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místa, která s námi můžete
navštívit hotelbusem
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PŘÁTELÉ CESTOVÁNÍ,
rok se s rokem sešel a je tu
nový katalog. Doufám, že se
Vám v roce 2019 povedly
všechny cesty a viděli jste
vše, po čem jste toužili.

Všechny zájezdy po Jižní Americe už můžete absolvovat právě s tímto
nádherným vozem. Je lépe vybavený, prostornější a jízda v něm bude pro
Vás podstatně příjemnější.

Na rok 2020 máme pro Vás již
v minulém katalogu avizovanou
novinku. Jihoamerický hotelbus
vyrazil na cestu a právě nyní je
v Patagonii. V Evropě absolvoval
zájezd Balkánské střípky, kde jsme
jej poprvé vyzkoušeli a vychytali nějaké ty mouchy. Celý hotelbus Vám
popíšeme na stránce 12, můžete si jej také prohlédnout ve videu na
Youtube pod názvem - Hotelbus 2020.

Rád bych také zmínil mé kolegy řidiče, chodí nám od Vás krásné dopisy,
ve kterých naše kluky chválíte. Ať už ze strany vaření, řízení nebo jejich
technického doprovodu. Pár těchto dopisů jsme si dovolili otisknout zde
v katalogu, bohužel všechny se nevejdou.

Na rok 2020 jsme na Vaše přání obnovili zájezd do Turecka a nově jižní
Afriku se stany.

Chtěl bych Vám touto cestou popřát pevné zdraví a životní pohodu. Pochopitelně
také hodně dalších úžasných zážitku z cest. Ty už Vám nikdo nevezme.
Děkuji Vám za projevenou důvěru v roce 2019 a těším se na naše společné
cesty v roce 2020.
Ing. Tomáš Postl
ředitel

Již 29. sezonu plníme zákazníkům životní sny.
Z původní party několika cestovatelských
nadšenců jsme se postupem času rozrostli
v renomovanou cestovní kancelář.
29 let zkušeností
Už takovou dobu jezdíme hotelbusy po cestách i necestách Evropy,J. Ameriky, J.
Afriky

Pohodlí a bezpečí s plnou penzí
Je libo teplo hotelbusu na Islandu,v bezpečí mezi stádem slonů v Africe...? K tomu
jsme jediní s plnou penzí bez příplatku, stravu uvaříme my, vyhnete se tak problémům
s neověřenou stravou.

Autentický zážitek
Zemi nepoznáte z letadla či z nejvíce navštěvovaných turistických míst, zemi musíte
projet HOTELBUSEM.

Profesionální posádka

Vlastní zázemí - Źádné neustále balení
Nebaví vás se tahat s kufrem z hotelu do hotelu, u nás vám to nehrozí, jen jednou si
naložíte zavazadlo do hotelbusu…

Malé skupiny
Obsazenost hotelbusu je omezená místy, skupiny se pohybují od 15 do 20 osob, což
je na poznávací zájezdy ideální. Každý si na daném místě může jít kam chce a vytvořit
si svůj vlastní program bez ohledu na skupinu.

Improvizace, proč ne..?
Jezdíme expediční poznávací zájezdy hotelbusem. Nestíháte zrovna dojet do civilizace? Nevadí. Pod posvátnou horou křováků Spitzkoppe, uprostřed pouště Namib,
prostě zakempujeme. Dotknete se noční oblohy, uslyšíte ticho a uvidíte tmu.
Nebo když vám na hranicích mezi Peru a Bolívií zavřou hraniční závory a musíte
počkat do rána. Přespíte v „území nikoho“ u jediného přítoku jezera Titicaca. To jde
pouze s HOTELBUSEM.

Plná penze
Na všech zájezdech hotelbusem máte tři jídla denně.
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Naši řidiči/kuchaři už něco projezdili, postarají se o vás jak o vlastní.
Nemusíte se bát se na ně s čímkoliv obrátit.

NÁŠ TÝM
Věříme, že naše cestovní kancelář je oblíbená i pro svoji
rodinnou a přátelskou 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 kuchařské umění
našich šoférů jsou docela pádné důvody, proč je mají klienti
v takové oblibě.
Kancelářské zázemí CK Pangeo tours tvoří:

Na fotografii zleva: Tomáš Postl, Miroslav Dohnal,
Jana Máchová, Gabriela Mocová, Daniel Malý, Bob Stupka

Tomáš Postl
Miroslav Dohnal
Bob Stupka
Gabriela Mocová
Daniel Malý
Jana Máchová

ředitel
provozní vedoucí
prodej
prodej
prodej
účetní

NAŠI ŘIDIČI
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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.

Bohouš „Bob“ Stupka

Martin Fuka

Jarda „Hajnej“ Michal

Dalibor Nápravník

Pavel Krabec

Miroslav Šplíchal

Jirka Štěpánek

Pavel Fuxa

Jirka Kordík

Míra Dohnal

Eliška Gaňová

Tomáš Kolátor

Martin Primas

Eva Mahrová

Pavel Zvolánek

NAŠI PRŮVODCI

NAPSALI JSTE NÁM...

Krásné dopisy. To je to, co nás u této práce drží.
Bohužel se nám sem všechny nevejdou.
Děkujeme a budeme Vám dále plnit sny.

Milí přátelé z Pangea,
zúčastnili jsme se s Va
ší CK
14.6.- 23.6.2019. Chcem zájezdu „Kouzlo Švýcarských Alp“ ve dnech
e Vám touto cestou po
které nám Pangeo nab
děkovat za krásné záž
ídlo. Program, organizac
itky,
e, kolektiv, počasí, pro
bylo na jedničku.
stě vše
Zvláště bychom chtěli
vyzvednout „ práci „ Bo
ba a Jirky, pro které to
není práce, ale spíš zál
snad ani
iba starat se perfektně
o nás, klienty.
Pro nás to byl již třetí záj
ezd s Pangeem a snad
ne poslední.
Ještě jednou díky a po
zdrav všem.
Vlasta a Josef Beranovi
Harrachov
V Harrachově 12.7.201
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Milé Pangeo.
Tento týden jsem se vrátila z velmi pestrého putování napříč Jižní Amerikou.
Nevím kterou pochvalou začít. Všechna místa byla krásná a jako bonus ukázkové počasí!!! Zdaleka ovšem ne poslední bonus. :-)
Nejvíc chci poděkovat za naše mladé a milé řidiče Elišku Gaňovou a Tomáše
Kolátora. Pár, který je úžasně sehraný, pohodový, ovládá místní jazyk, zvyky,
umí poutavě vyprávět a poradit. Opravdu nepřeháním, ale stále mě udivovala
jejich obětavost a pozitivním postoj při řešení problémů. Když začínal být někdo z posádky nemocný, zajistili léky nebo vařili léčivé čaje. Také jídlo od
Elišky kořeněné místními ingrediencemi a servírované s milým úsměvem
chutnalo báječně.
Děkuji za všechno a gratuluji k tomu, že máte v týmu tak skvělé lidi jako je
právě Eliška a Tom.
S pozdravem
Jarka Nezvalová

Vážený pan Bob Stupka,

po navrate dom
ov
dakovali vsetky zo zajazdu “Karelie - severs
ka
m
moznost spozna zainteresovanym, ktori sa po saga” by sme sa radi podiel
t kus sveta - ve
ozaj velmi vela.
d sme presli ce ali na jeho realizacii, za
z 10 krajin a vide
li sme toho
S CK Pangeo
tour
dovoli, budeme s sme absolvovali uz 5.zaja
zd...
uv
Zelame Vam m azovat o pripadnom dalsom za a pokial nam to zdravie
noho spokojnych
jazde...
klientov.
S pozdravom os
tavaju
P. Ondraska s m

anzelkou, Bratis

lava

Jsem moc ráda, že jsme se sešli na naší dovolené v tak bezvadné skupině, neboť počasí-obzvláště na Faerských ostrovech se předvedlo v síle opravdových
“Frajerů”- jak jsme jim později říkali. Odměnou nám byly mnohé vodopády,
které padaly jako malý zázrak do nebe. Myslím, že něco podobného těžko
znovu zažiji.
Bylo nám bezva, protože jsme DÍKY bezpečné jízdě a prvotřídnímu servisu o
naše pohodlí, neměli důvod si dělat nějaké starosti. Snad jen sluníčka mohlo
být trochu víc. Přesto jsme vše zvládli výborně a fotek mám k tisícovce. Ty
vypovídají, jak jedinečná i drsná krása je vtisknutá do Islandu.
Především mimořádné péči a snaze, aby jsme byli na své dovolené maximálně
spokojeni, byla ta naše opravdu “TOP”. Velký dík!!!
Eva Koubová
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Krásné letní pozdravy a trochu opožděně se vracím k odpovědi na Váš mail.

1991

1997

1993

1997
Na první exotickou cestu jsme se vydali už
v roce 1991. Přes Španělsko a Maroko jsme dojeli až doprostřed Sahary, do Alžírska do pohoří
Hoggar. Byla to symbolická předzvěst dalších
našich budoucích cest po čtyřech kontinentech.

2008

Rok 1993 byl pro naší cestovku zásadní.
Pořídili jsme pět nových hotelbusů na podvozku
Karosa, což odstartovalo bouřlivý rozvoj ﬁrmy
v devadesátých letech minulého století.

V roce 1997 jsme se poprvé vydali za velkou louži.
Do Ameriky jsme přeplavili jednu z našich Liazek
a přestavěli tři americké motorhomy, se kterými
jsme pak křižovali celý severoamerický kontinent.

2014

2010

1997
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V roce 2008 se deﬁnitivně rozbíjí o hradbu
ochranářských opatření naše snahy o legální provoz
našeho hotelbusu v USA. Naloďujeme ho tedy v mexickém Veracruz a posíláme do Jižní Afriky. Otevírá
se nová kapitola našich cest. Jižní Afrika čeká.

Rok 2010 - další přelomový bod v historii naší CK.
Stavíme první nový hotelbus pro Evropu na podvozku
Iveco. Éra obnovy evropského autoparku začíná.
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V roce 2014 uvádíme do provozu již třetí evropské
Iveco. Modernizace autoparku úspěšně pokračuje
a nové hotelbusy křižují s našimi klienty Evropu od
Nordkappu po Maroko a od Islandu po Turecko.
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2016

Slavíme 25 let od vzniku cestovky. Společně s našimi
klienty a několika původními zaměstnanci, kteří pomáhali rozjíždět tento neobvyklý projekt, můžeme na naší
základně v hotelu U Pralesa v Novohradských horách
rozříznout dort a ohlédnout se zpět za tím uplynulým
čtvrtstoletím. BYLO TO ÚŽASNÉ - JEDEME DÁL!!!

2020

Stavíme nový expediční hotelbus Volvo a posíláme
ho do Jižní Ameriky posílit Liazku, která tam
už pět let operuje. Od roku 2003 pak křižuje
cesty a necesty kontinentu až do roku 2008.

2018

V roce 2018 vyjel na cesty nový hotelbus. Již čtvrtý kousek značky Iveco,
potkáte ho na cestách po Evropě.

2005

Stavíme další hotelbus Volvo a posíláme do Valparaisa
v Chile. Hotelbus je zcela nové konstrukce a ihned se
zapojuje do harmonogramu našich jihoamerických
expedic.

2019

Stavíme pro vás nový jihoamerický hotelbus. Na cesty vyjede v létě 2019.

NOVÝ JIHOAMERIČAN
už je kompletní, jeho
první testovací jízda
vedla na Balkán.
Nyní se již prohání
po Jižní Americe.

www.pangeotours.com

V roce 1999 posíláme do USA jednu z našich Liazek.
Hurikánem Mitch zdevastovaná Střední Amerika nám
nedovoluje realizovat plánované cesty. Padne rozhodutí
přeplavit se do Jižní Ameriky do Venezuely. Nový
kontinent je před námi a velké dobrodružství začíná.

2003
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1999

ZÁJEZDY
NA MÍRU

... aneb cesta ušitá vám
a vašim přátelům na míru
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 fotograﬁcké safari, ochutnávat víno, objíždět vybrané toskánské
památky nebo mayské pyramidy? Stačí říct!
Přizpůsobíme se vašim požadavkům. Ušijeme vám cestu na tělo. Není to problém.
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. Budete mít své řidiče, ti jsou zároveň
i kuchaři.
V průběhu let využily možnost cestovat našimi hotelbusy desítky uzavřených skupin.
Byli mezi nimi turisté se speciﬁckými 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 vybavení. I v těch nejodlehlejších krajích,
kde vás od civilizace dělí spousta 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!
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V r oce 2019 jsme ušili zájezdy na Island,
závody Goodw ood ve Velké Británii
a t aké pr o s tř ední školy a gymnázia.

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 HOTELBUS, 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 NÁPADY,
CÍLE JSOU VÍTÁNY!
CHCETE VĚDĚT VÍC, PŘIJEDEME, PŘIPRAVÍME
PROMÍTÁNÍ A POVÍDÁNÍ O DESTINACI, KTERÁ VÁS
ZAJÍMÁ.

OBJEDNEJTE SI VČAS
Například do jižní Ameriky na rok 2020 máme
již zarezervováno a prodáno 55 % míst.

OB JEDNEJTE SI DO KONCE ROKU

U některých zájezdů nabízíme příznivě

jší ceny při objednání do 31. 12. 201
9.

OBLÍBENÉ SEDADLO A KAJUTA
Kapacita lůžek v hotelbusu je omezena. Čím dříve si zájezd objednáte, tím
máte větší šanci zamluvit si své oblíbené lůžko a sedadlo.

2 % ZA VČASNÝ NÁKUP
Slevu ve výši 2 % získáte na jakýkoli zájezd (bez ohledu na termín odjezdu), pokud si ho objednáte
do 31. 12. 2019.

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

3 000 KČ ZA SPOJENÍ ZÁJEZDŮ
Navíc můžete ušetřit až 40 000Kč. Více str. 51.

15 % PRO DĚTI
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Slevu lze uplatnit na jednolůžko pro dítě do 15 let, v doprovodu dospělé osoby.
Evropské zájezdy delší jak 4 dny. (nelze uplatit na J.Ameriku a J.Afriku)

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

č. 5

č. 4

č. 3

č. 2

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

č. 1

KDO JINÝ TO UMÍ TAKHLE...

č. 1
č. 2

č. 3
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č. 4

“Brána Sahary”, Erfoud, Maroko

• 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

HOTELBUS KAROSA -EVROPAN PRO 18 RETRO - VŮNĚ NAFTY
Hotelbusy typu Karosa už si své odjezdily a hodně z vás s nimi cestovalo. Nyní
s nimi jezdíme v sezóně z důvodu plného vytížení IVECO LUX, nebo na soukromé akce
a zájezdy objednané na míru. Jsou to naše RETRO hotelbusy.
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.
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Na cestách nocujeme v kempech s veškerým vybavením. Při dlouhých přejezdech
a v místech, kde není dostatečná síť kempů, trávíme noc u čerpacích stanic.
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.

č. 5

č. 4

č. 3

č. 2

č. 1

...JEN PANGEO TOURS

č. 1
č. 2

č. 3
č. 4
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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 na cyklozájezdu na Korsice

NOVÝ HOTELBUS
2019

HOTELBUS VOLVO FM9/15 – „JIHOAMERIČAN“
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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.
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.

NESROVNÁVEJTE...
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• 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

zastávka po cestě, Jižní Amerika

HOTELBUS VOLVO FM9/16 – „AFRIČAN“
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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.

...NESROVNATELNÉ
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• 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

Na pláních Namibie

Evropa

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 ledovcové 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.

ISLAND – LODÍ A LETECKY
ISL AND – FAERSKÉ OSTROV Y
Jökulsarlón – ledovcová laguna známá z populární „bondovky“, Faerské ostrovy – malebné souostroví, Askja –
famózní sopečný kráter v islandském vnitrozemí, Dettifoss – nejmohutnější evropský vodopád
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.

mořský papoušek neboli Papuchalk – symbol Islandu

Dettifoss

Akureyri
Hraunfossar

Reykjavík

Gullfoss

Západ slunce u jezera Mývatn

Modrá
laguna

zájezd

5.–7. den: Torshavn – vylodění na Faerských ostrovech, Vestmanna
– rybářský přístav, fakultativní výlet lodí na „Ptačí útesy (cca
45 €)“, Tjornuvík, Saksun, Gjögv – rybářské vesnice, Kirkjubour –
nejstarší osada na Faerských ostrovech, zbytky nedostavěné
katedrály. Nalodění a plavba z Torshavnu na Island.
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8.–10. den: vylodění v Seydisfjorduru, Egilsstadir – středisko
východních fjordů, Dettifoss – vodopád s největším průtokem
vody v Evropě, Mývatn – národní park, okolí jezera Mývatn – pěší
výlety, sopka Krafla, Leirhnjúkur, Námafjall – aktivní vývěry par
a bahenní sopky, Askja – fakultativně výlet místním autobusem
do vnitrozemí ke kráteru sopky (cca 150 €) nebo fakultativní
výlet lodí za velrybami - Husavik.

ledovec Skaftafellsjökull

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 prvního parlamentu světa , Geysir – populární horké
vřídlo, Gullfoss – „Zlatý vodopád“.
13.–15. den: Seljalandsfoss – vodopád, Jökulsarlón – ledovcová laguna, fakultativně výlet lodí (cca 50 €), Skaftafell – národní park
pod ledovcem Vatna, Skógafoss – vodopád, Reykjavík – hlavní
města Islandu, katedrála Halgrímskirkja, vila Höfdi – místo první
schůzky M. Gorbačova a R. Reagana, Modrá laguna – vývěry
horké páry, koupání v termálním jezeře (fakultativně, 2 300 Kč).
16. den: odlet z Keflavíku, návrat do Evropy.

cesta trajektem
na(z) Faerské ostrovy
a do Dánska

Askja

Skaftafell Jökulsarlón

3500

4000

1.–4. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, trajekt společnosti Smyril Line z dánského Hirtshalsu, plavba na Faerské
ostrovy.

Seydisfjordur

Mývatn

letenka

termín

cena zájezdu

orientační cena

20101-01

18.06. - 03.07.

43.900,-

9.000,-

20101-02

05.08. - 19.08.

43.900,-

9.000,-

při objednání do 31.12.2019

41.900,-

9.000,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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, fakultativní
výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění, letenky
včetně tax a poplatků, dopravu na/z letiště, stravu na trajektu.
Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov, Berlín
Odjezdová místa: Praha, České Budějovice
U termínu 20101-02 bude cesta realizována opačným směrem, délka zájezdu
bude 15 dnů, více na webových stránkách.

Evropa

ZÁJEZD S POHODOVOU TURISTIKOU

ISLAND – LETECKY S TURISTIKOU
ISL AND
Landmannalaugar – duhové hory islandského vnitrozemí, Vestmannaeyjar – aktivní sopečné souostroví, Skaftafell
– túry k největšímu ledovci Evropy Vatnajökull, NP Mývatn – turistika v rozmanitém okolí jezera

Snafellsness

Akureyri

Hraunfossar

Dettifoss

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 výpravu do středu Země.

Mývatn

Reykjavík

Gullfoss

Askja

Landmannalaugar

Modrá
Laguna

Panorama Duhových hor, Landmannalaugar

Skaftafell
souostroví
Vestmannaeyjar

7000

cena zájezdu

letenka

zájezd

termín

20108-01

06.07. - 19.07.

20108-02

21.07. - 03.08.

46.900,-

15.000,-

při objednání do 31.12.2019

44.900,-

15.000,-

orientační cena

VYPRODÁNO

Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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, výlet do Landmannalaugaru, výlet na souostroví
Vestmannaeyjar.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, 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, Berlín
Cesta do vnitrozemské oblasti Landmannalaugar bude zajištěna místní
dopravou.
Cesta může být realizována opačným směrem.

1.–2. den: odlet do Keflavíku, vodopád Seljalandsfoss, výlet na
vulkanické souostroví Vestmannaeyjar, „Ostrovy západních
mužů“ – ostrov Heimaey (trajekt - závislé na počasí), vodopád
Skógafoss.

8.–9. den: Godafoss – „Vodopád bohů“, Akureyri – středisko
severních fjordů, Glaumbaer – skanzen travní farmy, Vidimyri –
kostel, poloostrov Snæfellsnes, Hraunfossar – „Lávový vodopád“,
horký pramen Deildartungshuver vytápějící dvě města.

3.–4. den: Skaftafell – národní park pod ledovcem Vatna, pěší
tůra s výhledem na splaz ledovce, Jökulsarlón – ledovcová laguna, fakultativně výlet lodí (cca 50 €), Egilsstadir – středisko
východních fjordů.

10.–12. den: Thingvellir – národní park, místo zasedání 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.

5.–7. den: Dettifoss – nejmohutnější vodopád v Evropě, sopka
Krafla, Leirhnjúkur – pěší turistika, Námafjall – aktivní vývěry par
a bahenní sopky, Mývatn – národní park, okolí jezera Mývatn
– pěší výlety, Askja – fakultativně výlet místním autobusem
do vnitrozemí ke kráteru sopky (cca 150 €) nebo fakultativní
výlet lodí za velrybami - Husavik.

13.–14. den: Reykjavík – prohlídka hlavního města Islandu, katedrála Halgrímskirkja, vila Höfdi – legendární místo první schůzky
M. Gorbačova a R. Reagana, Modrá laguna – vývěry horké páry,
koupání ve známém termálním jezeře (fakultativně, 2 300 Kč),
odlet z Keflavíku.

vodopád Skógafoss

Askja

15
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2500

Duhové hory a lávové pole

Evropa

VELKÁ ISLANDSKÁ CESTA

CESTA TAM I ZPĚT LODÍ

ISL AND – FAERSKÉ OSTROV Y
Faerské ostrovy – souostroví v severním Atlantiku, Landmannalaugar – krajina s termálními prameny, Askja – aktivní sopka ve vnitrozemí, Ďáblova kuchyně – fumaroly, vývěry páry, bahenní sopky
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 ostrovů a ostrovů „západních mužů“ Vestmannaeyjar.

Snafellsness

Akureyri
Hraunfossar

Reykjavík

Dettifoss
Mývatn

Gullfoss

Askja
Landmannalaugar

Modrá
Laguna

Seydisfjordur
cesta trajektem
na(z) Faerské ostrovy
a do Dánska

Skaftafell

souostroví
Vestmannaeyjar

5500

zájezd

termín

cena zájezdu

20107-01

30.07. - 23.08.

63.900,-

Námafjall

při objednání do 31.12.2019

61.000,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
1.–3. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, trajekt společnosti Smyril Line z dánského Hirtshalsu, před naloděním na trajekt navštívíme nejsevernější bod Dánska – duny a maják u
městečka Skagen. plavba na Faerské ostrovy.
4.–5. den: Torshavn – vylodění na Faerských ostrovech, Kirkjubour
– nejstarší osada na Faerských ostrovech, zbytky nedostavěné katedrály, domy s drnovými střechami. Vestmanna – rybářský přístav, fakultativní výlet lodí na „Ptačí útesy“ (cca 40
€), Tjornuvík – malebná rybářská osada na konci fjordu.
6.–7. den: Saksun – osada v uzavřené zátoce s romantickým
kostelíkem. Gjögv – rybářské vesnice, chráněný přírodní pořístav, trek na útesy nad vesnicí. Torshavn – prohlídka hlavního
města Faerských ostrovů. Nalodění a plavba z Torshavnu na
Island.
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8.–11. den: vylodění v Seydisfjorduru, Egilsstadir – středisko
východních fjordů, Dettifoss – nejmohutnější vodopád v Evropě,
sopka Krafla – pěší výšlap lávovým polem Leirhnjúkur, Námafjall
– „Ďáblova kuchyně“, aktivní vývěry par a bahenní sopky,
Mývatn – národní park, okolí jezera Mývatn – pěší výlety do bizarního lávového města Dimmuborgir, výstup na kráter Hverfjall,
puklinová jeskyně Grjótagjá s jezírkem s termální horkou vodou,
možnost koupání v mývatnské „Modré laguně“ Jördbódin,
Askja – fakultativně celodenní výlet místním autobusem do vnitrozemí ke kráteru jedné z největších sopek Islandu, rozlehlá
lávová pole, brody přes divoké řeky. Dle počasí a momentálního stavu sněhové pokrývky možnost koupání v termální
laguně kráteru Víti. Na této cestě poznáme to pravé drsné
vnitrozemí Islandu (cca 150 €).

12.–13. den: Godafoss – „Vodopád bohů“, Akureyri – středisko
severních fjordů, katedrála, nejsevernější botanická zahrada, Glaumbaer – skanzen, staroislandský dvorec,čajovna, kde
můžete ochutnat originální islandské sladkosti. Vidimyri – originální kostelík s drnovou střechou, poloostrov Snæfellsness
Verneovou horou Snæfellsjökull, rybářský přístav Stykkishólmur,
Hraunfossar – „Lávový vodopád“, Deildartungshuver – horký pramen vytápějící dvě města.
14.–15. den: Reykjavík – prohlídka hlavního města Islandu, katedrála Halgrímskirkja s vyhlídkou na
město, vila Höfdi – legendární místo první schůzky
M. Gorbačova a R. Reagana, fakultativně možnost výletu lodí
za velrybami (cca 70 €), Modrá laguna – vývěry horké páry,
koupání ve známém termálním jezeře (fakultativně, 2 300 Kč),
Thingvellir – národní park, místo zasedání prvního parlamentu světa , Geysir – populární horké vřídlo, Gullfoss – „Zlatý
vodopád“, jeden z nejkrásnějších vodopádů Islandu, Skálholt –
biskupství, středisko vzdělanosti jižního Islandu.
16.–18. den: Landmannalaugar – turistika v termální vnitrozemské oblasti, barevné duhové–rhyolitové hory, vodopád
Seljalandsfoss, celodenní výlet na vulkanické souostroví
Vestmannaeyjar, „Ostrovy západních mužů“ – ostrov Heimaey,
výstup na vulkán Eldfell, který vznikl erupcí v roce 1976, bizarní malebné útesy s hnízdy papuchlků.
19.–20. den: vodopád Skógafoss, Dyrholaey – nejjižnější místo ostrova s mohutným skalním obloukem „Bránou Islandu“, černé
pláže, Skaftafell – národní park pod ledovcem Vatna, pěší túra
k vodopádu Svartifoss a na vyhlídku na splaz ledovce Vatna

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, trajektem včetně lůžka
ve čtyřlůžkové 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,
výlet do Landmannalaugaru, výlet na souostroví Vestmannaeyjar.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit,
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění,
stravu na trajektu.
Odjezdová místa: Praha, České Budějovice
Cesta do vnitrozemské oblasti Landmannalaugar bude zajištěna místní
dopravou.

Gjögv

Sjónarnípa, fakultativně možnost vycházky po ledovci (cca 48
€), Jökulsarlón – ledovcová laguna, fakultativně výlet obojživelnou lodí mezi krami, plujícími po jezeře(cca 30 €).
21.–25. den: Egilsstadir – středisko východních fjordů, nalodění
v Seydisfjorduru, plavba severním Atlantickým oceánem, vylodění v Hirtshalsu v Dánsku, návrat do ČR.

Evropa
Saksun

ZIMNÍ POZNÁVÁNÍ ISLANDU
S POLÁRNÍ ZÁŘÍ LETECKY
1.den: Odlet z ČR, přílet na Island odpoledne – Modrá laguna, koupání ve vyhlášeném termálním koupališti, nocleh na
Selfossu.
2. den: Odjezd na jih. Průjezd městem Selfoss , vodopád Seljallandsfoss, vodopád Skogafoss , Dyrhólaey, Reynisfjara – černá
pláž, noc Kirkjubæjerklaustur.
Glaumbaer

3.den: Přejezd k ledovcovému jezeru Jökulsarlon - procházka po jezeře,NP Skaftafell – vycházka ke splazu ledovce
Skaftafellsjökull, průjezd Skeidarársandurem, Kirkjubaerklaustur – městečko v lávovém poli, Vík – nejjižnější osada
na Islandu.
4.den: Zlatý trojúhelník – vodopád Gulfoss, Gejzír Strokkur – horké vřídlo, Thingvellir - místo založení nejstaršího evropského parlamentu, nocleh na Selfossu.
5.den: Odjezd na polostrov Snaefellsnes, Arnarstapi – pěší turistika na pobřeží v lávových útvarech, objíždění polostrova se zastávkami, v případě dobrého počasí pozorování polární záře, zastávka u fotogenického kužele Kirkjufell,
nocleh ve Stykisholmuru, dle počasí v noci pozorování polární záře.
6.den: Horký pramen který vytápí města Borgarnes a Akranes – Deildartunguhver, Reykholt – místo kde pobýval
a zemřel Snorri Sturlusson – islandský básník, historik a politik, autor mnoha ság, Hraunfossar – lávový vodopád,
nocleh v Reykjavíku (možnost návštěvy termálního bazénu v hlavním městě, rozloučení s Reykjavíkem před odletem)
7.den: Odjezd na letiště přes polostrov Reykjanes, návštěva geotermálního oblasti Austurengjar (Krísuvík) nedaleko jezera
Kleifarvatn, dojezd na letiště, odlet do ČR

Godafoss

Polární záře je přírodní fenomén a její výskyt v době zájezdu nelze garantovat.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

Krý
Kaflavík
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Stykisholmur
Deildartunguhver
Hraunfossar
ellir
kur
ingvjzír Strok
ThG
e
Gulfoss

Modrá
laguna
ík
suv ss
Krý Selfo
Seljallandsfoss

gejzír Strokkur před vytrysknutím

Dyrhólaey

r

NP Skaftafell
Jökulsarlon

termín

cena zájezdu

orientační cena

20102-01

2.3. - 8.3.

35.500,-

15.000,-

20102-02

9.3. - 15.3.

35.500,-

15.000,-

20102-03

16.3. - 22.3.

35.500,-

15.000,-

20102-04

23.3. - 29.3.

35.500,-

15.000,-

Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem na Islandu, český/slovenský průvodce, 6x ubytování v 2* hotelích, dvoulůžkových/
čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
6x snídaně. Wifi připojení. Pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků, fakultativní
výlety, cestovní pojištění, letenku včetně tax a poplatků, dopravu
na/z letiště v ČR. Další výše neuvedené služby.
Odjezdová místa: Praha, Vídeň
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Skogafoss
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Arnarstapi

Vík i Mýrda

Kirkjufell
a Kirkjufellsfoss

letenka

zájezd

Jökulsárlón

polární záře nad Reykjavíkem

Evropa

KRÁSY JIŽNÍHO NORSKA
NORSKO – DÁNSKO

Cesta trollů
Briksdalsbreen

Turistika v srdci severské přírody, Preikestolen – legendární „kazatelna“, šestisetmetrový útes nad Lysefjordem,
Briksdalsbreen – výšlap k čelu ledovce, Gjendesheim – túra kolem jezera Gjende
Poznávací okruh jižním Norskem vás zavede do oblasti východních fjordů. Fjordy – mořem zaplavená 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.

Bergen

Gjendesheim
Voringfoss

Norsko

Lillehammer

Švédsko

Oslo

Preikestolen

Dánsko

Kodaň

4800

zájezd

termín

cena zájezdu

20105-01

10.06. - 22.06.

30.700,-

27.06. - 09.07.

30.700,-

jezero Gjende

20105-02

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Kodaň – prohlídka hlavního města dánského království.

8.–9. den: Bergen – malebný norský přístav, staré hansovní
domy, Voringfoss – bizarní vodopád, pěší túra.

3.–5. den: Lillehammer – město zimní olympiády 1994, světoznámý skanzen, Gjendesheim – pěší turistika u jezera Gjende,
Cesta Trollů – horská silnice, pěší túra v pohoří Romsdal.

10.–13. den: Preikestolen – 600 m vysoký útes nad Lysefjordem,
jedna z nejnavštěvovanějších lokalit v Norsku, Oslo – hlavní
město Norska, muzea na poloostrově Bygdoy, Vigenland park,
návrat do ČR.

6.–7. den: Geirangerfjord – možnost projížďky lodí po jednom
z nejkrásnějších norských fjordů , Dalsnibba – vyhlídková
hora nad fjordem, Briksdalsbreen – pěší výlet k čelu ledovce.

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

Muzeum vikingských lodí, Oslo

Preikestolen
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nad Geirengerem, Norsko

Cesta trollů, Norsko

ledovec Briksdalsbreen

Narvik
Inari

Rovaniemi

Umea

Sundsvall
Trondheim
Geiranger

Finsko

Švédsko

NORSKEM AŽ NA NORDKAPP
NORSKO – DÁNSKO– FINSKO – ŠVÉDSKO

Alta

Svartisen

Evropa

Nordkapp

Půlnoční slunce na nejsevernějším výběžku Evropy, překročení polárního kruhu a průjezd Laponskem, Lofoty –
pohádkové souostroví v Norském moři, Geirangerfjord – nejmalebnější fjord Norska
Velká severská cesta vede na Nordkapp, nejsevernější bod Evropy. Na cestě Skandinávií si prohlédneme hlavní
město Švédska Stockholm, polární kruh překročíme ve finském Rovaniemi s „domem Santa Clause“, projedeme
kouzelnou jezerní oblastí severního Finska kolem jezera Inari. Navštívíme severský přístav Narvik i starobylý Trondheim, poznáme „perlu Norska“, malebné souostroví Lofoty s červenými rybářskými domky a překrásnými sceneriemi, projedeme západní pobřeží Norska s jeho jedinečnou přírodou a prohlédneme si olympijský Lillehammer
i metropoli severu Oslo.

Lillehammer

Oslo

Uppsala
Stockholm

půlnoční slunce na Nordkappu

Norsko

Helsingborg

Kodaň

termín

cena zájezdu

20106-01

14.06. - 03.07.

45.900,-

20106-02

07.07. - 26.07.

45.900,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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,
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
Dalsnibba

11.–12. den: Svartisen – fakultativní výlet lodí (cca 500 Kč), pěší
turistika, Trondheim – starobylé město s nejseverněji položenou
kamennou katedrálou.

3.–4. den: Stockholm – hlavní město Švédského království,
Uppsala – univerzitní město severně od Stockholmu, Sundsvall,
Umea – cesta na sever podél Botnického zálivu.

13.–15. den: Gjendesheim – pěší výlety, relaxace u jezera Gjende,
Dalsnibba – vyhlídková hora, Geirangerfjord – jeden z nejkrásnějších norských fjordů , krásný vodopád „Sedm sester“.

5.–7. den: Rovaniemi – překročení polárního kruhu, jezero Inari
– posvátné jezero Laponců v severní části Finska, průjezd
Laponskem, Nordkapp – překročení hranice do Norska, půlnoc
na nejsevernějším bodě Evropy, místo se zvláštní atmosférou.

16.–17. den: Cesta trollů – vyhlídková trasa, Lillehammer – středisko zimních sportů, skanzen, Oslo – hlavní město Norska,
muzea na poloostrově Bygdoy, Vigeland Park.

8.–10. den: Alta – skalní malby z doby kamenné, Narvik – nejsevernější norský námořní přístav, Lofoty – jedno z nejkrásnějších míst Norska, malebné souostroví v Norském moři,
rybářské vesničky, nádherné přírodní scenerie, hory a štíty
rostoucí z moře, trajekt na pevninu, překročení polárního kruhu.

18.–19. den: Oslo – prohlídka města, Kronborg – Hamletův hrad
– krátká zastávka, trajekt.
20. den: návrat do ČR.

Lofoty
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zájezd

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, trajekt
do Dánska, Kodaň – prohlídka hlavního města Dánského
království.
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8100

hotelbus na severu Norska

Evropa

KELTSKÁ ODYSEA
SKOTSKO – IRSKO – ANGLIE

Inverness
Fort William

Newgrange – jedna z nejstarších staveb světa, Moherské útesy – dechberoucí scenerie irského pobřeží, Pivovar
Guinness – výroba světoznámého piva, Ben Nevis – výstup na nejvyšší horu Británie

Giant’s Causeway

Skotsko
Glasgow
Edinburgh

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 Monasterboice 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.

Portacloy
Belfast
Irsko
Newgrange
Galway
Dublin
Cashel

poloostrov
Dingle

Anglie
Cambridge

Pembroke

Dover

Poloostrov Dingle, Irsko

7200

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 archeologická
památka, Kilkenny – středověké město, Newgrange – prehistorická hrobka, jedna z nejstarších staveb 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 – lanový most nad 30 m
hlubokou a 20 m širokou rozsedlinou, Giant’s Causeway (Obrův
chodník) – čedičové sloupy, známá přírodní zajímavost
severoirského pobřeží , 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 nejvyšší horou Velké
Británie Ben Nevis, pěší turistika, Loch Ness – nejznámější
skotské jezero s bájnou příšerou, hrad Urquhart, severoskotské
pobřeží.

zájezd

termín

cena zájezdu

20113-01

21.05. - 09.06.

45.400,-

20113-02

12.07. - 31.07.

45.400,-

20113-03

01.09. - 20.09.

45.400,-

při objednání do 31.12.2019

43.400,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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

16.–17. den: Stirling – historické srdce Skotska, Edinburgh – hlavní
město Skotska považované za jedno z nejkrásněji položených
měst na světě .

Hrad Urquhart, Skotsko

18.–20. den: Cambridge – univerzitní město, trajekt do Francie,
přesun, návrat do ČR.

Vesnička Adare, Irsko Moherské útesy - Irsko

Inverness
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Fort William

KELTSKÁ ODYSEA LETECKY

Giant’s Causeway

Skotsko
Glasgow
Edinburgh

Portacloy

Tento zájezd má totožný program a podmínky jako zájezd
Keltská odysea, pouze s tím
rozdílem, že zájezd končí odletem z Edinburghu.

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20115-01

21.05. - 06.06.

42.600,-

6.000,-

20115-02

12.07. - 28.07.

42.600,-

6.000,-

20115-03

01.09. - 17.09.

42.600,-

6.000,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.

poloostrov
Dingle

Belfast
Irsko
Newgrange
Galway
Dublin
Cashel
Anglie

Pembroke

Dover

Evropa

JIHEM ANGLIE AŽ NA KONEC SVĚTA
JIŽNÍ A Z ÁPADNÍ ANGLIE

Stratford

NP Exmoor
Tintagel

Exeter

Oxford

Bath

Glastonbury

Land’s End

Cambridge

Londýn
Stonehenge
Salisbury

Dover

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
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.

4600

zájezd

termín

cena zájezdu

20114-01

14.05. - 25.05.

25.500,-

20114-02

24.08. - 04.09.

25.500,-

termín na rok 2021

3.–4. den: Cambridge, Oxford – univerzitní města, Stratford – rodiště
Williama Shakespeara, Bath - město s jedinečnou architekturou, zrestaurované římské lázně .
5.–6. den: Dartmoor – přírodní rezervace s rozlehlými 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.

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

7.–8. den: Exmoor – park na pobřeží Bristolského zálivu,
pěší túra po pobřežním trailu s úchvatnými sceneriemi a útesy. Lynton – městečko v ústí řeky Lynn,

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

21

univerzita v Oxfordu

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

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, trajekt z Calais
do Doveru, Canterbury – arcibiskupství se známou katedrálou .
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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, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

Opatství Glastonbury

Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.

katedrála v Exeteru

Tower Bridge, Londýn

Evropa

V ZEMI GALSKÉHO KOHOUTA

Amiens

FRANCIE

Fécamp
Pointe
du Raz

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

Saint Malo

Remeš

Bayeux

Paříž

Carnac
Francie

Angers

Příjemné klima, památky starých kultur (od megalitů přes úchvatné gotické katedrály), pověstný šarm místních
obyvatel i rafinovaná francouzská kuchyně jsou hlavní důvody, proč sem každoročně směřují statisíce turistů
z celého světa. Navštívíme nejmalebnější kraje severní Francie. Projedeme Normandii s úžasnými křídovými útesy
a památkami nedávné doby, Bretaň s divokým pobřežím, megalitickými památkami dávné historie i keltské minulosti, Paříž s nezaměnitelnou atmosférou, a kraje Champagne a Alsasko protkané vinicemi a malebnými městečky.

Troyes

Štrasburk
Colmar

4500

zájezd

termín

cena zájezdu

20121-01

14.05. - 25.05.

22.500,-

20121-02

09.09. - 20.09.

22.500,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.

Farní dvorec, Bretaň

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 lokalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Štrasburk –
nádherné ukázky gotické architektury , Verdun – dějiště
těžkých bojů první světové války, památník.

7.–8. den: farní dvorce, Pointe du Raz – divoké útesy západní
Bretaně, Carnac – megality, významná světová prehistorická
památka, Pointe du Conguel – mys s plážemi na bretaňském
pobřeží, Angers – malebné městečko na Loiře.

3.–4. den: Remeš – korunovační město francouzských králů
, Amiens – perla severní Francie, gotická katedrála , Fécamp
– městečko proslulé výrobou populární pálenky, Étretat – nádherné normandské pobřeží se strmými křídovými útesy, oblázkové pláže, Bayeux – legendární bayeuxská tapiserie.

9.–10. den: Paříž – hlavní město Francie, Eiffelova věž, Louvre,
nábřeží Seiny , fakultativně projížďka po Seině (cca 20 €).
Troyes – někdejší hlavní město kraje Champagne.
11.–12. den: Alsaská vinná cesta – malebný kraj vinic pod
Vogézami, Kayserberg – městečko s barevnými hrázděnými
domy, Colmar – romantické město obklopené vinicemi,
Obernai – město za dvojitými hradbami s malebným centrem,
návrat do ČR.

5.–6. den: Arromanches, Pointe du Hoc – oblast invaze spojeneckých vojsk v roce 1944, Omaha Beach, americký vojenský
hřbitov v Coleville, Saint Malo – jedno z nejkrásnějších měst
na severním pobřeží Bretaně, Mt. Saint Michel – legendární
ostrovní klášter .

útesy, Étretat

PAŘÍŽ – METROPOLE NA SEINĚ

Paříž
Francie

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

2500

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“.

zájezd

termín

cena zájezdu

20125-01

29.04. - 03.05.

8.900,-

20125-02

25.09. - 29.09.

8.900,-

termín na rok 2021
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1. den: odjezd z ČR.

moderní čtvrť se skleněnými mrakodrapy, odpolední a podvečerní Paříž.

2. den: dojezd do Paříže, Eiffelova věž, nábřeží Seiny , fakultativně projížďka po Seině (cca 20 €), okružní jízda po městě.
3. den: Versailles – královské zahrady a palác

Moulin Rouge

noční Eiffelova věž

www.pangeotours.com

Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.

, La Défense –

4. den: celodenní individuální program v centru Paříže – ChampsÉlysées, Place de la Concorde, Tuilerijské zahrady, Les Halles,
Palais Royal, galerie Louvre opředená tajemstvím obrazu Mony

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 lokalit,
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

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.

Colmar
Abbaye de Fontenay

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

Dijon

Lyon
kaňon Ardèche
Orange
Gordes
Saintes-Maries
de-la-Mer

FRANCIE

Cassis

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 levandulovými 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 doplníme divokou krásou kaňonu Ardèche, návštěvou historického centra
Lyonu. S Francií se rozloučíme v nejzachovalejším alsaském městě Colmaru.
1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Beaune – centrum
vinařské oblasti Côtes d´Or, středověký špitál s burgundskými
glazovanými taškami, Muzeum vína, Vézelay – nádherná vesnice
a poutní místo s románskou bazilikou Sainte-Marie-Madeleine .
Abbaye de Fontenay – nejvýznamnější cisterciácký klášterní komplex
ve Francii .

3800

zájezd

termín

cena zájezdu

20123-01

12.06. - 21.06.

23.400,-

při objednání do 31.12.2019

Evropa

Z BURGUNSKA DO PROVENCE

Francie

22.400,-

3.–4. den: Orange – Vítězný oblouk a nejzachovalejší římské divadlo v Evropě , Roussillon – „okrová vesnice“ s barevnými fasádami
domů. Lyon – město na soutoku řek Rhôny a Saôny, historické
centrum , Dijon – hlavní město Burgundska s nádhernou
architekturou.

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.

Dijon

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 lokalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

5.–6. den: Aix en Provence – město Paula Cézanna, “tisíce kašen“
a platanových alejí, Cassis – malebný rybářský přístav, fakultativně výlet lodí po fjordech s bílými útesy „calanques“ (cca 16 €),
Gordes – okouzlující kamenná provensálská vesnice na kopci
7.–8. den: 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, Pont du Gard
- 275m dlouhý římský aguadukt, kaňon řeky Ardèche – úchvatná
přírodní scenérie

Gordes

“calanques”, Cassis

9.–10. den: Colmar – alsaské městečko s hrázděnými domy
přezdívané „Malé Benátky“, příjezd do Prahy a Českých Budějovic.

ZA VŮNĚMI JIHOVÝCHODNÍ FRANCIE
P R O V E N C E – S A V O J S K O – I TÁ L I E
Monaco – knížectví s věhlasným oceánografickým muzeem, Grand Canyon du Verdon – velkolepý kaňon, parfumerie
Fragonard – exkurze do světoznámé výrobny parfémů, Avignon – starobylé papežské sídlo

Avignon

Monaco

Marseille

Cannes

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.

zájezd

termín

cena zájezdu

20122-01

02.05. - 14.05.

21.500,-

20122-02

07.07. - 19.07.

21.500,-

Avignonský most

4000

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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 lokalit, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

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
městečko, Pont du Gard – římský akvadukt .

5.–7. den: Nîmes – nejzachovalejší římské stavby v Evropě, Arles
– město Vincenta van Gogha se slavným římským amfiteátrem , Marseille – starý přístav, Grand Canyon du Verdon – nejvelkolepější přírodní výtvor tohoto druhu v Evropě, koupání,
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 – oceánografické muzeum a knížecí palác.
10.–12. den: Milán – dóm, jeden z největších a nejkrásnějších
gotických chrámů světa. Sirmione – středověké městečko
na poloostrově italského jezera Lago di Garda.
13. den: návrat do ČR.

www.pangeotours.com

Grenoble
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Francie

Evropa

KORSIKA A SARDINIE – PERLY STŘEDOMOŘÍ

Bastia
Les
Calanches

KORSIK A – SARDINIE

Calacuccia

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

Korsika

Ajaccio

Filitosa

Sartène
Bonifacio

Jedinečná kombinace dvou nádherných středomořských ostrovů. Drsnou krásu francouzské Korsiky – Napoleonova
ostrova – neodhalíte často na první pohled, ale už na druhý si zamilujete panenskou 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, cinkání zvonečků koz a ovcí, odrážející se od žulových skal.

Piscia
di Gallo
St. Teresa

Olbia
Castelsardo

Sardinie
Cala
Gonone

Bosa

Bonifacio

4000

zájezd

termín

cena zájezdu

20144-01

29.05. - 10.06.

30.000,-

20144-02

15.09. - 27.09.

30.000,-

při objednání do 31.12.2019
1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, trajekt Livorno–
Bastia, kaskády Anglais, průsmyk Col de Vizzavona.

so, St. Teresa, trajekt zpět na Korsiku, Sartène – malebné město
s labyrintem schodišť a uliček.

3.–4. den: Ajaccio – hlavní město ostrova a rodiště císaře
Napoleona, průsmyk Col de St. Eustache, Piscia di Gallo – cesta skalními útvary k vodopádu, Bonifacio – úchvatné přístavní
město postavené na bílých útesech.

9.–10. den: Filitosa – pravěké naleziště a megalitické kameny,
Les Calanches – jedno z nejkrásnějších míst Korsiky, bizarní
skalní formace, červené skály, azurové moře, Porto – romantický přístav, Soutěska Spelunca – pěší turistika v soutěsce se
starými janovskými mosty a tůněmi, pláže v Portu.

5.–8. den: trajekt na Sardinii, Castelsardo – historické 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’Or-

11.–12. den: průsmyk Col de Verghio, Calacuccia – červené skalní
útvary, Bastia – středomořský přístav, trajekt.

Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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

13. den: návrat do ČR.

Jasinja
Rachnov

KRAJEM NIKOLY ŠUHAJE

Ukraina

Z A K A R P AT S K Á U K R A J I N A
Svidovec – pěší turistika v okolí hory Bliznica, Jasinja – nejvýchodnější prvorepubliková osada Koločava - rodiště
loupežníka Nikoly Šuhaje, Hoverla – nejvyšší vrchol Ukrajiny

28.000,-

termín na rok 2021

Koločava
Sinevir

Poznejte s námi kraj, který neprávem stojí mimo zájem turistického ruchu – Zakarpatskou Ukrajinu. Nejvýchodnější
část předmnichovského Československa, kraj Nikoly Šuhaje, málo dotčený moderní civilizací. Necháme se okouzlit
klidem a zadumanou krásou karpatských polonin a horských vesniček. Navštívíme někdejší nejvýchodnější obec ČSR
Jasinju a budeme mít možnost vystoupit na nejvyšší horu Ukrajiny i někdejší ČR Hoverlu.

Mukačevo

Užhorod

2700

zájezd
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20162-01

termín

cena zájezdu

01.07. - 09.07.

16.800,-

termín na rok 2021
1.–3. den: odjezd dopoledne z Českých Budějovic a Prahy,
Užhorod, Mukačevo – prohlídka měst a památek na 1. republiku,
skanzen lidové architektury, mukačevský hrad.
4.–5. den: Chust, Rachov, polonina Svidovec – typický kolorit ukrajinských měst, pěší turistika na polonině Svidovec v okolí hory
Bliznica, Jasinja – nejvýchodnější osada prvorepublikového
Československa, dle počasí výstup na nejvyšší horu Ukrajiny
Hoverlu (2.061m).

6.–7. den: Koločava – muzeum Ivana Olbrachta, vorařské
muzeum, pěší turistika po kraji Nikoly Šuhaje, jezero Sinevir,
polonina Boržava – pěší turistika na jedné z nejhezčích polonin
Zakarpatska, vodopád Šipoť.
8.–9. den: polonina Runa – pěší turistika. Večer příjezd na
Slovensko, návrat do ČR.

Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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 a národních parků, fakultativní
výlety, stravu a dopravu během vícedenních fakultativních výletů,
nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

Alkmaar

BELGIE – NIZOZEMSKO

Amsterdam
Keukenhof
Naarden

Den Haag
Rotterdam

Nizozemsko
Antverpy

Evropa

NIZOZEMSKO A BELGIE – ZA PAMÁTKAMI A KVĚTINAMI

Afsluitdijk

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
Cesta plná vůní jarních květin z nejhezčích zahrad světa a přehlídka jarní kolekce květinových výtvorů 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.

Brusel
Belgie

termín

cena zájezdu

10.04. - 19.04.

15.900,-

Květinové korzo

zájezd
20129-01

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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, celodenní jízdenka do Amsterdamu.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

Curych

6.–7. den: Naarden – město kde pobýval učitel národů Jan Amos
Komenský, Apeldoorn – palác Het Loo, palác s královskými
komnatami, muzea a krásné zahrady, Amsterdam – hlavní město
Nizozemska, muzea a obrazárny, židovská čtvrť.

1.–3. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Brusel – prohlídka hlavního města Belgie a Evropy, kašna s čůrajícím chlapečkem, Antverpy – Rubensovo město, druhý největší evropský
přístav, Rotterdam – vyhlídková věž Euromast, jeden z největších přístavů světa.

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.

4.–5. den: Den Haag – sídlo vlády a mezinárodního soudního dvora, miniaturní městečko, Madurodam, Nizozemsko v malém
(poměr 1:25), Scheveningen – mořské lázně, Aalsmeer – největší
květinová burza, Haarlem – GroteMarkt – nejkrásnější náměstí
v Nizozemsku, Zaanse Schans – skanzen, funkční větrné mlýny,
výroba dřeváků a sýra

KOUZLO ŠVÝCARSKÝCH ALP
ŠV ÝCARSKO - LICHTENŠTEJNSKO

Vaduz
Davos

St. Moritz

Zermatt – turistické středisko pod Matterhornem, Jungfraujoch – nejvýše položená železniční stanice v Evropě,
Locarno – malebné městečko jižního Švýcarska, Rýnský vodopád – nejmohutnější vodopád Evropy
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 nejznámější vrcholky švýcarských Alp, budeme se
kochat úchvatnými horskými sceneriemi. Navštívíme také metropoli Curych, malebné horské vesnice i Rýnské
vodopády u Schaffhausenu.

Zermatt
Locarno

cesta na Jungfraujoch

Zermatt

Lugano

2700

zájezd

termín

cena zájezdu

20124-01

13.06. - 22.06.

17.900,-

20.08. - 29.08.

17.900,-

20124-02

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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 lokalit, fakultativní výlety, transfer do Zermattu, nápoje kromě čaje k snídani,
cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Vaduz –
Lichtenštejnské knížectví, Davos – středisko zimních sportů.
3.–4. den: St. Moritz – jedno z nejznámějších rekreačních
středisek světa, Via Mala – průjezd překrásnými sceneriemi
švýcarských Alp, Lugano, Locarno turistka na břehu Lago
Maggiore, Bellinzona – město 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, katedrály Fraumünster,
Grossmünster, Schaffhausen – středověké městečko, Rýnský vodopád
– nejmohutnější evropský vodopád, Kostnice – město na břehu
Bodamského jezera, Husův dům, návrat do ČR.
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Bern

větrný mlýn, Zaanse Schans

2900

Evropa

SLOVINSKO – VELKÝ OKRUH MALOU ZEMÍ
SLOVINSKO

Jeruzalém

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

Maribor
Ptuj
Bled

Bovec

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 evropských řek Soču i symbol Slovinska, jezero Bled v Julských Alpách.

Lublaň
Slovinsko
Postojnské
jeskyně
Izola
Piran

1.–2. den: odjezd z Prahy a Českých Budějovic, podvečerní
prohlídka Mariboru, Jeruzalém – vesnice uprostřed malebné
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 jeskyně, endemický obojživelník Macarát jeskynní, Predjamský grad – skalní
hrad, Izola – staré rybářské město.

Vintgar

Predjamský grad

2500

zájezd

termín

cena zájezdu

20151-01

02.06. - 09.06.

16.800,-

23.09. - 30.09.

16.800,-

20151-02

5. den: Piran – malebné starobylé městečko přezdívané
„Slovinské Benátky“, Hrastovlje – kostel sv. Trojice, fresky
se středověkými biblickými výjevy, nejznámější je Tanec
mrtvých, Kobarid – procházka naučnou stezkou k řece Soča
a k vodopádům Kozjak.

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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 lokalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

6. den: přejezd přes Itálii, Vintgar – soutěska v Triglavském národním parku, divoký kaňon, který je možné projít po dřevěných
lávkách, Bledské jezero – turistické centrum Slovinska v předhůří Julských Alp, kostel na Mariánském ostrově v jezeře.
7.–8. den: turistika v okolí Bohinjského jezera, odjezd a příjezd
do Českých Budějovic a Prahy.

ITALSKÁ ZASTAVENÍ
I TÁ L I E - S A N M A R I N O
Řím – nejstarší evropské město s nepřeberným množstvím památek, San Marino – jeden z nejmenších států světa,
Assisi – významné poutní místo, Florencie – renensační perla severní Itálie

Itálie
San Marino

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.

Florencie
Assisi

Florencie

Řím
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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 Uffizi – největší sbírka umění
v Itálii.
3.–4. den: Řím – jedno z nejstarších evropských měst , Forum
Romanum – ruiny kdysi velkolepého centra antického Říma,
Koloseum – symbol města, největší amfiteátr Římské říše,
Pantheon, Piazza Navona – nejmalebnější z římských náměstí,
úchvatná vyhlídka na Řím ze Španělských schodů, Fontána di

Trevi, Vatikán, bazilika sv. Petra, vatikánská muzea, Sixtinská
kaple s vnitřní výzdobou od největších renesančních umělců.
5. den: Assisi – poutní místo, rodiště sv. Františka, bazilika sv.
Františka s freskami.
6. den: San Marino – pravděpodobně nejstarší stále existující republika na světě, 2. nejmenší stát Evropy
a 5. nejmenší stát světa.
7. den: návrat do ČR.

3500

zájezd
20141-01

termín

cena zájezdu

20.04. - 26.04.

14.000,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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 lokalit, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

I TÁ L I E – S I C Í L I E – L I P A R I

Itálie

Evropa

HEFAISTOVO KRÁLOVSTVÍ

Verona

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

Assisi
Elba

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 návštěva sopečného souostroví Lipari s činnými
sopkami a nádhernými plážemi, relaxace ve středomořském ráji, Kalábrii. Během putování Apeninským poloostrovem nevynecháme ani další italské perly jako Řím, Neapol, Pompeje či Veronu.

Řím
Neapol

Palermo
Sicílie

Catania
Syrakusy

pohled na Etnu z Taorminy

Selinunte
Agrigento

5800

zájezd

termín

cena zájezdu

20142-01

01.05. - 16.05.

32.900,-

20142-02

27.08. - 11.09.

32.900,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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 lokalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

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
(cca 40 €).
7.–8. den: Monreale – sídlo arcibiskupa, katedrála v normanském
stylu , Palermo – hlavní město Sicílie, Segesta – úchvatný
dórský chrám, Selinunte – rozsáhlé zříceniny antického města.

9.–11. den: Agrigento – údolí chrámů , Enna – „břicho Sicílie“,
Syrakusy – helénské město , Catania – Apollonův a Athénin
chrám, Etna – prohlídka okolí největší 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 nepřeberným množstvím
památek , koupání podle aktuálního počasí.
15.–16. den: Verona – město Romea a Julie, prohlídka historického centra , návrat do ČR.

CAORLE – VÍKEND U MOŘE
I TÁ L I E

Caorle

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 hotelbusu a „neztratit“ ani jeden
dovolené, protože odjíždíme v pátek večer a zpět doma jsme v pondělí v časných ranních hodinách.

1200

zájezd

termín

cena zájezdu

20149-01

28.08. -31.08.

4.700,-

20149-02

04.09. - 07.09.

4.700,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu – 2 x plná penze v hotelbusu, ubytování v hotelbusu, služby technického doprovodu,
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

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

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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hotelbus Iveco

Itálie

Evropa

ZEMĚ MOŘEPLAVCŮ
Francie

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
Okruh Pyrenejským poloostrovem zahrnuje většinu významných kulturních a přírodních zajímavostí Španělska
a Portugalska. Navštívíme známá poutní místa jako Santiago de Compostela, Lurdy, Fatimu i Bom Jesus. Budeme obdivovat pozoruhodnou architekturu v Tomaru, Sintře či Obidosu. 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

San Sebastian

Bom Jesus
Porto
Fátima
Lisabon

Po
rtu
gal
sko

ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO – FRANCIE

Madrid

Avignon

Lurdy

Montserrat
Barcelona

Toledo
Španělsko

Sevilla

Lagos

Granada

Gibraltar

8100

zájezd

termín

cena zájezdu

20131-01

24.04. - 13.05.

38.200,-

20131-02

27.08. - 15.09.

38.200,-

Porto - pohled na staré město

při objednání do 31.12.2019

36.200,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Avignon – prohlídka města, papežský palác .
3.–4. den: Barcelona – bulvár Las Ramblas, rušný 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 Španělska, galerie
Prado, královský palác, Toledo – středověké město s krásnou
gotickou katedrálou .
7.–8. den: Granada – palác Alhambra , jedna z nejromantičtějších
a nejmystičtějších památek Evropy, vrcholné dílo maurské architektury, fakultativně představení flamenka (cca 20 €).

14.–15. den: Tomar – Kristův convent, klášter templářů ,
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 pobřeží Atlantiku,
Lurdy – světoznámé poutní místo zjevení Panny Marie, přesun
a návrat do ČR.
Vyhlídka Gibraltar
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9.–11. den: Gibraltar – britské území ve Španělsku, jeskyně,
podzemní tunely, jediné místo v Evropě, kde žijí opice, Sevilla
– kulturní centrum jihu Španělska , město světové výstavy,
Lagos – přístav, pláže pod úchvatnými 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.

Bom Jesus

Alhambra, Granada

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, vstupenku do pálace Alhambra.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha
Upozornění: nákup vstupenek do Alhambry a Sagrada Família probíhá
4 měsíce před zájezdem. Později mohou být vstupenky vyprodané.
Útesy - Lagos

I TÁ L I E

Caorle
Itálie

Evropa

TOSKÁNSKO - KOLÉBKA RENESANCE
Pisa – šikmá věž, Siena – metropole umění, Florencie – perla renesance, Volterra – středověký klenot
Kraj proslulý nádhernými přírodními scenériemi, kraj malířů a fotografů. Ve zvlněné krajině je tiše ukryta historie
od starých Etrusků přes renesanci až po moderní umění. Kamenná městečka obklopená hradbami plná nádherných
paláců a kostelů, kontrastují s vinicemi a olivovými háji. Pojďte, naplníme se klidem a pohodou toskánské krajiny.

Lucca
Florencie
Pisa

Piza

Siena
Volterra

1. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy. Dojezd k Sieně.
2. den: Sieny – celodenní prohlídka města, kde se prý zastavil čas – Piazza del Campo, Palazzo
Pubblico, Casa di Santa Caterina, Pinacoteca Nazionale, San Domenica a Dóm.
3. den: Volterra – etruské opevněné město proslavené výrobky z alabastru, odpoledne přesun
k moři, koupání.

2900

zájezd

termín

cena zájezdu

20143-01

19.05. - 26.05.

17.000,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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 lokalit, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

4. den: Pisa – celodenní prohlídka města – známá šikmá věž, Dóm a baptisterium a další klenoty
architektury, návrat k moři do kempu.
5. den: odjezd na prohlídku města Lucca – rodiště Pucciniho, skvostný kostel San Michel in Foro, odjezd do kempu ve Florencii
6. den: Celodenní prohlídka Florencie – Michelangelův David, Piazza di San Marco, Convento de San Marco, Dóm a baptisterium,
Santa Croce a další úchvatná díla, přejezd ke Caorle.
7. Den: dojezd k plážím, do odpoledních hodin koupání v oblasti Caorle, odpoledne přesun směrem k domovu.
8. Den: dojezd do české republiky, příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.

BULHARSKO, RUMUNSKO - HISTORIE, HORY, PLÁŽE
BULHARSKO – RUMUNSKO
Rilský klášter – nejvýznamnější památka bulharské pravoslavné církve, koupání v Černém moři, Temešvár – kulturní
centrum celé oblasti, Pohoří Rila – výstup na nejvyšší horu Bulharska

Rumunsko
Brašov

Constanta

Bulharsko
Plovdiv

Varna

Sozopol

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic, Prahy a Brna, přesun
přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Bulharska. Sofie –
prohlídka města, kostel Alexandra Něvského, kostel Sveta
Sofia, mešita Banja Baši, kostel Bojana skládající se ze tří
budov.

4400

zájezd

termín

cena zájezdu

20157-01

01.08. - 16.08.

27.900,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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 lokalit, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha, Brno

3.–4. den: túra v pohoří Vitoša na Černý vrch. Rilsky Monastir –
klášter založený r. 1335 nedaleko poustevny Ivana Rilského.
Celodenní túra 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, římský amfiteátr, Nebet Tepe, Kazanlak
– thrácká hrobka, 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 skalnatém poloostrově

. Slunečné pobřeží – koupání v Černém moři, Varna – historické
centrum, Mořská zahrada, koupání na plážích proslulé Albeny.
10.–12. den: skalnatý mys Kaliakra (v řečtině krásný mys)
se zbytky velké pevnosti ze 4. st. před Kristem. Přejezd
do Rumunska, koupání na známých plážích Mamaia. Constanta
– historické a archeologické muzeum, římskokatolický kostel,
pravoslavný chrám, mešita, opevnění, Brašov – srdce a hlavní
město Sedmihradska.
13.–14. den: pohádkový hrad Bran, vesnické muzeum na úpatí
hradu, opevněný klášter Prejmer, Sibiu – město založené
na místě bývalé římské vesnice s bohatou historií, Alba Iulia
– citadela Alba Carolina, římskokatolická i pravoslavná 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, barokní palác. Návrat přes
Maďarsko a Slovensko do ČR.
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Temešvár

Nesebar, Bulharsko

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 přírody, odpočinete si
na krásných plážích vyhřátých teplým sluncem. Pojeďte objevovat i vzpomínat.

Evropa

ŘECKEM KŘÍŽEM KRÁŽEM

Olymp

ŘECKO

Meteora
Řecko

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

Delfy

Patras

Athény

Korint

Náš poznávací okruh kolébkou evropské civilizace obsahuje vše podstatné, co Řecko může nabídnout. 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.

Mystra

Jeskyně
Dirou

řecké divadlo Epidauros

5000

zájezd

termín

cena zájezdu

20156-01

31.05. - 14.06.

29.900,-

20156-02

08.09. - 22.09.

29.900,-

termín na rok 2021
1.–2. den: odjezd z Prahy a Českých Budějovic, přesun do Itálie,
trajekt do Řecka.
3.–4. den: Meteora – kláštery ve slepencových skalách , Olymp
– turistika na úpatí bájného řeckého pohoří, výšlap kaňonem
Enipea.
5.–6. den: Thermopyly – 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 – jedno z nejzachovalejších řeckých divadel s neuvěřitelnou akustikou,
Navplio – romantické městečko na pobřeží pod pevností
Palamidi. Tíryns – pevnost z doby mykénské, Mykény – hlavní
středisko mykénské kultury .

9.–10. den: Mystra – úchvatné trosky byzantského města ,
Lakonský záliv – relaxace a koupání, jeskyně Dirou – krápníkové
jeskyně v nejjižnější části Řecka, fakultativně plavba
na lodičkách (cca 14 €), Areopoli – romantické městečko
na západním pobřeží Peloponésu.
11.–12. den: pláže u Kyparisie – relaxace, koupání, Vasses, chrám
Apollóna Epikura – jeden z nejzachovalejších 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.

Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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

Athény
CESTA
TAM I ZPĚT LODÍ
Pireus
Patras
Řecko

KRÉTA – OSTROV BÁJNÉHO MINOTAURA

Chania Rethymno
Heraklion Agios Nikolaos

K R É TA

Samaria Preveli

Samaria – pěší túra úchvatnou soutěskou, Knóssos – výlet do historie Kréty, ruiny největšího minojského paláce,
koupání na nejkrásnějších plážích Evropy – bílý písek, datlové palmy, průzračné moře
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 Samaria, budeme mít možnost ochutnat skvělá místní vína i speciality
zdejší kuchyně a samozřejmě bude dostatek času na koupání v průzračných vodách Středozemního moře.

Kréta

3500

zájezd

termín

cena zájezdu

20155-01

01.05. - 14.05.

29.900,-

24.09. - 07.10.

29.900,-

20155-02

Knóssos

Knóssos
Festos

termín na rok 2021
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Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.

1.–2. den: odjezd z Prahy a Českých Budějovic, trajekt
Ancona–Patras.

soutěska Samaria – pěšky úchvatnou scenerií, zpět lodí (fakultativně, cca 15 €) do Chora Sfakion.

3.–5. den: příjezd do Patrasu, přesun do Pirea – Korintský
průplav, trajekt na Krétu do Heraklionu. Vylodění v Heraklionu,
planina Lassithi, Diova jeskyně – kultovní krápníková jeskyně,
Agios Nikolaos – klenot Mirabelského zálivu, koupání, Rethymno
– půvabná směs benátských a tureckých památek, Kournas –
jediné sladkovodní jezero na úpatí Bílých hor, koupání.

9.–11. den: klášter Moni Preveli – osamělý skalní klášter,
Agia Galini, koupání. Festos – ruiny nejkrásněji položeného
vladařského sídla, Matala – skalní hroby, Malia – oblázková pláž
Dia a Evropy, koupání, Knóssos – ruiny největšího minojského
paláce, Heraklion – Heraklovo město, noční trajekt do Pirea.

6.–8. den: Chania – opevněná perla západní Kréty, koupání,
malebná cesta na jih ostrova k soutěsce Samaria. Xyloskalo,

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, trajektem včetně lůžka v kajutě 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,
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,
stravu na trajektu.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

12.–14. den: Athény – prohlídka hlavního města , přesun
do Patrasu, trajekt z Patrasu do Itálie, návrat do ČR.
freska, Knóssos

Plitvická
jezera

Bělehrad
Srbsko

Černá Hora

NP Durmitor
NP Biogradska Gora

Dubrovník
Budva

Shkoder
Durres
Tirana

S R B S K O – Č E R N Á H O R A – A L B Á N I E – C H O R V AT S K O

Evropa

BALKÁNSKÉ STŘÍPKY

Chorvatsko

Durmitor – turistika uprostřed neskutečné horské přírody, Shkoder – historické albánské město s pevností Rozafa,
Plitvická jezera – nádherná jezera a vápencové skály, Dubrovník – perla Jadranu
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, zapsaný na listině UNESCO a Plitvická jezera.

Albánie

3600

termín

cena zájezdu

20152-01

18.05. - 28.05.

24.400,-

20152-02

18.07. - 28.07.

24.400,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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, vstupenku na Plitvická jezera.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha, Brno

Kotor

zájezd

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Bělehrad –
prohlídka hlavního města Srbska, přejezd do Černé Hory.

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

3.–4. den: NP Durmitor – turistika, 18 horských jezer ledovcového původu, kaňon řeky Tary – nejhlubší kaňon v Evropě,
NP Biogradska Gora – jezero ledovcového původu obklopené
hlubokým pralesem, přejezd k albánským hranicím.

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

5.–6. den: Shkoder – jedno z nejstarších měst Evropy, pevnost
Rozafa, Kruje – romantické město v podhůří, Tirana – prohlídka
hlavního města.

10.–11. den: Plitvická jezera – jezera a vodopády v nejznámějším
parku Chorvatska , návrat do ČR.

ZA POKLADY STARÉ RUSI
Kostroma

Novgorod
Jaroslavl
Poreslavl

Pskov

Vladimir
Moskva

Rusko

Minsk

Kreml – sídlo ruských prezidentů, Rudé náměstí – centrum ruské metropole, Jaroslavl – perla na Volze, Novgorod
– opevněné někdejší hlavní město Rusi
Do Ruska se vydáme přes Polsko a Bělorusko. Navštívíme věhlasný Bělověžský prales s populací zubrů, prohlédneme si Minsk, hlavní město Běloruska a pak se vydáme na sever do Velikého Novgorodu, někdejšího hlavního
města středověké Rusi. Pokračovat budeme do Moskvy. Po prohlídce ruské metropole se vydáme po známém
„Zlatém okruhu“, severovýchodně od Moskvy, na kterém leží skutečné perly středověké Rusi, jako Vladimir, Suzdal,
Jaroslavl, Sergiev Posad a mnohé další.

ko

us
lor

Polsko

POLSKO, BĚLORUSKO, RUSKO

Bě

Varšava

Moskva, Kreml

Praha

2800

cena zájezdu

orientační cena

20167-01

29.08. - 12.09.

27.500,-

6.000,-

20167-02

14.09. - 28.09.

27.500,-

6.000,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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: vstupní víza RUS,BY (cca 5500 Kč), vstupy do objektů a národních parků, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje
k snídani, cestovní pojištění, letenky včetně tax a poplatků, dopravu na/z letiště.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha
Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov, Berlín
Zájezd 18167-02 je realizován opačným směrem

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Bělověžský prales.
3.-4. den: návštěva Minsku - hlavní město Běloruska, přejezd přes
Lotyšsko do Ruska.
5.-7.den: Pskov, Novgorod - perla staré Rusi, jedno z nejkrásnějších
měst Ruska, přesun do Moskvy.
8.-9.den: Moskva – dvoudenní prohlídka hlavního města Ruska,
Kreml, Rudé náměstí, Leninovo mauzoleum, chrám Vasilije
Blaženého, muzea a galerie
10.-15.den: Zlatý okruh – města a osady staré Rusi severovýchodně od Moskvy, nádherná opevněná města, dřevěné domy,

pravoslavné kláštery evokující atmosféru středověké Rusi,
Vladimír – město založené knížetem Vladimírem Manomachem,
Zlatá brána, Dimitrijevská katedrála, Suzdal – pohádkové město na řece Kamenka založené roku 1024 Jurijem Dolgorukým
Pljos – malebné městečko s dřevěnými domy na břehu Volhy,
město umělců, Kostroma – historické město na Volze, muzeum
„dřevěné“ architektury Jaroslavl – „perla“ na Volze, založen
roku 1010, opevněné kláštery, zlaté věže, dřevěné domy,
Rostov Veliký – opevněné město na břehu jezera Nero patřící
k nejkrásnějším na okruhu Preslav Zalesskij – město oblíbené
Moskvany, „dače“ na břehu jezera Plešovo, Sergiev Posad –
město zasvěcené sv. Sergejovi ochránci Rusi, ortodoxní pravoslavné kláštery, posvátné prameny, klášter Sv. Sergeje, Moskva
– odlet do ČR
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letenka

zájezd

Murmansk

FINSKO – ŠVÉDSKO – RUSKO – ESTONSKO – LIT VA

Inari

mi
anie
Rov

Evropa

KARÉLIE – SEVERSKÁ SÁGA
Solovecké ostrovy – souostroví v Bílém moři s pohnutou historií, Murmansk – město hrdina, polární ruská metropole,
Drsná příroda Karélie, Šest hlavních měst severní Evropy plus staroslavný Petrohrad
Cesta do ruské a finské Karélie nás povede nejdříve finskou 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.

Solovecké
Ostrovy

Švédsko

Finsko

Petrozavodsk
Helsinki

Stockholm

Sankt- Petěrburg

Estonsko Talin

Rusko
Riga

Lo

ty

Vilnius

šs

ko

Litva
Polsko

Solovecké ostrovy, Rusko

Varšava
Praha

7500

1.–3. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Jönköping,
Norrköping – krátké zastávky v městech jižního Švédska,
Stockholm – hlavní město Švédska, noční trajekt do Finska.

centrum ruské Karélie, Kiži – kouzelný skansen na ostrově
v Oněžském jezeře, církevní dvorec Kižský Pogost , fakultativně plavba + vstup (cca 70 €).

4.–5. den: Helsinki – hlavní město Finska, Lahti – středisko
zimních sportů, Jyväskylä – centrum jezerní oblasti.

14.–15. den: Sankt-Petěrburg
– Benátky severu, návštěva
Ermitáže, Puškin
– Jekatěrinský palác s legendární jantarovou komnatou, Petrodvorec – nádherné zahrady a fontány,
katedrála sv. Izáka a nepřeberné množství dalších jedinečných
památek někdejšího hlavního města carského Ruska.

6.–7. den: Rovaniemi – městečko na polárním kruhu, domov
„Santa Clause“, Ivalo – městečko u posvátného jezera Laponců.
8.–9. den: přejezd do Ruska, Murmansk – „Město hrdina“,
metropole na březích Barentsova moře, atomový ledoborec
Lenin, chrám Spasení na vodách, „Aljoša“ – gigantická socha
nad městem, památník obětem válek.
10.–13. den: Solovecké ostrovy – fakultativní jednodenní výlet
(cca 40 €), pravoslavné kláštery a kostely, Petrozavodsk –

16.–17. den: Tallin – významný přístav a hlavní město Estonska,
opevněné historické centrum města , Riga – hlavní město
Lotyšska, historické centrum, secesní památky .
18.–20. den: Vilnius – prohlídka hlavního města Litvy s bohatou historií , Varšava – prohlídka hlavního města Polska,
Varšavské staré město , návrat do ČR.

termín

cena zájezdu

04.08. - 23.08.

43.000,-

11.08. - 30.08.

43.000,-

20166-02

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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, vstupenku do Ermitáže.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit,
fakultativní 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.
Riga, Lotyšsko
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Murmansk

zájezd
20166-01

Chrám Spasitele na krvi, Sankt-Petěrburg

Petrodvorec, Rusko

Petr

ozav

Tallin
Pärnu
Riga
Kuršská kosa
Kaliningrad

Hora
Křížů

odsk

Sankt–Petěrburg
Narva
Estonsko

Sigulda
Lotyšsko

Rusko

Litva

Vilnius

Malbork

LIT VA – LOT YŠSKO – ES TONSKO – RUSKO – POL SKO

Evropa

POBALTÍM DO PETROHRADU

JEDINEČNÁ MOŽNOST NAVŠTÍVIT
KALININGRAD, BÝVALÉ „UZAVŘENÉ MĚSTO“

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 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 unikátního písečného poloostrova Kurská kosa,
u mystické Hory křížů. V Polsku navštívíme jeho nejzajímavější 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.

Varšava
Polsko

Palácové náměstí, Sankt-Petěrburg

Krakov

5000

zájezd

termín

cena zájezdu

20165-01

23.05. - 07.06.

29.700,-

20165-02

01.08. - 16.08.

29.700,-

hrad Trakai

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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, vstupenku do Ermitáže.
Cena nezahrnuje: vstupní víza (cca 3 000 Kč), vstupy do objektů,
národních parků a lokalit, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní
pojištění, průvodce Sankt-Petěrburg.
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, katedrála, Královská
a Brandemburská brána, Kuršská kosa – národní park, unikátní
písečný poloostrov .

8.–10. den: Važeozerskij monastir – romantický pravoslavný klášter
na břehu jezera, Petrozavodsk – hlavní město ruské Karélie, Kivač
– jeden z nejstarších národních parků v Rusku, nádherná příroda ruské Karélie, vodopád, skansen, Ruskeala – mramorový
kaňon bývalé lomy na mramor, jezera s průzračnou vodou,
11.–13. den: Narva – přejezd do Estonska, Čudské jezero –
význačná místa východního Estonska. Sigulda – zastávka
v Gaujasském národním parku, hrad Turaida, Trakai – hrad na
jezerním ostrově, Vilnius – prohlídka hlavního města Litvy .
14.–16. den: Varšava – prohlídka hlavního města Polska, Krakov
– malebné staré město s historickou zástavbou , solný
důl Wieliczka – patří k nejstarším světovým solným dolům
, návrat do ČR.

Hora křížů

4.–5. den: Hora křížů – mystické návrší se čtyřmi sty tisíci kříži,
Riga – hlavní město Lotyšska ,Tallin – významný přístav
a hlavní město Estonska, přejezd do Sankt Petěrburgu
6.–7. den: Sankt–Petěrburg
– Benátky severu, návštěva
Ermitáže, Petrodvorec – jedinečné zahrady s fontánami, katedrála sv. Izáka a nepřeberné množství dalších jedinečných
památek někdejšího hlavního města carského Ruska.
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Varšavské staré město

1.
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2.

NESRO VNÁVEJ TE NESRO VNATEL NÉ

- Stihneme toho mnohem víc. Žádné zdržování s hotely.
- Podíváte se na místa, kam se ostatní nedostanou.
- Poznáte zemi takovou, jaká opravdu je.

JE ZDÍME POHOD LNĚ - Ž ÁDNÉ MIK ROBUS Y

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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CESTOVÁNÍ HOTELBUSEM JE NESROVNATELNÉ,
JE O ÚPLNĚ JINÝCH HODNOTÁCH...
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7.

HOTELBUS JE V PODS TATĚ VEL

RAVAN
Rádi jezdíte na cesty karavanem
, nebo je vaším snem si ho poř
ídit? Jsou cesty,
které byste si rádi projeli, ale
nemáte odvahu, nebo se vám
zdají moc vzdálené?
Tak nejlevnější možností je kar
avan nemít, ale jet s námi! Má
te vlastní zázemí,
nemusíte řídit, hlídat, ani se o
nic starat. Naopak je postaráno
o vás.
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5.

Ž ÁDN É BAL ENÍ

do důchodu.
áš starý kočár už jde
til po cestách
Od roku 2005 nakrou
.
den milion kilometrů
necestách bezmála je
přejeme příjemný od
Smekáme klobouk a
o nastupuje nová síla.
počinek. Na jeho míst
.
mnohem silnější auto
Stejné provedení, ale

N

Více na stránkách
Jak se staví hotelbus?

m
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I TÁ L I E

Evropa

TÝDEN V DOLOMITECH

TURISTICKÝ ZÁJEZD

Monte Piano – stolová hora v Sextenských Dolomitech, Lago del Sorapis – azurové jezero
Monte Piano

Itálie
Monte Cristallo

Tre Cime di Lavaredo

Lago di Misura
Passo Tre Croci
Cortina d’Ampezzo

Italské Dolomity jsou světem strmých vápencových věží, krásných scenerií, nedotčené přírody, pohnuté historie.
Zájezd je určen všem, kteří chtějí poznat nejatraktivnější místa italských Dolomit a lákají je lehké i středně těžké
turistické výlety s možností zpestření tras jištěnými cestami – feratami – v oblasti jezera Misurina, Monte Cristallo,
Gruppo del Sorapis a nejslavnějších dolomitských věží Tre Cime di Lavaredo. Okolí průsmyku Passo Falzarego a hory
Monte Piano hrály výraznou úlohu v dramatických událostech první světové války.

Passo di Falzarego

zájezd

termín

cena zájezdu

20191-01

15.06. - 21.06.

11.700,-

19.08. - 25.08.

11.700,-

20191-02

Dolomity

1500

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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 lokalit, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha

Miskolc - Tapolca

Eger

1.–2. den: odjezd z Prahy a Českých Budějovic ve večerních
hodinách, Sextenské Dolomity – jezero Lago di Misurina, výstup na Monte Piano (2324 m – Cima Sud), z vrcholu nádherný
výhledna Mt. Cristallo, Tre Cime di Lavaredo, „muzeum
v přírodě“ – pozůstatky bojů první světové války.
3. den: celodenní trasa kolem Tre Cime di Lavaredo, jezero Lago
di Misurina.
4. den: Passo Tre Croci – možnost dvou tras: 1. Monte Cristallo
– méně náročná trasa pod vrchol Monte Cristallo (3221 m),.
2. Gruppo del Sorapis – náročnější trasa s jištěnými úseky
ke smaragdovému jezeru Lago del Sorapis.

5. den: „pohodově na třítisícovku“ – z Cortiny d’Ampezzo lanovkou na Cima Tofana (3191 m), možnost výstupu na Tofana di
Dentro (3238 m), Cortina d’Ampezzo.
6. den: Passo di Falzarego (2015 m) – možnost dvou tras: 1. chata
Lagazuoi – výstup tunelem z první světové války na Lagazuoi
(2296 m) s pokračováním na blízký vyhlídkový Lagazuo i Pizzo
(2778 m) 2.Cinque Torri – trasa směrem na jih k chatě Averau
(2416m), sestup k chatě Scoiattoli u skalního masivu Cinque Torri
(2361 m), odjezd do ČR.
7. den: návrat do ČR v ranních hodinách.

Tokaj

ZA TOKAJSKÝM VÍNEM
Budapešť

MAĎARSKO

Maďarsko

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

1800

zájezd

termín

cena zájezdu

20158-01

07.05. - 11.05.

6.900,-

20158-02

26.09. - 30.09.

6.900,-

Maďarsko – země termálních lázní, skvělého vína a měst s bohatou historií je cílem tohoto zájezdu. 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–Tapolca při úpatí pohoří Bükk. Navštívíme také
oblast Tokaje, zapsanou na seznamu Světového dědictví UNESCO, kde budete moci ochutnat světoznámé tokajské
víno. Naši cestu zakončíme v malebném Egeru.
Budapešť

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.

1. den: odjezd z Českých Budějovic, Prahy a Brna, přejezd
do Budapešti.

podhůří , rodiště světoznámého tokajského vína, kterému je
přezdíváno “víno králů a král vín”.

2. den: Budapešť – prohlídka města , Budínské panorama – Hradní
čtvrť s královským palácem, Gellértova hora s Citadelou,
Rybářská bašta, Řetězový most, městské lázně.

4. den: Eger – prohlídka města s příjemnou atmosférou malých
uliček, řemeslných dílen pod baštami egerského hradu, zdejší
bazilika je třetím největším chrámem v Maďarsku, možnost
relaxace v lázních, přesun do ČR.

3. den: lázeňské město Miskolc–Tapolca – unikátní jeskynní lázně,
termální koupele, relaxace, nádherné lesnaté scenérie pohoří
Bükk. přejezd do Tokaje – městečko v centru Tokajského

5. den: příjezd do Brna, Prahy a Českých Budějovic v ranních
a dopoledních hodinách.
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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 a národních parků a lokalit,
nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha, Brno

Afrika

MAROKEM AŽ NA OKRAJ SAHARY

Francie

MAROKO – ŠPANĚLSKO
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
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.

Španělsko
Barcelona
Toledo

Ceuta
Rabat
Casablanca

Maroko
Marrákeš

Algeciras

Fés
Meknés
Er Rachidia

Ouarzazate

údolí řeky Zíz

8800

na cestě do Erg Chebi

1.–2. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, Ženeva – švýcarská metropole na břehu stejnojmenného jezera, krátká
prohlídka.
3.–4. den: Barcelona – pulzující středomořský přístav, bulvár Las
Ramblas, Sagrada Família – architektonický skvost proslulého
A. Gaudího, malebná rybářská čtvrť La Barceloneta, Gibraltar
– britská enkláva na jihu Španělska, jediné místo v Evropě,
kde žijí opice Magoti bezocasí, unikátní křížení silnice s letištní
přistávací dráho.
5.–6. den: trajekt do Ceuty, španělské území na africkém kontinentu, přejezd do Maroka, Chechaouen – barevné město na úpatí
Rifu, prohlídka medíny s místním průvodcem, Fés – královské
město se světoznámou medinou a proslulými koželužnami
, prohlídka medíny s místním průvodcem, Volubilis – ruiny
římského města s jedinečnými mozaikami , Moulay Idris –
muslimské svaté město s hrobem proroka Moulaye Idrise,
Meknés – královské město
proslulého marockého „Krále
Slunce“ Moulaye Ismíla, Bab Mansour – proslulá městská brána,
medresy – školy islámu, prohlídka medíny.
7.–8. den: Er Rachidia, Erfoud – města v poušti, průjezd Vysokým
Atlasem, cedrové lesy, kaňon řeky Zíz, oázy na okraji Sahary,
hamada – kamenná poušť, Merzouga – písečné duny Erg Chebi –
fakultativně s místní agenturou možnost výletu do dun na vel-
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tržiště ve Fésu

Volubilis

zájezd

termín

cena zájezdu

20211-01

03.04. - 21.04.

37.300,-

20211-02

10.04. - 28.04.

37.300,-

20211-03

21.09. - 09.10.

37.300,-

při objednání do 31.12.2019

35.300,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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 a národních parků, fakultativní
výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění.
Odjezdová místa: České Budějovice, Praha
večer na náměstí Džema
El Fna, Marrákeš

Afrika
Hlavní město Rabat

koželužna, Fés

Hasanova mešita, Casablanca

bloudech, možnost přenocování v poušti v berberském stanu
(cca 50 €).
9.–10. den: Todra – soutěska v Atlasu (pěší výlet), Dadés – údolí
řeky, skalní útvary, „mozek Atlasu“, Ouarzazate – město pod
Atlasem s rekonstruovanou kasbou.
11.–13. den: průsmyk Tizi–n–Tichka, vodopády Ouzoud, přejezd
Vysokého Atlasu, Marrákeš – královské město , hrobky
dynastie Sádovců, Djemaa el Fna – proslulé náměstí s tržnicí
a spoustou turistických atrakcí, Kutubijská mešita s minaretem, vysokým 70 m, rozsáhlá medina, Casablanca – bílá
metropole na pobřeží Atlantického oceánu, Hasanova mešita
s kapacitou 25 tisíc věřících s 200 metrovým minaretem, nejvyšší stavbou v zemi , jediná mešita v Maroku, kterou mohou
navštívit nevěřící.
14.–15. den: Rabat – současné hlavní město Maroka , sídlo
krále, vlády a biskupství, historické královské město a přístav v ústí řeky Bú Regreg, královská hrobka, Ceuta – trajekt
do Evropy.
16.–17. den: Toledo – středověké město s krásnou gotickou katedrálou , Figueres – expozice malíře Salvadora Dalího.
18.–19. den: přesun a návrat do ČR.
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ranní vyjížďka Saharou

Palmérie v údolí řeky Zíz

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 přijedou 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 přitažlivé, 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 neznamená, že se
předem strachujeme o své zdraví z větší míry naprosto neopodstatněně. Dodržování
hygienických zásad, ověřených cestovatelských standardů a potřebných preventivních kroků snižuje rizika na minimum.
Jižní Afriku máme projetou křížem krážem.
Naše africké posádky tvoří zkušení řidiči, kteří již kus světa projeli. Na zájezdech
po černém kontinentu se nejčastěji setkáte s Petrem Veličkou, který žije v Jihoafrické
republice již více než 30 let, Mírou Dohnalem, Jardou Michalem, Tomášem Postlem,
Jirkou Štěpánkem, 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 připravují stravu ze spolehlivých zdrojů, nakupují v klimatizovaných 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 pocit jistoty a nerušené spaní vybavena
moskytiérami. Co je podstatné: naprostou většinu nocí trávíme ve vybavených kempech. Mimochodem, většina kempů v celé jižní Africe má „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 turistiky jsou pro africké státy velmi významné, a proto je
bezpečnost na těchto místech bedlivě sledována. Případná bezpečnostní rizika pečlivě
monitorujeme i my a jsme připraveni v případě potřeby upravit program.
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Opravdu, Afrika nekouše!

Kola se točí!
Ano a to doslova. Snažíme se udržet ceny zájezdů v Africe na velmi rozumné hladině.
Účelem je přiblížit Afriku co nejvíce klientům. Chtěli jsme si také vyzkoušet, zda jsou
to obavy z černého kontinentu, nebo cena zájezdu, která rozhoduje. A ejhle „b“ je
správně. To nám nakonec potvrdily i ohlasy 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.
Jsme jedni z mála, kdo navštíví Lesothské království a nepoznaný, přesto úžasný
Mosambik. Zájezdy jsou postaveny tak, že s námi neminete africkou jedničku Viktoriiny vodopády.
Každý, kdo absolvuje, získá od nás naprosto unikátní certifikát s originálním razítkem
a k tomu navíc cestovatelské triko Pangeo tours.
Jsme přesvědčeni, že se efekt návratů za atmosférou, přírodou, úžasnými lidmi
a teplem černého kontinentu oběma stranám vyplatí. Neboť

Afriku okusí, musí se tam vrátit….“

Jarda „Hajnej“ Michal

„kdo jednou

Z AMBIE - ZIMBABWE – BOT SWANA – NAMIBIE – JAR

Zambie
Viktoriiny
vodopády
NP Chobe

NP Etosha
Namibie

Swakopmund

Maun

Spitzkoppe

Zimbabwe

Kapské město – město ve stínu Stolové hory, NP Okavango – jedinečný ekosystém delty Okavanga, NP Etosha, Chobe
– obrovská koncentrace zvěře, Fish River Canyon – druhý největší kaňon

Nata

Zájezd velice podobný našemu klasickému hotelbusovému, přesto je více outdoorový. Spaní ve stanu v Africe je
jeden z dalších zážitků, které jsme pro vás připravili. Navštívíte nádherné národní parky, se spoustou pro nás neobvyklé fauny a flóry, které nikde jinde neuvidíte.

Botswana

Sossusvlei
Fish River
Canyon

Afrika

AFRIKA POD STANEM

NEHOTELBUSOVÝ ZÁJEZD

Jihoafrická republika

Springbok
Lesotho

Kapské Město

letenka

termín

cena zájezdu

orientační cena

20242-01

18.05. - 07.06.

44.900,-

26.000,-

20242-02

11.06. - 01.07.

44.900,-

26.000,-

20242-03

07.08. - 27.08.

44.900,-

26.000,-

20242-04

06.10. - 26.10.

44.900,-

26.000,-

20242-05

23.11. - 13.12.

44.900,-

26.000,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
Cena zahrnuje: dopravu místním Overlandrem, stravu ve formě polopenze bez nápojů, ubytování ve stanech pro 2osoby (klient si
staví sám) – stany jsou vybaveny matracemi, služby technického
doprovodu, tištěného průvodce, vstupy do lokalit NP Etosha,
NP Namib Naukluft, Fish River Canyon, mys Dobré naděje.
Pojistění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků a lokalit,
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, obědy, vstupní
víza (cca 2700 Kč,80 $) cestovní pojištění, letenky včetně tax
a poplatků, místní odletové taxy, dopravu na/z letiště. Okavango
dvoudenní exkurze cca 6300 Kč.
Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov
Cesta může být realizována opačným směrem.

1. den: Livingstone. Návštěva Viktoriiných vodopádů. Možnost
odpočinku nebo místních aktivit – trhy, muzeum v nedalekém
Livingstone.

10. den: Národní park Etosha. Celodenní jízda v tomto velkolepém
živočišném království. Jedinečný zážitek s pozorováním zvěře
u napajedel.

2. den: Z Livingstone do Kasane. Přejezd do Botswany do města
Kasane. Plavba po řece Chobe - skvělá příležitost vidět hrochy,
slony a buvoly, kteří přicházejí k řece.

11. den: Z Etoshy na Spitzkoppe. Cesta na Spitzkoppe. Možnost
vidět přírodní úkaz v podobě měnící se barvy skály, zejména
při východu a západu slunce.

3. den: Z Kasane do Nata. Národní park Chobe v otevřeném vozidle a pokračování do kempu v Nata.

12. den: Ze Spitzkoppe do Swakopmundu. Cesta do Swakopmundu malebné městečko na pobřeží Atlantiku.

4. den: Z Nata do Maunu. Maun, brána do delty řeky
Okavanga. Pokud to čas dovolí, máme příležitost podniknout
odpolední vyhlídkový let nad deltou.

13. den: Swakopmund. Prohlídka města. Možnost aktivit, jako je
čtyřkolka, skydiving, procházka města, muzeum, akvárium.

5. den: Maun do delty řeky Okavango. Delta řeky Okavango
v otevřeném nákladním automobilu. Plavba na mokoru (kánoe) mezi obrovskými lekníny a vysokými trávami.
6. den: Delta řeky Okavango do Maunu. Plavba na mokoru z delty řeky Okavango. Přesun do Maunu. Fakultativně let nad
Okavangem. Odpoledne relaxace u bazénu v kempu.
7. den: Z Maunu do Ghanzi. Cesta do Ghanzi, které leží v poušti
Kalahari. Zde se setkáváme s místními obyvateli. Procházka
a poznání způsobu života. V noci u ohně zažijete taneční
rituály.
8. den:. Z Ghanzi do Windhoeku. Cesta do Windhoeku, hlavního
města Namibie. Možnost návštěvy slavného baru „Joe’s Beer
House“.

Bushman

9. den: Z Windhoeku do národního parku Etosha. Cesta do Národního
parku Etosha – unikátní národní park na vyschlé solné pláni
(původně největší jezero na světě).
Chobe

14. den: Ze Swakopmundu do oblasti Khomas. Pokračování na jih,
přes obratník Kozoroha a zastávka na večerní focení.
15. den: Z Khomasu do Sesriem. Výstup na dunu č. 45. Procházka
k „Dead Vlei“ uprostřed obří písečné duny. Zastávka u kaňonu
Sesriem.
16. den: Ze Sesriem do Fish River Canyon. Fish River Canyon.
Procházka po kaňonu a poté návštěva „Hell’s Corner“.
17. den: Z Fish River k řece Orange. Přejezd na hranici Namibie
a Jihoafrické republiky k řece Gariep (Orange). Ubytování
v kempu na břehu řeky. Možnost safari na kánoi a pohled na
scenérii Richtersveld.
18. den: Z Orange River do Cederbergu. Namaqualand – průjezd
krajinou západní části Jihoafrické republiky. Kempování poblíž
řeky Olifants. Ochutnávka místního vína.
19. den: Z Cederbergu do Kapského Města. Kapské Město - bezpochyby jedno z nejkrásnějších měst na světě. Prohlídka města a místních památek.
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Příprava večeře

Viktoriiny vodopády

Minimální počet osob 15, max 25.
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16000

Afrika

ŠESTI ZEMĚMI JIHOVÝCHODNÍ AFRIKY

NÁVŠTĚVA LESOTHA

JAR – SVA ZIJSKO – LESOTHO– MOSAMBIK – ZIMBABWE – Z AMBIE
Viktoriiny vodopády – fantastické vodopády na řece Zambezi, Great Zimbabwe – záhadné ruiny středověkého města,
Lesotho – malebné království v Dračích horách, Svazijsko – miniaturní království

Zambie
Viktoriiny
vodopády

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 diamantový důl v Kimberley, divoké Dračí hory
i věhlasný Krugerův park. Svazijské a Lesothské království nabídnou nedotčenou horskou přírodu i malebné vesničky
s tradiční řemeslnou výrobou. Relaxace na písečných plážích azurového Indického oceánu v Mosambiku bude vítanou změnou. V Zimbabwe si prohlédneme největší prehistorickou stavbu Afriky – Great Zimbabwe, a závěr cesty
bude patřit impozantním Viktoriiným vodopádům na řece Zambezi.

Great
Zimbabwe

Kimberley

Hout Bay, Kapský poloostrov, JAR

Maseru

Cango
Caves

Kapské Město

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 – muzeum 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 Amfiteátr, 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 fakultativně (cca 15-30 $). NP
Hluhluhve–iMfolozi – safari hotelbusem po malebném parku,
kterému se ne neprávem říká malý Kruger. Velká koncentrace
nejen nosorožců.

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

Lesotho

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20234-01

24.04. - 22.05.

57.500,-

26.000,-

20234-02

14.07. - 11.08.

52.500,-

26.000,-

20234-03

12.09. - 10.10.

57.500,-

26.000,-

20234-04

30.10. - 27.11.

57.500,-

26.000,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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, 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, fakultativní
výlety, nápoje kromě čaje k snídani, vstupní víza (cca 130 $),
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.
Kruger park

25.–29. den: Victoria Falls – městečko na zimbabwské straně
Viktoriiných vodopádů. Tržnice s řezbářskými 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 helikoptérou nad vodopády, plavba
po Zambezi při západu slunce, koupání v Devil´s pool (cca 60180 $). Livingstone – turistické středisko na zambijské straně
vodopádů, památník cestovatele Emila Holuba. Odlet a návrat
do Evropy.
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15.–18. den: Svazijské království – miniaturní stát mezi JAR
a Mosambikem. Královský národní park Hlane. Malebná

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

Maputo
Svazijsko
ISimangaliso
Wetland park
Durban

17500

5700

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 – prohlídka 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.

NP Hlane
NP Royal Natal

Mosambik

Bilene

NP Kruger

JAR

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 oceánů, Long Street s bary
a krámky dokreslujícími atmosféru města, nábřeží a doky
Waterfront s pouličními umělci. Kapský poloostrov, mys Dobré naděje,
Boulders Beach – kolonie tučňáků.

Zimbabwe
Bulawayo

Kruger park

Záhadné ruiny Great Zimbabwe

Z AMBIE – ZIMBABWE – BOT SWANA – NAMIBIE – JAR

Zambie
Viktoriiny
vodopády
NP Chobe

NP Etosha
Namibie

Maun

Spitzkoppe

Swakopmund

Zimbabwe

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

Nata

Botswana

Sossusvlei
Fish River
Canyon

Afrika

K VIKTORIINÝM VODOPÁDŮM

Jihoafrická republika

Springbok
Lesotho

Po prohlídce Kapského Města vyjedeme malebnou krajinou Namaqualandu na sever, prohlédneme 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

na obratníku Kozoroho, Namibie

16000

5500

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20232-01

18.05. - 08.06.

54.500,-

26.000,-

20232-02

11.06. - 02.07.

54.500,-

26.000,-

20232-03

07.08. - 28.08.

50.500,-

26.000,-

20232-04

06.10. - 27.10.

54.500,-

26.000,-

20232-05

23.11. - 14.12.

54.500,-

26.000,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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, návštěvu domorodé vesnice kmene Himba, vstupy
do lokalit: NP Etosha, 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
2 700 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.

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 oceánů, Long Street s bary
a krámky dokreslujícími atmosféru města, nábřeží a doky
Waterfront s pouličními umělci.
4.–5. den: Kapský poloostrov, mys Dobré naděje, Boulders – kolonie
tučňáků. Přejezd na sever. Namaqualand – průjezd krajinou
západní části Jihoafrické republiky, 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 divukrásnou 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 fotografií.
8.–10. den: Swakopmund – malebné městečko na pobřeží
Atlantiku, návštěva muzea krystalů, Atlantický oceán,
Spitzkoppe – „africký Matterhorn“, posvátné místo kmene Sanů
(původní obyvatelé této části Afriky), bizarní skály, fakultativně vycházka s místním průvodcem ke skalním malbám (cca
4 $). Čarokrásné místo s mystickou atmosférou.

největší jezero na světě). Celodenní safari hotelbusem – jedinečný zážitek s pozorováním zvěře u napajedel. Dále po cestě
Hoba meteorit – 54 tun těžký, největší železný meteorit na světě.
14. – 16. den: Popa Falls – peřeje na řece Okavango, přejezd
do Botswany. Delta řeky Okavango
– možnost návštěvy
unikátního ekosystému delty Okavanga, která se ztrácí
v poušti Kalahari. Fakultativně dvoudenní exkurze (cca 6 300
Kč) s místními průvodci do delty (přespání ve volné přírodě).
Aktivity v deltě závisejí na počasí a stavu vody. Pokud by
vysoký stav vody neumožňoval výlet do delty, bude připraven
náhradní program v NP Chobe (fakultativně).
17.–19. den: řeka Chobe – fakultativně říční safari lodí (cca
46 $) po pravostranném přítoku Zambezi, bezprostřední pozorování hrochů, krokodýlů, slonů, buvolů apod. – africká krása na dotek. Přejezd do Zimbabwe, Victoria Falls – městečko
na zimbabwské straně Viktoriiných vodopádů. Viktoriiny
vodopády – legenda, která předčí veškerá vaše očekávání.
Vodopády navštívíme 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 vodopády, plavba
po Zambezi při západu slunce, koupání v Devil´s pool (cca
60-180 $). Odlet a návrat do Evropy.
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11.–13. den: návštěva domorodé vesnice kmene Himba, NP
Etosha – unikátní národní park na vyschlé solné pláni (původně

“Naomi”, kmen Himba, Namibie

z bezpečné vzdálenosti, NP Chobe, Botswana

Viktoriiny vodopády, pohled z rogala

Afrika

VELKÝ OKRUH JIŽNÍ AFRIKOU

NÁVŠTĚVA LESOTHA

JAR – SVA ZIJSKO – LESOTHO – MOSAMBIK – ZIMBABWE
Z AMBIE – BOT SWANA – NAMIBIE
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
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, Okavango 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 Pobřeží koster. Navštívíme pulzující metropole i klidná
městečka. K nezapomenutelným zážitkům bude jistě patřit pohled do hřmících vod Viktoriiných vodopádů, návštěva
miniaturního Svazijského a Lesothského království, mystická atmosféra ruin Great Zimbabwe i západ slunce v Namibské poušti.

Zambie
Viktoriiny
vodopády
NP Etosha
Namibie
Windhoek
Swakopmund
Sossusvlei
Fish River
Canyon

NP Chobe

panorama Dračích hor, hranice Lesotha a JAR

NP Kruger

Bilene

NP Hlane
NP Royal Natal

Maputo
Svazijsko
ISimangaliso
Wetland park
Durban

JAR Maseru
Springbok
Lesotho
Cango
Caves

17500

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20233-01

24.04. - 05.06.

105.000,-

21.000,-

20233-02

14.07. - 25.08.

99.000,-

21.000,-

20233-03

12.09. - 24.10.

105.000,-

21.000,-

20233-04

30.10. - 11.12.

105.000,-

21.000,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.
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 oceánů, Long Street s bary
a krámky dokreslujícími atmosféru 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 – muzeum 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 Amfiteátr, vodopád Tugela – 2. nejvyšší vodopád
světa s celkovou výškou 948 metrů, pláže Indického oceánu
poblíž Durbanu.
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Mosambik

Botswana

11500
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Great
Zimbabwe

Maun

Kimberley

Kapské Město

Zimbabwe
Bulawayo

13.–14. den: ISimangaliso Wetland Park – jedna z největších ekoturistických destinací na světě, . Park chrání pět unikátních
ekosystémů, aktivity v parku fakultativně (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
– prohlídka 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 nepřeberného množství
zvířat, šance vidět „velkou pětku“. Blyde River Canyon – jeden
z největších kaňonů světa, impozantní vyhlídky – Pinnacle

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, vstupy do parků a lokalit: mys Dobré naděje, Royal
Natal, Krugerův národní park, NP Hlane, vesnička Mantenga,
NP Hluhluhve-iMfolozi, NP Etosha, vesnice Himbů, 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
2 700Kč, 160 $), 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.

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 koloniálním centrem.

Afrika

mys Dobré naděje, JAR

Vesnice kmene Himba, Namibie

Zastávka, Namibie

„král zvířat“, NP Etosha, Namibie

31.–32. den: delta řeky Okavango – možnost návštěvy unikátního
ekosystému řeky, která se ztrácí v poušti Kalahari. Fakultativně
dvoudenní exkurze (cca 6 300 Kč) s místními průvodci do delty (přespání ve volné přírodě – unikátní zážitek). Aktivity
v deltě závisejí 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 – peřeje na řece
Okavango, Hoba meteorit – 54 tun těžký, největší železný meteorit na světě, NP Etosha – unikátní národní park na vyschlé

36.–38. den: Spitzkoppe – „africký Matterhorn“, posvátné místo kmene Sanů (původní obyvatelé této části Afriky), bizarní
skály, fakultativně vycházka s místním průvodcem ke skalním
malbám (cca 4 $). Čarokrásné místo s jedinečnou atmosférou.
Atlantický oceán, Swakopmund – malebné městečko na pobřeží
Atlantiku, návštěva muzea krystalů.
39.–40. den: NP Namib Naukluft – cesta divukrásnou Namibskou
pouští, Sesriem – pitoreskní kaňon, který si určitě projděte
krátkou procházkou, Sossusvlei – červené duny Namibské
pouště, jedny z nejkrásnějších a nejstarších na světě, fakultativně výlet 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
– průjezd krajinou západní části Jihoafrické republiky, Kapské
Město, odlet.
43. den: přílet do Evropy.
Žena kmene Herero, Namibie

www.pangeotours.com

29.–30. den: přejezd do Botswany, řeka Chobe – fakultativně safari lodí (cca 46 $) po pravostranném přítoku Zambezi, pozorování hrochů, krokodýlů, slonů, buvolů.

solné pláni (původně největší jezero na světě), safari hotelbusem – jedinečný zážitek s pozorováním zvěře u napajedel,
návštěva domorodé vesnice kmene Himba.
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25.–28. den: Victoria Falls – městečko na zimbabwské straně
Viktoriiných vodopádů. Tržnice s řezbářskými 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 helikoptérou nad vodopády, plavba
po Zambezi při západu slunce, koupání v Devil´s pool (cca 60180 $). Livingstone – turistické středisko na zambijské straně
vodopádů, památník cestovatele Emila Holuba.

z duny č. 45, Namibská poušť, Namibie

Afrika

TO NEJLEPŠÍ Z AFRIKY

NP Serengeti
Arusha

TA N Z A N I E - M A L A W I - Z A M B I E - Z I M B A B W E - B O T S W A N A - N A M I B I E - J A R

Mbeya
NP South
Luangwa

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
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. Seznámíme se s tropickými pralesy, nekonečnými savanami i pouštěmi. Setkáme se s příslušníky mnoha zajímavých národů, nahlédneme do idylických koutů africké
přírody i do rušných měst.

Zanzibar

Iringa

Dar es Salaam

Tanzanie
Malawi
Lilongwe

Zambie
Lusaka
NP Etosha

Swakopmund

Namibie
Windhoek

Viktoriiny vodopády
Maun
Botswana

Sossusvlei
JAR

Fish River
Canyon

Springbok

Kapské Město

15400

Napajedlo v NP Etosha, Namibie

10000

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20254-01

11.06. - 19.07.

105.000,-

31.000,-

20254-02

21.07. - 28.08.

105.000,-

31.000,-

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.

3.–5. den: fakultativně třídenní safari (cca 590 $), zajištěné
místní agenturou, s místními průvodci. Ngorongoro – unikátní
kráter o průměru téměř 20 km na hranici parku 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 pobřeží 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 (ubytování 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 80120 $).
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.
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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 $), fotografování
a pozorování divoké zvěře.
18.–19. den: Lusaka – hlavní město Zambie, prohlídka města,
přejezd do Livingstonu.
20.–23. den: Livingstone – městečko u impozantních vodopádů,
Viktoriiny vodopády – legenda, která předčí veškerá vaše
očekávání . Vodopády navštívíme ze zambijské i zimbabwské strany, z nichž každá nabízí jiný zážitek. Fakultativně
možnost letu helikoptérou nad vodopády (cca 180 $), přejezd
do Botswany, řeka Chobe – fakultativně safari lodí (cca 46 $)
po pravostranném přítoku Zambezi, pozorování hrochů, krokodýlů, slonů, buvolů.
24.–26. den: delta řeky Okavango – možnost návštěvy unikátního
ekosystému delty řeky Okavango, která se ztrácí v poušti
Kalahari . Fakultativně dvoudenní exkurze (cca 6 300 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 železný 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“, posvátné místo kmene Sanů (původní obyvatelé této části Afriky), bizarní
skály, fakultativně vycházka s místním průvodcem ke skalním
malbám (cca 4 $). Čarokrásné místo s mystickou atmosférou.
Atlantický oceán, Swakopmund – malebné městečko na pobřeží
Atlantiku, muzeum krystalů.
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33.–34. den: NP Namib Naukluft – cesta divukrásnou 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 fotografií, Fish River Canyon – „africký
Grand Canyon“, impozantní údolí řeky Fish River, pěší výlet
po okraji kaňonu, přejezd do Jihoafrické republiky.
U dun Sossusvlei, Namibie

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, vstupy do parků a lokalit: Etosha, 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, fakultativní
výlety, nápoje kromě čaje k snídani, stravu na Zanzibaru, vstupní
víza (cca 5 000 Kč, 160 $), 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.

35.–36. den: Springbok – městečko na severu JAR, Namaqualand
– průjezd krajinou západní části Jihoafrické republiky, Kapský
poloostrov – mys Dobré naděje, Boulders – kolonie tučňáků.
37.–39. den: Kapské Město – Stolová hora – impozantní vyhlídka
na město a okolí, prohlídka města, Kirstenbosch – největší africká botanická zahrada, mořské akvárium s faunou dvou
oceánů, Long Street s bary a krámky dokreslujícími atmosféru města, nábřeží a doky Waterfront s pouličními umělci. Odlet
a návrat do Evropy.
dívka, Tanzanie

1.–2. den: odlet z Evropy do Arushe.

Arusha
Tanzania

Afrika

SAVANAMI VÝCHODNÍ AFRIKY

NP Serengeti
Zanzibar

Dar es Salaam

TA N Z A N I E – M A L A W I – Z A M B I E – Z I M B A B W E
Serengeti – národní park známý z příběhů lvice Elsy, Ngorongoro – vyhaslý kráter s obrovskou koncentrací zvěře,
Zanzibar – „ostrov koření“, South Luangwa – safari v úžasném parku na řece Luangwě

NP Mikumi
Mbeya
Iringa
NP South
Luangwa
Zambie

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 pokračovat dále na jih do Malawi ke stejnojmennému jezeru s křišťálovou vodou a bílými
plážemi. Safari v nepříliš známém a neprávem opomíjeném parku South Luangwa jistě nezklame. Cestu zakončíme
u Viktoriiných vodopádů, přírodního divu na řece Zambezi.

Chitimba

Lilongwe

Lusaka

Viktoriiny
vodopády

Malawi

15000

4600

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20251-01

28.06. - 19.07.

65.000,-

31.000,-

20251-02

21.07. - 11.08.

65.000,-

31.000,NP Serengeti, Tanzanie

termín na rok 2021
Termíny na rok 2021 jsou totožné s rokem 2020.

3.–5. den: fakultativně třídenní safari (cca 590 $), zajištěné
místní agenturou, s místními průvodci. Ngorongoro – unikátní
kráter na hranici parku Serengeti o průměru téměř 20 km
, který je domovem většiny nejznámějších druhů afrických
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 pobřeží 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 (ubytování 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 80120 $).

11.–12. den: NP Mikumi – průjezd parkem, pláně v povodí 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 $), fotografování
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 helikoptérou nad
vodopády (cca 180 $). Odlet a návrat do Evropy.
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návštěva v kempu, South Luangwa, Zambie

1.–2. den: odlet z Evropy do Arushe.

www.pangeotours.com

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, 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 2 700 Kč, 160 $), 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.

NP Ngorongoro, Tanzanie

Afrika

VÁNOCE V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE

VÁNOCE A SILVESTR 2020 V JAR

JAR – SVA ZIJSKO – LESOTHO
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
Vánoce a Sivestr na jižní polokouli si zpestříme návštěvou Jihoafrické republiky, o které se právem 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.

NP Kruger
Johanesburg
Dračí hory
JAR
Cango
Caves

Kapské Město

Stolová hora, Kapské Město

skalní masiv Amfiteátr, Lesotho – malebné království v jihoafrických horách.

3.–4. den: Krugerův národní park – nejznámější a největší národní
park Jižní Afriky, ideální místo pro vaše safari, domov nepřeberného množství zvířat, včetně známé „velké pětky“.

12.–13. den: Cango Caves – jeskyně s impozantní výzdobou,
Střelkový mys – nejjižnější bod Afriky, setkání dvou oceánů.

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

14.–15. den: Silvestr v Kapském Městě, Kapské město – Stolová hora
– impozantní vyhlídka na město a okolí, prohlídka města, největší botanická zahrada Afriky, mořské akvárium s faunou
dvou oceánů, Long street s bary a krámky, dokreslující atmosféru města, nábřeží a doky Waterfront – s kolonií místních tuleňů.
16.–18. den: Kapský poloostrov. Mys Dobré naděje – exkurze na
pštrosí farmu, Simons Town – Boulders – kolonie tučňáků, odlet
a přílet do Evropy.

Dračí hory
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NP Kruger

pobřeží u Mysu Dobré naděje

Mys Dobré naděje

Lesotho

pláže
Indického
oceánu

Střelkový mys

17000

5000

1.–2. den: odlet z Evropy do Johannesburgu a přesun k NP
Kruger.

Maseru

Svazijsko

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20231-01

18.12. - 04.01.

45.000,-

27.000,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve formě
plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického doprovodu, tištěný průvodce po trase zájezdu, pojištění
CK proti úpadku, vstupy do vyjmenovaných parků: Mys Dobré
naděje,Royal Natal, NP Kruger, NP Hlane.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, a nevyjmenovaných národních parků, fakultativní výlety, stravu a ubytování na vícedenních fakultativních výletech, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění, letenky včetně tax a poplatků, místní odletové
taxy, dopravu na/z letiště.
Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

domorodá vesnice, Svazijsko

„VESELÉ VÁNOCE“
Tak nám to zase začne……V hypermarketech již od října hrají dokola „rolničky rolničky...“ Lidé chodí ještě pomalu v kraťasech a už je
nad nimi vánoční výzdoba plná dědů Mrázů, skleněných koulí, řetězů a všude dýchá skvělá vánoční atmosféra. Před čtyřmi 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…

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

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 pyramidy
v Chichen Itzá, Uxmalu, 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 Belize.
V Quatemale nás bude čekat perla mayské
historie, město Tikal, a navštívíme také pozůstatky mayského Copánu v Hondurasu.

OKRUH
STŘE DNÍ
AME RIKOU
MEXIKO - BELIZE
GUATEMALA - HONDURAS
TERMÍN 2020
12. 12. 2020 - 06. 01. 2021

www.pangeotours.com

JAR - SVAZIJSKO - LESOTHO
18. 12. 2020 - 04. 01. 2021
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VÁNOCE
V JIHOAFRICKÉ
REPUBLICE

Vánoce a Sivestr na jižní polokouli si zpestříme návštěvou Jihoafrické republiky, o
které se právem 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.
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Ameriky jezdíme už

sv
Pojeďte si s námi splnit
sny!!!

é

JIŽNÍ AMERIKA
A SPOJOVÁNÍ

ZÁJEZDŮ

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

ete ž
ž
Mů třit a .
Kč
uše

00
0
40

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 Tajemná Kolumbie

Můžete ušetřit až 40 000 Kč.
Kromě ušetřené ceny za letenku, která tvoří zhruba třetinu celkové
ceny, každý, kdo si objedná spojené zájezdy získá slevu 3 000 Kč. Navíc
nabízíme možnost zajištění hotelu (využívá posádka) po dobu mezi
spojenými zájezdy. A jaké jsou možnosti?

Tým Pangeo tours

www.pangeotours.com
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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!

3

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 Tajemná Kolumbie
353 Napříč Jižní Amerikou
+ 358 Z Limy na rovník + 361 Tajemná Kolumbie
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Nejčastěji si cestovatelé spojují dva zájezdy, ale možné je spojit i zájezdy tři:

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

Buenos Aires

Santiago

entina
Argentina
Chilan
Mar del Plata
Chile

Osorno

San Carlos
de Bariloche

Punta Tombo

Fitz Roy

Rada Tilly

Río Gallegos

Torres
del Paine

zastávka před masivem Fitz Roy, Argentina

Latinská Amerika

PATAGONIE – ZEMĚ NA KONCI SVĚTA

Puerto
Natales

Punta Arenas

Ushuaia

1.–3. den: odlet do Santiaga de Chile – hlavní město Chile,
prezidentský palác La Moneda, Cerro Santa Lucia – vyhlídka,
„La Piojera“ – památkovým úřadem chráněná hospůdka, kde
můžete ochutnat nápoj „Terremoto - zemětřesení“.

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 jezery a ledovci.

6.–7. den: vulkán Osorno – nejznámější chilská sopka, možnost
krátkého treku, pro otužilce i koupání, Petrohué – vodopády
a peřeje na řece Petrohué.

19.–21. den: Puerto Natales – malý přístav v ústí fjordu jménem
Zátoka poslední naděje, základna pro výlety lodí po chilských
fjordech, 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 položené
město světa, Beaglův kanál – nejjižnější bod cesty, fakultativně
možnost plavby lodí po kanálu (cca 54 $), NP Tierra del Fuego –
turistika na konci světa.

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.

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

10.–11. den: NP Los Alerces (fakultativně - cca 85 $) – turistika
v parku, „jihoamerické sekvoje“, přesun na jih podél andského
masivu, Cesta po RN40, v Argentině proslulé tak jako „Road
66“ v USA.

24.–25. den: Rada Tilly – letovisko na pobřeží Atlantiku, Punta
Tombo (cca 70 $) – největší kolonie tučňáků v JA (fakultativně).

4.–5. den: Chillán – trh uměleckých řemesel, Salto de Laja –
kaskády na řece Laja, Villarica, Pucón – města ležící uprostřed nádherné krajiny jezer a vulkánů, NP Huerquehue – výlet
do pravěku, araukariové lesy, pěší túra v parku.

12.–14. den: přejezd k NP Los Glaciares (fakultativně - cca 60
$), Lago Viedma, masiv Fitz Roy, Cerro Torre – pěší turistika
pod žulovými věžemi, okouzlující horská krajina.

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20351-01

25.01. - 25.02.

87.900,-

34.000,-

20351-02

02.03. - 02.04

87.900,-

34.000,-

termín na rok 2021
21351-01

11.10. - 11.11.

87.900,-

34.000,-

21351-02

15.11. - 16.12.

87.900,-

34.000,-

21351-03

20.12. - 20.01.

87.900,-

34.000,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve formě
plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického
doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, pojištění CK
proti úpadku, vstup do NP Torres del Paine, místní průvodce
v Punta Tombo.
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 poplatků, místní odletové taxy, dopravu na/z letiště.
Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov
Cesta může být realizována opačným směrem.
Zájezd je možné spojit se zájezdem 20357 Velká andská cesta.

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.
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15.–16. den: Calafate, Lago Argentino – jedno z turistických center
argentinské Patagonie, Perito Moreno – 60 m vysoká ledovcová
stěna, impozantní pohled na kry odlamující se z čela ledovce.

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

24300

9000

Stratovulkán Osorno - Chile

Torres del Paine, Chile

CHILE – ARGENTINA – BOLÍVIE – PERU

Peru

Machu Picchu

Lima

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

Cuzco
Bolívie

Paracas
Puno

La Paz

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 podhůřím 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 seznamu UNESCO. Cesta vyvrcholí návštěvou světoznámého ztraceného město Inků Machu Picchu.

Sucre
Potosí

Arica

Salar de Uyuni

El Tatio
San Pedro

Chi

le

Salta

Latinská Amerika

VELKÁ ANDSKÁ CESTA

PŘIPOJTE SI PATAGONII
A PODÍVEJTE SE DO OHŇOVÉ ZEMĚ

NP Talampaya

Aconcagua
Mendoza
Santiago de Chile
Argentina

laguna Chungará, Chile

23800

7200

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20357-01

07.04. - 08.05.

72.900,-

33.500,-

21357-01

02.09. - 03.10.

termín na rok 2021
72.900,-

33.500,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve formě
plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického
doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, pojištění CK
proti úpadku, výlet na Salar de Uyuni, vstup do národního parku
Valle de la Luna.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a nevyjmenovaných 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.
Zájezd může být spojen se zájezdem 20351 Patagonie - země na konci světa.

1.–3. den: odlet do Santiaga de Chile – chilská metropole, palác La
Moneda, galerie, muzea, Cerro Santa Lucia – vyhlídka, Cerro San
Cristobal, vyhlášená hospůdka „La Piojera“, odjezd na sever,
horský průsmyk Cristo Redentor, NP Aconcagua – turistika pod
nejvyšší horou Jižní Ameriky, sintrový most Puente Inca.
4.–6. den: Mendoza – argentinské vinařské centrum, NP Talampaya
– paleontologické naleziště, věže z vulkanického popela a červeného pískovce, La Rioja – jezuitské, 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, etnografické muzeum,
Valle de la Luna – „Měsíční údolí“ 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 největšího měděného
dolu na světě, Arica – metropole chilského severu, „město
věčného jara“, kostel projektovaný slavným architektem
Eiffelem, vojenské muzeum, koupání na plážích Pacifiku.

20.–21. den: La Paz – nejvýše položené hlavní město na světě,
ukázka mestické architektury, čarodějnické trhy, Tiahuanaco
– pozůstatky předinckého ceremoniálního centra , Brána
Slunce a Měsíce, megalitické sochy.
22.–23. den: jezero Titicaca – fakultativně výlet lodí k plovoucím
ostrovům indiánů kmene Uros (cca 10 $), 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 dvanáctibokým kamenem,
indiánské trhy, údolí Urubamba – incké památky v údolí řeky
Urubamby, Pisac, Ollantaytambo, Qenko, Tambomachay,
Machu Picchu
– fakultativně výlet vlakem do ztraceného
města Inků (cca 270 $).
27.–28. den: přejezd andského masivu přes průsmyky v nadmořské 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 130 $).
29.–32. den: Paracas – městečko na pobřeží Pacifiku, fakultativně výlet na ostrovy Ballestas – kolonie lachtanů 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.

www.pangeotours.com

14.–15. den: Laguna Chungará – vysokohorské jezero na bolivijsko-chilské hranici, vulkány Parinacota a Pomerape, 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 , mincovna La
Moneda, fakultativně exkurze do stříbrných dolů v hoře Cerro
Rico (cca 15 $), bílé město Sucre – „americké Athény“, jedno
z nejkrásnějších měst Bolívie .

Indiánka, Peru
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18.–19. den: Uyuni – městečko ležící na okraji solné desky Salar
de Uyuni, hřbitov vlaků, Salar de Uyuni – největší solná pánev
na světě, ostrov Incahuasi se stromovými kaktusy, celodenní
výlet terénními vozy na ostrov obklopený solnou plání (v ceně
zájezdu).
Machu Picchu, Peru

VÝLET NA SALAR DE UYUNI

PERU – BOLÍVIE – ARGENTINA – BRAZÍLIE
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

Lima

Machu
Picchu

Nazca

Expedice napříč jihoamerickým kontinentem začne v Limě na pobřeží Tichého oceánu. Z vyprahlých pouští
pacifického 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 planinou 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 Brazílii návštěvou vodopádů Iguacú a Rio de Janeira na pobřeží Atlantiku.

Cuzco
Puno

Bolívie
La Paz

Salar de Uyuni

vodopády
Iguacú
Salta
Santiago del Estero
Argentina

, unikátní

3.–5. den: Paracas – městečko na pobřeží Pacifiku, fakultativně
výlet na ostrovy Ballestas – kolonie lachtanů (cca 30 $), Nazca
– fakultativně možnost letu nad záhadnými liniemi a obrazci
v poušti (cca 130 $), přejezd andského masivu přes průsmyky
v nadmořské výšce nad 4000 m, průjezd NP Pampa Galeras –
lamy vikuňa, řeka Apurimac – horní tok Amazonky.

16.–17. den: Uyuni – městečko ležící na okraji solné desky Salar
de Uyuni, hřbitov vlaků, Salar de Uyuni – největší solná pánev
na světě, ostrov Incahuasi se stromovými kaktusy, celodenní
výlet terénními vozy na ostrov obklopený solnou plání (v ceně
zájezdu).
18.–20. den: Tupiza – městečko obklopené bizarními pískovcovými kaňony, fakultativně výlet s místní agenturou terénními
auty do kaňonů (cca 35 $), přejezd do Argentiny.

6.–9. den: Cuzco – hlavní město někdejší říše Inků , incké
a koloniální památky, pozůstatky zlatého dvora Coricancha,
Saqsaywaman, zeď s dvanáctibokým kamenem, indiánské
trhy, údolí Urubamba – incké památky v údolí řeky – Pisac,
Ollantaytambo, Machu Picchu
– fakultativně dvoudenní výlet
vlakem do ztraceného města Inků (cca 270 $).

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

10. den: jezero Titicaca – bájné jezero ve výšce 3800 m, fakultativně výlet lodí k plovoucím ostrovům indiánů kmene Uros
(cca 10 $). Puno – město na břehu jezera, přejezd do Bolívie.

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

11.–13. den: Tiahuanaco – pozůstatky předinckého ceremoniálního centra , Brána Slunce a Měsíce, La Paz – nejvýše
položené hlavní město na světě, ukázka mestické architektury, čarodějnické trhy. Možnost fakultativních výletů s místní
agenturou: Sjezd „silnice smrti“ na kole (podmínka pojištění
extrémních sportů) (cca 175-220 $), návštěvu Valle de la
Luna, údolí s pískovcovými věžičkami (cca 30 $). Altiplano –
jízda po náhorní planině v nadmořské výšce 3800 m do hornického Potosí.

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

Tiahuanaco, Bolívie

Rio de Janeiro

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20353-01

14.05. - 14.06.

82.900,-

33.500,-

20353-02

19.06. - 20.07.

82.900,-

33.500,-

termín na rok 2021
21353-01

29.05. - 29.06.

82.900,-

33.500,-

21353-02

03.07. - 03.08.

82.900,-

33.500,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve formě
plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického
doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 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 pojištění,
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.
Zájezd je možné spojit se zájezdem 20358
Desaguadero, směnárnice

30.–32. den: Rio de Janeiro – metropole na pobřeží Atlantiku
, jedno z nejkrásněji položených měst světa, hora Corcovado
se symbolem Ria – světoznámou sochou Krista Vykupitele,
lanovka na Cukrovou homoli, čtyřkilometrová bílá pláž
Copacabana, koupání, svatostánek brazilského fotbalu
Maracaná, sambodrom (okružní jízda po městě v ceně zájezdu). Odlet a návrat do Evropy.
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14.–15. den: Potosí – hornické město, koloniální centrum , 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 $).

San
Ignacio

21200

7200

1.–2. den: odlet do Limy, Lima – hlavní město Peru
Muzeum zlata, koloniální architektura.

www.pangeotours.com

Brazílie

Peru

vodopády Iguacú

Latinská Amerika

NAPŘÍČ JIŽNÍ AMERIKOU

Rio de Janeiro, Brazílie

Z LIMY NA ROVNÍK

Ekvádor
Mitad del Mundo

PERU – EK VÁDOR

Cotopaxi

Quito – hlavní město Ekvádoru, Sipán – největší archeologický objev minulého století, Chavín de Huantár – naleziště
nejstarší peruánské kultury, Cotopaxi – nejznámější sopka Ekvádoru

Quito

Quilotoa

Baňos
Ingapirca

Cuenca
Máncora

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“.

Peru

Piura
Sipán

Cajamarca

Yungay

Trujilo

Latinská Amerika

PRODLUŽTE SI ZÁJEZD AŽ DO KOLUMBIE

Huascarán
Chavín de Huántar

Sechín

Lima

Cordillera Blanca

22500

letenka

termín

cena zájezdu

orientační cena

20358-01

25.07. - 20.08.

59.900,-

39.000,-

21358-01

29.04. - 25.05.

termín na rok 2021
59.900,-

39.000,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve formě
plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického
doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, 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 20361 Tajemná Kolumbie.
Puya Raymondi, NP Huascarán

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.

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.

4.–7. den: Bílé Kordillery, Chavín de Huántar – zachovalé archeologické naleziště nejstarší peruánské kultury s podzemím
, jezero Querococha. Uvidíme živoucí fosilie Puya Raimondii
Město Huaráz, „pohřbené město Yungay“ – návštěva místa a pietního hřbitova, NP Huascarán – túra v nejhezčí části Bílých
Kordiller pod Huascaránem, od jezer Llanganuco k Lago 69.
Návštěva památníku tragicky zahynulé československé expedice v roce 1970.

15.–16. den: Máncora – nejlepší peruánské letovisko – relaxace
a koupání v Pacifiku. Přejezd do Ekvádoru.

8.–9. den: Sechín – kultovní a obětní místo předinckých 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 .

pod Huascaránem

17.–18. den: Cuenca – nejhezčí město Ekvádoru , Ingapirca – nejsevernější výspa incké říše, Baňos – město 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.

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.

25.–27. den: Quito – hlavní město Ekvádoru, staré koloniální centrum , Mitad del Mundo – turistický komplex na rovníku. Odlet
z Quita, návrat do Evropy.

Peru babička

reliéfy, Sechín, Peru
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4000

PERU – BOLÍVIE – CHILE
Titicaca – jezero ležící na hranici Peru a Bolívie, La Paz – sídlo bolivijské vlády, Machu Picchu – ruiny inckého
kultovního města v peruánských Andách.

Peru
Lima

Machu Picchu

e

Paracas

Arequipa

Na této cestě uvidíme vše podstatné z Peru a Bolívie. V Chile navštívíme severní část s Aricou, městem věčného jara,
národní park Lauca na bolivijské hranici s nádhernými vulkány Parinacota a Pomerepe tyčícími se nad hladinou
jezera Chungará. V Bolívii nás budou čekat klasické památky v Potosí a Sucre, městech zapsaných na seznamu
UNESCO, a navštívíme i záhadné Tiahuanaco. K nezapomenutelným zážitkům bude bezesporu patřit výlet na největší
solnou desku na světě, Salar de Uyuni. V Peru pak uvidíme legendární jezero Titicaca s plovoucími ostrovy indiánů
kmene Uros, hlavní město incké říše Cuzco i tajemné Machu Picchu. Z ptačí perspektivy si prohlédneme legendární
obří kresby na planině Nazca.

La Paz

Potosí
Arica
Chile

Salar de Uyuni

21000

6300

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

21354-01

07.08. - 29.08.

54.500,-

39.000,-

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

Huacachina

Latinská Amerika

PO STOPÁCH INDIÁNSKÝCH KULTUR

1.–3. den: odlet do Limy a dále do Cuzca.
4.–6. den: Cuzco – hlavní město někdejší říše Inků, směs inckých
a koloniálních památek, pozůstatky zlatého dvora Coricancha,
pevnost Saqsaywaman, zeď s dvanáctibokým kamenem,
indiánské trhy, Machu Picchu (cca 270 $) – fakultativně výlet
vlakem k nejznámější incké památce, svaté údolí řeky Urubamba
– incké památky Pisac, Ollantaytambo, Qenco, Tambomachay.
7.–9. den: jezero Titicaca – fakultativně výlet lodí k plovoucím
ostrovům indiánů kmene Uros (cca 10 $), přejezd do Bolívie,
Tiahuanaco – pozůstatky předinckého města, Brána Slunce
a Měsíce, La Paz – nejvýše položené hlavní město na světě,
ukázka mestické architektury, čarodějnické trhy, Altiplano – jízda po náhorní planině v nadmořské výšce 3800 m.
10.–12. den: Potosí – návštěva mincovny La Moneda, fakultativně exkurze do stříbrných dolů v hoře Cerro Rico (cca
15 $), bílé město Sucre – „americké Atény“, jedno z nejkrásnějších měst Bolívie, unikátní stopy dinosaurů ve stěně místního
lomu (fakultativně).

13.–14. den: Uyuni – městečko ležící na okraji solné desky Salar
de Uyuni, hřbitov vlaků, Salar de Uyuni – největší solná pánev
na světě, „Ostrov rybářů“ se stromovými kaktusy, celodenní
výlet terénními vozy na ostrov obklopený solnou plání (v ceně
zájezdu).
15.–17. den: Laguna Chungará – přejezd do Chile, malebné horské
scenerie v okolí laguny Chungará a vulkánů Parinacota
a Pomerape ve výšce 4500 m, lamy viku-ně, andské činčily
– viskače, Arica – přístav na pobřeží Pacifiku, město věčného
jara, nejsevernější chilské město.
18.–19. den: Arequipa – druhé největší město Peru, pod sopkou
Misti, klášter Santa Catalina – město ve městě, jedinečná ukázka
koloniální architektury, Nazca – záhadné linie a obrazce v poušti (cca. 130 $), fakultativně možnost letu nad planinou, Paracas
– městečko na pobřeží Pacifiku, fakultativně výlet na ostrovy
Ballestas (cca 15 $).
20.–23. den: Lima – hlavní město Peru, unikátní Muzeum zlata,
koloniální architektura. Odlet z Limy a návrat do Evropy.
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Bolívie

KOLUMBIE, EK VÁDOR

Cartagena de Indias

Cartagena – perla koloniálních měst, N. P. Tayrona – divoké pobřeží, nádherné pláže, San Agustín, Tierradentro –
unikátní archeologické lokality, scenérie v poušti Tatacoa, Bogotá – beze slov, tu musí vidět každý. A mnoho dalšího.

Bucaramanga

MÁME NEJŠIRŠÍ PROGRAM ZE VŠECH!!! Ač tajemná, otevírá svoji náruč. Krajina, s pověstí nebezpečí a válek drogových gangů, je dnes ve skutečnosti úplně jiná, bezpečná. Ochotní a usměvaví lidé na severu, na jihu 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. Polovina světové produkce smaragdů pochází právě
z kolumbijských dolů. Navštívíme Cartagenu – jedno z nejhezčích měst v Jižní Americe i Bogotu a další města. N.P.
Tayrona s divokým pobřežím i nádhernými plážemi. Archeologické lokality San Augustin a snad i Tierradentro.
A bude toho ještě víc! Vydejte se tedy s námi na cestu, zájezd doporučujeme spojit se zájezdem“ Z Limy na rovník“.

Medellin
Bogotá

Tierradentro

Kolumbie

Popayán

San Agustín
Pasto

Quito

Latinská Amerika

TAJEMNÁ KOLUMBIE

Santa Marta

Ekvádor

21000

3000

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20361-01

24.08. - 18.09.

65.500,-

30.000,-

21361-01

01.04. - 26.04.

65.500,-

30.000,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve formě
plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického
doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, 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 20358 Z Limy na rovník.
přehrada Guatapé

Cartagena

termín na rok 2021

1.–3. den: Odlet z Evropy do Cartageny, návštěva nejkrásnějšího koloniálního města v Kolumbii . Fakultativně celodenní výlet lodí na souostroví Islas del Rosario, korálové ostrovy,
šnorchlování, mořské akvárium, pláž Playa Blanca, karibský
skvost. (podle aktivit cca 30 - 50 $)
4.–7. den: Volcan de Lodo El Totumo – bahenní koupel s léčebnými
účinky, Santa Marta, jedno z nejstarších měst Kolumbie a místo kde zemřel osvoboditel Jižní Ameriky – Simon Bolívar. N.P.
Tayrona – nádherné pláže, možnost treku pralesem do Pueblita
– vesničky starší, než legendárni Ciudad Perdida. Přesun
podhůřím And k městu Medellín.
8.–9. den: Medellín, prohlídka hlavního města regionu Antioquia,
druhého největšího města Kolumbie. La Piedra del Peňol – 200
metrů vysoký žulový monolit s nádhernou vyhlídkou, 650
schodů do nebe.

13.–16. den: Bogotá – hlavní město s nejvýznamnějším muzeem
zlata na světě, koloniální čtvrť La Candelaria, muzea, galerie
a historické památky. Poušť Desierto de la Tatacoa – pískovcové
skály mnoha barev, bazény v poušti!!
17.–19. den: Podaří se nám navštívit Tierradentro? Úžasný
archeologický areál s obřími pohřebními komorami dávné
civilizace. San Agustín – až 7 metrů vysoké kamenné sochy
u hrobů tajemné kultury. Tyto dva archeologické areály jsou
opravdovou lahůdkou pro laiky i odborníky.
20.–23. den: Salto Mortiňo – 140 metrů vysoký vodopád, průjezd
N.P. Puracé. Popayán – bělostné univerzitní město spisovatelů,
malířů a básníků, muzeí a kostelů. Přejezd přes průsmyky And
s krásnými výhledy v dramatické krajině; plantáže cukrové
třtiny v rovinách. Pasto – koloniální architektura, 12 kostelů,
malé muzeum zlata, návštěva kostela Santuario de las Lajas –
„kolumbijské Lurdy“, překrásný kostel nad řekou Rio Guaitara.
Přejezd do Ekvádoru.
24.–26. den: Quito – prohlídka ekvádorské metropole, návštěva
monumentu na rovníku, odlet a přílet do Evropy.
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Desierto de Tatacoa

10.–12. den: Bucamaranga, prohlídka města kterému se přezdívá
“Město Parků” a je známo kávovými plantážemi na okolních
svazích. Kaňon Chicamocha. Více než 6ti kilometrová lanovka,
kterou se můžete spustit z hrany kaňonu na dno a pak až
na jeho druhou stranu. Villa de Leyva. Půvabné město, kde se
zastavil čas. Možnost výletů po okolí - paleontologické muze-

um, treky okolní přírodou. Vodopády, jezera. Zipaquirá – unikátní katedrála v solném dole.

u La Piedra del Peňol

krásná a tajemná

Latinská Amerika

Z MEXIKA DO PANAMY
M E X I K O – G U AT E M A L A – H O N D U R A S – N I K A R A G U A – K O S TA R I K A – P A N A M A
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

Mexico City

Veracruz
Villahermosa

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 mayských měst. Uvidíme celou řadu aktivních vulkánů, projedeme deštné
pralesy a navštívíme jednu z největších staveb 20. století – Panamský průplav. Zblízka poznáme všední život přátelských místních obyvatel.

Tikal
Palenque

Antigua

Tegucigalpa
Copán Managua
San José

Cahuita

Panama
City

NP Manuel Antonio

22800

6100

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20332-01

10.10. - 09.11.

78.500,-

27.000,-

termín na rok 2021

NP Manuel Antonio, Kostarika

21332-01 11.02. - 13.03.

1.–2. den: odlet do Mexico City – prohlídka hlavního města Mexika
a centra aztécké říše , Národní antropologické muzeum, Zócalo
– největší náměstí v Americe s katedrálou, mrakodrap Torre
Latinoamericano s vyhlídkovou terasou.
3.–4. den: Teotihuacán – Cesta mrtvých, pyramida Slunce a Měsíce,
Quetzalcoatlův chrám , Cholula – největší 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 červenolících, La Venta – olmécké kamenné
hlavy, Palenque – pozůstatky mayských staveb uprostřed džungle
, observatoř, chrám nápisů s hrobkou krále Pacala, Aqua Azul
– kaskádové vodopády uprostřed deštného pralesa, koupání, San
Cristóbal de Las Casas – metropole mexického Chiapasu, malebné
indiánské trhy, horská příroda státu Chiapas, Montebello – kouzelná jezera na guatemalské hranici, vápencové jeskyně, přejezd
do Guatemaly.
10.–11. den: Atitlán – jezero mezi třemi vulkány, fakultativně výlet lodí
po jezeře do tří domorodých osad (cca 16 $).
12.–13. den: Antigua Guatemala – krásné starobylé koloniální město
, původně hlavní město země.
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14.–15. den: Tikal – největší město mayské civilizace , 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 vodopád, koupání v řece,
přejezd do Nikaragui.
18.–20. den: León – jedno z nejstarších a nejzachovalejších měst
země , koloniální architektura, vulkán Mombacho – vyhaslá sopka
u jezera Nikaragua, fakultativně možnost výletu terénním autem
na vrchol sopky, naučná stezka kolem kráteru v horském mlžném
lese (cca 20 $), Granada – nejstarší španělské město na březích
jezera Nikaragua, koloniální budovy, vulkán Masaya – činná sopka,
vyhlídka do 300 m hlubokého kráteru, přejezd do Kostariky.

27.000,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve formě
plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického
doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, pojištění CK proti
úpadku, vstupy do vyjmenovaných lokalit: Aqua Azul, Montebello,
Pulhapanzak, vulkán Masaya.
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 poplatků, místní odletové taxy, dopravu na/z letiště.
Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov
Cesta může být realizována opačným směrem.
guatemalští domorodci

21.–23. den: Monteverde – horský mlžný les kostarických hor, fakultativně traily a naučné stezky v pralese, visuté mosty, pozorování
kolibříků (cca 5 - 70 $).
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 – aktivní vulkán obklopený horským
mlžným lesem.

78.500,-

Monteverde, Kostarika

26.–27. den: Manuel Antonio – pacifický přímořský národní park, kouzelné pláže, volný program, relaxace.
28.–31. den: Las Lajas – pláže u Tichého oceánu, koupání, Panama
City – hlavní město, moderní čtvrtě s mrakodrapy, koloniální čtvrť
Casco Viejo, prezidentský palác Casa de las Garzas (Volavčí dům),
Panama el Viejo – pozůstatky staré Panamy, Panamský průplav,
zdymadla Miraflores – Muzeum výstavby kanálu, pozorování zaoceánských lodí proplouvajících zdymadly. Odlet a návrat do Evropy.

Nikaragua - Ometepe
vulkán Masaya, Nikaragua

Uxmal
Veracruz Villahermosa
Mexico City
Oaxaca

M E X I K O – B E L I Z E – G U AT E M A L A – H O N D U R A S

Tulum

Tikal
San Cristobal
Atitlán
Antigua

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

Belize City
Copán

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 pyramidy v Chichen Itzá, Uxmalu, 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 Belize. V Guatemale nás bude čekat perla mayské historie, město Tikal,
a navštívíme také pozůstatky mayského Copánu v Hondurasu.

21700

5600

Latinská Amerika

Mérida

OKRUH STŘEDNÍ AMERIKOU

Chichén Itzá

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20331-01

13.11. - 08.12.

67.500,-

24.500,-

20331-02

12.12. - 06.01.

67.500,-

24.500,-

termín na rok 2021
67.500,-

24.500,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve formě
plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického
doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, pojištění CK proti úpadku, vstup na Aqua Azul.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a národních parků a lokalit,
fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, cestovní pojištění, poplatky za přejezdy hranic (cca 60 $), letenky včetně tax
a poplatků, místní odletové taxy, dopravu na/z letiště.
Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov
Cesta může být realizována opačným směrem.
“úsměv”, Guatemala

jezero Atitlán, Guatemala

21331-01 12.01. - 06.02.

1.–2. den: odlet do Mexico City, Teotihuacán – pyramidy 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 pohořím Sierra Madre,
koupání v Pacifiku. 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 jezeře do tří domorodých
osad na břehu jezera (cca 16 $), Guatemala Antigua – nádherně
zrekonstruované někdejší hlavní město Guatemaly ležící pod
třemi vulkány .
11.–12. den: Copán – mayské „město stél“ v Hondurasu
na hranicích s Guatemalou , sochy místních králů, schodiště
hieroglyfů.

18.–19. den: Mérida – prohlídka města s koloniální architekturou,
Uxmal – kultovní mayské město s unikátní oválnou pyramidou
, Kabah – pozůstatky mayských staveb.
20.–21. den: Palenque – pozůstatky mayských staveb uprostřed
džungle , observatoř, chrám nápisů s hrobkou krále Pacala.
Aqua Azul – kaskádové vodopády uvnitř horského pralesa,
La Venta – park a muzeum pod širým nebem, olmécké kamenné
hlavy, malá zoologická zahrada.
22.–23. den: Salto de Eyipantla – pralesní vodopád vysoký
50 metrů. Catemaco – jezero uprostřed deštného 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 muzeum, Zócalo –
největší náměstí v Americe s katedrálou, mrakodrap Torre
Latinoamericano s vyhlídkovou terasou. Odlet z Mexico City
a návrat do Evropy.
Aqua Azul, Mexiko
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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, fakultativně 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, kamenný mayský kalendář,
posvátný Pramen obětí (cenote).

Kukulkanova pyramida, Chichén Itzá, poloostrov Yucatan

v horách Guatemaly

Asie

TURECKO

Bulharsko

TURECKO
Pamukkale – „Bavlněný zámek“ – travertinové kaskády, Goreme – podzemní křesťanské chrámy v centrálním Turecku, Trója – ruiny bájného antického města, Istanbul – metropole ležící na dvou kontinentech, Nemrut Dagi – hora
s obrovskými sochami krále Antiocha

Istanbul

Göreme

Pamukkale
Alanya

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, navštívíme bájnou Tróju, 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 Antalya a samozřejmě navštívíme
“bavlněný zámek” Pamukkale s nádhernými travertinovými kaskádami a bazény.

Turecko

Ankara

Trója
Pergamon

Adana

Kahta

Anamur

7300

zájezd

termín

cena zájezdu

20401-01

25.09. - 11.10.

36.400,-

termín na rok 2021
21401-01

26.09. - 12.10.

36.400,-

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, stravu v hotelbusu ve formě
plné penze bez nápojů, ubytování v hotelbusu, služby technického
doprovodu, tištěného průvodce po trase zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů, národních parků a lokalit, fakultativní výlety, nápoje kromě čaje k snídani, vstupní víza, cestovní
pojištění.
Odletová místa: České Budějovice, Praha

Hagia Sophia

Pergamon

1.–3. den: odjezd z Českých Budějovic a Prahy, přesun přes
Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Bulharsko do Turecka.

Göreme

4.–5. den: Istanbul – velkoměsto na rozhraní dvou kontinentů,
bazar, Modrá mešita, Hagia Soﬁa, palác Topkapi, Ankara – prohlídka
hlavního města Turecka.
6.–7. den: Göreme – nádherné skalní město, „muzeum v přírodě“
– největší náboženský komplex Kapadocie, skalní kostely
s freskami, „pohádkové věže“, Kahta – výchozí místo na cestě
na Nemrut Dagi, na vrcholu hrobka a obrovské sochy krále
Antiocha (fakultativně).
Kapadocie
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8.–9. den: Adana – druhá největší mešita v Turecku Sabanci
Merkez Kami.
10.–12. den: turecká riviéra, Anamur – hrad na mořském pobřeží,
Nebeská propast – 452 schodů na dno impozantní propasti,
Alanya – relaxace u moře.
13.–14. den: Pamukkale – „bavlněný zámek“, travertinové
kaskády a ruiny antických lázní Hierapolis, Efesos – zříceniny
antického města, Pergamon – antické ruiny.
15.–17. den: Troja – ruiny legendárního města krále Priama, přesun přes Bulharsko, Srbsko a Maďarsko do ČR.
Nemrut Dagi

FILIPÍNY - RÁJ TISÍCE OSTROVŮ
FILIPÍNY

Sagada Luzon

Banaue
Baguio

Základní program

Asie

NEHOTELBUSOVÝ ZÁJEZD

Banaue – dva tisíce let staré rýžové terasy, Bohol – “čokoládové hory”, domov Nártouna filipínského, Palawan –
přezdívaný „poslední ráj“, Bantayan – relaxace na panenských plážích, šnorchlování na korálových útesech
Tento program, který připravil náš průvodce Martin Primas, žijící na Filipínách, nabízí jedinečnou možnost poznat
pět filipínských ostrovů během jedné cesty, každý z ostrovů vám nabídne jedinečné zážitky. 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 – nártouna filipínského. Na ostrovech Cebu, Bantayan a Palawan si užijete relaxaci,
koupání a šnorchlování na tropických plážích.

Manila

Prodloužení
na ostrově Palawan

Ban

taya

El Nido

n

Palawan
Bohol

Puerto Princesa
Filipíny

24500

orientační cena

20473-01

07.03. - 22.03.

38.900,-

25.000,-

20473-02

14.11. -29.11.

38.900,-

25.000,-

20474-01

07.03. - 26.03.

46.700,-

25.000,-

20474-02

14.11. - 03.12.

46.700,-

25.000,-

cena zahrnuje (základní verze): ubytování 12x v dvoulůžkových pokojích se snídaní v turistických hotelech, 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 na
Luzonu, Boholu a Cebu, jeepney v horách a taxi ve městech, loď
na jezeře Taal, loď Cebu - Bohol – Cebu , trajekt Cebu - Bantayan
– Cebu, vstupné na sopku Taal, rýžové terasy Batad, jeskyně v
Sagade, vodopády Kawasan, čokoládové 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, celodenní lodní výlet v zálivu Bacuit El Nido, vstupné a permity do NP
Bacuit v El Nido, NP Underground River - podzemní řeka, česky
mluvícího průvodce.
Cena nezahrnuje: vše, co není uvedeno výše především pak fakultativní výlety a dopravu nad rámec programu,, stravu krome snídaní
, letenku Evropa - Manila - Evropa včetně odletových tax a poplatků, mezinárodní odletovou taxu v Manile, permit na pozorování či
šnorchlování s velrybími 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 cen místních letenek,
pokud dojde ke změně cen letenek, bude nutné navýšení ceny.
Uvedená cena letenky je orientační a bude pro zájemce o zájezd
poptána podle velikosti skupiny a aktuální nabídky leteckých
společností.
Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

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 nejaktivnějších
filipínských vulkánů v jeho středu, lodí přes jezero a dále
pěšky nebo na koňských hřbetech na vrchol vulkánu. V podvečer pamětihodnosti Manily – historická čtvrť Intramuros,
Rizalův park.

11.–14. den: přesun na nádherné bílé liduprázdné pláže tropického ráje ostrova Bantayan. Na rozdíl od vyhlášené pláže na
Boracay nenarazíte na davy turistů a hlučné diskotéky, relaxace pod palmami, koupáni v průzračném smaragdovém moři,
lodičkou na korálové útesy Virgin Island, procházkou či na kole
po okolních vesničkách za milými domorodci.

4. den: Prejezd na sever Luzonu do oblasti centralnich Kordiler

15.–16. den: odjezd na letiště a odlet přes Manilu do Evropy.

5.–6. den: návštěva nejatraktivnějších lokalit v okolí města
Banaue. Pěší treking v oblasti centrálních Kordiller, rýžové
terasy staré 2 500 let, vesničky původních obyvatel kmene
Ifugao, koupání pod vodopády, návštěva etnografického
muzea (místo trekingu je alternativně možné počkat na základně, s individuálním programem v okolí).

Možnost prodloužení na ostrově Palawan (kód 20474):

7.–8. den: Sagada – zapomenutý kout uprostřed divukrásné
přírody, visící rakve v Údolí ozvěn, jeskyně, po klikaté „zig zag
road” – silnici tisíce serpentin ve výši 2000 metrů nad mořem,
s výhledem na nejvyšší horu Luzonu Mt. Pulag 2622m, do
města květin a lidových léčitelů Baguio. Přesun zpět do
rozpálených nížin a odlet do tropické oblasti Visayského
souostroví.
9. den: ostrov Bohol – „Čokoládové kopce“ – unikátní
scenérie souměrně tvarovaných kopečků (přibližně 1400),
výstup na panoramatickou vyhlídku, návštěva chovné stanice nejmenšího primáta na světě a symbolu země nártouna
filipínského, nejstarší španělské kostely na Filipínách.
10. den: podél jižního pobřeží ostrova Cebu do Oslobu – nezapomenutelný zážitek v podobě pozorování nebo šnorchlování s velrybím žralokem – největší rybou na světě, (místní
žraloci měří 8 – 10 m), (fakultativně, cca 500 Kč), vodopády
Kawasan – kaskády vodopádů s průzračnými jezírky na stejnojmenné řece, koupání, Cebu City – relikvie raného křesťan-

rýžové terasy, Banaue

ství Santa Nino – filipínské jezulátko a Magelanův kříž – místo
prvního křestu v zemi.

15. – 20. den: pokračování zájezdu – odlet na ostrov Palawan
– nejodlehlejší ostrov s nedotčenou přírodou a souvislým
porostem džungle, hlavni město Puerto Princesa a zajímavosti ve městě a okolí, El Nido – jedna z nejkrásnějších 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.
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termín

El Nido, Palawan

letenka

zájezd

filipínský bůh rýže

3400

Asie

VELKÁ CESTA INDOČÍNOU

NEHOTELBUSOVÝ ZÁJEZD

VIETNAM – K AMBODŽA – THAJSKO

Hanoj

Hanoj – hlavní město Vietnamu, Hue – jedna z prvních vietnamských lokalit zařazena na seznam Unesco, Nha Trang
– město je známé zejména díky své mořské pláži (7km), Angkor - archeologické naleziště
Hoi An

Thajsko

Pavel Zvolánek vás během téměř měsíční cesty provede po nejkrásnějších místech bývalých francouzských kolonií,
projedete se lodí po smaragdové zátoce Halong, světem vápencových homolí i po Mekongu, „živoucí tepně Indočíny“,
uvidíte nádherné scenerie krajiny rýžových polí, navštívíte hlavní město Vietnamu Hanoj s Ho Či Minovým mauzoleem, bývalé císařské město Hue, plovoucí trhy, úžasný chrámový a palácový komplex Angkor Wat, pulzující Bangkok.
Zájezd je možné doplnit týdenní cestou Laosem.

Bangkok
Kambodža

Vietnam

Phnompenh

Nha Thang
Ho Či minovo město

24000

2700

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20458-01

07.11 - 02.12.

68.800,-

20.000,-

Tam Coc

Cena zahrnuje: kompletní místní dopravu, ubytování v hotelech turistické kategorie, služby českého delegáta a dle potřeb místního
průvodce, pojištění CK proti úpadku, informační materiály.
Cena nezahrnuje: vstupní víza, vstupy do objektů, národních parků
a lokalit, stravu, cestovní pojištění, letenku včetně poplatků a tax,
místní odletové taxy, dopravu z/na letiště.
Odletová místa: Praha, Vídeň, Mnichov

1.–2.den: odlet z Prahy, Hanoj – krátké seznámení s městem,
vietnamské vodní loutkové divadlo.
3.–5. den: tři dny na vodě. Plavba lodí ve spektakulární zátoce
Halong, erozí modelované vápencové útvary, jeskyně Thien Cung
a Hang Dau Go. NinhBinh – Halongnazemi, místo, kde se točil film
Indočína. Na lodi po kanálu obklopeném rýžovými poli, nádherné scenerie. Voňavá pagoda dostupná lodí po řece Yen,
jeskyně, pagody.

14. den: Saigon – dnes Ho Či Minovo Město, bývalá metrole
Jižního Vietnamu, tržnice Binh Tay, Čínské město, pozůstatky francouzské kolonizace – katedrála Notre Dame, Stará
pošta. Působivá Pagoda nefritového císaře, Palác sjednocení,
Muzeum válečných pozůstatků. Začíná zájezd 20455.
15. den: návštěva mše původního vietnamského náboženství
Cao Dai, působivá barvitá podívaná. Cu Chi – síť podzemních
tunelů, městečko pod zemí i základna bojovníků Vietkongu.

6. den: Hanoj – prohlídka hlavního města Vietnamu. Stará čtvrť,
Chrám literatury – první univerzita ve Vietnamu, Ho Či Minovo
mauzoleum, přesun do Hue.

16.–18. den: delta Mekongu – „řeka devíti draků“, rýžová miska
Vietnamu, síť kanálů, domácích dílniček, fotogenické plovoucí
trhy. Přesun do hlavního města Kambodže Phnompenhu.

7. den: Hue – plavba po Voňavé řece k hrobkám vietnamských
císařů, místní tržnice, příjemná atmosféra bývalé vietnamské
metropole .

19.–20. den: Phnompenh – kdysi Rudými Khmery zcela vylidněná a dnes již opět pulzující metropole Kambodže, nábřeží
Mekongu, prohlídka královského paláce, Stříbrná pagoda,
smutně proslulá vražedná pole Killing Fields, vězení Rudých
Khmerů S 21, přesun do Siem Reapu.

8. den: Hoi An – , „vietnamský Český Krumlov“, půvabné
městečko, kde se mísily kultury vietnamské, čínské i japonské, domy čínských klanů, japonský zastřešený most, lokální
kulinářské speciality.
9.–10. den: podél pobřeží do Nha Trangu. Zastávka v My Lai,
vesničce, kde během vietnamské války americká armáda zmasakrovala na pět set místních obyvatel. Tato tragédie se stala
obratem ve vývoji celého konﬂiktu.

www.pangeotours.com

11.–14. den: Nha Trang – známé letovisko vietnamské riviéry,
odpočinek na bílých plážích si zpestříme výlety na nedaleké
ostrůvky spojenými s koupáním a šnorchlováním. Zájezd
č. 20468 odlet do Evropy, zájezd 20458 přesun do Saigonu.

Tento zájezd 20458 na 26 dnů lze rozdělit na dva samostatné
zájezdy:
1) Severní a centrální Vietnam

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20468-01

07.11. - 20.11.

40.900,-

20.000,-

2) J. Vietnam, Kambodža, Bangkok

letenka

zájezd

termín

cena zájezdu

orientační cena

20455-01

18.11. - 02.12.

43.000,-

20.000,-

21.–22. den: Angkor – fantastické khmerské chrámy, některé
zcela pohlcené džunglí, možnost prohlídky Angkoru z koše
vyhlídkového balonu, obří siluety kamenných chrámů, fotogenický východ slunce, novější historie Kambodže v muzeu
pozemních min, tržnice města Siem Reap, khmerské tance
i nahlédnutí pod pokličku khmerské kuchyně.
23.–26. den: přesun do Bangkoku a prohlídka thajského
hlavního města, královský palác s chrámem smaragdového
Buddhy, chrám ležícího Buddhy Wat Pho – centrum thajské
masáže, chrám úsvitu Wat Arun, plavba po kanálech řeky
Chao Phraya, hadí farma, královské loděnice, odlet a návrat
do Evropy (konec zájezdů 20455, 20458).

Další Asijské zájezdy, programy ktěmto zájezdům
naleznete na našich webových stránkách.

JIŽNÍ VIETNAM, KAMBODŽA, BANGKOK,
LAOS, SEVERNÍ THAJSKO
25 DNŮ - 64 500 KČ + LETENKA
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BANGKOK, LAOS, SEVERNÍ THAJSKO
15 DNŮ - 48 900 KČ + LETENKA
Hanoj

VÍCE NA WWW.PANGEOTOURS.COM

Eude

BALI – FLORES – KOMODO – RINCA – K ANAWA

Bajawa

Asie

VELKÁ CESTA VÝCHODNÍ INDONÉSIÍ

NEHOTELBUSOVÝ ZÁJEZD

Pavel Zvolánek vás provede po nejkrásnějších místech východní Indonésie. Z ostrova bohů a tanečnic Bali přeletíme
na Flores, kde vás budou provázet kužely vulkánů, bohatá zeleň tamní přírody i unikátní jezera Kelimutu, jenž
neustále mění svoji barvu. Na Komodu se setkáte s největšími ještěry světa varany komodskými a odpočinete si na
půvabném ostrově Kanawa.

Ruteng
Kanawa
Komodo

Dempasar

Bali

23000

termín

cena zájezdu

orientační cena

20460-01

16.09. - 03.10.

62.000,-

18.000,-

Cena zahrnuje: kompletní místní dopravu, transfery, vany, lodě, ubytování v hotelích turistické kategorie se snídaní, služby českého
delegáta a dle potřeb místního průvodce
Cena nezahrnuje: letenky, vstupní víza, vstupy do objektů, národních
parků a lokalit, stravu, cestovní pojištění, spropitné, osobní náklady, sportovní vybavení, náklady způsobené vyšší mocí.
Odletová místa: Vídeň, Praha

Na tuto cestu navazuje program Velká cesta východní Indonésií – Bali, Sulawesi, Papua, Raja Ampat, zahrnujícíopravdovoulahůdku mořský ráj v srdci korálového trojúhelníku RajaAmpat řadící se mezi světovou špičku pro
potápění a šnorchlování. Výlety na kouzelné pláže, obří přírodní podmořské akvarium.
Vícena www.pangeotours.com
1.-3.den: odlet z Evropy, přílet na Bali, Relax u moře v Sanuru,
odpolední návštěva Kuty s možností nákupů, romantický
západ slunce.
4.-5.den: Bali –Ende – Moni - Kelimutu – Riung.
Přelet do Ende na východním Floresu a přesun do vesnice
Moni. přírodní zázrak Kelimutu s unikátními jezery měnícími barvu. V době objevení měla tato jezera barvu červenou, modrou
a bílou. Vesnice Kowanara známou svými lvími domy a posvátným hřbitovem. Přesun do Riungu.
6.-7.den: Riung – Bajawa – Ruteng
Na lodi k 17 ostrovům s bílými plážemi a korálovými zahradami. Mangrovníkový les s netopýry. Přírodní park chránící systém podzemních vod. Horké prameny v Soa. Přesun do Bajawy.
Bajawa se nachází v megaliticky bohaté oblasti osídlené etnikem Ngada. Tradiční vesnice leží v krásné vulkanické oblasti,
které dominuje 2245 metrů vysoký Gunung Inerie. Domorodci
ve svém náboženství uctívají předky. Návštěva vesnice Gurusina,
Jezero Ranamese. Ruteng – centrum etnika Manggarai.

NOVINKA
VELKÁ CESTA ZÁPADNÍ INDONÉSIÍ
5. 9. - 30. 09. 2020
109 000 KČ + LETENKA
VÍCE NA WWW.PANGEOTOURS.COM

8.-9.den: Ruteng – Labuanbajo – Komodo
Tradiční vesnice etnika Manggarain – Rutengpuu s unikátním
tvarem jejich domů. Přejezd na západní konec Floresu do
Labuanbaja. Panorama nádherných rýžových polí v pozadí se
suchými pahorky. Výprava za komodskými varany, největšími
ještěry světa, vyskytujícímí se pouze v této oblasti. Treking na
ostrově Komodo, domova komodského draka. Šnorchlování u
ostrova Bidadari.

10.-12.den: Komodo – Rinca – Kanawa
Další výprava za komodskými varany, tentokrát na ostrově
Rinca, místo s větší pravděpodobností setkání s komodským
drakem ve volné přírodě. Šnorchlování na Pink beach. Přesun na
ostrov Kanawa. Dva dny klidu, odpočinku a koupání na ostrově Kanawa.
13.-14.den: Kanawa – Labuanbajo – Bali – Kintamani tour
Přesun do Labuanbaja. Zrcadlová jeskyně Batu Cermin s kouzelnou hrou světla na svých zdech. Návrat na Bali. Kintamani
tour. Tamní Pura Ulun Danu Batur je po Besakihu druhým nejposvátnějším chrámem na Bali. Svatyně symbolicky stojí na
rozvodí celého ostrova. Krásné výhledy na stále aktivní sopku
Gunung Batur s dvojitou kalderou a jezerem. Zastávka v kávové
zahradě s ochutnáním proslulé cibetkové kávy, posvátné prameny Tirta Empul a tajemná svatyně Gunung Kawi.
15.den : Bali - Ubud – Klungkung– Sanur
Ubud – kulturní centrum Bali, město, které místní vládcové
zaslíbili umělcům. Posvátný opičí les, královský palác Puri
Saren Agung, muzeum excentrického dona Blanka přezdívaného
balijský Dalí, sloní jeskyně Goa Gajah, večerní představení balijských tanců.Cesta k letovisku Sanur vedoucí přes Klungkung
a soudní dvůr Kertha Gosa se zobrazením trestů pro hříšníky.
16.-17.den: Bali relax, odpočinkový den, odlet z Bali do Evropy
18.den: návrat do Evropy

www.pangeotours.com

letenka

zájezd
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1500

Asie

INDIE

Pákistán

NEHOTELBUSOVÝ ZÁJEZD
Dillí

INDIE
Dillí – druhé největší město Indie, Amber – rezidence mahárádži, Ranthambore – tygří rezervace, Taj Mahal – monumentální pomník, Keoladeo – indický národní park ve státě Rádžasthán

Taj Mahal
Bharatpur

Jaipur

Ranthambore

Průvodkyně Eva Mahrová vás provede Indickou republikou, sedmou největší zemí na světě. Můžete se těšit na
rozmanitou krajinu, safari v národním parku, či projížďku na slonovi. Svezete se rikšou a poté můžete nakupovat od
místních výrobců. Vrcholem zájezdu je Taj Mahal při východu slunce.

Indie

14000

1200

zájezd

termín

letenka

cena zájezdu

orientační cena

20481-01 01.03. - 13.03.

38.200,-

19.500,-

20481-02 05.09. - 18.09.

38.200,-

19.500,-

Cena zahrnuje: ubytování 11x v dvoulůžkových pokojích v 3* hotelech. Strava 8x polopenze, 2x plná penze, 1x snídaně. Jízdu
rikšou v Dillí, jízda na slonovi, 2x jungle safari, místní dopravu
klim. minibusy, služby českého a dle potřeb místního průvodce.
Cena nezahrnuje: co není uvedeno výše, stravu v den příletu, vstupy
do objektů, národních parků a lokalit, fakultativní výlety, pojištění,
vízum (cca 1300 Kč), Min.30 dolarů bakšiš– bude vybráno po
příletu průvodkyní Evou, letenku a taxy Evropa –Dillí – Evropa
Ubytování na jednolůžkovém pokoji je za příplatek 8 500 Kč.
Odletová místa: Praha, Vídeň

Humájúnova hrobka

Jízda na slonovi

1.–2. den: odlet do Dillí, ubytování v hotelu. Volný program.
3. den: Staré Dillí, návštěva Raj Ghat – místo, kde byl zpopelněn
Mahátma Gándhí, Jama Masjid – největší mešita v Indii. Staré
Dillí, prozkoumáme Humájúnovu hrobku a Kutub Minar .
Procházka po Rajpath Avenue kolem Indické Brány a budovy
Parlamentu. Projížďka rikšou skrze trh Chandni Chowk.
4. den: ranní přejezd do Mandawy, po ubytování prohlídka
vesnice, známa díky malým Haveli.
5. den: Jaipur – metropole nacházející se na pouštích Rajasthanu,
známá jako ráj na nákupy. Při návštěvě barevných trhů se
seznámíte s temperamentními kulturami tohoto regionu.
6. den: ranní výlet na slonovi, na pevnost Amber. City Palace
– směs Mughalské a Rajasthanské architektury. Městské
muzeum, Muzeum zbraní. Dílny uměleckých řemesel/batika – tisk
dřevěnými bločky, koberce nejlepší na světě. Nákup koření a
čajů s výkladem. Hawa Mahal – ornamentní fasáda “Palác větrů“
z r.1 799.

7. den: přejezd do Ranthambore, místní park je nejlepší tygří
rezervací v zemi, je vyhledávaný fotografy pro svou pestrost
a faunu.
8. den: můžete se těšit na dvě Safari po Ranthamborském
národním parku. (1x po snídani, 1x po obědě) zbytek dne
volno .
9.–10. den: Bhandrej – ubytování v hotelu Bhadrawati Palace,
jehož historie sahá až do 11 století. Bharatpur – národní park
Keoladeo známý jako svatyně ptactva. Fakultativní výlet na
indických velbloudech.
11. den: Fatehpur Sikri – Agra, ranní projížďka rikšou, návštěva
Moonlight Garden.
12.–13. den: Taj Mahal při východu slunce , návštěva pevnosti
Agra, Návštěva manufaktury - práce s mramorem, přejezd do Dillí.
Odlet do Evropy.
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město Jaipur

pevnost Amber

Slovník na cesty už potřebovat nebudete
Cestovní pojištění s tlumočníkem zdarma

– Krytí léčebných výloh s limitem až 15 mil. Kč
– Asistenční služby v českém jazyce 24 hodin denně
– Výhodné připojištění asistence pro vaše vozidlo
466 100 777 | www.csobpoj.cz
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Čekáme nečekané

www.pangeotours.com

S naším cestovním pojištěním se domluvíte
všude, a navíc získáte řadu výhod

CSOBpojistovna_cestovko_A4_0517.indd 1
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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 pokynů, 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 smluvními 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 hotelbusů,
u některých destinací jsou vloženy místní přelety.
Realizace hotelbusového zájezdu závisí na dopravní, klimatické,
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 doprava, až na výjimky, není v
ceně zájezdu. U klasických nehotelbusových 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 zařízení 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 čerpacích stanic nebo přírodních lokalit.
U klasických nehotelbusových poznávacích zájezdů se podle dané
lokality a typu zájezdu většinou jedná o ubytování v turistických hotelech, motelech, chatách či penzionech.
Termíny
Zejména u zájezdů, které jsou závislé na letecké nebo trajektové 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 hotelbusu. Termíny na rok 2020 jsou pouze
orientační.
Strava
Typickým znakem cestování s našimi hotelbusy je poskytování
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 stravují 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 zájezdu 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.
Na zájezdech v Evropě je možné podávat vegetariánskou stravu na
přímou objednávku klienta za příplatek 95,- Kč na den.
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 vzdálenosti (z hotelu k taxíku, ze stanoviště busu do přístavu ap).
Průvodci na cestách
Hotelbusové zájezdy: řidiči našich hotelbusů jsou profesionálové,
kteří v dané oblasti mají najeto mnoho kilometrů. Ačkoli nezastávají
funkci oficiálních 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 destinace.
Z praktických důvodů pro většinu zájezdů doporučujeme cestovní
pas, jehož platnost trvá ještě minimálně 6 měsíců. Pokud je pro některou destinaci požadováno vstupní vízum, rádi vám budeme asistovat při jeho obstarání. Náklady na vstupní víza nejsou obsaženy
v základní ceně zájezdu.
Pro některé destinace 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 nejsou obsaženy v ceně zájezdu. Na Evropské zájezdy si vezměte kartu vaší
zdravotní pojištovny.
Cena
Ceny zájezdů Pangeo tours jsou cenami smluvními.
U hotelbusových zájezdů tvoří základ ceny doprava hotelbusem
včetně ubytování a stravy.
U klasických nehotelbusových poznávacích zájezdů tvoří základ
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 každého zájezdu v kolonce
„Cena zahrnuje“. Podrobné informace o tom, co cena jednotlivých
zájezdů obsahuje, naleznete u konkrétního zájezdu. K některým
zájezdům se váže nabídka fakultativních programů, které nejsou
zahrnuty v základní ceně.
CK Pangeo tours si v rámci zákonných podmínek vyhrazuje právo
změny údajů (včetně cen) uvedených v katalogu a na webových
stránkách. Rozhodným dnem pro stanovení cen a přepočtu kurzu
pro rok 2020 je 14. 9. 2019.
Slevy
Pokud si do 31. 12. 2020 objednáte kterýkoli zájezd, máte nárok
na slevu ve výši 2 % z ceny zájezdu. Sleva se nevztahuje na zájezdy v akci (rok 2019 - Island, Keltská odysea, Země mořeplavců,
Marokem až na okraj Sahary, Z Burgundska do Provence). Klienti,
kteří již v minulosti využili našich služeb, dostanou při přímém objednání v CK Pangeo tours 2% slevu za věrnost.
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 zamluvit 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 zájezdu se chcete
zúčastnit, na vašich osobních nárocích apod. Některé státy vyžadují, aby turisté u sebe měli určitou minimální 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 uzávěrky 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 dostatečném předstihu
před začátkem zájezdu.
O fakultativních výletech, které CK musí objednat a uhradit před
začátkem zájezdu, budeme klienty včas informovat a budeme požadovat závazné potvrzení účasti a úhradu ceny. Pokud klient zájem

nepotvrdí, nemůžeme účast na výletě garantovat. Po dobu konání
fakultativního výletu není CK povinna zajistit náhradní program.
Pokud jsou v ceně zájezdu zahrnuty vstupy či výlety zajišťované
místní agenturou, v případě neúčasti z jakéhokoli důvodu za ně klientovi nenáleží náhrada.
Platba
Včasné zaplacení zálohy je velice důležité pro získání nejlepších
cenových podmínek, a zejména pro jistotu, že vámi požadovaná
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 začátek a konec zájezdu řeší dohodou, např. setkáním na hotelu ap., přičemž v tomto
případě není doprava z a na letiště v ceně zájezdu. Ceny letenek,
poplatků a souvisejících přirážek 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)
podle cen z předchozí sezony nebo na úrovni známé ke dni tisku
katalogu. Protože ceny letenek, stejně jako výše poplatků a přirážek
spojených s leteckou dopravou, jsou v průběhu roku velice nestálé,
doporučujeme vám včasnou rezervaci zájezdu. To nám umožní
nabídnout vám nejvýhodnější variantu.
Letenky si samozřejmě můžete obstarat sami, ale kvůli koordinaci
termínů můžeme nákup letenky zprostředkovat.Odletové a příletové
místo z a do Evropy bude včas upřesněno s ohledem na aktuální
nabídky leteckých společností.
CK není vlastníkem přepravního prostředku a není schopna 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 zprostředkovat dopravu na letiště a zpět (není v ceně zájezdu).
Zdravotní opatření
Aktuální zdravotní rizika v oblastech, kam směřují naše zájezdy,
pečlivě sledujeme. Doporučení týkající se očkování či jiných předběžných zdravotních opatření se výrazně liší podle jednotlivých destinací. Obecné informace obdržíte v pokynech k zájezdu. Pro detailní
a aktuální informace kontaktujte, prosím, pracoviště krajských hygienických stanic nebo očkovací 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.
Účast na hotelbusových zájezdech předpokládá základní fyzickou
zdatnost:
-schopnost donést vlastními silami zavazadlo do hotelbusu, hotelu,
letiště atd.
-schopnost vyjít po sklápějících schůdkách v africkém a americkém
hotelbusu
-schopnost vylézt do patrové i přízemní kajuty
U zámořských zájezdů zvládnout vícehodinový let z Evropy do dané
destinace a zpět včetně časového posunu. CK Pangeo tours si
vyhrazuje právo vyžádat si od klienta lékařské potvrzení o zdravotním stavu.

KDE SE S NÁMI MŮŽETE SETKAT?
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, 16.- 19. ledna 2020
ITF Slovakiatour Bratislava, Incheba, Viedenská cesta 3-7, 23. - 26. ledna 2020
Holiday World Praha, PVA EXPO Letňany, 13. - 16. února 2020
Dovolená a region Ostrava, Výstaviště Černá Louka, 28. - 29. února 2020
Infotour Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375,
13. - 14. března 2020

Cestovatelská promítání
Už 29 let jezdíme po celém světě, máme najeté miliony kilometrů, projeli jsme přes 80 zemí,
z každé cesty si přivážíme spoustu zážitků, fotek a filmů. 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!
Přednášky z cest můžete zhlédnout na veletrzích cestovního ruchu, nebo si je objednat pro
vaší skupinu. Objednávky můžete zasílat na info@pangeotours.com, kde Vám poskytneme
i bližší informace.

Cestovatel Bob

Již 27 let s námi jezdí
cestovatel Bob

Do katalogu přispěli svými fotografiemi: Jan William Drnek, Rostislav Stach, Pepa Středa, Honza
Liška, Pavel Zvolánek, Martin Primas, Miroslav Caban, Janice Drnková, Béda Benek, naši řidiči
a klienti. Děkujeme.

KDE A JAK SI MŮŽETE
NAŠE ZÁJEZDY KOUPIT?
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

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

http://www.cestovatelbob.cz/

LEGENDA
K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM
19999

počet km hotelbusem

19999

počet km místní přepravou

19999

počet km letadlem

místní přelety

památka UNESCO

zájezd hotelbusem
Číselné údaje v piktogramech jsou pouze orientační.

EVROPAN
AFRI�CAN
AMERICAN
PAN GEO TOURS, A.S.
C ESTOVN Í K ANCE L ÁŘ
LANN OVA 15, 370 01 Č ESK É BU D ĚJOV IC E
OTEVÍRACÍ DOBA: PO- PÁ: 8 : 3 0 -1 7 : 0 0
TEL .: +420 386 359 321
MOBIL K ANCE L ÁŘ: +42 0 6 0 8 7 2 6 4 3 6
I NFO@PANGEOTOURS. C O M
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