasem, cedrové lesy, kaňon 
řeky Zíz, oázy na okraji Sahary, Merzouga – písečné 
duny Erg Chebi – fakultativně s místní agenturou mož-
nost výletu do dun na velbloudech, přenocování v poušti 
(cca 50 €).
9.–10. den: Todra – soutěska v Atlasu (pěší vý-
let), Dadés – údolí řeky, skalní útvary, „mo-
zek Atlasu“, Ouarzazate – město pod Atlasem 
s rekonstruovanou kasbou.
11.–13. den: průsmyk Tizi-n-Tichka , vodopády 
Ouzoud, přejezd Vysokého Atlasu, Marrákeš – 
královské město, rozsáhlá medina , Casablanca – 
Hasanova mešita, jediná mešita v Maroku, kterou mo-
hou navštívit nevěřící.

Barcelona
Toledo

Ceuta

FésCasablanca

Marrákeš

Rabat

Er Rachidia

Meknés

Algeciras

Ouarzazate

Francie

Španělsko

Maroko
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KR ÁSY MAROCKÉHO KR ÁLOVSTVÍ

Poznejte nejkrásnější místa Marockého království, díky leteckým přesunům ušetříte dovolenou 
a projedete Království západu po trase našeho oblíbeného zájezdu Až na okraj Sahary. Budete moci 
porovnat zajímavosti všech královských měst, Fés je nejstarším z nich a v labyrintu téměř 9 tisíc 
uliček poznáte život mediny opravdu zblízka, zážitkem bude i pohled do světoznámých koželužen, 
v Meknésu budete moci obdivovat Mauzoleum Moulaye Ismaila s překrásnou výzdobou, Marrákeš 
vás pohltí nezapomenutelnou atmosférou tržišť a náměstí Džema El Fna, které se za soumraku 
promění v pulsující jídelní trh, neminete ani Rabat, hlavní město Maroka. Na velké cestě Marokem 
vás čekají ale také přírodní krásy, přejezdy Středního a Vysokého Atlasu, vodopády a soutěsky, úrod-
né palmové oázy, kouzelný východ slunce v písečných dunách Erg Chebi.

Marrákeš – tržiště a pulsující náměstí Džema El Fna, Erg Chebi – kouzelné písečné duny pouště Sahara, 
Tizi-n-Tichka – přejezd průsmyku (2 260m) ve Vysokém Atlasu, Fés – světoznámá medina a koželužny

1.–4. den: odlet z Prahy do Málagy, trajekt do Ceuty, špa-
nělské území na africkém kontinentu, přejezd do Maroka, 
Chechaouen  – město na úpatí Rifu, Fés – královské 
město  se světoznámou medinou a proslulými koželuž-
nami, Volubilis  – ruiny římského města s jedinečnými 
mozaikami , Moulay Idris  – muslimské svaté město 
s hrobem proroka Moulaye Idrise. 
5.–6. den: Meknés – královské město , medresy  – 
školy islámu, Er Rachidia, Erfoud – města v poušti, prů-
jezd Vysokým Atlasem, cedrové lesy, kaňon řeky Zíz, oázy 
na okraji Sahary, Merzouga – písečné duny Erg Chebi 
– fakultativně s místní agenturou možnost výletu do dun 
na velbloudech, přenocování v poušti (cca 50 €).

7.–8. den: Todra – soutěska v Atlasu (pěší výlet), 
Dadés – údolí řeky, skalní útvary, „mozek Atlasu“, 
Ouarzazate – město pod Atlasem s re kon struova-
nou kasbou.
9.–11. den: průsmyk Tizi–n–Tichka, vodopády Ouzoud, 
přejezd Vysokého Atlasu, Marrákeš  – královské měs-
to , rozsáhlá medina, Casablanca – Hasanova mešita, 
jediná mešita v Maroku, kterou mohou navštívit nevěřící.
12.–14. den: Rabat – hlavní město Maroka , historic-
ké královské město a přístav, královská hrobka, Ceuta
– trajekt do Evropy, odlet z Málagy a přílet do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem včetně trajektů, stravu 
v hotelbusu ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v ho-
telbusu, služby technického doprovodu, tištěného průvodce po tra-
se zájezdu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků, fakulta-
tivní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění, letenky 
včetně tax a poplatků, místní odletové taxy. 

Odjezdová místa: Praha

Objednávky uzavíráme 6 týdnů před odletem z důvodu 
nákupu skupinových letenek.

MAROKO

tržiště ve Fésu

Palmérie v údolí řeky Zíz

2300 5000

OBĚ CESTY LETECKY

na cestě do Erg Chebi

– fakultativně s místní agenturou možnost výletu do dun 
na velbloudech, přenocování v poušti (cca 50 na velbloudech, přenocování v poušti (cca 50 
– fakultativně s místní agenturou možnost výletu do dun 
na velbloudech, přenocování v poušti (cca 50 na velbloudech, přenocování v poušti (cca 50 
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zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16212-01 03.09. - 16.09. 31.200,- 11.000,-

Ceuta

FésCasablanca

Marrákeš

Rabat

Er Rachidia

Meknés

Málaga

Ouarzazate

Španělsko

Maroko



Opravdu nemějte strach! Je nutné 
to zdůraznit, protože jsme zjistili 
překvapivou věc: Češi se Afriky bojí.

Má pro ně špatnou pověst. Když ovšem překonají tuto obavu a přije-
dou poprvé do jižní Afriky, jsou velmi překvapení. A je to nejen proto, 
že krásu a atmosféru Afriky si nedovedli představit, ale také protože:

 Jezdíme do bezpečných míst. 
Program sestavujeme tak, abyste poznali turisticky nejatraktivnější místa 
jižní a východní Afriky. Jezdíme do oblastí, které jsou nejen krásné a při-
tažlivé, ale jsou bezpečné a zároveň poskytují servis pro turisty.

Plnou penzi připravujeme sami 
na palubě hotelbusu. 
Suroviny pro přípravu jídel nakupujeme sami ze spolehlivých zdrojů a tím 
eliminujeme na minimum problémy, které by mohly nastat při stravování 
v místních podmínkách.

 V Africe žijí stovky let Evropané a nejsou nemocní. 
Rozhodně nepodceňujeme nebezpečí některých nemocí. To však nezna-
mená, že se předem strachujeme o své zdraví z větší miry naprosto neo-
podstatněně. Dodržování hygienických zásad, ověřených cestovatelských 
standardů a potřebných preventivních kroků snižuje rizika na minimum.

25 let zkušeností. Jižní Afriku máme 
projetou křížem krážem. 
Naše africké posádky tvoří zkušení řidiči, kteří již kus světa projeli. Na zá-
jezdech  po černém kontinentu se nejčastěji setkáte s Petrem Veličkou, 
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Kola se točí! 
Ano a to doslova. Loni jsme pro vás, vážení klienti, připravili jeden 
zájezd v Africe s výraznou slevou. Účelem této akce bylo přiblížit 
Afriku co nejvíce klientům. Chtěli jsme si také vyzkoušet, zda jsou 
to obavy z černého kontinentu, nebo cena zájezdu, která rozho-
duje. A ejhle „b“ je správně. To nám nakonec potvrdily i ohla-
sy nadšených klientů a naplněnost zájezdů. Jsme opravdu rádi, 
že z vás spadly případné obavy, že se nám podařilo touto cestou 
roztočit kola po tak nádherném a bezpečném kontinentu jakým 
„jižní“ Afrika je a že se nám opravdu vracíte.

Dohodli jsme se, že by toto mohla být ta správná cesta…
Připravili jsme pro vás slevy u dvou afrických zájezdů, 
234 Šesti zeměmi jihovýchodní Afriky, nově s návštěvou 
Lesotha, a 232 K Viktoriiným vodopádům.

Jsme přesvědčeni, že se efekt návratů za atmosférou, přírodou, 
úžasnými lidmi a teplem černého kontinentu oběma stranám vy-

platí. Neboť „kdo jednou Afriku okusí, musí se 
tam vrátit….“ 

Jarda „Hajnej“ Michal
ředitel 

který žije v Jihoafrické republice již 32 let, Mírou Dohnalem, 

Jardou Michalem, Vítkem Jašou, Milanem Faktorem, Pavlem 

Fuxou, kteří za sebou mají nespočet cest hotelbusem nejen 

v Africe.

Cestování po jihu Afriky představuje 

skutečně minimální rizika. 

A cestování naším hotelbusem je ještě snižuje. Posádky při-

pravují stravu ze spolehlivých zdrojů, nakupují v klimatizo-

vaných supermarketech, které vypadají stejně jako ty naše 

a prodávají i stejně kvalitní zboží. A my už navíc víme, které 

jsou ty úplně nejlepší. Všechna kupé hotelbusu jsou pro po-

cit jistoty a nerušené spaní vybavena moskytiérami. V kom-

binaci s antimalariky a repelenty je riziko onemocnění ma-

lárií nebo jinou nemocí přenášenou hmyzem téměř nulové. 

Co je podstatné: naprostou většinu nocí trávíme ve vyba-

vených kempech. Mimochodem, většina kempů v celé jižní 

Africe mají „evropský“ standard. Sprchy a čisté toalety jsou 

naprostou samozřejmostí. Běžný je bar s restaurací i bazén. 

Navíc naše cesty vedou do hojně navštěvovaných míst, kam 

každoročně míří mnoho turistů z celého světa. Příjmy z tu-

ristiky jsou pro africké státy velmi významné, a proto je 

bezpečnost na těchto místech bedlivě sledována. Případná 

bezpečnostní rizika pečlivě monitorujeme i my a jsme při-

praveni v případě potřeby upravit program. 

Opravdu, Afrika nekouše!
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 ŠESTI ZEMĚMI JIHOVÝCHODNÍ AFRIKY

Tato cesta nás zavede do šesti států jihovýchodní Afriky. Každý je něčím zvláštní a jedinečný. 
V Jihoafrické republice se pokocháme krásami Kapského Města, navštívíme nejznámější dia-
mantový důl v Kimberley, divoké Dračí hory i věhlasný Krugerův park. Svazijské a Lesothské 
království nabídnou nedotčenou horskou přírodu i malebné vesničky s tradiční řemeslnou výro-
bou. Relaxace na písečných plážích azurového Indického oceánu v Mosambiku bude vítanou změ-
nou. V Zimbabwe si prohlédneme největší prehistorickou stavbu Afriky – Great Zimbabwe, 
a závěr cesty bude patřit  impozantním Viktoriiným vodopádům na řece Zambezi.

Viktoriiny vodopády – fantastické vodopády na řece Zambezi, Great Zimbabwe – záhadné ruiny středo-
věkého města, Lesotho – malebné království v Dračích horách, Svazijsko – miniaturní království 

1.–4. den: odlet z Evropy do Kapského Města. Kapské 
Město – Stolová hora – impozantní vyhlídka na město 
a okolí, prohlídka města, Kirstenbosch – největší africká 
botanická zahrada, mořské akvárium s faunou dvou oceá-
nů, Long Street s bary a krámky dokreslujícími atmosfé-
ru města, nábřeží a doky Waterfront s pouličními umělci. 
Kapský poloostrov, mys Dobré naděje, Boulders 
Beach – kolonie tučňáků. 
5.–8. den: Střelkový mys – nejjižnější bod Afriky, setkání 
dvou oceánů. Mossel Bay – muzejní komplex Bartolomea 
Diaze s replikou jeho lodě, poštovní strom. Cango Caves
– jeskyně s impozantní výzdobou, Kimberley – muze-
um těžby diamantů, Big Hole – nejznámější diamantový 
důl, největší ručně vykopaná jáma na světě, Lesotho – 
návštěva exotického království, Maseru – hlavní město, 
vyhlídková jízda.
9.–12. den: Dračí hory  – majestátní přírodní scenerie 
na hranicích s Lesothem, turistika v NP Royal Natal, trek 
pod skalní masiv Amfi teátr, vodopád Tugela - 2. nej-
vyšší vodopád světa s celkovou výškou 948 metrů, pláže 
Indického oceánu poblíž Durbanu.
13.–14. den: ISimangaliso Wetland Park – jedna 
z největších ekoturistických destinací na světě . Park 
chrání pět unikátních ekosystémů, aktivity v parku fakul-
tativně (cca 15-30 $). NP Hluhluhve–iMfolozi – safari 
hotelbusem po malebném parku, kterému se ne neprávem 
říká malý Kruger. Velká koncentrace nejen nosorožců.
15.–18. den: Svazijské království – miniaturní stát 
mezi JAR a Mosambikem. Královský národní park Hlane. 

Malebná horská vesnička Mantenga – ukázka svazijských 
tradic a řemesel, Mantenga Falls – 95 m vysoký vodopád. 
Královský národní park Hlane – fakultativně safari 
v parku (cca 27 $). Přejezd do Mosambiku. Maputo – pro-
hlídka hlavního města Mosambiku s jeho rušnými tržnicemi 
a zajímavou architekturou. Bilene – letovisko u průzračné 
laguny spojené s Indickým oceánem. Odpočinek na plážích, 
možnost fakultativních aktivit (cca 50 $). Přejezd do JAR.
19.–21. den: Krugerův NP – safari po nejznámějším 
a největším národním parku Jižní Afriky, domov nepřeber-
ného množství zvířat, šance vidět „velkou pětku“. Blyde 
River Canyon – jeden z největších kaňonů světa, impo-
zantní vyhlídky – Pinnacle Rock, God´s Window, Bourke´s 
Luck Potholes, Three Rondavels. Tshipise – kemp s ter-
málními bazény.
22.–24. den: Přejezd do Zimbabwe. Great Zimbabwe
– nejzáhadnější prehistorická kamenná stavba na jih od py-
ramid , Bulawayo – město s koloniálním centrem.
25.–29. den: Victoria Falls  – městečko na zimbabwské 
straně Viktoriiných vodopádů. Tržnice s řezbářskými vý-
robky. Viktoriiny vodopády  – legenda, která předčí 
veškerá vaše očekávání. Vodopády navštívíme ze zambijské 
i zimbabwské strany, z nichž každá nabízí jiný zážitek, fa-
kultativní aktivity podle výběru: let helikoptérou nad vo-
dopády, plavba po Zambezi při západu slunce, projížďka 
na slonech, procházka se lvy (cca 60-180 $). Livingstone
– turistické středisko na zambijské straně vodopádů, pa-
mátník cestovatele Emila Holuba. Odlet a návrat do Evropy.

JAR – SVAZIJSKO – LESOTHO– MOSAMBIK – ZIMBABWE – ZAMBIE

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 
pojištění CK proti úpadku, vstupy do parků a lokalit: mys Dobré 
naděje, Dračí hory, Krugerův národní park, NP Hlane, vesnička 
Mantenga, NP Hluhluhve- iMfolozi.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků, fakulta-
tivní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, vstupní víza (cca 1 700 Kč, 
80 $), cestovní pojištění, letenky včetně tax a poplatků, místní odle-
tové taxy, dopravu na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

Cesta může být realizována opačným směrem.

5700 17500

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16234-01 24.04. - 22.05. 52.500,- 30.000,-

16234-02 14.07. - 11.08. 52.500,- 30.000,-

16234-03 12.09. - 10.10. 52.500,- 30.000,-

16234-04 30.10. - 27.11. 52.500,- 30.000,-

termín na rok 2017

17234-01 25.04. - 22.05. 52.500,- 30.000,-
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Záhadné ruiny Great Zimbabwe

 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY PANGEO TOURS

Více informací 
o fotoobrazech, 
oblečení 
a doplňcích 
s logem Pangeo 
tours na www.
pangeotours.
com nebo v naší 
kanceláři.
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Okavango, Botswana

K VIKTORIINÝM VODOPÁDŮM

Po prohlídce Kapského Města vyjedeme malebnou krajinou Namaqualandu na sever, prohlédne-
me si „africký Grand Canyon“ – „Fish River Canyon“ – projdeme se fantastickou krajinou mezi 
červenými dunami Namibské pouště, navštívíme kolonii lachtanů na atlantickém Pobřeží koster. 
Projedeme územím kmene Herero do NP Etosha, kde budeme mít možnost pozorovat divoká 
zvířata. Pak nás bude čekat unikátní ekosystém delty řeky Okavango v Botswaně. Při projížďce 
lodí po řece Chobe uvidíme krokodýly, hrochy, slony i stáda buvolů. Na závěr cesty navštívíme 
impozantní Viktoriiny vodopády, jeden z přírodních divů světa.

Kapské Město – město ve stínu Stolové hory, NP Okavango – jedinečný ekosystém delty Okavanga, mizící 
v poušti Kalahari, NP Etosha, Chobe – obrovská koncentrace zvěře, Fish River Canyon – úchvatný kaňon 

1.–3. den: odlet z Evropy do Kapského Města. Kapské 
Město – Stolová hora – impozantní vyhlídka na město 
a okolí, prohlídka města, Kirstenbosch – největší africká 
botanická zahrada, mořské akvárium s faunou dvou 
oceá nů, Long Street s bary a krámky dokreslujícími at-
mosféru města, nábřeží a doky Waterfront s pouličními 
umělci. 
4.–5. den: Kapský poloostrov, mys Dobré na-
děje, Boulders – kolonie tučňáků. Přejezd na sever. 
Namaqualand – krajina západní části Jihoafrické re-
publiky, Springbok – městečko na severu JAR. Přejezd 
do Namibie.
6.–7. den: Fish River Canyon – „africký Grand 
Canyon“, impozantní údolí řeky Fish River, pěší výlet 
po okraji kaňonu, NP Namib Naukluft – cesta divu-
krásnou Namibskou pouští. Sesriem – pitoreskní kaňon. 
Sossusvlei – červené duny Namibské pouště, jedny 
z nejkrásnějších a nejstarších na světě, fakultativně výlet 
do dun (cca 10 $), Deadvlei – bizarní místo, které znáte 
z fotografi í. 
8.–10. den: Swakopmund – malebné městečko na po-
břeží Atlantiku, návštěva muzea krystalů, Atlantický 
oceán, Cape Cross – největší (stotisícová) kolonie 
lachtanů v Africe, Spitzkoppe – „africký Matterhorn“, 
posvátné místo kmene Sanů (původní obyvatelé této 
části Afriky), bizarní skály, fakultativně vycházka s místním 
průvodcem ke skalním malbám (cca 3 $). Čarokrásné 
místo s mystickou atmosférou. 

11.–13. den: návštěva domorodé vesnice kmene 
Himba, NP Etosha – unikátní národní park na vyschlé 
solné pláni (původně největší jezero na světě). Celodenní 
safari hotelbusem – jedinečný zážitek s pozorováním zvě-
ře u napajedel. Dále po cestě Hoba meteorit – 54 tun 
těžký, největší železný meteorit na světě.
14. – 16. den: Popa Falls – peřeje na řece Okavango, pře-
jezd do Botswany. Delta řeky Okavango  – možnost 
návštěvy unikátního ekosystému delty Okavanga, která se 
ztrácí v poušti Kalahari. Fakultativně dvoudenní exkurze 
(cca 5 800 Kč) s místními průvodci do delty (přespání ve vol-
né přírodě). Aktivity v deltě závisejí na počasí a stavu vody. 
Pokud by vysoký stav vody ne umožňoval výlet do delty, bude 
připraven náhradní program v NP Chobe (fakultativně). 
17.–19. den: řeka Chobe – fakultativně říční safari 
lodí (cca 35 $) po pravostranném přítoku Zambezi, bez-
prostřední pozorování hrochů, krokodýlů, slonů, buvolů 
apod. – africká krása na dotek. Přejezd do Zimbabwe, 
Victoria Falls – městečko na zimbabwské straně 
Viktoriiných vodopádů. Viktoriiny vodopády  – le-
genda, která předčí veškerá vaše očekávání. Vodopády na-
vštívíme ze zambijské i zimbabwské strany, z nichž každá 
nabízí jiný zážitek.
20.–22. den: Livingstone – městečko na zambijské 
straně vodopádů, návštěva zambijské strany vodopádů, 
fakultativní aktivity podle výběru: let helikoptérou nad vo-
dopády, plavba po Zambezi při západu slunce, projížďka 
na slonech, procházka se lvy (cca 60-180 $). Odlet a ná-
vrat do Evropy.

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby 
technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, po-
jištění CK proti úpadku, návštěvu domorodé vesnice kmene Himba, 
vstupy do lokalit: NP Etosha, Cape Cross, NP Namib Naukluft, Fish 
River Canyon, mys Dobré naděje.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, vstupní  víza (cca 
1 600 Kč, 110 $), cestovní pojištění, letenky včetně tax a poplatků, 
místní odletové taxy, dopravu na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

Cesta může být realizována opačným směrem.

ZAMBIE – ZIMBABWE – BOTSWANA – NAMIBIE – JAR

5500 16000

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16232-01 18.05. - 08.06. 49.000,- 31.000,-

16232-02 11.06. - 02.07. 49.000,- 31.000,-

16232-03 07.08. - 28.08. 49.000,- 31.000,-

16232-04 06.10. - 27.10. 49.000,- 31.000,-

16232-05 23.11. - 14.12. 49.000,- 31.000,-

termín na rok 2017

17232-01 18.05. - 08.06. 49.000,- 31.000,-

“Naomi”, kmen Himba, Namibie z bezpečné vzdálenosti, NP Chobe, Botswana
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1.–3. den: odlet z Evropy do Kapského Města.

orientační cena
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VELKÝ OKRUH JIŽNÍ AFRIKOU

Více než dvanáct tisíc kilometrů nás čeká na tomto okruhu po osmi zemích jižní Afriky. Nádherná 
příroda, pozorování unikátní africké fauny v nejznámějších národních parcích Kruger, Etosha, Okavan-
go a Chobe. Exotičtí příslušníci afrických kmenů Sana, Himba nebo Herero nám přiblíží jedinečnost 
kontinentu. Poznáte bílé pláže Indického oceánu i syrové pobřeží Atlantiku příznačně nazývané Po-
břeží koster. Navštívíme pulzující metropole i klidná městečka. K nezapomenutelným zážitkům bude 
jistě patřit pohled do hřmících vod Viktoriiných vodopádů, návštěva miniaturního  Svazijského a Leso-
thského království, mystická atmosféra ruin Great Zimbabwe i západ slunce v Namibské poušti.

Krugerův park – safari v nejznámějším parku Afriky, „velká pětka“, Mosambik – panenské bílé pláže, 
NP Okavango – jedinečný ekosystém delty Okavanga, Namibská poušť – pohádková krajina červených dun

1.–4. den: odlet z Evropy do Kapského Města. Kapské 
Město – Stolová hora – impozantní vyhlídka na město 
a okolí, prohlídka města, Kirstenbosch – největší afric-
ká botanická zahrada, mořské akvárium s faunou dvou 
oceánů, Long Street s bary a krámky dokreslujícími 
atmosféru města, nábřeží a doky Waterfront s pouliční-
mi umělci. Kapský poloostrov, mys Dobré naděje, 
Boulders Beach – kolonie tučňáků. 

5.–8. den: Střelkový mys – nejjižnější bod Afriky, 
setkání dvou oceánů. Mossel Bay – muzejní kom-
plex Bartolomea Diaze s replikou jeho lodě, poštovní 
strom. Cango Caves – jeskyně s impozantní výzdobou, 
Kimberley – muzeum těžby diamantů, Big Hole – nej-
známější diamantový důl, největší ručně vykopaná jáma 
na světě, Lesotho – návštěva exotického království, 
Maseru – hlavní město, vyhlídková jízda.

9.–12. den: Dračí hory  – majestátní přírodní scene-
rie na hranicích s Lesothem, turistika v NP Royal Natal, 
trek pod skalní masiv Amfi teátr, vodopád Tugela – 
2. nejvyšší vodopád světa s celkovou výškou 948 metrů, 
pláže Indického oceánu poblíž Durbanu.

13.–14. den: ISimangaliso Wetland Park – jedna 
z největších ekoturistických destinací na světě, . Park 
chrání pět unikátních ekosystémů, aktivity v parku fa-
kultativně (cca 15-30 $). NP Hluhluhve–iMfolozi – 

safari hotelbusem po malebném parku, kterému se ne 
neprávem říká malý Kruger. Velká koncentrace nejen 
nosorožců.

15.–18. den: Svazijské království – miniaturní stát 
mezi JAR a Mosambikem. Královský národní park Hlane. 
Malebná horská vesnička Mantenga – ukázka svazij-
ských tradic a řemesel, Mantenga Falls – 95 m vysoký 
vodopád. Královský národní park Hlane – fakulta-
tivně safari v parku (cca 27 $). Přejezd do Mosambiku. 
Maputo – prohlídka hlavního města Mosambiku s jeho 
rušnými tržnicemi a zajímavou architekturou. Bilene – 
letovisko u průzračné laguny spojené s Indickým oceá-
nem. Odpočinek na plážích, možnost fakultativních akti-
vit (cca 50 $). Přejezd do JAR.

19.–21. den: Krugerův NP – safari po nejznámějším 
a největším národním parku Jižní Afriky, domov nepře-
berného množství zvířat, šance vidět „velkou pětku“. 
Blyde River Canyon – jeden z největších kaňonů svě-
ta, impozantní vyhlídky – Pinnacle Rock, God´s Window, 
Bourke´s Luck Potholes, Three Rondavels. Tshipise – 
kemp s termálními bazény.

22.–24. den: Přejezd do Zimbabwe. Great 
Zimbabwe – nejzáhadnější prehistorická kamenná 
stavba na jih od pyramid , Bulawayo  – město s kolo-
niálním centrem.

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 
pojištění CK proti úpadku, vstupy do parků a lokalit: mys Dobré 
naděje, Royal Natal, Krugerův národní park, NP Hlane, vesnička 
Mantenga, NP Hluhluhve-iMfolozi, NP Etosha, vesnice Himbů, Cape 
Cross, NP Namib Naukluft, Fish River Canyon.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, vstupní víza (cca 
3 300 Kč, 80 $), cestovní pojištění, letenky včetně tax a poplatků, 
místní odletové taxy, dopravu na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

Cesta může být realizována opačným směrem.

Možnost ukončení nebo zahájení zájezdu v Livingstonu.

Objednávky uzavíráme 6 týdnů před odletem z důvodu  
vyřizování víz.

JAR – SVAZIJSKO –  LESOTHO –  MOSAMBIK – ZIMBABWE – ZAMBIE – BOTSWANA – NAMIBIE

11500 17500

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16233-01 24.04. - 05.06. 98.800,- 28.000,-

16233-02 14.07. - 25.08. 98.800,- 28.000,-

16233-03 12.09. - 24.10. 98.800,- 28.000,-

16233-04 30.10. - 11.12. 98.800,- 28.000,-

termín na rok 2017

17233-01 25.04. - 05.06. 98.800,- 28.000,-
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Viktoriiny vodopády, pohled z helikoptéry
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25.–28. den: Victoria Falls – městečko na zimbab-
wské straně Viktoriiných vodopádů. Tržnice s řezbářský-
mi výrobky. Viktoriiny vodopády  – legenda, která 
předčí veškerá vaše očekávání. Vodopády navštívíme 
ze zambijské i zimbabwské strany, z nichž každá nabízí 
jiný zážitek, fakultativní aktivity podle výběru: let helikop-
térou nad vodopády, plavba po Zambezi při západu slun-
ce, projížďka na slonech, procházka se lvy (cca 60-180 $). 
Livingstone – turistické středisko na zambijské straně 
vodopádů, památník cestovatele Emila Holuba. 

29.–30. den: přejezd do Botswany, řeka Chobe – fa-
kultativně safari lodí (cca 35 $) po pravostranném přítoku 
Zambezi, pozorování hrochů, krokodýlů, slonů, buvolů.

31.–32. den: delta řeky Okavango  – možnost 
návštěvy unikátního ekosystému řeky, která se ztrá-
cí v poušti Kalahari. Fakultativně dvoudenní exkurze 
(cca 5 800 Kč) s místními průvodci do delty (přespání 
ve volné přírodě – unikátní zážitek). Aktivity v deltě zá-
visejí na počasí a stavu vody. Pokud by vysoký stav vody 
neumožňoval návštěvu delty, bude připraven náhradní 
program v NP Chobe (fakultativně). 

33.–35. den: přejezd do Namibie. Popa Falls – pe-
řeje na řece Okavango, Hoba meteorit – 54 tun těž-
ký, největší železný meteorit na světě, NP Etosha 
– unikátní národní park na vyschlé solné pláni (původně 

největší jezero na světě), safari hotelbusem – jedinečný 
zážitek s pozorováním zvěře u napajedel, návštěva do-
morodé vesnice kmene Himba .

36.–38. den: Spitzkoppe – „africký Matterhorn“, po-
svátné místo kmene Sanů (původní obyvatelé této čás-
ti Afriky), bizarní skály, fakultativně vycházka s místním 
průvodcem ke skalním malbám (cca 3 $). Čarokrásné 
místo s jedinečnou atmosférou. Atlantický oceán, 
Cape Cross – největší (stotisícová) kolonie lachtanů 
v Africe, Swakopmund – malebné městečko na po-
břeží Atlantiku, návštěva muzea krystalů a hadí farmy.

39.–40. den: NP Namib Naukluft – cesta divu-
krásnou Namibskou pouští, Sesriem – pitoreskní 
kaňon, který si určitě projděte krátkou procházkou, 
Sossusvlei – červené duny Namibské pouště, jedny 
z nejkrásnějších a nejstarších na světě, fakultativně vý-
let do dun (cca 10 $), Deadvlei – bizarní místo, které 
znáte z fotografií, Fish River Canyon – „africký Grand 
Canyon“, impozantní údolí řeky Fish River, pěší výlet 
po okraji kaňonu, přejezd do Jihoafrické republiky.

41.–42. den: Springbok – městečko na severu JAR, 
Namaqualand – krajina západní části Jihoafrické re-
publiky, Kapské Město, odlet. 

43. den: přílet do Evropy.

Vesnice kmene Himba, Namibie

Žena kmene Herero, Namibie

„král zvířat“, NP Etosha, Namibie

„pod ochranou“, NP Chobe, Botswana

z duny č. 45, Namibská poušť, Namibie
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TO NEJLEPŠÍ Z AFRIKY 

Velká cesta jihovýchodní Afrikou nás povede od křišťálových vod Indického oceánu na rovníku až 
k mysu Dobré naděje na nejjižnějším výběžku Afriky. Projedeme sedm zemí černého kontinentu, 
navštívíme více než osm národních parků s pestrou škálou rostlinných i živočišných druhů. Seznámí-
me se s tropickými pralesy, nekonečnými savanami i pouštěmi. Setkáme se s příslušníky mnoha za-
jímavých národů, nahlédneme do idylických koutů africké přírody i do rušných měst.

Zanzibar – relaxace a koupání na plážích Indického oceánu, Namibská poušť – gigantické červené duny, 
Serengeti – jeden z největších a nejznámějších parků Afriky, Malawi – jezero Velké příkopové propadliny

1.–2. den: odlet z Evropy do Arushe nebo Nairobi. 
3.–5. den: fakultativně třídenní safari (cca 590 $), zajiště-
né místní agenturou, s místními průvodci. Ngorongoro – 
unikátní kráter o průměru téměř 20 km na hranici par-
ku Serengeti , který je domovem většiny nejznámějších 
druhů afrických savců a ptáků, jedno z nejnavštěvovanějších 
míst Afriky, přírodní zoo v kráteru s 600 metrů vysokými 
stěnami, Serengeti – jeden z nejrozsáhlejších parků 
Afriky s ohromnou koncentrací zvěře . Na pláních lze 
pozorovat stáda pakoňů i jiných zvířat, běžně jsou k vidění 
plameňáci, lvi, sloni, antilopy, pštrosi, nosorožci, gepardi.
6.–10. den: Dar es Salaam – historický přístav na po-
břeží Indického oceánu. Zanzibar – lodí na legendární os-
trov v Indickém oceánu , kde se mísí atmosféra Afriky 
a Arábie, nezapomenutelná atmosféra Stone Townu 
(Kamenného města), malebná tržiště, plantáže s exotickým 
kořením, prales s guerézami (endemický druh opic), 
možnost koupání a potápění ve vodách Indického oceá-
nu (ubytování v hotelu střední turistické kategorie a doprava 
na ostrov v ceně, strava není v ceně výletu na Zanzibar, veške-
ré aktivity na ostrově Zanzibar jsou fakultativní (cca 80-120 $).
11.–12. den: průjezd jižní Tanzanií do Malawi, NP 
Mikumi – průjezd parkem, pláně v povodí řeky Mkata, 
Iringa, Mbeya – cesta pohořím jižní Tanzanie, masiv 
Uluguru, horské průsmyky.
13.–15. den: Chitimba – krásná pláž jezera Malawi, 
vítané osvěžení po cestě z Tanzanie, jezero Malawi – 
nejjižnější z jezer Velké prolákliny , cesta podél jezera 
na jih, relaxace. Nkhata Bay – největší turistické letovis-
ko na břehu jezera, Senga Bay – koupání na plážích je-
zera, Lilongwe – hlavní město Malawi, prohlídka města. 
Přejezd do Zambie.
16.–17. den: South Luangwa – návštěva parku v po-
vodí řeky Luangwy, fakultativně safari v parku (cca 80 $), 
fotografování a pozorování divoké zvěře.
18.–19. den: Lusaka – hlavní město Zambie, prohlíd-
ka města, přejezd do Livingstonu.
20.–23. den: Livingstone – městečko u impozantních 
vodopádů, Viktoriiny vodopády – legenda, která před-
čí veškerá vaše očekávání . Vodopády navštívíme ze zam-
bijské i zimbabwské strany, z nichž každá nabízí jiný zážitek. 
Fakultativně možnost letu helikoptérou nad vodopády 
(cca 180 $), přejezd do Botswany, řeka Chobe – fakul-
tativně safari lodí (cca 35 $) po pravostranném přítoku 
Zambezi, pozorování hrochů, krokodýlů, slonů, buvolů.
24.–26. den: delta řeky Okavango – možnost návště-
vy unikátního ekosystému delty řeky Okavango, která se 
ztrácí v poušti Kalahari . Fakultativně dvoudenní  ex-
kurze (cca 5 300 Kč) s místními průvodci do delty (přespání 

ve volné přírodě – unikátní zážitek). Aktivity v deltě závisejí 
na počasí a stavu vody. Pokud by momentální stav vody 
neumožňoval návštěvu delty, bude připraven náhradní 
program v NP Chobe (fakultativně). Přejezd do Namibie 
– Popa Falls – peřeje na řece Okavango.
27.–29. den: Hoba meteorit – 54 tun těžký, největší že-
lezný meteorit na světě, Etosha – unikátní národní park 
na vyschlé solné pláni (původně největší jezero na světě), 
safari hotelbusem – jedinečný zážitek s pozorováním zvěře 
u napajedel, návštěva domorodé vesnice kmene Himba.
30.–32. den: Spitzkoppe – „africký Matterhorn“, po-
svátné místo kmene Sanů (původní obyvatelé této části 
Afriky), bizarní skály, fakultativně vycházka s místním prů-
vodcem ke skalním  malbám (cca 3 $). Čarokrásné mís-
to s mystickou atmosférou. Atlantický oceán, Cape 
Cross – největší (stotisícová) kolonie lachtanů v Africe. 
Swakopmund – malebné městečko na pobřeží Atlantiku, 
muzeum krystalů a hadí farma.
33.–34. den: NP Namib Naukluft – cesta divukrás-
nou Namibskou pouští, Sesriem – pitoreskní kaňon, 
Sossusvlei – červené duny Namibské pouště (jedny 
z nejkrásnějších a nejstarších na světě), fakultativně vý-
let do dun (cca 10 $), Deadvlei – bizarní místo, které 
znáte z fotografi í, Fish River Canyon – „africký Grand 
Canyon“, impozantní údolí řeky Fish River, pěší výlet 
po okraji kaňonu, přejezd do Jihoafrické republiky.
35.–36. den: Springbok – městečko na severu JAR, 
Namaqualand – krajina západní části Jihoafrické re-
publiky, Kapský poloostrov – mys Dobré naděje, 
Boulders – kolonie tučňáků. 
37.–39. den: Kapské Město – Stolová hora – impozant-
ní vyhlídka na město a okolí, prohlídka města, Kirstenbosch 
– největší africká botanická zahrada, mořské akvárium 
s faunou dvou oceánů, Long Street s bary a krámky do-
kreslujícími atmosféru města, nábřeží a doky Waterfront 
s pouličními umělci. Odlet a návrat do Evropy.

TANZANIE-MALAWI-ZAMBIE-ZIMBABWE-BOTSWANA-NAMIBIE-JAR

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 
pojištění CK proti úpadku, vstupy do parků a lokalit: Etosha, Cape 
Cross, NP Namib Naukluft, Fish River Canyon, vesnice Himbů, 
mys Dobré naděje, dopravu a ubytování na Zanzibaru, dopravu 
do NP South Luangwa a ubytování v kempu.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků, fakulta-
tivní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, stravu na Zanzibaru, vstup-
ní víza (cca 5 100 Kč, 210 $), cestovní pojištění, letenky včetně tax 
a poplatků, místní odletové taxy, dopravu na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

Cesta může být realizována opačným směrem.

Možnost ukončení nebo zahájení zájezdu v Livingstonu.

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16254-01 11.06. - 19.07. 94.400,- 31.000,-

16254-02 21.07. - 28.08. 94.400,- 31.000,-

termín na rok 2017

17254-01 11.06. - 19.07. 94.400,- 31.000,-

10000 15400
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zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16251-01 28.06. - 19.07. 56.300,- 31.000,-

16251-02 21.07. - 11.08. 56.300,- 31.000,-

termín na rok 2017

17251-01 28.06. - 19.07. 56.300,- 31.000,-

SAVANAMI V ÝCHODNÍ AFRIKY

Cestu východní Afrikou zahájíme návštěvou světoznámých parků Serengeti a Ngorongoro. 
Pozorování a fotografování divoké zvěře v těchto parcích bude jistě patřit k nezapomenutelným 
zážitkům. Budeme pokračovat dále na jih Tanzanie na pobřeží Indického oceánu, prohlédneme 
si přístav Dar es Salaam a navštívíme legendární ostrov koření – Zanzibar. Pak budeme pokra-
čovat dále na jih do Malawi ke stejnojmennému jezeru s křišťálovou vodou a bílými plážemi. Sa-
fari v nepříliš známém a neprávem opomíjeném parku South Luangwa jistě nezklame. Cestu za-
končíme u Viktoriiných vodopádů, přírodního divu na řece Zambezi. 

Serengeti – národní park známý z příběhů lvice Elsy, Ngorongoro – vyhaslý kráter s obrovskou kon-
centrací zvěře, Zanzibar – „ostrov koření“, South Luangwa – safari v úžasném parku na řece Luangwě

1.–2. den: odlet z Evropy do Arushe nebo Nairobi. 
3.–5. den: fakultativně třídenní safari (cca 590 $), zajištěné 
místní agenturou, s místními průvodci. Ngorongoro – uni-
kátní kráter na hranici parku Serengeti o průměru téměř 
20 km , který je domovem většiny nejznámějších druhů af-
rických savců a ptáků, právem jedno z nejnavštěvovanějších 
míst Afriky, přírodní zoo v kráteru s 600 metrů vysokými 
stěnami, Serengeti – jeden z nejrozsáhlejších parků 
Afriky s ohromnou koncentrací zvěře . V období migrace 
lze na pláních pozorovat desetitisícová stáda pakoňů i jiných 
zvířat, běžně jsou k vidění plameňáci, lvi, sloni, antilopy, pštrosi, 
nosorožci, gepardi aj. 
6.–10. den: Dar es Salaam – historický přístav na po-
břeží Indického oceánu. Zanzibar – lodí na legendární 
ostrov v Indickém oceánu , kde se mísí atmosféra 
Afriky a Arábie, nezapomenutelná atmosféra Stone Townu 
(Kamenného města), malebná tržiště, plantáže s exotickým 
kořením, prales s guerézami (endemický druh opic), možnost 
koupání a potápění ve vodách Indického oceánu (ubyto-
vání v hotelu střední turistické kategorie a doprava na ostrov 
v ceně, strava není v ceně výletu na Zanzibar, veškeré aktivity 
na ostrově Zanzibar jsou fakultativní (cca 80-120 $).

11.–12. den: NP Mikumi – průjezd parkem, pláně v po-
vodí řeky Mkata, Iringa, Mbeya – cesta pohořím jižní 
Tanzanie, masiv Uluguru, horské průsmyky, čajové plantáže, 
přejezd do Malawi. 

13.–15. den: Chitimba – krásná pláž jezera Malawi, vítané 
osvěžení po cestě z Tanzanie, jezero Malawi – nejjižnější 
z jezer Velké prolákliny , cesta podél jezera na jih, relaxace. 
Nkhata Bay – největší turistické letovisko na břehu jezera, 
Senga Bay – koupání na plážích jezera, Lilongwe – hlavní 
město Malawi, prohlídka města. Přejezd do Zambie.

16.–17. den: South Luangwa – návštěva parku v povodí 
řeky Luangwy, fakultativně safari v parku (cca 80 $), fotografo-
vání a pozorování divoké zvěře.

18.–19. den: Lusaka – hlavní město Zambie, prohlídka 
města, přejezd do Livingstone.

20.–22. den: Viktoriiny vodopády – Livingstone – 
městečko u impozantních vodopádů, Viktoriiny vodopády – 
legenda, která předčí veškerá vaše očekávání , vodopády 
navštívíme ze zambijské i fakultativně ze zimbabwské strany 
(cca 30 $), z nichž každá nabízí jiný zážitek, fakultativně let heli-
koptérou nad vodopády (cca 180 $). Odlet a návrat do Evropy. 

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby 
technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, po-
jištění CK proti úpadku, dopravu a ubytování na Zanzibaru, dopravu 
do NP South Luangwa a ubytování v kempu. 

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, stravu na Zanzibaru, 
vstupní víza (cca 3 500 Kč, 210 $), cestovní pojištění, letenky včetně 
tax a poplatků, místní odletové taxy, dopravu na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

Cesta může být realizována opačným směrem.

TANZANIE – MALAWI – ZAMBIE – ZIMBABWE

4600 15000

návštěva v kempu, South Luangwa, Zambie

 NP Ngorongoro, Tanzanie
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VÁNOCE V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE

Vánoce a Sivestr na jižní polokouli si zpestříme návštěvou Jihoafrické republiky, o které se prá-
vem tvrdí, že se jedná o celý svět v jedné zemi. Na cestě Jihoafrickou republikou uvidíme to 
nejkrásnější, co tato země nabízí, přírodu i kulturní památky. V Kapském Městě navštívíme 
známou Stolovou horu, fantastickou botanickou zahradu i jedinečné akvárium, podíváme se na 
mys Dobré naděje, projdeme se pod impozantními skalními útvary v Dračích horách. Budeme 
obdivovat divoká zvířata i divokou přírodu v Krugerově parku. Navštívíme i exotické Svazijské 
a Lesothské království.

Kapské město – město s výjimečnou polohou pod Stolovou horou, Lesotho – horské království, NP 
Kruger – největší národní park jižní Afriky, šance vidět „velkou pětku“, Svazijsko – malebné domorodé vesnice

1.–2. den: odlet z Evropy do Johannesburgu a přesun k 
NP Kruger.
3.–4. den: Krugerův národní park – nejznámější a 
největší národní park Jižní Afriky, ideálnímísto pro vaše 
safari, domov nepřeberného množství zvířat, včetně zná-
mé „velké pětky“.
5.–6. den: Svazijské království – miniaturní stát 
mezi JAR a Mosambikem. Královský národní park Hlane. 
Malebné horské vesničky Mantenga – centrum místních 
řemesel. Mantenga Falls – 95 m vysoký vodopád.
7.–8. den: Vánoce na plážích Indického oceánu.
9.–11. den: Dračí hory – majestátní přírodní scenérie 
na hranicích s Lesothem, turistika v národním parku Royal 
Natal, trek pod skalní masiv Amfi teátr, Lesotho – ma-
lebné království v jihoafrických horách.

12.–13. den: Cango Caves – jeskyně s impozantní vý-
zdobou, Střelkový mys – nejjižnější bod Afriky, setkání 
dvou oceánů.
14.–15. den: Silvestr v Kapském Městě, Kapské 
město – Stolová hora – impozantní vyhlídka na měs-
to a okolí, prohlídka města, největší botanická zahrada 
Afriky, mořské akvárium s faunou dvou oceánů, Long 
street s bary a krámky, dokreslující atmosféru města, ná-
břeží a doky Waterfront – s kolonií místních tuleňů.
16.–18. den: Kapský poloostrov. Mys Dobré na-
děje – exkurze na pštrosí farmu, Simons Town – 
Boulders – kolonie tučňáků, odlet a přílet do Evropy.

JAR – SVAZIJSKO – LESOTHO

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve 
formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby 
technického doprovodu, tištěný průvodce po trase zájezdu, pojiš-
tění CK proti úpadku, vstupy do vyjmenovaných parků: Mys Dobré 
naděje,Royal Natal, NP Kruger, NP Hlane.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, a nevyjmenovaných ná-
rodních parků, fakultativní výlety, stravu a ubytování na vícedenních 
fakultativních výletech, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojiš-
tění, letenky včetně tax a poplatků, místní odletové taxy, dopravu 
na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16231-01 18.12. - 04.01. 42.200,- 30.000,-
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VÁNOCE 
V JIHOAFRICKÉ 

REPUBLICE

JAR - SVAZIJSKO - LESOTHO
18. 12. 2016 - 04. 01. 2017

OKRUH 
STŘEDNÍ 

AMERIKOU

MEXIKO – BELIZE
GUATEMALA - HONDURAS
12. 12. 2016 - 06. 01. 2017

PATAGONIE
ZEMĚ 

NA KONCI 
SVĚTA

ARGENTINA - CHILE
TERMÍN 2017 

12. 12. 2017 - 12. 01. 2018

Málokterá země může nabídnout tolik přírod-
ních krás a památek jako Mexiko – od vyprah-
lých plání plných kaktusů, přes zasněžené vr-
cholky vulkánů, až po bělostné pláže Karibiku. 
Nalezneme zde pozůstatky řady předkolum-
bovských kultur, navštívíme pyramidy v Teoti-
huacánu, mayské pyramidy v Chichen Itzá, Ux-
malu, Kabahu a Palenque, a nevynecháme ani 
obří kamenné hlavy Olméků v muzeu La Venta. 
Vykoupeme se v travertinových kaskádách 
Aqua Azul i na pobřeží s korálovými útesy v Be-
lize. V Guatemale nás bude čekat perla mayské 
historie, město Tikal, a navštívíme také pozůs-
tatky mayského Copánu v Hondurasu.

Vánoce a Sivestr na jižní polokouli si zpestří-
me návštěvou Jihoafrické republiky, o které se 
právem tvrdí, že se jedná o celý svět v jedné 
zemi. Na cestě Jihoafrickou republikou uvidí-
me to nejkrásnější, co tato země nabízí, příro-
du i kulturní památky. V Kapském Městě na-
vštívíme známou Stolovou horu, fantastickou 
botanickou zahradu i jedinečné akvárium, po-
díváme se na mys Dobré naděje, projdeme se 
pod impozantními skalními útvary v Dračích 
horách. Budeme obdivovat divoká zvířata i di-
vokou přírodu v Krugerově parku. Navštívíme 
i exotické Svazijské a Lesothské království.

Na této cestě poznáme jižní část jihoamerického 
kontinentu od subtropů až po Ohňovou zemi, 
za kterou se rozprostírají už jen studené vody 
dvou oceánů a ledové pláně Antarktidy. Uvidíme 
nádherné žulové věže tyčící se k nebi, jezera 
s křišťálovou vodou, ledovcové splazy „tekoucí“ 
do údolí, rozlehlé pampy obydlené jen stády lam 
guanako a pštrosy nandu. Tato oblast je pustá, 
liduprázdná, a neskutečně krásná. Zároveň je ale 
i velmi pohostinná a přívětivá. Budete mít velkou 
příležitost objevovat a poznat tuto úchvatnou, 
velmi rozmanitou krajinu s možností turistiky 
v nedotčené přírodě.

„VESELÉ VÁNOCE“
Tak nám to zase začne……V hypermarketech již od října hrají dokola „rolničky rolničky...“ Lidé chodí ještě 
pomalu v kraťasech a už nad nimi je vánoční výzdoba plná dědů Mrázů, skleněných koulí, řetězů a všude dýchá 
skvělá vánoční atmosféra. Před třemi lety jsme trochu s obavami uspořádali první vánoční zájezd do Střední 
Ameriky. „Ejhle - VYPRODÁNO!!“ Byli jsme opravdu překvapeni, kolik klientů chce tak zvaně vypadnout 
z toho vánočního shonu. Dnes je z Okruhu Střední Amerikou tradiční „sváteční zájezd“, Štědrý večer pod 
sopkami v Atitlánu, Silvestr na bílé pláži v Karibiku. A protože se nám to osvědčilo, rozhodli jsme se rozšířit 
„Vánoce v klídku“ o další místa. Těšíme se na Vánoce v Patagonii. Takový Štědrý večer pod rozeklaným masivem 
Fitz Roy a Silvestr v nejjižnějším městě na světě, v Ohňové zemi…. Proč ne. Najděte klidnější místo na zemi. 
A nebo cesta do Jihoafrické republiky, sváteční dny na plážích Indického oceánu a Silvestr v Kapském městě…

No a navíc. Protože slavíme krásných 25 let od vzniku cestovky. Připravili jsme pro vás fůru dárků. Nejen, že 
jsme u některých zájezdů nezdražili kvůli nesmyslnému uměle drženému kurzu Eura, ale ještě jsme malinko 
zlevnili. Jukněte na zájezdy označené naší veverkou cestovatelkou a prodlužte si léto se zájezdy v jarních 
a podzimních termínech.

AMERIKOU

MEXIKO – BELIZE
GUATEMALA - HONDURAS
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cholky vulkánů, až po bělostné pláže Karibiku. 
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bovských kultur, navštívíme pyramidy v Teoti-

A nebo cesta do Jihoafrické republiky, sváteční dny na plážích Indického oceánu a Silvestr v Kapském městě…

No a navíc. Protože slavíme krásných 25 let od vzniku cestovky. Připravili jsme pro vás fůru dárků. Nejen, že 
jsme u některých zájezdů nezdražili kvůli nesmyslnému uměle drženému kurzu Eura, ale ještě jsme malinko 
zlevnili. Jukněte na zájezdy označené naší veverkou cestovatelkou a prodlužte si léto se zájezdy v jarních 
a podzimních termínech.

Takže „VESELÉ A HLAVNĚ KLIDNÉ VÁNOCE!“ 
přeje kolektiv CK Pangeo tours. 



O výhodách cestování hotelbusem jste se již dočetli, ale rádi bychom 

přiblížili, jak jeho výhody vzrůstají podle odlehlosti destinace. 

Nesporné jsou v Evropě, ještě větší však v Africe a hlavně v Latinské 

Americe. 

V Latinské Americe je téměř nemožné si vypůjčit auto 

a jezdit s ním přes hranice několika států a zpět. A neustále 

se se svým zavazadlem stěhovat z hotelu do hotelu, jezdit ne vždy 

spolehlivou veřejnou dopravou a řešit přesuny místními přelety, takové 

cestování je spíše o přesouvání než o opravdovém poznávání tohoto 

nádherného kontinentu. 

Pro mnoho cestovatelů je Latinská Amerika velkým snem, pro 

cestování je velice pestrá, každá země nabízí jiné zážitky a krásy. 

S naším hotelbusem můžete navštívit více zemí na jedné 

cestě, cestovat v pohodě a poznávat nejen ty turisticky 

nejatraktivnější místa, ale země takové, jaké jsou 

doopravdy. Pro mnoho z vás je cesta na tento úžasný kontinent 

životní cesta a „jen ho proletět“ by byla velká škoda. 

Naše zájezdy hotelbusem jsou expedičního charakteru. Ne však proto, 

že bychom neznali navštěvované destinace. Právě naopak. Do Latinské 

Ameriky jezdíme už od roku 1998. A díky tomu jsme schopni citlivě 

přizpůsobit program 

zájezdu složení a zájmům 

skupiny. Rozhodnout 

se, zda dáme více času 

na památky a města, či ho 

raději strávíme v přírodě. 

Případně i přesunout body 

programu podle rozmarů 

počasí. 

A právě v tom je výhoda 

cestování hotelbusem. 

Svůj hotel si vezeme 

sebou, jsme nezávislí. 
Vaříme si na palubě 

hotelbusu, jídla 

připravuje z bezpečných 

zdrojů a tím šetříme 

čas, ale i peníze našich 

cestovatelů, kteří se ale 

nemusejí bát, že by byli 

ochuzeni o možnost 

ochutnat místní kuchyni. 

Ta k poznání cizích zemí 

patří a my klientům doporučíme, co a kde mají ochutnat a rádi se 

k nim připojíme. Samozřejmostí je využívání kempů na noc, kde není 

dostatečná síť, využíváme i hotely, hostely apod., aby bylo hygieně 

učiněno zadosti. Ale máme i svoje vyzkoušená místa na spaní, jak my 

říkáme „na divoko“. Často u řek, termálů, nebo jen tak.

 A tady je to největší kouzlo, 

kdy uprostřed Altiplana 

vystoupíte večer z hotelbusu 

a natahujete ruce 

ke hvězdám. Tak blízko se vám 

totiž zdají. 

Pojeďte si s námi 

splnit své sny!!!

Výhody cestování 
hotelbusem 

v Latinské Americe
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JIŽNÍ AMERIKA     
      A SPOJOVÁNÍ 
                    ZÁJEZDŮ

Pro všechny, kdo:
• chtějí vidět více
• chtějí ušetřit více
• můžou na cestě zůstat déle...

Body možného spojení 
zájezdů:

1. Santiago de Chille 

2. Lima 

3. Quito 

---  351 Patagonie

---  357 Velká andská cesta

---  353 Napříč Jižní Amerikou

---  358 Z Limy na rovník

---  361 Kolumbijský koktejl

Splňte si sen – spojte si zájezdy, 
uvidíte během jedné cesty více!

Chtěli byste poznat na jedné cestě ještě více zemí a více 
míst Jižní Ameriky, můžete si spojit zájezdy a projet pěkný 
kus tohoto úžasně pestrého kontinentu.

Můžete ušetřit až 40 000 Kč.

Kromě ušetřené ceny za letenku, která tvoří zhruba tře-
tinu celkové ceny, každý, kdo si objedná spojené zájezdy 
získá slevu 3 000 Kč. A navíc získá ještě jeden bonus, bude 
mít zajištěné ubytování mezi zájezdy v hotelu, který běžně 
využíváme. 
A jaké jsou možnosti? 

Nejčastěji si cestovatelé spojují dva zájezdy, 
ale možné je spojit i zájezdy tři:
351  Patagonie – země na konci světa 

+ 357 Velká andská cesta 
353 Napříč Jižní Amerikou + 358 Z Limy na rovník
358 Z Limy na rovník + 361 Kolumbijský koktejl
353  Napříč Jižní Amerikou 

+ 358 Z Limy na rovník + 361 Kolumbijský koktejl

Pravda, nejsou to cesty na pár dnů, ale troufáme si říct, že 
pro každého, kdo se rozhodne pro spojení více zájezdů, to 
bude životní cesta! A to vše v pohodlí našeho hotelbusu.
Proč ne, popřemýšlejte a vzhůru do toho, Jižní 
Amerika za to stojí!

Tým Pangeo tours

Můžete 

ušetřit
 až 

40 000 Kč.
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PATAGONIE – ZEMĚ NA KONCI SVĚTA

Na této cestě poznáme jižní část jihoamerického kontinentu od subtropů až po Ohňovou zemi, 
za kterou se rozprostírají už jen studené vody dvou oceánů a ledové pláně Antarktidy. Uvidíme nád-
herné žulové věže tyčící se k nebi, jezera s křišťálovou vodou, ledovcové splazy „tekoucí“ do údolí, 
rozlehlé pampy obydlené jen stády lam guanako a pštrosy nandu. Tato oblast je pustá, liduprázdná, 
a neskutečně krásná. Zároveň je ale i velmi pohostinná a přívětivá. Budete mít velkou příležitost ob-
jevovat a poznat tuto úchvatnou, velmi rozmanitou krajinu s možností turistiky v nedotčené přírodě.

Ushuaia – nejjižněji položené město světa, Torres del Paine – pěší výlet k žulovým věžím, 
Fitz Roy – nezapomenutelná panoramata, Perito Moreno – přírodní divadlo, odlamování ledových ker 

1.–3. den: odlet do Santiaga de Chile – hlavní měs-
to Chile, prezidentský palác La Moneda, Cerro Santa 
Lucia – vyhlídka,  „La Piojera“ – památkovým úřadem chrá-
něná hospůdka, kde můžete ochutnat nápoj „Terremoto 
- zemětřesení“.
4.–5. den: Chilan – trh uměleckých řemesel, Salto de 
Laja – kaskády na řece Laja, Villarica, Pucón – měs-
ta ležící uprostřed nádherné krajiny jezer a vulkánů, NP 
Huerquehue – výlet do pravěku, araukariové lesy, pěší 
túra v parku.
6.–7. den: vulkán Osorno – nejznámější chilská sop-
ka, možnost krátkého treku, pro otužilce i koupání, 
Petrohué – vodopády a peřeje na řece Petrohué.
8.–9. den: přejezd do Argentiny, NP Nahuel 
Huapi – horské scenerie, jezera, turistika v parku, 
San Carlos de Bariloche – letovisko pod Andami, 
vstupní brána do parku Nahuel Huapi, Lanovkou 
na Cerro Catedral – trek a vyhlídky na velkou část 
And.
10.–11. den: NP Los Alerces – turistika v parku, 
„jihoamerické sekvoje“, přesun na jih podél andského 
masivu, Cesta po RN40, v Argentině proslulé tak jako 
„Road 66“ v USA.
12.–14. den: přejezd k NP Los Glaciares , Lago 
Viedma, masiv Fitz Roy, Cerro Torre – pěší turistika 
pod žulovými věžemi, okouzlující horská krajina.
15.–16. den: Calafate, Lago Argentino – jed-
no z turistických center argentinské Patagonie, Perito 
Moreno – 60 m vysoká ledovcová stěna, impozantní po-
hled na kry odlamující se z čela ledovce.

17.–18. den: NP Torres del Paine – klenot chilské 
Patagonie, celodenní pěší výlet k úpatí žulových věží 
nebo procházky kolem jezer, divoká horská krajina s je-
zery a ledovci.

19.–21. den: Puerto Natales – malý přístav v ústí 
f jordu jménem Zátoka poslední naděje, základna pro 
výlety lodí po chilských f jordech, Punta Arenas – 
středisko chilské Patagonie, přejezd do Ohňové 
země trajektem přes Magellanův průliv, Ohňová 
země – chilská a argentinská část, hraniční přechod San 
Sebastian ztracený v pustině, Ushuaia – nejjižněji po-
ložené město světa, Beaglův kanál – nejjižnější bod 
cesty, fakultativně možnost plavby lodí po kanálu (cca 
54 $), NP Tierra del Fuego – turistika na konci světa. 

22.–23. den: přejezd na pevninu, kráterové jezero Laguna 
Azul, Rio Gallegos – přístavní město, přejezd podél po-
břeží Atlantiku na sever, Bosque Petrifi cado – zkamenělý 
les, obrovské pravěké kmeny staré 220 milionů let.

24.–25. den: Rada Tilly – letovisko na pobřeží 
Atlantiku, útesy Punta Marquéz, poloostrov Valdés  
– přírodní rezervace s množstvím zvířat: rypouši sloní, 
tučňáci, lvouni hřivnatí, mořští ptáci. Exkurze s místním 
průvodcem, pozorování a fotografování zvířat.

26.–28. den: Bahía Blanca – jízda podél atlantického 
pobřeží, Mar del Plata – koupání na plážích Atlantiku.

29.–32. den: Buenos Aires – prohlídka hlavního města 
Argentiny, katedrála, Plaza de Mayo, hrob Evity Perónové, 
prezidentský palác Casa Rosada, malebná čtvrť La Boca. 
Odlet a návrat do Evropy.

ARGENTINA – CHILE

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 
pojištění CK proti úpadku,  vstup do NP Torres del Paine, vstup 
a místního průvodce na poloostrov Valdés. 
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, místní dopravu a vstupy do parků: Huerquehue, 
Los Alerces, Perito Moreno, Tierra del Fuego (cca 200 $), nápoje 
kromě čaje k snídani, cestovní pojištění, letenky včetně tax a poplat-
ků, místní odletové taxy, dopravu na/z letiště.
Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov
Cesta může být realizována opačným směrem.
Zájezd je možné spojit se zájezdem 16357 Velká andská 
cesta.

9000 24300

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16351-01 06.01. - 06.02. 74.600,- 34.500,-

16351-02 09.02. - 11.03. 74.600,- 34.500,-

16351-03 15.03. - 15.04. 74.600,- 34.500,-

termín na rok 2017

17351-01 06.10. - 06.11. 74.600,- 34.500,-

17351-02 12.12. - 12.1.2018 74.600,- 34.500,-
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Magellanův průliv, Argentina Torres del Paine, Argentina

„Road 66“ v USA.
12.–14. den: 
Viedma
pod žulovými věžemi, okouzlující horská krajina.
15.–16. den: Calafate, Lago Argentino
no z turistických center argentinské Patagonie, 
Moreno
hled na kry odlamující se z čela ledovce.

Cesta může být realizována opačným směrem.
Zájezd je možné spojit se zájezdem 16357 Velká andská 
cesta.
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VELK Á ANDSK Á CESTA

Velká expedice ze Santiaga de Chile do Limy vede kolem nejvyšší hory Jižní Ameriky – Aconcaguy. 
Po překonání andského masivu budeme pokračovat dál na sever po argentinské straně východním pod-
hůřím And. Navštívíme malebné národní parky i úrodné vinařské oblasti. Poté překročíme zpět masiv 
And, abychom si prohlédli měsíční krajinu v poušti Atacama a jedinečnou gejzírovou pánev El Tatio. 
Vyjedeme na náhorní planinu Altiplano a v Bolívii navštívíme Potosí a Sucre, města zapsaná na sezna-
mu UNESCO. Cesta vyvrcholí návštěvou světoznámého ztraceného město Inků Machu Picchu.

Machu Picchu – symbol incké říše nad řekou Urubambou, Titicaca – bájné jezero na plošině Altiplano, 
Salar de Uyuni – výlet na největší solnou desku světa, Potosí – návštěva stříbrných dolů v hoře Cerro Rico

1.–3. den: odlet do Santiaga de Chile – chilská me-
tropole, palác La Moneda, galerie, muzea, Cerro Santa 
Lucia – vyhlídka, Cerro San Christobal, vyhlášená hos-
půdka „La Piojera“, odjezd na sever, horský průsmyk 
Cristo Redentor, NP Aconcagua – turistika pod nej-
vyšší horou Jižní Ameriky, sintrový most Puente Inca.
4.–6. den: Mendoza – argentinské vinařské centrum, 
NP Talampaya – paleontologické naleziště, věže z vul-
kanického popela a červeného pískovce, La Rioja – je-
zuitské, dominikánské a františkánské misie.
7.–9. den: Tafí Valle – údolí se subtropickou vegetací, 
Cafayate – vinařská oblast, Soutěska řeky Conchas 
- malebné údolí s bizardními pískovcovými útvary.
10.–11. den: Salta – atraktivní koloniální centrum, solná 
pánev Salinas Grande, průsmyk Paso Jama – přejezd 
andského masivu zpět do Chile, San Pedro de Atacama 
– hliněné město v atacamské poušti pod sopkou Licancabur, 
etnografi cké muzeum, Valle de la Luna – „Měsíční údo-
lí“ s písečnými dunami a útvary ze soli, El Tatio – gejzírová 
pánev, termální laguna, gejzíry, fumaroly, termální prameny 
u bolivijských hranic v nadmořské výšce 4300 m, koupání.
12.–13. den: Chuquicamata – průjezd kolem největ-
šího měděného dolu na světě, Arica – metropole chil-
ského severu, „město věčného jara“, kostel projektovaný 
slavným architektem Eiffelem, vojenské muzeum, koupání 
na plážích Pacifi ku.
14.–15. den: Laguna Chungará – vysokohorské jezero 
na bolivijsko-chilské hranici, vulkány Parinacota a Pomerepe, 
přejezd do Bolívie kolem její nejvyšší hory Sajamy, 
Altiplano – náhorní planina v nadmořské výšce 3800 m, 
přesun k Potosí.
16.–17. den: Potosí – koloniální centrum , teplé pra-
meny, Laguna Tarapaya, mincovna La Moneda, fa-
kultativně exkurze do stříbrných dolů v hoře Cerro Rico 
(cca 15 $), bílé město Sucre – „americké Athény“, jedno 
z nejkrásnějších měst Bolívie .
18.–19. den: Uyuni – městečko ležící na okraji solné 
desky Salar de Uyuni, hřbitov vlaků, Salar de Uyuni – 
největší solná pánev na světě, „Ostrov rybářů“ se stro-
movými kaktusy, celodenní výlet terénními vozy na ost-
rov obklopený solnou plání (v ceně zájezdu).
20.–21. den: La Paz – nejvýše položené hlavní 
město na světě, ukázka mestické architektury, čaro-
dějnické trhy, Tiahuanaco – pozůstatky předincké-
ho ceremoniál ního centra , Brána Slunce a Měsíce, 
megalitické sochy.
22.–23. den: jezero Titicaca – fakultativně výlet lodí 
k plovoucím ostrovům indiánů kmene Uros (cca 5 $), 
Puno – město na břehu jezera.

24.–26. den: Cuzco – hlavní město někdejší říše Inků 
, incké a koloniální památky, pozůstatky zlatého dvora 

Coricancha, pevnost Saqsaywaman, zeď s dvanáctibo-
kým kamenem, indiánské trhy, údolí Urubamba – incké 
památky v údolí řeky Urubamby, Pisac, Ollantaytambo, 
Qenko, Tambomachay, Machu Picchu  – fakultativně vý-
let vlakem do ztraceného města Inků (cca 250 $).
27.–28. den: přejezd andského masivu přes průsmyky v nad-
mořské výšce nad 4000 m, průjezd NP Pampa Galeras – 
lamy vikuňa, řeka Apurimac – horní tok Amazonky, Nazca 

 – fakultativně let nad záhadnými liniemi a obrazci v poušti 
(cca 90 $).
29.–32. den: Paracas – městečko na pobřeží Pacifi ku, 
fakultativně výlet na ostrovy Ballestas – kolonie lach-
tanů a ptáků (cca 30 $), Lima  – hlavní město Peru, 
Muzeum zlata, katedrála s hrobem dobyvatele Pizarra 
– koloniální architektura, katakomby v klášteře San 
Francisco, odlet z Limy a návrat do Evropy.

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16357-01 22.04. - 23.05. 63.100,- 37.000,-

termín na rok 2017

17357-01 01.09. - 02.10. 63.100,- 37.000,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby 
technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, pojiš-
tění CK proti úpadku, výlet na Salar De Uyuni, vstupy do vyjmenova-
ných parků: Talampaya a El Tatio.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a nevyjmenovaných národ-
ních parků a lokalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, 
cestovní pojištění, letenky včetně tax a poplatků, místní odletové 
taxy, dopravu na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

Cesta může být realizována opačným směrem. 

Zájezd může být spojen se zájezdem 16351 Patagonie - 
země na konci světa.

CHILE – ARGENTINA – BOLÍVIE – PERU

7200 23800
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NAPŘÍČ J IŽNÍ AMERIKOU

Expedice napříč jihoamerickým kontinentem začne v Limě na pobřeží Tichého oceánu. Z vyprah-
lých pouští pacifi ckého pobřeží budeme pokračovat přes vysokohorské průsmyky do srdce někdejší 
říše Inků Cuzca, kde nás budou čekat incké stavby v čele s legendárním Machu Picchu. Náhorní pla-
ninou Altiplano v nadmořské výšce přes 3800 metrů dojedeme do hlavního město Bolívie La Pazu. 
Projedeme oblastí bizarních červených skal v okolí Tupizy a subtropickým údolím Tafí del Valle, 
na cestě nebudou chybět pravé argentinské steaky a vynikající místní víno. Cestu zakončíme v Bra-
zílii návštěvou vodopádů Iguacú a Rio de Janeira na pobřeží Atlantiku.

Rio de Janeiro – perla na pobřeží Atlantiku s pláží Copacabana, vodopády Iguacú – přírodní div světa, 
Machu Picchu – ztracené město Inků, Nazca – záhadné kresby na poušti, viditelné jen z letadla

1.–3. den: odlet do Limy, Lima – hlavní město Peru , 
unikátní Muzeum zlata, koloniální architektura.
4.–6. den: Paracas – městečko na pobřeží Pacifi ku, 
fakultativně výlet na ostrovy Ballestas – kolonie lach-
tanů (cca 30 $), Nazca  – fakultativně možnost letu 
nad záhadnými liniemi a obrazci v poušti (cca 90 $), 
přejezd andského masivu přes průsmyky v nadmořské 
výšce nad 4000 m, průjezd NP Pampa Galeras – 
lamy vikuňa, řeka Apurimac – horní tok Amazonky.
7.–9. den: Cuzco – hlavní město někdejší říše Inků 

, incké a koloniální památky, pozůstatky zlatého dvora 
Coricancha, Saqsaywaman, zeď s dvanáctibokým kame-
nem, indiánské trhy, údolí Urubamba – incké památky 
v údolí řeky – Pisac, Ollantaytambo, Machu Picchu  – 
fakultativně dvoudenní výlet vlakem do ztraceného města 
Inků (cca 250 $).
10.–11. den: jezero Titicaca – bájné jezero ve výšce 
3800 m, fakultativně výlet lodí k plovoucím ostrovům 
indiánů kmene Uros (cca 5 $). Puno – město na břehu 
jezera, přejezd do Bolívie.
12.–13. den: Tiahuanaco – pozůstatky předinckého 
ceremoniálního centra , Brána Slunce a Měsíce, La Paz 
– nejvýše položené hlavní město na světě, ukázka mestic-
ké architektury, čarodějnické trhy. Možnost fakultativních 
výletů s místní agenturou: Sjezd „silnice smrti“ na kole 
(vyzkoušené, bezpečné, skvělý zážitek) (cca 175-220 $), 
nebo výstup na Chacaltayu (5450 m) a návštěvu Valle 
de la Luna, údolí s pískovcovými věžičkami (cca 30 $). 
Altiplano – jízda po náhorní planině v nadmořské výšce 
3800 m do hornického Potosí, teplé prameny Laguna 
Tarapaya.
14.–15. den: Potosí – hornické město, koloniální cen-
trum , mincovna La Moneda, exkurze do stříbrných 
dolů (fakultativně) – výlet do středověku (cca 15 $), bílé 
město Sucre – „americké Athény“, jedno z nejkrásnějších 

měst Bolívie , unikátní stopy dinosaurů ve stěně místního 
lomu (fakultativně cca 5 $).

16.–17. den: Uyuni – městečko ležící na okraji solné 
desky Salar de Uyuni, hřbitov vlaků, Salar de Uyuni – 
největší solná pánev na světě, „Ostrov rybářů“ se stro-
movými kaktusy, celodenní výlet terénními vozy na ostrov 
obklopený solnou plání (v ceně zájezdu).

18.–20. den: Tupiza – městečko obklopené bizar-
ními pískovcovými kaňony, fakultativně výlet s místní 
agenturou terénními auty do kaňonů (cca 35 $), přejezd 
do Argentiny.

21.–23. den: Salta – město v podhůří And na někdejší 
dobytčí stezce, Cafayate – vinařská oblast, Conchas – 
soutěska, malebné údolí s bizarními pískovcovými útvary 
(obelisk, amfi teátr, hrady, žába a mnoho dalších), Tafí del 
Valle – údolí se subtropickou vegetací, Rio Hondo – lá-
zeňské město pod Andami s termálními prameny, koupání.

24.–25. den: Santiago del Estero – průjezd argen-
tinskými pampami, San Ignacio Miní – nejzachovalejší 
jezuitská misie ve státě Misiones .

26.–29. den: Iguacú – světoznámé vodopády , 
úchvatné kaskády na stejnojmenné řece obklopené pra-
lesem. Ďáblův chřtán, kaskáda San Martin a dalších 
270 dílčích kaskád, fakultativně možnost jízdy na motoro-
vém raftu pod vodopády (cca 60 $) – argentinská a brazil-
ská strana, přejezd k atlantickému pobřeží.

30.–32. den: Rio de Janeiro – metropole na pobřeží 
Atlantiku , jedno z nejkrásněji položených měst svě-
ta, hora Corcovado se symbolem Ria – světoznámou 
sochou Krista Vykupitele, lanovka na Cukrovou 
homoli, čtyřkilometrová bílá pláž Copacabana , kou-
pání, svatostánek brazilského fotbalu Maracaná , 
sambodrom (okružní jízda po městě v ceně zájezdu). 
Odlet a návrat do Evropy.

PERU – BOLÍVIE – ARGENTINA – BR A ZÍLIE

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 
pojištění CK proti úpadku, výlet na Salar De Uyuni, okružní jízdu 
po Rio de Janeiru. 

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojiště-
ní, letenky včetně tax a poplatků, místní odletové taxy, dopravu 
na/z letiště, místní dopravu k vodopádům Iguacú v Argentině.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

Cesta může být realizována opačným směrem.

7200 21200

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16353-01 27.05. - 27.06. 67.600,- 36.500,-

16353-02 01.07. - 01.08. 67.600,- 36.500,-

termín na rok 2017

17353-01 24.05. - 24.06. 67.600,- 36.500,-

Rio de Janeiro, Brazíliejezero Titicaca, PeruTiahuanaco, Bolívie
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jezera,Cesta může být realizována opačným směrem.

na/z letiště, místní dopravu k vodopádům Iguacú v Argentině.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

Cesta může být realizována opačným směrem.

12.–13. den: Tiahuanaco
ceremoniálního centra 
– nejvýše položené hlavní město na světě, ukázka mestic-
ké architektury, čarodějnické trhy. Možnost fakultativních 
výletů s místní agenturou: Sjezd „silnice smrti“ na kole 
(vyzkoušené, bezpečné, skvělý zážitek) (cca 175-220 $), 
nebo výstup na Chacaltayu (5450 m) a návštěvu Valle 
de la Luna, údolí s pískovcovými věžičkami (cca 30 $). 
Altiplano
3800 m do hornického 
Tarapaya.
14.–15. den: Potosí
trum 
dolů (fakultativně) – výlet do středověku (cca 15 $), bílé 
město 

12.–13. den: Tiahuanaco
ceremoniálního centra 
– nejvýše položené hlavní město na světě, ukázka mestic-
ké architektury, čarodějnické trhy. Možnost fakultativních 
výletů s místní agenturou: Sjezd „silnice smrti“ na kole 
(vyzkoušené, bezpečné, skvělý zážitek) (cca 175-220 $), 
nebo výstup na Chacaltayu (5450 m) a návštěvu Valle 
de la Luna, údolí s pískovcovými věžičkami (cca 30 $). 
Altiplano
3800 m do hornického 
Tarapaya.
14.–15. den: Potosí
trum 
dolů (fakultativně) – výlet do středověku (cca 15 $), bílé 
město 

Cesta může být realizována opačným směrem.

trum 
dolů (fakultativně) – výlet do středověku (cca 15 $), bílé 
město 
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Z LIMY NA ROVNÍK

Staňte se znovuobjeviteli Jižní Ameriky! Je to cesta samých nej! Navštivte místa, kudy kráčel 
Pizarro, ale i vůbec nejstarší záhadné peuránské civilizace. Uvidíte největší archeologický objev 
minulého století obou Amerik a největší město a pyramidy světa z nepálených cihel. Zájezd si 
zpestříte túrami v nejhezčích částech And a koupáním v nejznámějším peruánském letovisku. 
V Ekvádoru sjedete „Cestou vodopádů“ do pralesní nížiny, podniknete túru kolem sopky 
Cotopaxi, kterou se můžete pokusit dobýt. Mezitím si párkrát odpočinete v termálech. A kousek 
od Quita se rozkročíte nad rovníkem! „Hodně muziky za málo kilometrů“.

Pastoruri – túra kolem ledovce ve výšce 5000 m, Sipán – největší archeologický objev minulého století,  
Chavín de Huantár – naleziště nejstarší peruánské kultury, Cotopaxi – nejznámější sopka Ekvádoru

1.–3. den: odlet do Limy – nejstarší hlavní město Jižní 
Ameriky , katedrála, prezidentský palác, katakomby 
v kostele San Francisco, Muzeum zlata, koloniální 
architektura, odjezd na sever, pevnost Paramonga.
4.–7. den: Bílé Kordillery, Chavín de Huntár – za-
chovalé archeologické naleziště nejstarší peruánské kul-
tury s podzemím , jezero Querococha, túra ve výšce 
5000 m kolem ledovce a hřebenu Pastoruri. Uvidíme 
živoucí fosilie Puya Raymondi? Město Huaráz, „po-
hřbené město Yungay“ – návštěva místa a pietního hřbi-
tova, NP Huascarán  – túra v nejhezčí části Bílých 
Kordiller pod Huascaránem, od jezer Llanganuco 
k Lago 69. Návštěva památníku tragicky zahynulé česko-
slovenské expedice v roce 1970.
8.–9. den: Sechín – kultovní a obětní místo předinc-
kých kultur, oblíbené místo záhadologa Ericha von 
Dänikena, Trujillo – jedno z nejpříjemnějších měst 
Peru. Pyramida Slunce, pyramida Měsíce, Chan 
Chan – největší pyramidy a město z nepálených cihel 
močické a čimú kultury .
10.–11. den: Baňos del Inca – termální lázně, 
Cajamarca – místo setkání Pizarra s Atahualpou a jeho 
zajetí, Cuarto del Rescate – místnost výkupného, 
Ventanillas de Otuzco – pohřební okna.
12.–14. den: největší archeologický objev obou Amerik 
20. století – Sipán, muzeum plné zlata v Lambayeque 

– poklad Pána ze Sipánu, pyramidy v Túcume, poušť 
Sechura, Piura – první španělské město v Jižní Americe.
15.–16. den: Máncora – nejlepší peruánské letovisko 
–  relaxace a koupání v Pacifi ku. Přejezd do Ekvádoru.
17.–18. den: Cuenca – nejhezčí město Ekvádoru , 
Ingapirca – nejsevernější výspa incké říše, Baňos – měs-
to pod činnou sopkou Tungurahua, termály.
19.–21. den: fakultativní dvoudenní výlet do pralesa 
v okolí města Puyo (cca 100 $). Turistika v okolí sopky 
Cotopaxi (5897 m).
22.–24. den: „Cesta vodopádů“ – úsek 30  km 
a 13 vodopádů, kráterové jezero Laguna Quilotoa, túra 
kolem jezera s výhledy na Chimborazo a Cotopaxi 
(6310 m), termální lázně Papallacta.
25.–27. den: Quito – hlavní město Ekvádoru, staré ko-
loniální centrum , Mitad del Mundo – turistický kom-
plex na rovníku. Odlet z Quita, návrat do Evropy.

PERU – EKVÁDOR

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájez-
du, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lo-
kalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní 
pojištění, letenky včetně tax a poplatků, místní odletové taxy, 
dopravu z/na letiště. 

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

Cesta k jezerům Llanganuco bude zajištěna místní dopravou. 

Zájezd je možné spojit se zájezdem 16361 Kolumbijský 
koktejl.

4000 22500

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16358-01 04.08. - 30.08. 50.900,- 39.000,-

termín na rok 2017

17358-01 22.04. - 18.05. 50.900,- 39.000,-
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 PRODLUŽTE SI ZÁJEZD AŽ DO KOLUMBIE
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Vážení klienti, 

před lety jsme si s Mírou Dohnalem přečetli nádhernou knihu od Jaroslava Mareše „Kurupira-zlověstné tajemství“. Je to nádherná 

publikace o stolových horách. Když jsme jí dočetli, Míra zavřel knihu a prohlásil:„Kdy tam jedem?“ Tak nějak vzniknul úžasný zájezd 

do Venezuely „Země stolových hor“. Podařilo se nám jej nesčetněkrát absolvovat. Stát na vrcholu Roraimy, spát v pralese pod nejvyšším 

vodopádem na světě… Bohužel v současné době nám politická situace ve Venezuele neumožňuje tento skvělý zájezd uskutečnit. Přesto 

zájezd „Venezuela – země stolových hor“ uvádíme alespoň na našich webových stránkách, a to z jednoduchého důvodu. Stejně tak 

jako se situace v jihoamerických zemích rázem zhorší, tak je schopna se jako zázrakem stejně rychle uklidnit. Věříme proto, že se opět 

projdeme pralesem okolo orchidejí a pojedeme s indiány po přítoku Orinoka do indiánské vesničky pod Salto Angel. „PROSTĚ SI 

POČKÁME…“.

S pozdravem „Maňana“,

Jarda „Hajnej“ Michal

Venezuela, země stolových hor
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San Agustín

 Islas del Rosario

 v horách Kolumbie u La Piedra del Peňol na ulici v Cartageně

KOLUMBIJSKÝ KOKTEJL - OD KARIBIKU DO AND

Kolumbie – země obestřená spoustou předsudků a tajemnem… S našimi hotelbusy ji křižujeme celá 
léta, v prvopočátcích s klienty, pak jsme jen rychle přejížděli. Rádi se s vámi podělíme o zážitky z na-
šich cest po této úžasné zemi! Krajina, která u nás je synonymem pro nebezpečí a války drogových 
gangů, je dnes ve skutečnosti úplně jiná, bezpečná. Ochotní a usměvaví lidé na severu, na jihu již po-
dle rysů poznáte, že až sem zasahovala incká říše. Kolumbii z velké části pokrývají vysoká pohoří 
rozeklaná příkrými srázy a hlubokými údolími. Svahy pokrývají plantáže kávy a exotického ovoce. 
Na severu navštívíme Cartagenu – jedno z nejhezčích měst v Jižní Americe i Medelín, Popayán a Pas-
to, ale také hlavní město Bogotu. Nevynecháme ani kolumbijské „Lurdy“ v Las Lajas.  Vrcholem 
kolumbijského putování je návštěva vyjímečných archeologických lokalit u San Agustínu. Vydejte se 
tedy s námi na cestu, zájezd doporučujeme spojit se zájezdem“ Z Limy na rovník“.

Cartagena – úchvatné koloniální město, Islas del Rosario – korálové ostrovy v Karibiku,  San Agustín – 
archeologické naleziště předkolumbovského období, kostel Santuario de Las Lajas – kolumbijské Lurdy

1.–4. den: odlet z Evropy do Cartageny. Návštěva 
a prohlídka nejkrásnějšího koloniálního města v Kolumbii, 
Cartagena de Indias , obchody se smaragdy. Fakultativně 
celodenní výlet lodí na souostroví Islas del Rosario – ko-
rálové ostrovy, šnorchlování, mořské akvárium, fotografování 
s delfíny, pláž Playa Blanca (podle aktivit cca 26-67 $).

5.–6. den: Volcan de Lodo El Totumo – bahenní 
koupel s léčivými účinky, přejezd páteří And s And s vý-
hledy v dramatické krajině.

7.–10. den: město Medellín, prohlídka hlavního města 
regionu Antioquia, druhého největšího města Kolumbie. 
La Piedra del Peňol – 200 metrů vysoký žulový mono-
lit s nádhernou vyhlídkou, 650 schodů do nebe. Bogotá 
– hlavní město Kolumbie, 5. nejlidnatější město Ameriky, 
proslulé muzeum zlata a další muzea, katedrála, historické 
budovy i moderní mrakodrapy. 

11.–12. den: poušť Tatacoa – nádherné barevné sce-
nérie ve vyprahlé krajině, rudé skály, kaktusové porosty, 
dojezd do San Agustín.
13.–15. den: Údolí soch u San Agustín s pěti sty ka-
mennými fi gurami lidí, zvířat a bohů – jeden z nejdůleži-
tějších archeologických nálezů v Jižní Americe . Možnost 
celodenního výletu za dalšími archeologickými nalezišti El 
Tablón, La Chaquira, La Pelota, El Purutal, Alto de los Ídolos 
atd. (cca 20 $). Město Popayán – bělostné univerzitní 
město spisovatelů, malířů a básníků, muzeí a kostelů.
16.–17. den: město Pasto – koloniální architektura, 
12 kostelů, malé muzeum zlata, návštěva kostela Santuario 
de las Lajas – „kolumbijské Lurdy“, překrásná architektu-
ra kostela nad řekou Rio Guaitara. Přejezd do Ekvádoru.
18.–19. den: Quito – prohlídka ekvádorské metropole , 
odlet a přílet do Evropy.

KOLUMBIE

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16361-01 03.09. - 21.09. 41.800,- 33.000,-

termín na rok 2017

17361-01 01.04. - 19.04. 41.800,- 33.000,-

3000 21000

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 
pojištění CK proti úpadku.  

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění, 
letenky včetně tax a poplatků, místní odletové taxy, dopravu na/z 
letiště. 

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

Cesta může být realizována opačným směrem. 

Cestu je možné spojit se zájezdem 16358 Z Limy na 
rovník. 

Kolumbie

Ekvádor

Medellin 

Bogotá

Popayán

San Agustín

Cartagena

Pasto

Quito 

Islas del Rosario

NOVĚ DOPLNĚNÝ PROGRAM NA 19 DNŮ



62
La

tin
sk

á 
A

m
er

ik
a

Z MEXIK A DO PANAMY

Naše cesta úzkým pruhem pevniny mezi dvěma oceány povede šesti malými středoamerickými 
republikami. Každá z nich nám nabídne něco jiného. Divoká Guatemala s potomky legendárních 
Mayů, Honduras s horami a korálovými útesy,  Nikaragua s úchvatnými vulkány, turisticky hojně 
navštěvovaná Kostarika a moderní Panama. Navštívíme aztécké pyramidy a zavítáme také do ma-
yských měst. Uvidíme celou řadu aktivních vulkánů, projedeme deštné pralesy a navštívíme jednu 
z největších staveb 20. století – Panamský průplav. Zblízka poznáme všední život přátelských míst-
ních obyvatel. 

Panamský průplav – technický div světa, bělostné pláže Karibiku – koupání a relaxace v Kostarice, 
Masaya, Arenal – činné vulkány v Kostarice a Nikaragui, Tikal, Copán, Palenque – velkolepá mayská města

1.–2. den: odlet do Mexico City – prohlídka hlavního 
města Mexika a centra aztécké říše , Národní antropo-
logické muzeum, Zócalo – největší náměstí v Americe 
s katedrálou, mrakodrap Torre Latinoamericano s vy-
hlídkovou terasou.
3.–4. den: Teotihuacán – Cesta mrtvých, pyramida 
Slunce a Měsíce, Quetzalcoatlův chrám , Cholula – nej-
větší pyramida v Americe se základnou o délce 450 m  
a výškou 65 m, vyhlídka na sopku Popocatépetl, Puebla
– město s více než 70 kostely , Veracruz – přístav 
u Mexického zálivu. 
5.–9. den: Salto de Eyipantla – pralesní vodopád, 
Catemaco – jezero s ostrovem opic makaků červenolí-
cích, La Venta – olmécké kamenné hlavy, Palenque – 
pozůstatky mayských staveb uprostřed džungle , ob-
servatoř, chrám nápisů s hrobkou krále Pacala, Aqua 
Azul – kaskádové vodopády uprostřed deštného pralesa, 
koupání, San Cristóbal de Las Casas – me tropole me-
xického Chiapasu, malebné indiánské trhy, horská příroda 
státu Chiapas, Montebello – kouzelná jezera na guatemal-
ské hranici, vápencové jeskyně, přejezd do Guatemaly.
10.–11. den: Atitlán – jezero mezi třemi vulkány, fa-
kultativně výlet lodí po jezeře do tří domorodých osad 
(cca 16 $).
12.–13. den: Antigua Guatemala – krásné starobylé 
koloniální město , původně hlavní město země, fakultativ-
ně a podle momentální vulkanické aktivity výlet ke kráteru 
sopky Pacaya – vývěry žhavé lávy (cca 30 $).
14.–15. den: Tikal – největší město mayské civili-
zace , obrovské pyramidy čnějící nad koruny okolního 
pralesa, v době rozkvětu zde žilo 50 000 obyvatel, přejezd 
do Hondurasu.
16.–17. den: Copán – „město stél“, pozůstatky mayských 
staveb , Pulhapanzak – magický, 40 m vysoký vodo-
pád, koupání v řece, Tegucigalpa – hlavní město země, 
přejezd do Nikaragui.
18.–20. den: León – jedno z nejstarších a nejzachova-
lejších měst země , koloniální architektura, Managua – 
hlavní město, moderní a komerční centrum ležící na břehu 
stejnojmenného jezera, pozůstatky katedrály, čtvrť monu-
mentů, prezidentský palác, vulkán Mombacho – vyhaslá 
sopka u jezera Nikaragua, fakultativně možnost výletu te-
rénním autem na vrchol sopky, naučná stezka kolem kráte-
ru v horském mlžném  lese (cca 20 $), Granada – nejstarší 
španělské město na březích jezera Nikaragua, koloniální bu-
dovy, vulkán Masaya – činná sopka, vyhlídka do 300 m 
hlubokého kráteru, přejezd do Kostariky.

MEXIKO – GUATEMALA – HONDUR AS – NIK AR AGUA – KOSTARIK A – PANAMA

21.–23. den: Monteverde – horský mlžný les kostaric-
kých hor, fakultativně traily a naučné stezky v pralese, visuté 
mosty, pozorování kolibříků (cca 5 - 70 $), vulkán Arenal
– činná sopka, noční pozorování erupcí.
24.–25. den: San José – hlavní město, několik krásných 
muzeí, zejména Muzeum jadeitu, Cartago – město ležící 
pod sopkou Irazú, bazilika Nuestra Seňora de los Angeles 
se soškou Černé madony, patronky Kostariky, Poás – aktiv-
ní vulkán obklopený horským mlžným lesem. 
26.–27. den: Manuel Antonio – pacifi cký přímořský ná-
rodní park, kouzelné pláže, Cahuita – karibský přímořský 
národní park, nádherné bílé pláže, koupání, tropická vege-
tace, opice, přejezd do Panamy.
28.–31. den: Las Lajas – pláže u Tichého oceánu, kou-
pání, Panama City – hlavní město, moderní čtvrtě s mra-
kodrapy, koloniální čtvrť Casco Viejo, prezidentský palác 
Casa de las Garzas (Volavčí dům), Panama el Viejo 
– pozůstatky staré Panamy, Panamský průplav, zdy-
madla Mirafl ores – Muzeum výstavby kanálu, pozorování 
zaoceánských lodí proplouvajících zdymadly. Odlet a návrat 
do Evropy.

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 
pojištění CK proti úpadku, vstupy do vyjmenovaných lokalit: Aqua 
Azul, Montebello, Pulhapanzak, vulkán Masaya, Tikal.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění, 
poplatky za přejezdy hranic (cca 55 $), letenky včetně tax a poplat-
ků, místní odletové taxy, dopravu na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

Cesta může být realizována opačným směrem.

6100 22800

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16332-01 10.10. - 09.11. 62.900,- 28.000,-

termín na rok 2017

17332-01 09.02. - 10.03. 62.900,- 28.000,-

 Palenque, Mexiko vulkán Masaya, Nikaragua
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OKRUH STŘEDNÍ AMERIKOU

Málokterá země může nabídnout tolik přírodních krás a památek jako Mexiko – od vyprahlých 
plání plných kaktusů, přes zasněžené vrcholky vulkánů, až po bělostné pláže Karibiku. Nalezneme 
zde pozůstatky řady předkolumbovských kultur, navštívíme pyramidy v Teotihuacánu, mayské py-
ramidy v Chichen Itzá, Uxmalu, Kabahu a Palenque, a nevynecháme ani obří kamenné hlavy Ol-
méků v muzeu La Venta. Vykoupeme se v travertinových kaskádách Aqua Azul i na pobřeží s ko-
rálovými útesy v Belize. V Guatemale nás bude čekat perla mayské historie, město Tikal, 
a navštívíme také pozůstatky mayského Copánu v Hondurasu.

1.–2. den: odlet do Mexico City, Teotihuacán – py-
ramidy Slunce a Měsíce , Puebla – město s více než 
70 kostely , Cholula – pozůstatky největší pyramidy 
v Americe, vyhlídky na sopku Popocatépetl.
3.–5. den: Monte Albán – pozůstatky svatyně 
Zapotéků na vrcholu hory nad městem Oaxaca . Mitla 
– palác mozaiek.
6.–8. den: záliv Tehuantepec – průjezd poho-
řím Sierra Madre, koupání v Pacifi ku. kaňon Del 
Sumidero – horská příroda státu Chiapas, kaňon dlouhý 
30 km s hloubkou až 1000 metrů, fakultativně výlet lodí 
(cca 12 $), San Cristobal de las Casas – středisko 
mexického Chiapasu, indiánské trhy.
9.–10. den: přejezd do Guatemaly. Atitlán – jezero 
mezi vulkány, fakultativně celodenní výlet lodí po jeze-
ře do tří domorodých osad na břehu jezera (cca 16 $), 
Guatemala Antigua – nádherně zrekonstruované ně-
kdejší hlavní město Guatemaly ležící pod třemi vulkány 
, fakultativně a podle momentální vulkanické aktivity výlet 
ke krá teru sopky Pacaya (cca 30 $). 
11.–12. den: Copán – mayské „město stél“ 
v Hondurasu na hranicích s Guatemalou , sochy míst-
ních králů, schodiště hieroglyfů.
13.–15. den: Tikal – největší město mayské civilizace 
ztracené v guatemalské džungli, kde v době největšího 
rozkvětu žilo 50 000 obyvatel . Přejezd do Belize. 

Belize City – město na pobřeží Karibského moře, fakul-
tativně výlet lodí k mayským ruinám Lamanai (cca 30 $), 
přejezd zpět do Mexika.
16.–17. den: Tulum – pozůstatky strážní pevnosti Mayů 
na břehu Karibiku, koupání, relaxace, možnost potápění.
Chichén Itzá – největší a nejslavnější komplex pyramid 

 na poloostrově Yucatan, Kukulkanova pyramida, ka-
menný mayský kalendář, posvátný Pramen obětí (cenote).
18.–19. den: Mérida – prohlídka města s koloniální archi-
tekturou, Uxmal – kultovní mayské město s unikátní ovál-
nou pyramidou ,  Kabah – pozůstatky mayských staveb.
20.–21. den: Palenque – pozůstatky mayských staveb 
uprostřed džungle , observatoř, chrám nápisů s hrob-
kou krále Pacala. Aqua Azul – kaskádové vodopády 
uvnitř horského pralesa,  La Venta – park a muzeum 
pod širým nebem, olmécké kamenné hlavy, malá zoo-
logická zahrada. 
22.–23. den: Salto de Eyipantla – pralesní vodopád 
vysoký 50 metrů. Catemaco – jezero uprostřed dešt-
ného pralesa, koupání, fakultativně výlet lodí na ostrov 
opic (cca 15 $), Veracruz – přístav v Mexickém zálivu.
24.–26. den: Mexico City – prohlídka hlavního města 
Mexika a aztécké říše , Národní antropologické muze-
um, Zócalo – největší náměstí v Americe s katedrálou, 
mrakodrap Torre Latinoamericano s vyhlídkovou te-
rasou. Odlet z Mexico City a návrat do Evropy.

MEXIKO – BELIZE – GUATEMALA – HONDUR AS

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu 
ve formě plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služ-
by technického doprovodu, tištěného průvodce po trase zájez-
du, pojištění CK proti úpadku, vstup na Aqua Azul, Tikal.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků a lo-
kalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní 
pojištění, poplatky za přejezdy hranic (cca 30 $), letenky včetně 
tax a poplatků, místní odletové taxy, dopravu na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

Cesta může být realizována opačným směrem.

5600 21700

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16331-01 13.11. - 08.12 54.900,- 23.000,-

16331-02 12.12. - 06.01. 57.900,- 23.000,-

termín na rok 2017

17331-01 11.01. - 05.02. 54.900,- 23.000,-
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Kukulkanova pyramida, Chichén Itzá, poloostrov Yucatan  v horách Guatemaly Aqua Azul, Mexiko

“úsměv”, Guatemala

Teotihuacán – největší stavby předkolumbovské Ameriky, Aqua Azul – nezapomenutelné koupání v pralese, 
Tikal – mayské město ztracené v džungli, Guatemala Antigua – zrekonstruované město mezi třemi vulkány

Copán
Atitlán

Antigua

Oaxaca
Mexico City

Veracruz Villahermosa

Tikal

Uxmal

Mérida
Chichén Itzá

Tulum

Belize City
San Cristobal

VÁNOCE A SILVESTR 2016 
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Aquillas

La Descrublerta

Salto Jimenoa

Puerto Plata

La Terrenas

Santo Domingo
Esmeralda

Dominikánská Republika

DOMINIK ÁNSK Á REPUBLIK A – ZA 
KOUPÁNÍM I POZNÁNÍM

Ostrov Hispaňola s plážemi, které lákají k lenošení, splní přání i těch nejnáročnějších. A nejsou to 
jen pláže, ale i historie, nádherný polodrahokam nebo obrovské „přesličky“ v mlžném lese vysoko 
v horách. Když k tomu přidáme úžasné vodopády v nedotčené krajině nebo jezero s volně žijícími 
krokodýli či výrobnu jednoho z nejkvalitnějších rumů světa, nelze tento ráj na zemi vynechat 
z cestovatelských cílů. Takže, šťastnou cestu.

1. den: odlet z ČR a přílet do Santo Dominga, Juan Dolio
– nádherná pláž, koupání v Karibiku.

2. den: dopolední koupání a odjezd do městečka La 
Descubierta.

3. den: Lago Enriquillo – zatopené lesní porosty, pozo-
rování krokodýlů v jezeře, přejezd do Los Patos, cestou ná-
vštěva dílny, kde se opracovává larimar – „kámen delfínů“, 
nejnádhernější polodrahokam světa, modrý kámen, jehož 
jediné světové naleziště je právě zde, možnost koupání na 
pláži v Los Patos.

4. den: celodenní výlet k nejkrásnější pláži na ostrově – 
Bahia de las Aquillas, koupání, opalování a cesta člunem 
kolem nádherných pobřežních útesů.

5. den: volný den s koupáním, nebo fakultativně výlet na 
horu Cachote uprostřed mlžného lesa (cca 35 $), kde se 
vyskytují stromové kapradiny (Cyathea arborescens).

DOMINIK ÁNSK Á REPUBLIK A

6. den: cesta zajímavým vnitrozemím k vodopádu Salto 
Jimenoa, místo, kde se natáčely scény do fi lmu Jurský park. 
Noc ve městě Jarabacoa.
7. den: Puerto Plata – pevnost San Felipe, palírna rumu 
Brugal, noc v přímořském městečku Cabarette.
8. den: přesun kolem pobřeží do městečka Las Terrenas 
s nádhernou pláží Playa Bonita, ubytování v kouzelném 
penzionu Coyamar.
9. den: nejkrásnější vodopád na ostrově – El Limon, ces-
ta na koni nebo pěšky, koupání pod vodopádem.
10. den: přejezd napříč ostrovem do letoviska Esme-
ralda, koupání.
11. den: celodenní pobyt na úžasné karibské pláži, koupání, 
opalování, nebo fakultativní výlet do hlavního města Santo 
Domingo  (cca 85 $).
12. den: odlet do Evropy, přílet do ČR.

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16391-01 08.04. - 19.04. 38.100,- 25.000,-

16391-02 20.04. - 01.05. 38.100,- 25.000,-

termín na rok 2017

17391-01 08.04. - 19.04. 38.100,- 25.000,-

hotel, Esmeralda

vodopád El Limon pevnost San Felipe  Playa Bonita

usměvaví domorodci
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Cena zahrnuje: : dopravu, ubytování, česky mluvícího průvod-
ce, stravování formou polopenze bez nápojů a výlety, které jsou 
v programu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, cestovní pojištění, letenku včetně tax a poplatků, 
místní odletové taxy, dopravu z/na letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

1600 20000

NOVINK A 2016
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Zveme vás do jihovýchodní Asie, čarokrásného koutu světa, do míst, na která nezapomenete. Na na-
šich cestách poznáte to nejlepší, co tato oblast nabízí.

Pohodové Thajsko – přívětivou zemi s příjemnými lidmi, skvělou kuchyní a nádherným mořem, tajemnou Barmu – zemi zlatých pagod, málo zná-
mou Kambodžu s majestátním chrámovým komplexem Angkor Vat. Nám tak blízký Vietnam – perlu oblasti s obrovským kulturním a přírodním 
bohatstvím, nekonečné Filipíny – zemi tisíců ostrovů s neposkvrněnou přírodou, bělostnými plážemi i jedinečnými rýžovými terasami. A samo-
zřejmě do nabídky patří i romantická Indonésie, země ostrovů, jež voní hřebíčkem a vanilkou. 

Chcete vidět víc, než nabízejí katalogové zájezdy? Jiné kombinace zemí, jiná 
místa? S námi můžete.

Oblast jihovýchodní Asie nabízí nepřeberné množství krásných míst a možných tras poznávacích cest. Naši průvodci Martin Primas a Pavel Zvolánek 
vám umějí ušít zájezd na míru. Stačí, abyste dali dohromady skupinku alespoň šesti přátel...

ZÁJEZDY NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH
Na webových stránkách www.pangeotours.com najde-
te programy, které připravil Pavel Zvolánek a Martin Primas. 
Můžete se těšit na originální kombinace destinací 
i místa, která nepatří do běžné nabídky poznávacích 
zájezdů. To vše díky našim kolegům, kteří v JV Asii 
dlouhodobě žijí a oblast mají procestovanou křížem 
krážem.

16455 Týden v Laosu Laos

16458 Velká cesta Indočínou Vietnam, Kambodža, Thajsko

16459  Do Sapy za horskými kmeny Vietnam

16475 Severní Vietnam a Filipíny Vietnam, Filipíny

16461 Sumatra-Borneo Sumatra, Borneo

16462 Poklady Jávy a Bali Jáva, Karimunjawa, Bali

16468 Za tajemstvím Kelimutu  
a komodskými draky

Bali, Flores, Komodo, 
Kanawa

16467 Sulawesi od jihu na sever Sulawesi

16466 Krásy Bali a mořský ráj Raja Ampat Bali, Raja Ampat
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sie ASIJSKÁ MOZAIKA – PAMÁTKY, PŘÍRODA A PLÁŽE

Čtyři země v jednom. Dosud stále málo známá Barma s monumentálními pagodami, chrámovým polem 
v Baganu a malebným jezerem Inle. Buddhistické Thajsko s horečnatou metropolí Bangkokem, Kambo-
dža s velkolepým chrámovým komplexem Angkor a Filipíny s nádhernými bílými plážemi Bantayanu i ob-
řími žraloky velrybími. Na své si přijdou milovníci památek, dobrého jídla, přírody i odpočinku na plážích.

Angkor Wat – chrám obklopený kambodžskou džunglí, Bohol – ostrov čokoládových kopců a nártou-
na fi lipínského, Bagan – kouzelné místo s chrámy a pagodami, Bangkok – pulsující thajská metropole

1.–3. den: odlet z Evropy do Bangkoku a přelet do  
Mandalaye.
4. den: lodí do Minguinu, Minguin pagoda – deva-
desátitunový obří zvon, pagoda Sattawya s mramo-
rovými Buddhovými stopami, po řece Irawadi zpět 
do Mandalaye, posvátná Maahmuni pagoda, králov-
ský palác, místní barevná tržnice, panoramatický výhled 
na město z Mandalay Hill.
5. den: návštěva dávné metropole Amarapura, bu-
ddhistická univerzita, 1,2 km dlouhý dřevěný most U Bein, 
Strážní věž, pagody, výroba hedvábí, krásný výhled ze 
Sagaing Hill na okolní pagody.
6. den: lodí po řece Irawadi až do Bagany, téměř 
300 kilometrů dlouhá plavba
7. den: Bagan  – impresivní lokalita plná chrámů 
a pagod, kouzelný západ slunce, architektonický 
skvost v podobě chrámu Ananda, nejvyšší z chrámů 
v Baganu Thatbyinnyu, poslední pagoda baganské dynas-
tie Mingalazedi.
8. den: vyhaslý vulkán a sídlo kultu nat Mt. Popa, 
po 777 schodech až na vyhlídku, přesun do Kalaw.
9. den: klimaticky příjemný Kalaw, Pindaya s jeskyní 
s 8000 soškami Buddhů, přejezd k malebnému jezeru 
Inle. 
10. den: nádherné jezero Inle s pestrým životem 
místního obyvatelstva, plovoucí trhy, zahrady, pagoda 
Phaung Daw Oo, tradiční místní industrie včetně výroby 
doutníků, kovářů, vesnice Indein se starými pago-
dami, unikátní způsob pádlování nohama používaný do-
morodci při plavbě po jezeře.
11.–12. den: přelet na jednu z nejhezčích barm-
ských pláží Ngapali, odpočinek, koupání.
13. den: přelet do bývalého hlavního města země 
Yangonu, pagoda Botataung, rušný život na nábřeží řeky 
Yangon, jeden ze skutečných divů světa monu-
mentální Schwedagon pagoda, esence barmského 
spirituálního života.
14. den: Sule pagoda, tržnice Bogyoke Aung San, 
známé centrum prodeje drahokamů a šperků, 
přelet do Bangkoku.
15. den: prohlídka Bangkoku. Královský palác a chrám 
Wat Phra Keo se sochou smaragdového Buddhy, 
WatPho se 46  m dlouhou pozlacenou sochou ležícího 
Buddhy, chrám úsvitu Wat Arun s nádhernou vy-
hlídkou na centrální Bangkok a řeku Chao Prayu, plavba 
po kanálech a po řece Chao Praya.

16.–18. den: přelet do Kambodži do města Siem Reap, 
které je výchozím místem pro návštěvu světoznámého 
chrámového komplexu Angkor. Bufetová večeře s khmer-
skými tanci. Angkor Wat  – fantastické khmerské 
chrámy, některé zcela pohlcené džunglí, obří siluety ka-
menných chrámů, fotogenický východ slunce, novější 
historie Kambodže v muzeu pozemních min, tržnice města 
Siem Reap i nahlédnutí pod pokličku khmerské ku-
chyně. V noci odlet na Filipíny.
19. den: přílet do Manily, odlet do Cebu City, odpoči-
nek, prohlídka města – relikvie Santa Nino – fi lipín-
ské Jezulátko a Magelanův kříž – místo prvního křtu 
v zemi.
20. den: ostrov Bohol – unikátní scenérie čokoládo-
vých kopců (přibližně 1 400), výstup na panoramatickou 
vyhlídku, návštěva chovné stanice nejmenšího primá-
ta na světě a symbolu země nártouna fi lipínské-
ho, nejstarší španělské kostely na Filipínách.
21. den: podél jižního pobřeží ostrova Cebu do Oslo-
bu – nezapomenutelný zážitek v podobě pozorování 
nebo šnorchlování s velrybím žralokem – největší rybou 
na světě (ty místní 8 – 10 m) (fakultativně, cca 500 Kč), 
vodopády Kawasan – kaskády vodopádů s průzračný-
mi jezírky.
22.–26. den: přesun na nádherné bílé liduprázdné plá-
že tropického ráje ostrova Bantayan, kde nenarazíte 
na davy turistů a hlučné diskotéky, relaxace pod palma-
mi, koupání v průzračném smaragdovém moři, lodičkou 
na korálové útesy Virgin Island. Návrat do Manily.
27.–28. den: Manila – historická čtvrť Intramuros, pev-
nost Santiago, klášter sv. Augustina , Rizalův park. Odlet 
a návrat do Evropy.

BARMA – THAJSKO – K AMBODŽA – FILIPÍNY

3000 24000

zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16457-01 07.01. - 03.02. 94.000,- 30.000,-

termín na rok 2017

17457-01 07.01. - 03.02. 94.000,- 30.000,-

Cena zahrnuje: ubytování turistického typu, dopravu: letenky 
Heho – Ngapali, Ngapali – Yangon, Bangkok – Siem Reap, Siem 
Reap – Manila, Manila – Cebu – Manila, privátní minivany, transfery, 
taxi ve městech, loď v Bangkoku, českého tour leadera, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, stravu, spropitné, poplatky za kameru, cestovní 
pojištění, letenky Evropa - Bangkok, Bangkok - Mandalay, Yangon - 
Bangkok, Manila - Evropa včetně tax a poplatků, příplatek za jedno-
lůžkový pokoj, místní odletové taxy, dopravu na/z letiště.

Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov 

Cena je stanovena na základě aktuálních (k září 2015) 
cen místních letenek, pokud dojde ke změně cen letenek, 
bude nutné navýšení ceny. Uvedená cena letenky je orien-
tační a bude pro zájemce o zájezd poptána podle velikosti 
skupiny a aktuální nabídky leteckých společností.

Bagan, Barma

na ulici, ThajskoAngkor Wat, Kambodža
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Filipíny

Thajsko

Barma

BaganBagan

BangkokBangkok
Angkor WatAngkor Wat

ManilaManila

BoholBohol
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FILIPÍNY

FILIPÍNY - R ÁJ TISÍCE OSTROVŮ

Tento nový program, který připravil náš průvodce Martin Primas, žijící na Filipínách, nabízí jedineč-
nou možnost poznat pět fi lipínských ostrovů  během jedné cesty.  Na Luzonu, největším z ostrovů 
Filipín, zažijete atmosféru hlavního města Manily, prohlédnete si „osmý div světa“ – rýžové terasy 
v Banaue, které jsou pod patronátem UNESCO, nahlédnete do života místních obyvatel. Podíváte 
se na ostrov „čokoládových kopců“ Bohol, který je domovem nejmenšího primáta na světě – nártou-
na fi lipínského. Na ostrovech Cebu, Bantayan a Palawan si užijete relaxaci, koupání a šnorchlování 
na tropických plážích.

Banaue – dva tisíce let staré rýžové terasy, Bohol – “čokoládové hory”, domov Nártouna fi lipínského, Palawan
–  přezdívaný „poslední ráj“, Bantayan – relaxace na panenských plážích, šnorchlování na korálových útesech 

rýžové terasy, Banaue domorodé ženy, Banauefi lipínský bůh rýže Nártoun fi lipínský
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zájezd termín cena zájezdu letenka
orientační cena

16473-01 26.03. - 10.04. 36.900,- 25.000,-

16473-02 12.11. - 27.11. 36.900,- 25.000,-

16474-01 26.03. - 14.04. 45.700,- 25.000,-

16474-02 12.11. - 01.12. 45.700,- 25.000,-
1.–2. den: odlet z Prahy do Manily. Ubytování, orientační 
procházka v okolí, západ slunce nad Manila Bay, dle 
nálady večer ve víru nočního života.
3. den: Kráterové jezero Taal s jedním z nejaktiv-
nějších fi lipínských vulkánů v jeho středu, lodí přes jezero 
a dále pěšky nebo na koňských hřbetech na vrchol vulká-
nu. V podvečer pamětihodnosti Manily – historická 
čtvrť Intramuros, Rizalův park.
4. den: Soutěska Pagsanjan (kulisa k fi lmu Apoka-
lypsa), jízda na kánoi proti proudu řeky hlubokým ka-
ňonem porostlým tropickou vegetací k vodopádu 
Magdapio – koupání, jízda na bambusovém voru přímo 
pod vodopád.
5.–6. den: návštěva nejatraktivnějších lokalit v okolí měs-
ta Banaue. Pěší treking v oblasti centrálních Kordiller, 
rýžové terasy staré 2 500 let , vesničky původních 
obyvatel kmene Ifugao, koupání pod vodopády, návště-
va etnografi ckého muzea (místo trekingu je alternativně 
možné počkat na základně, s individuálním programem 
v okolí).
7.–8. den: Sagada – zapomenutý kout uprostřed di-
vukrásné přírody, visící rakve v Údolí ozvěn, pohřební 
jeskyně, dobrodružná výprava do podzemní zatopené 
jeskyně Sumaging, po klikaté „zig zag road” – silnici 
tisíce serpentin ve výši 2000 metrů nad mořem, s vý-
hledem na nejvyšší horu Luzonu Mt. Pulag  2622 m, 
do města květin a lidových léčitelů Baguio, katedrála a je-
den z nejzajímavějších trhů v jihovýchodní Asii. Přesun 
zpět do rozpálených nížin a odlet do tropické oblasti 
Visayského souostroví.

9. den: ostrov Bohol –  „Čokoládové kopce“ – uni-
kátní scenérie souměrně tvarovaných kopečků (přibliž-
ně 1400), výstup na panoramatickou vyhlídku, návštěva 
chovné stanice nejmenšího primáta na světě
a symbolu země nártouna fi lipínského, nejstarší španělské 
kostely na Filipínách. 
10. den: podél jižního pobřeží ostrova Cebu do Oslobu – 
nezapomenutelný zážitek v podobě pozorování nebo šnor-
chlování s velrybím žralokem – největší rybou na svě-
tě, (místní žraloci měří 8 – 10 m), fakultativně (cca 500 Kč), 
vodopády Kawasan – kaskády vodopádů s průzračnými 
jezírky na stejnojmenné řece, koupání, Cebu City – relik-
vie raného křesťanství Santa Nino – fi lipínské jezulátko 
a Magelanův kříž – místo prvního křestu v zemi.
11.–14. den: přesun na nádherné bílé liduprázdné pláže 
tropického ráje ostrova Bantayan. Na rozdíl od vyhlá-
šené pláže na Boracay nenarazíte na davy turistů a hlučné 
diskotéky, relaxace pod palmami, koupáni v průzrač-
ném smaragdovém moři, lodičkou na korálové útesy 
Virgin Island, procházkou či na kole po okolních ves-
ničkách za milými domorodci.
15.–16. den: odjezd na letiště a odlet přes Manilu do Evropy.
Možnost prodloužení na ostrově Palawan (kod 
15474):
15.–20. den: pokračování zájezdu – odlet na ostrov 
Palawan – nejodlehlejší ostrov s nedotčenou pří-
rodou a souvislým porostem džungle, Puerto Princesa
– prohlídka města a jeho okolí, El Nido – jedna z nej-
krásnějších tropických scenerií na světě, lodní výlety 
po okolních ostrůvcích, panenské pláže, kouzelné 
laguny, korálové útesy,koupání a šnorchlování, Sabang
– NP Underground River, lodičkou 2 km do nitra země 
proti proudu podzemní řeky. Odlet do Manily a zpět 
do Evropy.

cena zahrnuje (základní verze):  ubytování 11x v dvoulůžkových 
pokojích se snídaní v turistických hotelech, v horách 1x jednoduché 
ubytování v domorodé vesnici po více lidech a 1x sedadlo v autobu-
se při nočním přejezdu, kompletní místní dopravu: přelet Manila - 
Cebu (Bohol) a přelet Cebu - Manila včetně místních odletových tax, 
dálkové autobusy na delších trasách na Luzonu, pronajaté minivany 
na kratší vzdálenosti a celodenní výlety, jeepney v horách a taxi ve 
městech, loď na jezeře Taal, kanoje v soutězce Pangsanhan, loď Cebu  
City - Bohol - Cebu, trajekt Cebu - Bantayan – Cebu,  vstup na sopku 
Taal, rýžové terasy Batad, jeskyně v Sagade, vodopády Kawasan, čo-
koládové Hory a chovná stanice Tarsiera, služby českého a dle potřeb 
místního průvodce, pojištění CK proti úpadku.     

cena zahrnuje (prodloužení na Palawanu):  ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích, místní přelety: Cebu City – Puerto Princesa, 
Puerto Pricesa – Manila, pozemní privátní pronajatý minibus, celoden-
ní lodní výlet v zálivu Bacuit El Nido, vstupné a permit: NP Bacuit v El 
Nido, loďka NP Underground River, podzemní řeka včetně vstupné-
ho, česky mluvícího průvodce.                           

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 
fakultativní výlety, vše, co není uvedeno výše, stravu, letenku Evropa 
- Manila - Evropa včetně odletových tax a poplatků, mezinárodní 
odletovou taxu v Manile, permit na pozorování či šnorchlování s vel-
rybími žraloky, cestovní pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj, 
dopravu na/z letiště v Evropě.

Ubytování na jednolůžkovém pokoji je za příplatek, popř. 
po dohodě je možné ubytování na třílůžkovém pokoji.

Cena je stanovena na základě aktuálních (k září 2015) cen místních 
letenek, pokud dojde ke změně cen letenek, bude nutné navýšení 
ceny. Uvedená cena letenky je orientační a bude pro zájemce o zá-
jezd poptána podle velikosti skupiny a aktuální nabídky leteckých 
společností.

Bohol

Bantayan
El Nido

Puerto Princesa

Manila

Sagada

Banaue
Baguio

Luzon

Palawan

Základní program

Filipíny

Prodloužení 
na ostrově Palawan
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otevírací doba:
duben, září, říjen
úterý-neděle: 9-12, 13-16
květen srpen
úterý-neděle: 9-12, 13-17

tel.: 466 682 154, 731 658 023, email: muzeum@holice.cz, www.holubovomuzeum.cz

Navštivte nově 
otevřenou expozici

HOTEL 
U PRALESA
• Rodinný podnik v Novohradských horách
•  Levné ubytování: 

apartmány a dvoulůžkové pokoje
• Kapacita 60 lůžek
•  Restaurace, školící místnost, možnost 

pořádání společenských akcí, školení, 
hřiště, terasa

•  Cestovatelská povídání z cest 
hotelbusem po 4 kontinentech světa 
www.pangeotours.com

Černé Údolí, 
srdce Novohradských hor 
3 km od Žofínského pralesa

Kontakt: 
606 566 110, 725 721 073, 
e-mail: hotelupralesa@seznam.cz
www.hotelupralesa.cz
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
O CESTÁCH S CK PANGEO TOURS

Na tomto místě naleznete informace, které jsou obecně 
platné při cestování s CK Pangeo tours. Podrobné instrukce 
k jednotlivým zájezdům jsou také součástí cestovních poky-
nů, které od nás obdrží každý klient nejpozději dva týdny 
před odjezdem. V případě nejasností či jakýchkoli dotazů se 
na nás s důvěrou obraťte.
Všeobecné smluvní  podmínky
Činnost naší cestovní kanceláře se řídí Všeobecnými smluv-
ními podmínkami včetně reklamačního řádu, které naleznete 
na našich webových stránkách www.pangeotours.cz nebo 
vám je na požádání zašleme.
Doprava
Hotelbusové zájezdy jsou realizovány prostřednictvím hotel-
busů, u některých destinací jsou vloženy místní přelety.
Realizace hotelbusového zájezdu závisí na dopravní, klima-
tické, případně i politické a bezpečnostní situaci na trase, 
program zájezdu je individuální a klient si sám zvolí, v jakém 
rozsahu navrhované body programu absolvuje. Místní do-
prava, až na výjimky, není v ceně zájezdu. U klasických neho-
telbusových poznávacích zájezdů cestujeme s využitím místní 
dopravy (minibusy, vlaky, lodě apod.), u některých destinací 
jsou vloženy místní přelety. Tato doprava je v ceně, pokud 
není uvedeno jinak.
U zámořských destinací můžeme nákup letenky z Evropy 
do dané destinace a zpět zprostředkovat.
Ubytování
Typ ubytování, resp. podíl jednotlivých typů ubytovacích za-
řízení se liší v závislosti na konkrétním zájezdu a destinaci.
U hotelbusových zájezdů se jedná o ubytování v hotelbusu. 
V destinacích s dostatečnou nabídkou kempů, a umožňuje-
-li to program, využíváme zázemí těchto zařízení (klienti spí 
v hotelbusu). V některých případech využíváme zázemí čer-
pacích stanic nebo přírodních lokalit.
U klasických nehotelbusových poznávacích zájezdů se podle 
dané lokality a typu zájezdu většinou jedná o ubytování v tu-
ristických hotelech, motelech, chatách či penzionech.
Termíny
Zejména u zájezdů, které jsou závislé na letecké nebo tra-
jektové dopravě, může dojít k posunu oproti katalogovému 
termínu. O případných změnách vás samozřejmě budeme 
včas informovat. CK si vyhrazuje právo přizpůsobit program 
zájezdu aktuálním časům letů, trajektů, jízdy. Zájezd začíná 
ubytováním v hotelbusu a končí ukončením ubytování v ho-
telbusu. Termíny na rok 2017 jsou pouze orientační.
Strava
Typickým znakem cestování s našimi hotelbusy je poskyto-
vání kvalitní plné penze. Plná penze je poskytována pouze 
v hotelbusu. Plná penze začíná druhým dnem zájezdu. Při 
přeletech, na trajektech, při čekání a podobně se klienti stra-
vují ve vlastní režii. Stravu v hotelbusu připravuje posádka 
nebo využívají místní stravovací zařízení. U klasických zájezdů 
strava není zahrnuta v ceně, pokud není u konkrétního zá-
jezdu uvedeno jinak.
Pokud je strava součástí ceny fakultativního výletu, nenáleží 
za ni klientovi náhrada.
Speciální stravovací požadavky vždy konzultujte s cestovní 
kanceláří, nabídka je limitovaná sortimentem a možnostmi 
hotelbusové kuchyně. 
Zavazadla
Pro zájezdy s hotelbusy doporučujeme jako ideální zavazadla 
měkké sportovní tašky. Pevné skořepinové kufry jsou zcela 
nevhodné.
Na ostatních poznávacích zájezdech volte zavazadlo tak, 
abyste byli schopní je vlastní silou přenášet na kratší vzdá-
lenosti (z hotelu k taxíku, ze stanoviště busu do přístavu ap).
Průvodci na cestách
Hotelbusové zájezdy: řidiči našich hotelbusů jsou profesioná-
lové, kteří v dané oblasti mají najeto mnoho kilometrů. Ačkoli 
nezastávají funkci ofi ciálních turistických průvodců, můžete 
se na ně v každé situaci s důvěrou obrátit a spolehnout.
Klasické poznávací zájezdy: spolupracujeme s lidmi, kteří se 
v dané destinaci dlouhodobě pohybují a jsou schopní vám 
poskytnout ten nejlepší servis.
Cestovní doklady a vstupní víza
Typ požadovaných cestovních dokladů se liší podle destina-
ce. Z praktických důvodů pro většinu zájezdů doporučujeme 
cestovní pas, jehož platnost trvá ještě minimálně 6 měsíců. 
Pokud je pro některou destinaci požadováno vstupní ví-

zum, rádi vám budeme asistovat při jeho obstarání. Náklady 
na vstupní víza nejsou obsaženy v základní ceně zájezdu.
Pro některé destinace (např. pro bezvízové cesty do USA) je 
vyžadován pas s biometrickými údaji. 
Pojištění
Prosíme vás, abyste nepodceňovali význam dostatečného 
cestovního pojištění, které je podmínkou účasti na zájezdech 
s CK Pangeo tours. Pro nenadálé případy doporučujeme 
pojistit i storno poplatky. Rádi vám se sjednáním kvalitního 
pojištění pomůžeme. Upozorňujeme, že pojištění storna je 
třeba uzavřít současně s Cestovní smlouvou.
Náklady na cestovní pojištění a pojištění storno poplatků ne-
jsou obsaženy v ceně zájezdu.
Cena
Ceny zájezdů Pangeo tours jsou cenami smluvními.
U hotelbusových zájezdů tvoří základ ceny doprava hotelbu-
sem včetně ubytování a stravy.
U klasických nehotelbusových poznávacích zájezdů tvoří zá-
klad ceny místní doprava, ubytování a náklady na průvodce.
Letecká doprava (včetně poplatků a přirážek) z Evropy 
do dané destinace a zpět není obsažena v ceně zájezdu.
U některých zájezdů jsou vybrané aktivity či vstupy zahrnuty 
v ceně zájezdu. Tyto položky jsou uvedeny u kaž dého zájez-
du v kolonce „Cena zahrnuje“. Podrobné informace o tom, 
co cena jednotlivých zájezdů obsahuje, naleznete u konkrét-
ního zájezdu. K některým zájezdům se váže nabídka fakul-
tativních programů, které nejsou zahrnuty v základní ceně. 
CK Pangeo tours si v rámci zákonných podmínek vyhrazu-
je právo změny údajů (včetně cen) uvedených v katalogu 
a na webových stránkách. Rozhodným dnem pro stanovení 
cen pro rok 2016 je 15. 9. 2015.
Slevy
Pokud si do 31. 12. 2015 objednáte kterýkoli zájezd, máte 
nárok na slevu ve výši 4 % z ceny zájezdu.
I vám, kdo si vyberete svůj zájezd po 31. 12. 2015, poskytne-
me při včasném objednání (nejpozději 90 dnů před datem 
odjezdu) slevu ve výši 2 %.
Klienti, kteří již v minulosti využili našich služeb, dostanou 
věrnostní slevu ve výši 2 %.
Slevy pro skupiny viz str. 8. platí pouze při objednání 
v CK Pangeo tours.
OBJEDNÁNÍM SE ROZUMÍ ZAPLACENÍ 50% ZÁLOHY.
Čím dříve si zájezd zarezervujete, tím máte větší šanci zamlu-
vit si své oblíbené lůžko a sedadlo.
Fakultativní výlety, kapesné
Konkrétní výše kapesného na zájezd je zcela individuální. 
Záleží na tom, kterých fakultativních akcí v průběhu zájez-
du se chcete zúčastnit, na vašich osobních nárocích apod. 
Některé státy vyžadují, aby turisté u sebe měli určitou mi-
nimální peněžní částku. K jednotlivým destinacím vám rádi 
podáme bližší aktuální informace a doporučení. 
Pokud je v programu zájezdu možnost fakultativní aktivity, 
je u ní uvedena orientační cena v EUR, USD, Kč. Podrobný 
popis fakultativních aktivit naleznete u zájezdů na webových 
stránkách. Uvedená cena je poslední nám známá v době uzá-
věrky katalogu a může se stát, že se bude v době realizace 
zájezdu lišit.
Přehled fakultativních aktivit včetně popisu a orientační ceny, 
přehled orientačních cen vstupného a jiných poplatků jsou 
součástí odbavovacího dopisu, který bude zaslán v dostateč-
ném předstihu před začátkem zájezdu.
O fakultativních výletech, které CK musí objednat a uhra-
dit před začátkem zájezdu, budeme klienty včas informo-
vat a budeme požadovat závazné potvrzení účasti a úhradu 
ceny. Pokud klient zájem nepotvrdí, nemůžeme účast na vý-
letě garantovat. Po dobu konání fakultativního výletu není CK 
povinna zajistit náhradní program.
Pokud jsou v ceně zájezdu zahrnuty vstupy či výlety zajišťo-

vané místní agenturou, v případě neúčasti z jakéhokoli důvo-
du za ně klientovi nenáleží náhrada.
Platba
Včasné zaplacení zálohy je velice důležité pro získání nejlep-
ších cenových podmínek, a zejména pro jistotu, že vámi po-
žadovaná destinace bude k dispozici.
Uzavření Cestovní smlouvy
Zkontaktujte (osobně, telefonicky či e-mailem) naši 
CK Pangeo tours či naše prodejce. Po ověření, zda je vámi 
vybraný zájezd k dispozici, vám jej rezervujeme na dobu 
14 dnů. Současně vám zašleme rezervační list s potvrzením 
rezervace a se všemi údaji nutnými k zaplacení rezervační 
zálohy, která činí 50 % z celkové ceny zájezdu vč. letenek. 
Po uhrazení zálohy od nás obdržíte potvrzenou Cestovní 
smlouvu. Čas na úhradu doplatku máte do 45 dnů před 
odjezdem.
Storno zájezdu
Po dlouhodobých zkušenostech doporučujeme pojištění 
storna zájezdu, rádi vám s jeho sjednáním poradíme.
Letenky
Zájezd začíná setkáním s posádkou v cílové destinaci a končí 
odbavením klientů před odletem domů na odletovém letišti. 
U klientů, kteří mají letenku zařízenou individuálně, se začá-
tek a konec zájezdu řeší dohodou, např. setkáním na hote-
lu ap., přičemž v tomto případě není doprava z a na letiště 
v ceně zájezdu. Ceny letenek, poplatků a souvisejících přirá-
žek nejsou obsaženy v základní ceně zájezdu. Ceny letenek 
uvedené u jednotlivých zámořských zájezdů jsou orientační 
a obsahují veškeré palivové přirážky a ostatní poplatky (vždy 
si prověřte, co všechno uváděná cena letenky zahrnuje) po-
dle cen z předchozí sezony nebo na úrovni známé ke dni tis-
ku katalogu. Protože ceny letenek, stejně jako výše poplatků 
a přirážek spojených s leteckou dopravou, jsou v průběhu 
roku velice nestálé, doporučujeme vám včasnou rezerva-
ci zájezdu. To nám umožní nabídnout vám nejvýhodnější 
variantu.
Letenky si samozřejmě můžete obstarat sami, ale kvůli ko-
ordinaci termínů můžeme nákup letenky zprostředkovat.
Odletové a příletové místo z a do Evropy bude včas upřes-
něno s ohledem na aktuální nabídky leteckých společností.
CK není vlastníkem přepravního prostředku a není schop-
na ovlivňovat letový řád, který ovlivňuje letecká společnost 
a jednotlivé správy letišť. CK může obdržet pouze informaci 
o změně a pokud ji obdrží včas, ihned Vám tuto informaci 
o změně, poskytne.  
Doprava na a z letiště v Praze není v ceně. 
V případě odletu z letiště mimo Prahu můžeme zprostřed-
kovat dopravu na letiště a zpět (není v ceně zájezdu).
Zdravotní opatření
Aktuální zdravotní rizika v oblastech, kam směřují naše zájez-
dy, pečlivě sledujeme. Doporučení týkající se očkování či ji-
ných předběžných zdravotních opatření se výrazně liší podle 
jednotlivých destinací. Obecné informace obdržíte v poky-
nech k zájezdu. Pro detailní a aktuální informace kontaktujte, 
prosím, pracoviště krajských hygienických stanic nebo očko-
vací centra, kde vám doporučí zdravotní opatření platná pro 
konkrétní destinace. 
Náročnost na fyzickou zdatnost
Program zájezdů i aktivity během nich jsou přizpůsobené 
tak, aby je zvládl každý zdravý člověk, včetně seniorů. 
U zámořských zájezdů je předpokladem zejména zvládnu-
tí vícehodinového letu z Evropy do dané destinace a zpět, 
a následného časového posunu.
V případě zvýšené fyzické náročnosti upozorňujeme na tuto 
skutečnost u konkrétního zájezdu.
CK Pangeo tours si vyhrazuje právo vyžádat si od klienta lé-
kařské potvrzení o zdravotním stavu.
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KDE SE S NÁMI MŮŽETE SETK AT?

KDE A JAK SI MŮŽETE 
NAŠE ZÁJEZDY KOUPIT?

WWW.HOTELBUSEM.CZ 

Doufáme, že vám bude vyhovovat některá z následujících možností:

a)  osobně na adrese naší 
cestovní kanceláře:

CK Pangeo tours, a.s
Lannova 15
370 01 České Budějovice
otevírací doba: Po-Pá 8:30-17:00

b)   telefonicky v pracovní 
době (kancelář):

Tel: +420 386 359 321
Mobil: +420 608 726 436
Fax: +420 386 354 082

c) mailem nebo na webu:
email: info@pangeotours.com
www.pangeotours.com

Bankovní spojení:
Platba v Kč 
Účet: 17475053 kód banky 0300 
(ČSOB České Budějovice)
SWIFT kód: CEKOCZPP
IBAN kód: CZ47 0300 0000 0000 1747 5053 
Platba v EUR
Účet: 200495378 kód banky 0300
(ČSOB České Budějovice)
IBAN: CZ66 0300 0000 0002 0049 5378
BIC: CEKOCZPP

Veletrhy
Tradičním místem pro setkání budou samozřejmě veletrhy cestovního ruchu, kde 
se budete moci osobně setkat s kancelářským týmem i řidiči a prohlédnout si náš 
hotelbus Iveco. 
GO Brno, Výstaviště 1, 14. - 17. ledna 2016
ITF Slovakiatour Bratislava, Incheba, Viedenská cesta 3-7, 28. - 31. ledna 2016
Reisemesse Dresden, Messering 6, Dresden, 29. - 31. ledna 2016
Tourism Expo, Olomouc, výstaviště Flora, 20. - 24. ledna 2016
Holiday World Praha, Holešovice, Výstaviště 67, 18. - 21. února 2016
Dovolená a region Ostrava, Výstaviště Černá Louka, 4. - 6. března 2016
Infotour Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 
11. - 12. března 2016
Itep Plzeň, TJ Lokomotiva, Slovany, 22. - 24. září 2016

Do katalogu přispěli svými fotografi emi: Jan William Drnek, Rostislav Stach, Pepa 
Středa, Honza Liška, Pavel Zvolánek, Martin Primas, Miroslav Caban, Janice Drnková, 
Béda Benek, naši řidiči a klienti. Děkujeme.
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CESTUJEME SPOLU 
JIŽ 25 LET...
Po 25 letech jsme si pro Vás připravili něco navíc. 

Připravujeme videoseriál minireportáží (např. Latinská Amerika, již-
ní Afrika) a také vás budeme informovat o připravovaných nabíd-
kách, akcích, výstavách, live prezentacích atp. Pro odběr těchto mi-
niseriálů a informací je možné se zaregistrovat na našem webu 
www.hotelbusem.cz . Vše vám budeme zasílat na e-mail, samozřejmostí 
je odběr kdykoliv zrušit.

DÁRKOVÝ POUKAZ

Cestovatelská promítání
Už 25 let jezdíme po celém světě, máme najeté miliony kilometrů, projeli jsme přes 80 zemí, 
z každé cesty si přivážíme spoustu zážitků, fotek a fi lmů. A chtěli bychom se o to vše podělit. 
Od podzimu do jara pro vás připravujeme cestovatelská promítání s Bobem Stupkou, Mírou 
Dohnalem a Jardou „Hajným“ Michalem. Přeneste se s námi na chvíli do Afriky, do Latinské 
Ameriky nebo například i na blízký, ale přesto vzdálený Island! 
Aktuální program cestovatelských promítání najdete na www.pangeotours.com a informace 
vám samozřejmě poskytneme také v naší kanceláři.

ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK ANEB ZAHÁJENÍ SEZONY 2016 
8. - 10. dubna 2016, Hotel U Pralesa, Novohradské hory
Milou příležitostí k setkání je také oblíbená jarní akce Odemykání studánek, kdy spolu s na-
šimi klienty slavnostně zahajujeme sezonu, program víkendu je bohatý, o zážitky není nouze 
a rádi se uvidíme se všemi, komu cestování hotelbusem přirostlo k srdci. 
Bližší informace budou na webových stránkách od 4. 1. 2016. 
Místa bude možné rezervovat od 4. 1. 2016 na mailové adrese 
bohumil.stupka@pangeoturs.com.



www.pangeotours.com

Pangeo tours, a.s. 
Cestovní kancelář

Lannova 15
370 01 České Budějovice 

otevírací doba: Po-Pá: 8:30-17:00

TEL: +420 386 359 321 
MOBIL KANCELÁŘ: +420 608 726 436

info@pangeotours.com


