Vážení přátelé, naši drazí klienti,
rok uplynul jako voda a opět se vám dostává do rukou katalog s nabídkou výletů, zájezdů a služeb společnosti ČESKÁ
DOPRAVA.CZ. Dlouze řečnit na téma aktuální nejen cestovatelské situace u nás i ve světě, nebo dokonce si snad stěžovat a
lamentovat, by nemělo příliš velkého smyslu. Stejně tak se mi příčí v tomto úvodním oslovení rozebírat všechna smyslná i
nesmyslná opatření, které nám to cestování jen ztěžují a kýžený efekt stejně ani zdánlivě nepřinášejí. Na místo toho mi
dovolte krátké poděkování a jedno ujištění. Sluší se poděkovat vám všem, kteří i přes neustálé omezení a restrikce naše služby
využíváte, cestujete, užíváte si to a držíte nás nad vodou. Věřte, že nezažíváme zrovna příjemné období, ale s každým
spokojeným klientem se nám vrací motivace a chuť tohle všechno zvládnout a vytrvat. Jste to právě vy, díky komu stále
chodíme do práce s úsměvem a nasazením a užíváme si cestovatelské zážitky spolu s vámi. Zároveň jste to právě vy, kdo nám a
našim zaměstnancům dává práci a toho si nesmírně vážíme. Stejné poděkování míří i směrem do řad našich řidičů, průvodců
a všech zaměstnanců, kteří s maximálním nasazením a mnohdy za hranicí pracovních povinností i finančního ohodnocení
celou situaci zvládají a starají se o vaše pohodlí, bezpečí a spokojenost na cestách i v zázemí naší společnosti. Častokrát jsem v
uplynulém roce slýchal otázku, jestli se nám vyplatí realizovat zájezd, když máme v autobuse jen dvacet nebo třicet
cestujících. Z hrubého ekonomického hlediska se to samozřejmě nevyplatí. My však bereme své řemeslo jako poslání a práce
je nám zároveň koníčkem a tak se snažíme i v těchto nelehkých časech zůstat věrni myšlence cenově a komfortně dostupného
cestování pro všechny a zachovat si stále tu radost a úsměv při každodenním vstávání do práce. Protože nás to prostě baví. A
hlavně je třeba si uvědomit, že i díky těm dvaceti nebo třiceti klientům, kteří na takový zájezd vyrazí a užijí si fajn výlet, má
práci jak řidič autobusu, tak průvodce a další zaměstnanci, kteří potřebují živit rodiny a kteří by jinak seděli doma zadarmo. A
to je pro nás nejvíc. Zároveň mi dovolte vás ujistit, že i kdyby trakaře padaly, my si svůj přístup stále zachováme a vaše
spokojenost a zážitek z krásně stráveného výletu pro nás vždy bude hlavním smyslem toho, co děláme. A nyní již pojďte
nahlédnout do naší nabídky výletů, ve které najdete jak léty ověřené šlágry, tak celou řadu novinek. Vybírat můžete z
pobytových, poznávacích i odpočinkových zájezdů. Rozšířili jsme i počet nástupních míst, takže teď už vás opravdu dokážeme
naložit skoro všude. Stejně tak jsme zamakali i na naší srdcovce, Chorvatsku, kam vás naše autobusy budou vozit opět po celé
léto. Zkrátka je toho spoustu a my věříme, že si z naší nabídky každý vybere a vyrazí vstříc novým cestovatelským zážitkům :-)
Těšíme se na pohodově strávenou cestovatelskou sezónu 2022 ve vaší společnosti.

Martin a Blanka
ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o.
Víno se vypije, bonboniéra se sní,
ale zážitky vám nikdo nesebere...

Darujte zážitek

Nabízíme dárkové poukazy v konkrétní hodnotě nebo na vybraný zájezd.
Objednávejte na cestovka.ceskadoprava@email.cz
nebo na +420 606 391 992
Poukazy rádi zašleme poštou nebo připravíme k osobnímu převzetí v naší kanceláři.

Výhody a slevy
Využijte možnost získat slevu na jednodenní zájezdy nebo jízdenky.
V případě rezervace a úhrady objednávky do 31.1.2022 obdrží každý klient slevu 10% z konečné ceny objednávky.
Do 31.1.2022 je možnost využít akci 3+1 zdarma na jízdenky do Chorvatska a Itálie (Platí pro kyvadlovou dopravu i
jednodenní koupání.)

Garance vrácení peněz
Vzhledem k přetrvávající nejisté situaci v oblasti cestovního ruchu garantujeme všem svým klientům
vrácení 100% zaplacené ceny za naše služby v případě, že tyto služby nebude možné realizovat z
důvodu omezení souvisejících se zamezením šíření nemoci covid-19.
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CHORVATSKO

Cena za osobu: od 999 Kč

Termín:

Chorvatsko je pro nás srdeční záležitostí. Nádherná
příroda, průzračné moře, oblázkové pláže a úžasná
kultura. Máme bohaté zkušenosti s dopravou do všech
chorvatských letovisek od Istrie až po jižní Dalmácii.
Využijte pravidelné cesty našich autobusů k
Jaderskému moři za výhodné ceny pro jednodenní
koupání. Ideální pro každého, kdo z jakéhokoli důvodu
nemůže nebo nechce strávit u moře více času, ale stačí
mu krátké načerpání energie po náročném pracovním
týdnu. Ta nejkrásnější chorvatská letoviska leží
pouhých 10 hodin cesty od našich hranic.

od 24.6.2022 do 11.9.2022
více na straně 40

Kód:
2273

Biograd

2274

Sv. Filip i Jakov

2275

Zadar

2276

Baška

2277

Crikvenica

2278

Pula

ź cena zahrnuje jízdenku zájezdovým autobusem (včetně služby

delegáta a drobného občerstvení cestou)

Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2

viz str. 41

Odjezd autobusů z ČR je vždy v pátek ve večerních hodinách (dle nástupních míst). Noční
přejezd přes Rakousko a Slovinsko. Příjezd do cílové destinace následující den ráno. Poté
celodenní volný individuální program (koupání, opalování, turistika, občerstvení). Odjezd ve
večerních hodinách. Příjezd do ČR v neděli v ranních hodinách (dle výstupních míst). Autobusy
jsou klimatizované s polohovatelnými sedačkami. K dispozici vám je široká nabídka občerstvení,
toaleta a ochotný palubní personál, který se o vás postará během cesty a při příjezdu do cílové
destinace vám poskytne potřebné informace k pobytu v místě. Každý cestující obdrží na cestu
vodu a drobné občerstvení, které je zahrnuto v ceně jízdenky.

Crikvenica
Malebné chorvatské město Crikvenica, leží na pobřeží Kvarnerského zálivu Jaderského moře. Díky
své poloze ideální místo pro jednodenní pobyt u moře. Toto věhlasné chorvatské turistické
letovisko skýtá mnoho možností k odpočinku, zábavě i poznání. Užijte si koupání v průzračně
čistém moři, opalování na oblázkové pláži, vychutnejte si výbornou chorvatskou zmrzlinu nebo
kávu při procházce historickým centrem města a večer romantickou večeři s výhledem na západ
slunce nad Jadranem. Prožijte s námi jeden den v Chorvatsku.

Baška
Baška se rozprostírá v širokém zálivu v jihovýchodní části ostrova Krk. Okolní horské hřbety dávají
Bašce výjimečně atraktivní vzhled. Mezi turisty je Baška proslavená především díky své krásné 1,8
km dlouhé pláži Vela - ta je v některých místech písečná a jinde oblázková. Jemný písek na pláži a
pozvolný vstup do moře láká především rodiny s malými dětmi. U pláže Vela najdete také mnoho
druhů zábavy nejen pro děti, kavárny i restaurace. V Bašce se tedy rozhodně nudit nebudete.
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Baška se může pochlubit několika historickými památkami a zajímavou architekturou. Ve starém
městě se můžete procházet úzkými, křivolakými uličkami. Sklenku výborného místního vína
Žlahtina si můžete vychutnat v řadě kaváren či restaurací přímo na promenádě. Během léta
probíhají v Bašce rybářské večery s tradiční chorvatskou hudbou a další kulturní události. Je to
místo, kde to zkrátka žije.

Pula
Pula je největším městem Istrijského poloostrova a nachází se v jeho
nejjižnějším cípu. Je rušným turistickým letoviskem s mnoha zajímavostmi a
příležitostmi k vyžití. Dominantou města je až neuvěřitelně zachovalý
amfiteátr, kteří zde postavili staří Římané. Na místě, které dříve bylo bojištěm
gladiátorů, se dnes odehrávají ty největší Istrijské koncertní a festivalové
události. Pula je ale kromě historických památek také ideálním místem pro
koupání. V klidných okrajových částech najdete řadu báječných pláží
lemovaných borovými lesíky a kavárnami.

Zadar
Zadar představuje živé srdce celé severní Dalmácie. Rozkládá se zčásti na pevnině a zčásti na
malém poloostůvku. Pobřeží obklopuje mnoho menších i větších ostrovů. V příjemné dojezdové
vzdálenosti jsou Národní chráněné parky Paklenica a Kornati. Zadar láká turisty nejen na skvělé
koupání a širokou nabídku služeb, ale také na množství historických památek: kostel sv. Donáta,
katedrálu sv. Anastázie, antické fórum, či spoustu dalších převážně románských a renesančních
staveb. Historickému centru dominuje proslulá ulice Kalelarga, společensky živo je především v
přístavišti Foša, nebo v pevnosti Arsenal. Objevíte tu i četná muzea. Zadar se pyšní dvěma
novodobými, technicky unikátními atrakcemi: na pobřeží v nejzápadnější části města najdete
Mořské varhany (Morské orgule) a Pozdrav Slunci (Pozdrav Suncu). Mořské varhany vydávají
specifické zvuky a Pozdrav Slunci vytváří soubor vizuálních efektů.

Biograd na Moru
Biograd má pěkné rozlehlé oblázkové pláže, které lemuje borový les. Nejblíž centru obce (10 min.
pěší chůze po pobřežní promenádě směrem k jihovýchodu) je populární pláž Dražica, hlavní pláž
letoviska - velká, oblázková, lemovaná borovým lesem, dobře vybavená sprchami, kabinkami a
zábavními nebo sportovními atrakcemi (tobogán, trampolíny apod.). Spolu s pláží Bošana byla
vyznamenána tzv. Modrou vlajkou (viz aktualita: Ocenění pro pláže a jachtařské přístavy „Modrá
vlajka” v roce 2019). Další pláží tímto směrem je pláž Soline. Nachází se ve stejnomenné zátoce v
blízkosti kempu. Je oblázkovo-písčitá. Méně navštěvovaná bývá oblázková pláž Kumenat, která
leží ještě trochu dál od města. V severozápadní části města, hned za jachtařskými přístavy, se
nachází oblázková pláž Bošana. Vyznavači naturismu mohou navštívit FKK pláž Kumenat u kempu
Soline (1 km jihovýchodně od centra) nebo pláž na ostrůvku Sveta Katarina před Biogradem.
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Plitvická jezera

Cena za osobu:

Kód:
2256
2257 + Záhřeb
2256
2257 + Záhřeb
2256

Plitvická jezera (chorvatsky Plitvička jezera) jsou
nejznámější národní park v Chorvatsku. Tento
přírodní skvost je právem zapsán na seznamu
UNESCO.
Nachází se na horním toku řeky Korana mezi
horskými vápencovými masivy Mala Kapela a
Plješevica mezi městy Karlovac a Zadar v blízkosti
hranice
s Bosnou a Hercegovinou. Krasová jezera
999 Kč
jsou terasovitě rozložená a spojená průtoky.
Termín:
Nachází se zde 140 vodopádů, 20 jeskyň a zřídel.
21.5.2022
Rozloha parku je skoro 30 000 ha, z toho 200 ha
22.6.2022
hladina jezer. Voda je zde průzračně čistá a barva
27.7.2022
jezer se mění v závislosti na množství minerálů a
31.8.2022
organismů žijících ve vodě – od smaragdově zelené
24.9.2022
přes azurovou až po tmavě modrou.

ź cena zahrnuje: dopravu (obousměrnou jízdenku) LUX BUSEM
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění a vstup do národního parku

Odjezd z ČR v pátek ve večerních hodinách dle
nástupních míst. Noční přejezd přes Rakousko a
Slovinsko. V ranních hodinách příjezd do
Chorvatska – Národní park Plitvická jezera.
Následuje prohlídka parku. Odjezd do ČR ve
večerních hodinách. Příjezd do ČR v neděli v
ranních hodinách. V termínech 22.6. a 31.8. po
cestě zpátky ještě krátká zastávka v Záhřebu
(nákupy, procházka historickým centrem).
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
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viz str. 41

Benátky

Pojeďte s námi nasát romantickou atmosféru
jednoho z nekrásnějších měst na světě, kde běžnou
dopravu zastupují lodě nebo legendární gondoly.

Město Benátky se rozkládá na 118 ostrovech a
protíná jej 150 kanálů, přes které se klene více jak
400 mostů. S průvodcem si prohlédnete nejstarší
Kód 2249 benátský most Rialto a spoustu dalších místních
Cena za osobu:
1610 Kč stavebních unikátů, jako je náměstí sv. Marka,
Termín:
10.9.2022 bazilika sv. Marka, Dóžecí palác, zvonice sv. Marka a
Most vzdechů. Uvidíte i paláce nejvýznamnějších a nejbohatších rodin, kterými je
obklopen Canal Grande. V místních křivolakých uličkách můžete ochutnávat
italské dobroty a užívat si neopakovatelnou atmosféru města na laguně.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta a průvodce, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy, lodní dopravu, případný příplatek za nástupní

místo mimo trasu

Odjezd z ČR v nočních hodinách. Ráno příjezd do Punta Sabbioni – přejezd lodí
přes lagunu do Benátek k centrálnímu náměstí sv. Marka. Následovat bude
prohlídka města s průvodcem – uvidíte
náměstí sv. Marka, baziliku sv. Marka, Dóžecí
palác, zvonice sv. Marka a Most vzdechů.
Úzkými a klikatými uličkami dojdeme
společně až k nejstaršímu mostu Rialto, který
přetíná slavný Canal Grande. Odpoledne
individuální volno – možnost občerstvit se a
ochutnat některou z italských specialit, projít
se městem nebo se projet lodí po Canal
Grande. Ve večerních hodinách návrat lodí do Punta Sabbioni a následně
odjezd busem zpět do ČR.
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
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viz str. 41

Pasov

město tří řek
Zveme vás na prohlídku Pasova, jednoho z nejkrásnějších bavorských měst,
které leží na soutoku řek Dunaj, Inn a Ilz. Právem se mu tak přezdívá ,,město tří
řek". Krásy města budete moci vychutnat během komentované prohlídky s
průvodcem. Jeden z nejkrásnějších pohledů na město Pasov se vám však
naskytne z paluby křišťálové lodi Swarovski, kterou se projedeme po Dunaji.
Během plavby si můžete vychutnat kávu a zákusek, či sklenku a občerstvení.
Navštivte s námi město plné historie, kultury a nádherných výhledů.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

cestou

Cena za osobu:
Kód 2218

620 Kč
10.4.2022
8.10.2022

ź cena nezahrnuje: lodní lístek cca 20 Euro dospělý a 10 Euro dítě do 18ti let,

případný příplatek za nástupní místo

Program: Odjezd v ranních hodinách.
Komentovaná prohlídka města s
průvodcem. Individuální volno k
občerstvení a procházce. Pak plavba
křišťálovou lodí. Při zpáteční cestě zastávka
nad městem u Horního hradu a výhled na
město a soutok řek. Návrat zpět ve
večerních hodinách.
Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1

viz str. 41

Drážďany - mezinárodní výstava orchidejí
Navštívíme expozici jedné z největších a nejkrásnějších výstav tohoto druhu v
Evropě, tradiční MEZINÁRODNÍ VÝSTAVU ORCHIDEJÍ.
Na ploše přibližně 5.000 m2 se pokocháte pohledem na bezmála 20.000
exemplářů této nádherné a různorodé rostliny.

Kód 2212
Cena za osobu:
Termín:

820 Kč
25.3.2022

Odpoledne můžete využít individuálně k návštěvě památek nebo prohlídce
tohoto zajímavého města s průvodcem. Případně k nákupům v obchodním
domě PRIMARK.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení
cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné na výstavu cca 8 Euro

Program: Odjezd v časných ranních
hodinách. Návštěva výstavy orchidejí cca
4 hodiny. Pak přejezd do města a
individuální nákupy PRIMARK, nebo
prohlídka historické části s průvodcem.
Návrat v pozdních večerních hodinách.

Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
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viz str. 41

PAMÁTNÍK WALHALLA
A NEPAL HIMALAYA PARK

Kód 2245
Cena za osobu:
Termín:

590 Kč
3.7.2022

Prvním cílem našeho výletu bude Památník Walhalla. Honosná budova,
kterou dal postavit král Ludvík I. Bavorský jako památník významných
německých osobností. Inspirována byla nebeskou Walhallou z vikingských
mýtů, do jejíž síně se toužili válečníci dostat po smrti.
Dalším cílem naší cesty bude NEPAL HIMALAYA PARK. Zdejší „Pavilon
Himalaya" je bývalý nepálský pavilon z výstavy EXPO 2000 v Hannoveru. Byl
koupen, přestavěn zde a zpřístupněn. Je obklopen rozlehlými zahradami s
odpovídající architekturou a dalšími objekty – např. čajovnou, nepálskou
zvonkohrou.
Dýchne zde na vás poklid a pocit, že jste navštívili skutečný Nepál.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy v místě cca 15 Euro dospělý a 6 Euro dítě do 16ti let,

případný příplatek za nástupní místo

Program: Odjezd v ranních hodinách k
p o m n í ku Wa l h a l l a . P ro h l í d ka této
monumentální stavby a okolí. Přejezd k
obci Wiesent. Prohlídka Nepal Himalaya
parku. Návrat ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa D / Svozová trasa T4

viz str. 41

Drážďany a Moritzburg
Prvním zastavením naší cesty bude barokní zámek Moritzburg, který v
Čechách proslavila pohádka: ,,Tři oříšky pro Popelku". Perla saského baroka,
jak se zámku přezdívá, leží pouhých 14 km od Drážďan a rozhodně stojí za
návštěvu. Na zámku si prohlédnete obsáhlé sbírky s loveckými trofejemi,
čínským, japonským a míšeňským porcelánem a také věhlasnou péřovou
místnost. Krásné chvíle strávíte procházkou zámeckým parkem s výhledem na
jezero, které zámek obklopuje. Po krátkém přejezdu nás bude čekat prohlídka
historického centra Drážďan, hlavního města spolkové republiky Sasko.

Kód 2251
Cena za osobu:
820 Kč
Termín:
státní svátek
17.11.2022

Následné volno můžete využít k procházce po břehu Labe s vyhlídkou na
město nebo k nákupům ve známém obchodním domě PRIMARK.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy v místě cca 20 Euro, případný

příplatek za nástupní místo

Program: V ranních hodinách odjezd autobusu
do Saska. V dopoledních hodinách návštěva
zámku Moritzburg. Poté přejezd do Drážďan. V
o d p o l e d n í c h h o d i n á c h p ro c h á z ka p o
historickém centru a následně volný program
(možno využít pro nákupy). V pozdních
odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR

Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
8

viz str. 41

Orlí hnízdo

a jezero Königssee
Dopoledne nás čeká plavba lodí po jezeře Königssee. Jezero je sice jedno z
nejmenších bavorských jezer, ale svou hloubkou 192 m je nejhlubším jezerem
Německa. Díky své průzračné vodě je nazýváno Smaragdovým jezerem.
Vycházka k jezeru Obersee.

Kód 2241
Cena za osobu:
Termín:

890 Kč
18.6.2022

Program: Odjezd k jezeru
Königssee v časných ranních
hodinách. Plavba lodí k jezeru
Obersee. Vycházka k němu.
Pak plavba zpět se zastávkou u
Sv. Bartoloměje. Přejezd
autobusem – Obersalzberg.
Návrat v pozdních večerních
hodinách.

Odpoledne přejezd do oblasti Obersalzberg poblíž bavorského města
Berchtesgaden. Výjezd k Orlímu hnízdu. Navštívíme bývalé útočiště Adolfa
Hitlera, které nechal postavit vůdcův nejbližší spolupracovník a osobní
tajemník Martin Bormann v roce 1937 jako dárek k Hitlerovým 50.
narozeninám.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta a průvodce, drobné
občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy v místě cca 36 Euro dospělý, 22 Euro dítě do 18 let,
případný příplatek za nástupní místo

Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1

viz str. 41

Bastei a Königstein

Kód 2250
Cena za osobu:
790 Kč
Termín:
15.10.2022

krásy Saského Švýcarska

Bastei je úchvatný skalní most s vyhlídkovými plošinami, který je jednou z
největších dominant a symbolů Saského Švýcarska. Ze skalního útesu ve výšce
194 m nad hladinou řeky Labe se nabízejí široké výhledy na údolí řeky a na
Labské pískovce.
Dalším naším cílem bude přes 400 let stará horská pevnost Königstein. Je
jedinečným příkladem evropské pevnostní architektury. Díky okouzlující
přírodě a četným kulturním památkám patří mezi nejoblíbenější výletní místa
v Sasku. Na ploše o rozloze téměř 9,5 ha (13 fotbalových hřišť) naleznete např.
nejstarší dochovaná kasárna v Německu, první posádkový kostel v Sasku a
nejhlubší studnu v Sasku, hlubokou 152,5 metru. Podél pevnostní zdi vede
panoramatická stezka, dlouhá 1,7 km, s nádherným výhledem na Saské
Švýcarsko, východní Krušné hory a Drážďany.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy v místě cca 25 Euro, případný

příplatek za nástupní místo

Program: Odjezd v ranních hodinách.
Po příjezdu k pevnosti Königstein
komentovaná prohlídka pevnosti v
češtině. Pak individuální volno k
občerstvení, nákupu suvenýrů. Pak
přejezd ke skalnímu mostu Bastei.
Návrat ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
9

viz str. 41

Zámek Neuschwanstein
a HIGHLINE 179
Neuschwanstein je velkolepý zámek, umístěný na vysokém skalnatém vrchu v
bavorských Alpách. Nechal jej vybudovat bavorský král Ludvík II.
Fantazie, která se stala skutečností – zámek pro víly, ozdobený altánky s
věžičkami, položený vysoko nad lesy v bavorských Alpách. Čeká vás prohlídka
tohoto skvostu. Dále možnost zámek obdivovat z nedalekého Mariánského
mostu.

Kód 2242
Cena za osobu:
Termín:

910 Kč
28.5.2022

Další zastávkou naší cesty bude nejdelší visutý lanový most na světě – Highline
179. Odvážní si mohou most přejít a užít si neopakovatelný zážitek z výšky.
Méně stateční si mohou prohlédnout zříceninu Ehrenberg a pokochat se
nádhernými výhledy na alpskou krajinu.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta a průvodce, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy v místě- cca 28 Euro dospělý,

12 Eura dítě do 18 let

Program: Odjezd v časných ranních hodinách. Návštěva
zámku Neuschwanstein - komentovaná prohlídka v
češtině. Pak individuální volno k prohlídce okolí,
Mariánského mostu a zámku Hohenschwangau. Přejezd
k obci Reutte. Návštěva visutého mostu Highline 179.
Návrat v pozdních nočních hodinách.
Odjezdová trasa D / Svozová trasa T4

viz str. 41

Zámek Herrenchiemsee
bavorské Versailles
Herrenchiemsee, to je okázalost sama. Zámek, který si nechal postavit král
Ludvík II. podle vzoru francouzského Versailles. Patří k nejpompéznějším
bavorským zámkům. Výstavba probíhala v souladu s přesvědčením, že čím více
zlatého zdobení, tím lépe. Pro jeho umístění si Ludvík II. nemohl vybrat lepší
místo než průzračnou vodou omývaný „Mužský ostrov" Herreninsel na
bavorském jezeře Chiemsee.

Cena za osobu:
Termín:

Kód 2243

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

870 Kč
9.7.2022

ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy v místě cca 15 Euro dospělý a 5

cestou
Euro dítě do 18ti let, případný příplatek za nástupní místo

Program: Odjezd z ČR v časných
ranních hodinách do Bavorského
městečka Prien am Chiemsee. Odtud
s e p o p l av í m e l o d í p ře s j eze ro
Chiemsee na ostrov Herreninsel. Zde
navštívíme zámek Herrenchiemsee a
jeho rozlehlý park. Dle časových
možností krátká návštěva ostrova
Frauenchiemsee. Volný čas pro
procházku ve městečku Prien a odjezd
zpět do ČR ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1

viz str. 41
10

Bad Füssing
Cena za osobu:
Kód:

490 Kč

Termín:

2210

sobota 22.1.2022

2210

neděle 20.2.2022

2210

neděle 13.3.2022

2210

sobota 23.4.2022

2210

neděle 15.5.2022

2211 středa - svátek 28.9.2022
2211

neděle 16.10.2022

2211

sobota 12.11.2022

Pojeďte s námi navštívit oblíbené termální lázně nedaleko Pasova, mající až
neskutečně blahodárné účinky na organismus. Využijte výtečné možnosti
odpočinku k regeneraci těla i duše.
Těšit se můžete na 15 bazénů s celkovou plochou až 3000 m2. Teplota vody v
jednotlivých bazénech se pohybuje od 27°C do 40°C.
Čekají na vás vířivky, whirpooly, saunový ráj, masážní bazény s tryskami, parní
jeskyně a další…
Užijte si relax a odpočinek v termálních lázních s minerální vodou, která má
výborné blahodárné účinky na mnoho zdravotních potíží.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta a průvodce, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstup do lázní na 5 hodin 15 Euro, příplatek za případné nástupní místo

Program: Odjezd v ranních hodinách. Návštěva termálních
lázní Europa Therme Bad Füssing – 5 hodin relaxu. Za
příplatek možná i návštěva saunového světa. Návrat v
podvečerních hodinách.
Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1

viz str. 41
11

ELYPSO Degendorf
í
vodn
Kód 2229
Cena za osobu:
Termín:

390 Kč
5.3.2022

svět

Vodní svět Elypso vám splní přání pobavit se na tobogánech, skluzavkách,
jízdě na pneumatikách. A pro odvážnější nabízí – tobogán Černá díra – se
světelnými a zvukovými efekty, či skluzavky JUMP – skok. Samozřejmě
nechybí bazény pro menší děti, skluzavky a další vyžití.
Dospěláci si mohou zaplavat, případně využít saunový svět.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta a průvodce, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy v místě děti do 6 let: 0, děti 7 – 17 let: 5 Euro,

dospělí: 6,50 Euro, případný příplatek za nástupní místo mimo trasu

Program: Odjezd v ranních hodinách do Deggendorfu.
Návštěva vodního světa - cca 5 hodin. Návrat v
podvečerních hodinách.
Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1

viz str. 41

TROPICAL ISLANDS

tropický ráj

Tropical Islands je velké relaxační středisko nebo také by se dalo říct, že je to
akvapark v jiném pojetí. Původně zbudovaný hangár pro vzducholodě byl
přebudován na velké relax centrum se spoustou atrakcí. Velký bazén, tropické
moře s pláží. Na své si přijdou milovníci tepla a vodních radovánek. Teplota
vzduchu se pohybuje kolem 26 st. a voda je ještě o dva stupně teplejší. Najdete
zde tropický park s pralesem, písečnými plážemi, lagunou a mořem, vířivkami,
vodopády, tobogány a dalšími vodními atrakcemi. Perfektní relaxaci nabízí i
Saunový svět. V celém areálu je řada restaurací a barů s výbornou kuchyní,
Kód 2213 nápoji i zmrzlinou, dále obchody s upomínkovými předměty či letním
oblečením. Dokonce se můžete proletět i balonem.
Cena za osobu:
1190 Kč
Návštěva v Tropical Islands je nezapomenutelným zážitkem a mnozí se sem i
Termín:
19.3.2022 rádi vracejí.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné cca 48 Euro dospělí, 38 Euro děti

6-15 let, studenti a senioři, případný příplatek za nástupní místo mimo trasu.

Program: Odjezd v časných ranních hodinách. Celodenní
návštěva tropického ráje. Návrat v pozdních nočních
hodinách.
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
12

viz str. 41

Dům vzhůru nohama

Kód 2221
Cena za osobu:
Termín:

390 Kč
7.5.2022

Zážitkový výlet pro velké i malé. Vydejte se s námi do Bavorska.
Waldwipfelweg vás uvítá stezkou v korunách stromů a zvláštností, kterou je
„dům vzhůru nohama". Zde zažijete zvláštní pocity – je tu opravdu vše vzhůru
nohama. Chodíte po stropě, který je podlahou a ze stropu spočívá nábytek. V
přilehlé stezce optických klamů pak procvičíte svou bystrost.
Pak přejedeme do nedalekého zábavního parku „Egidi-Buckel". Tady se
pobavíte s dětmi např. na nejdelší bobové dráze v bavorském lese a mnoha
dalších atrakcích. Čeká vás den plný zábavy.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta a průvodce, drobné

občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy v místě cca 10 Euro osoby od 16ti let a 6 Euro dítě

P r o g ra m : o d j e zd v ra n n í c h
hodinách do Maibrunnu. Návštěva
parku, kde je stezka v korunách
stromů, stezka optických klamů a
dům vzhůru nohama. Odpoledne
přejezd do zábavního parku EgidiBuckel. Individuální volno. Návrat
v podvečerních hodinách.

3-15 let, případný příplatek za nástupní místo

Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1 viz str. 41

Delfinárium a ZOO Norimberk

Cena za osobu:
Kód:
2222
2222

590 Kč
Termín:
23.4.2022
24.9.2022

Jedná se o výlet cílený pro rodiče s dětmi (ale nejen pro ně). Je velmi oblíbený.
Navštívíme norimberskou ZOO, věhlasnou nejen chovem zvířat, ale hlavně
delfináriem. Na návštěvu areálu máte více než 5 hodin a vše je v ceně
vstupenky.
Po celé ploše zahrady je úžasné vyžití pro děti – mezi výběhy a pavilony zvířat
jsou prolézačky, dětská hřiště, restaurace, posezení…
Vydejte se s dětmi na výlet za jedinečnými zážitky a okouzlující podívanou.
Kromě členů zvířecí říše (lední medvědi, nosorožci, velbloudi, hadi, lvi, tygři,
tučňáci, gorily, žirafy..), zde žijí také atraktivní mořští živočichové jako
kapustňáci, lachtani a hlavní hvězdy této ZOO - úžasní delfíni skákaví, kteří se
narodili nebo byli odchováni ve zdejší ZOO v Norimberku. Domovem těchto
mořských živočichů je unikátní delfíní laguna a největší Delfinárium v
Německu, které je vybudované tak věrohodně, že téměř připomíná pravý
mořský svět. Tato podívaná vás jistě uchvátí a nadchne.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné

občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy – 15 Euro dospělý, 11

Euro dítě 14-17 let a 6 Euro dítě 4-13 let, případný příplatek za
nástupní místo mimo trasu.

Program: Odjezd v ranních hodinách
do Norimberka. Individuální, více než
5 hod. návštěva ZOO s delfináriem.
Návrat ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa B (+ Bor, Rozvadov) / Svozová trasa T3
13

viz str. 41

LEGOLAND NOVINKA
Kdo by neznal legendární stavebnici LEGO? A kdo by chtěl strávit
nezapomenutelné chvíle s rodinou ve světě této stavebnice? Právě pro ty je
připraven náš výlet.

Kód 2214
Cena za osobu:
Termín:

990 Kč
14.5.2022

Navštiv te s námi německý LEGOLAND. Tento park patří mezi
nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější v Evropě, nabízí atrakce a horské
dráhy určené pro všechny věkové kategorie. Najdete zde různorodou zábavu více než 50 atrakcí, horských drah, vodních skluzavek, koncertů, dílen pro děti
a miniaturních replik světově známých památek. Celý park je postaven z více
než 50 milionů LEGO kostiček.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení
cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné cca 49 Euro
dospělí, 45 Euro děti od 3 let, případný příplatek za nástupní
místo mimo trasu.

Program: Odjezd v časných ranních
hodinách. Celodenní návštěva zábavního
parku cca 9 hodin. Návrat ve večerních
hodinách.
Odjezdová trasa D / Svozová trasa T4

viz str. 41

PLAYMOBIL fun park Norimberk NOVINKA
Pojeďte se pobavit s dětmi a užít prima hravý den. Zábavní park PLAYMOBIL
nabízí herní světy ve formátu XXL. Více než 20 míst, atrakcí a různých aktivních
hřišť. Mezi nejatraktivnější místo patří 17 metrů dlouhá pirátská loď. Pro malé
milovníky středověku je tu rytířský hrad o rozměrech 20 x 20 metrů se skvělým
výhledem. Dále tu najdete např. zříceninu v džungli, dům v koruně stromu se
zakletou vílou, indiánskou vesnici, důl na zlato a drahokamy, selský statek se
závodní dráhou pro traktory nebo třeba dinosaury s trasami pro badatele. Na
odvážné kovboje čeká westernové městečko.

Cena za osobu:
Termín:

Kód 2215

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

590 Kč
30.7.2022

ź cena nezahrnuje: : cestovní pojištění, vstupné cca 13 Euro, děti do 3 let

cestou
zdarma, případný příplatek za nástupní místo mimo trasu

Program: Odjezd v ranních hodinách.
Návštěva zábavního parku cca 6 hodin.
Návrat ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa B (+ Bor, Rozvadov) / Svozová trasa T3
14

viz str. 41

Brno

VILA TUGENDHAT A ŠPILBERK

Navštivte s námi vilu manželů Tugendhatových z let 1929–1930, navrženou
architektem Ludwigem Miesem van der Rohe. Jedinou památku moderní
architektury zapsanou v České republice na Seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Čeká vás rozšířená prohlídka obytných prostor,
technického zázemí a zahrady:
3. nadzemní podlaží – tzv. ložnicové patro (horní terasa, vstupní hala,
rodičovská sekce, dětská sekce)
2. nadzemní podlaží – hlavní obytný prostor, přípravna, kuchyně
1. nadzemní podlaží – tzv. technické patro (strojovna vzduchotechniky,
kotelna, strojovna pro elektrické spouštění oken, prádelna, fotokomora,
Kód 2219 trezor na kožichy)
Cena za osobu:
890 Kč A poté Hrad Špilberk, výraznou dominantu města Brna, jež v 18. a 19. století
Termín:
6.5.2022 proslul po celé Evropě jako žalář Habsburské monarchie. Vedle skutečných
zločinců, je zde připomenut pověstný loupežník Václav Babinský.
Zmíněna je i tragická doba nacistické okupace (1939-1940) kdy se stal Špilberk věznicí
brněnského gestapa, odkud odcházeli čeští vlastenci do koncentračních táborů, káznic a na
popraviště. K Brnu však neodmyslitelně patří i Zelný trh, Brněnské podzemí nebo třeba Vila
Tugendhat, zapsaná v seznamu kulturního dědictví UNESCO.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: rozšířenou prohlídku vily 400 Kč dospělí, 250 Kč studenti a senioři, vstupy

na Špilberku, případný příplatek za nástupní místo

Program: Odjezd v časných ranních hodinách. Dopoledne rozšířená prohlídka vily Tugendhat. Poté
přejezd na Špilberk. Individuální prohlídka některého z okruhů. Návrat v pozdních večerních
hodinách.
Odjezdová trasa E / Svozová trasa T1

Třebíč a Telč

viz str. 41

Navštívíme tato dvě města – zapsaná právem na seznam UNESCO.
Prohlédneme si jejich nejvýznamnější památky.
Třebíč - zdejší židovská čtvrť se synagogou a hřbitovem byla společně s
románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa zapsána v roce 2003.
Telč - s překrásným historickým náměstím, lemovaným gotickými a
renesančními měšťanskými domy s podloubími a bohatě zdobenými štíty, byla
zapsána již v roce 1992.

Kód 2231
Cena za osobu:
Termín:

790 Kč
3.9.2022

ź

cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou

ź

cena nezahrnuje: vstupy v místě cca 300 Kč/osoba, případný příplatek za nástupní místo

Program: Odjezd v časných ranních hodinách (dle nástupních míst) a přejezd do Třebíče.
Návštěva Baziliky sv. Prokopa, prohlídka židovské čtvrti a zadní synagogy, volný program ve
městě (návštěva věže, náměstí, židovského hřbitova…). Odpoledne přejezd do Telče. Zde
navštívíme historické centrum zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Návrat v
pozdních večerních hodinách.

Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1

viz str. 41
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Kutná Hora

Kód 2234
Cena za osobu:
Termín:

690 Kč
16.4.2022

Kutná Hora - městská památková rezervace zapsaná na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Díky těžbě stříbra šlo ve středověku o jedno z
nejvýznamnějších českých královských měst.
Památnými místy vás provedou zkušení průvodci, kteří vás zasvětí do tajů
středověkého života.
Navštívíme:
ź chrám sv. Barbory - gotickou katedrálu založenu jako hornický chrám, což
dokládá i zasvěcení patronce havířů sv. Barboře.
ź projdeme si historické centrum města - spolu s chrámem sv. Barbory jsou
zapsány na seznamu památek UNESCO.
ź unikátní kostnici pod kostelem Všech svatých na hřbitově v Sedlci. Ta je
vyzdobena téměř výhradně lidskými kostmi – ostatky celkem 40 000
zemřelých, pozůstatky morových epidemií a obětí husitských válek.
ź Vlašský dvůr, kde se nacházejí expozice mincovnictví a královský palác
(audienční sál a unikátní gotická secesně vymalovaná kaple).

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy v místě cca 380 Kč dospělý, 280 Kč senior, student a 240 Kč

dítě. Případný příplatek za nástupní místo mimo trasu.

Program: Odjezd v časných ranních hodinách do Kutné Hory.
Komentovaná prohlídka s průvodcem- kostnice v Sedlci, pak přejezd
do Kutné Hory, kde nás čeká pokračování prohlídky dalších
zajímavostí - chrámu sv. Barbory, procházka historickým centrem a
Vlašský dvůr. Vše za doprovodu zkušeného průvodce. Návrat v
pozdních večerních hodinách.
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3

viz str. 41

Děčín a Ústí nad Labem
Tento výlet nás zavede na sever naší země. Navštívíme město Děčín. Na
zdejším zámku (přestavěném původně z hradu) se přeneseme do dob jeho
největšího rozkvětu a slávy, kdy ho rád navštěvoval hudební skladatel
Fryderyk Chopin, císař František Josef I. a řada dalších slavných osobností.
Prohlédneme si pracovnu a ložnici, zimní jídelnu, dámský a pánský salon,
soukromé pokoje členů rodiny, zámeckou obrazárnu a kapli sv. Jiří. Za
návštěvu stojí i zdejší Růžová zahrada. Pokocháme se krásnou vyhlídkou na
řeku
Labe od zámku a též z protilehlé Pastýřské stěny. Další zastávkou bude
Kód 2271
Ústí nad Labem - hrad Střekov tyčící se na 100 m vysoké skále nad pravým
Cena za osobu:
690 Kč břehem Labe, tvořící výraznou dominantu města. První zmínka o hradu
Termín:
23.8.2022 pochází z roku 1319, kdy se český král Jan Lucemburský rozhodl postavit nad
řekou Labe strážní stanici, která by zajišťovala bezpečnost labské plavby a plnila funkci
celnice. Podle pověsti se za deštivých nocí po útesu škrábe duch mladé dcery hradního
pána, která se zde kdysi skokem rozloučila se životem. Na závěr nevynecháme
impozantní výhled z oblíbené Větruše s možností navštívit přírodní a zrcadlové bludiště.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy v místě cca 250 Kč dospělý a 160 Kč dítě, případný

příplatek za nástupní místo

Program: Odjezd do Děčína v časných ranních hodinách. Prohlídka zámku s
průvodcem. Individuální prohlídka okolí a Růžové zahrady. V odpoledních
hodinách přejezd do Ústí nad Labem. Prohlídka hradu Střekov a přejezd k Větruši.
Zde individuální volno k prohlídce přírodního bludiště, nebo sjezdu lanovkou do
centra. Návrat ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
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viz str. 41

Svatá Hora a Dobříš

Kód 2272
Cena za osobu:
Termín:

490 Kč
16.8.2022

Svatá Hora se stala jedním z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě.
Objevte s námi toto významné místo v Česku, tyčící se nad městem Příbram již
více než 300 let. Původní kapli ze 14. stol. roku 1647 přebudovali jezuité na
svatyni. V roce 2015 zrekonstruována. Čeká vás prohlídka zakončená chutným
obědem v původním klášterním barokním refektáři.
Pak přejedeme k zámku Dobříš. Rokokový zámek se zajímavou a pohnutou
historií upoutá každého návštěvníka. Jeho současná podoba pochází z let 1745
- 1765, kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mansfeld. Jeho dcera Isabella
byla provdána za Františka Gundakara Colloreda. Tím vznikl šlechtický rod
Colloredo - Mannsfeld. V 1942 byl zámek vyvlastněn německou říší, a poté
roku 1945 konfiskován Československým státem a využit jako Domov
spisovatelů. V současnosti je opět ve vlastnictví rodu Colloredo-Mannsfeld. I
zde vás čeká komentovaná prohlídka prostor zámku. Poté si můžete
individuálně prohlédnout rozlehlé parky – Anglický a Francouzský.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy s cenou oběda cca 450 Kč dospělí a 380 Kč dítě , případný

příplatek za nástupní místo mimo trasu

Program: Odjezd v ranních hodinách. Návštěva Svaté Hory komentovaná prohlídka zakončená obědem. Odpoledne přejezd
do Dobříše. Komentovaná prohlídka zámku. Individuální prohlídka
parků a okolí zámku. Návrat ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3

Karlovy Vary

Kód 2265
Cena za osobu:
Termín:

ź
ź

590 Kč
1.10.2022

viz str. 41

Krásy lázeňského města,
Vánoční dům a Andělská hora
Zveme vás na prohlídku krásného lázeňského města Karlovy Vary. Projdeme si
s průvodcem jeho nejhezčí části, kolonády, vřídlo, seznámíme se s prameny a
zajímavostmi města. Vyjedeme lanovkou na kopec Diana. Odtud se pokocháte
z rozhledny výhledy na daleké okolí. Můžete též navštívit zdejší Motýlí dům.
Dalším bodem programu je Vánoční dům - ten je unikátní celoroční výstavou
vánočních ozdob a dekorací. Také plyšových medvídků. Je prvním a jediným
Vánočním domem v České republice. Přináší návštěvníkům vánoční výzdobu v
nebývalém rozsahu. „Dům Vánoc", kde vánoční radost nikdy nekončí.
Na závěr vás čeká návštěva jednoho z nejtajemnějších míst opředeného
mnoha pověstmi a nejnavštěvovanějšího poutního místa karlovarského kraje
- Andělskou horu.

cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
cena nezahrnuje: vstupy a lanovku cca 250 Kč

Program:Odjezd v ranních hodinách do Karlových Varů. Komentovaná procházka městem s
průvodcem. Výjezd lanovkou na Dianu. Po návratu přejezd k Vánočnímu domu. Po jeho prohlídce
přejezd ke zřícenině Andělská hora. Po její návštěvě návrat. Příjezd ve večerních hodinách.

Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3

viz str. 41
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Mariánské Lázně

Kód 2239
Cena za osobu:
Termín:

450 Kč
16.7.2022

V Mariánských Lázních navštívíme světoznámou Zpívající fontánu a Park
Boheminium. Nebude chybět ani prohlídka tohoto lázeňského města.
Zpívající fontána - multimediální koncertní fontána. Její produkce vás přenese
do neopakovatelné atmosféry. Kombinace překrásné hudby, hra vody a světel
ve vás zanechá krásný zážitek. V repertoáru jsou desítky skladeb různých
autorů.
Park Boheminium nabízí expozici více než 70 modelů významných
pamětihodností z celé republiky. Nechybí model hradu Karlštejn, Ještěd nebo
Hluboká. Řadí se mezi 5 největších parků miniatur v Evropě. Poté přejedeme k
přírodní rezervaci Kladská. Jedná se o jednu z nejstarších a největších
přírodních rezervací na Karlovarsku. Rašeliništěm prochází 1,6 km dlouhá
naučná stezka, na které se seznámíte s faunou a florou CHKO Slavkovský les.Na
závěr výletu jsme zařadili další skvost tohoto kraje. Tím je rozhledna u obce
Krásno. Vystoupat na její vrchol můžete po 120 schodech spirálovitě
umístěných neobvykle po vnějším obvodu unikátní 25 m vysoké věže. Cesta k
rozhledně je pěšky cca 800 m.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

cestou
ź cena nezahrnuje: vstup Park Boheminium - dospělí 160 Kč, děti 3-15 let,

studenti, senioři a ZTP 110 Kč a případný příplatek za nástupní místo mimo trasu.

Program: V ranních hodinách odjezd do Mariánských Lázní. V
9.00 hod. shlédnutí produkce Zpívající fontány a prohlídka města.
Poté přejezd k Parku Boheminium a jeho prohlídka. Následovat
bude přejezd k naučné stezce v Kladské. Po její návštěvě přejezd k
obci Krásno. Zde vycházka k rozhledně. V pozdních odpoledních
hodinách odjezd domů. Návrat ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa B (+ Bor) / Svozová trasa T3

viz str. 41

Mariánské Lázně a Zpívající fontána
slavnostní ukončení

Kód 2267
Cena za osobu:
450 Kč
Termín:
31.10.2022

Navštivte s námi pivovar Chodovar, vychutnejte si prohlídku i dobrý mok. Poté
posezení či večeři v ojedinělé Restauraci „Ve skále".
A na závěr výletu – ve 20.00 hod. vás čeká jedinečný zážitek: neskutečná a
nepopsatelná podívaná. Přesně takové totiž je každoroční slavnostní
zakončení provozu věhlasné Zpívající fontány v Mariánských Lázních. A vy
budete u toho.
Během programu vám fontána zahraje několik skladeb – za doprovodu
krásných světelných efektů.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

cestou
ź cena nezahrnuje: prohlídku pivovaru cca 150,- Kč, případnou večeři dle

vlastního výběru

Program: Odjezd v poledne do Chodové Plané.
Zde prohlídka pivovaru Chodovar a posezení v
restauraci „Ve skále". V podvečer přejezd do
Mariánských Lázní. Shlédnutí produkce Zpívající
fontány. Návrat v nočních hodinách.
Odjezdová trasa B (+ Bor) / Svozová trasa T3
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viz str. 41

Klínovec, Jáchymov, Boží Dar
Vydejte se s námi za krásami a pozoruhodnostmi severozápadních Čech.
Klínovec (1244 m n.m.) je nejvyšším vrcholem Krušných hor. Ze zdejší
kamenné rozhledny se nabízí úchvatné pohledy do širokého okolí.
Při návštěvě dalšího místa výletu - lázeňského města Jáchymov nevynecháme
Hornické muzeum a prohlídku štoly č. 1 ve zdejším dole. Při komentované
prohlídce se seznámíme s historií těžby stříbra.
Poslední zastávkou bude Boží Dar. Navštívíme expozici vlastivědného muzea a
Ježíškovu poštu.

Kód 2232 Program: Odjezd v ranních hodinách do Jáchymova. Zde
Cena za osobu:
Termín:

410 Kč
28.5.2022

komentovaná prohlídka štoly s průvodcem. Přejezd
autobusem na vrchol Klínovce. Možnost vystoupat na
rozhlednu a prohlédnout si okolí. Pak přejezd do Božího Daru.
Návrat ve večerních hodinách.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné

občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy v místě cca 150 Kč, případný příplatek za

nástupní místo mimo trasu

Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3 viz str. 41

Holašovice a Lipno
Holašovice, zapsané v roce 1998 mezi památky UNESCO, patří díky statkům
ve stylu jihočeského selského baroka mezi nejhezčí vesnice v Česku. Kolem
návsi s rybníčkem stojí domy se špýchary a bohatě zdobenými širokými štíty,
malebný obrázek doplňují studny, barokní kaplička a kovárna. Místo nabízí
návštěvníkům ještě jinou turistickou atrakci - Jihočeský Stonehenge menhiry Holašovice. Megalitický kruh z obřích kamenů. Kameny tohoto
kruhu disponují nejsilnější energií ze všech tuzemských megalitů postavených
Kód 2228 člověkem. Po prohlídce těchto skvostů přejedeme na Lipno. Zde na vás čeká
Cena za osobu:
620 Kč první stezka korunami stromů v České republice. Stezka v délce 372 m z
Termín:
27.8.2022 dřevěné konstrukce je citlivě zasazena do smíšeného lesa a při maximálním
stoupání 2–6% se dostanete až do 24 metrové výšky.
Stezka je zakončena 40metrovou vyhlídkovou věží. Naskytne se vám fantastický výhled na vrcholky Alp, téměř celou část
Lipenského jezera, nádherné okolí Šumavy a Novohradské hory. K cestě dolů můžete využít skluzavku - unikátní nejdelší
tobogán svého druhu v České republice, který vede středem vyhlídkové
věže. Jízda na tobogánu vám zaručí úchvatný zážitek, který prožijete od
výšky 24 m a v délce 52 m.
Další individuální volno můžete využít k návštěvě Aktive parku - např.:
bobová dráha, lanové centrum a další aktivity.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné

občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy, případný příplatek za nástupní místo mimo trasu

Program: Odjezd v ranních hodinách do obce
Holašovice. Prohlídka obce a menhirů. V
poledních hodinách přejezd k Lipnu. Návštěva
Stezky korunami stromů. Individuální program.
Návrat ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1

viz str. 41
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Mariina vyhlídka
Mariina vyhlídka – skalní vyhlídka s altánem je jedním ze symbolů Českého
Švýcarska. Je to nejznámější a asi také nejoblíbenější místo turistických výletů
v Jetřichovických skalách.
Sloup v Čechách – Za kouzlem skalního hradu. Romantický hrad Sloup shlíží na
obec pod sebou ze skalního bloku. Hradní prostory jsou z velké části vytesané
do skály, další jsou přistavěny a všechny jsou propojeny důmyslným systémem
chodeb. Uvnitř hradu jsou umělé jeskyně, kukátkové divadlo, schodiště, které
jste mohli vidět v pohádce S čerty nejsou žerty, a nechybí tu ani nezbytná
Kód 2240 hladomorna. Součástí areálu je kostel, ve kterém se v létě konají oblíbené
Cena za osobu:
790 Kč sobotní koncerty při svíčkách. Stupňovité hradní terasy nabízí velice krásný
Termín:
4.6.2022 výhled do kraje i na rozhledu Na Stráži, která se vypíná naproti a je celoročně
přístupná.
Modlivý důl – romantické skalnaté údolí se táhne mezi pískovcovými skalami pod Slavíčkem a Tisovým vrchem na
severovýchodním okraji Svojkova, nedaleko Nového Boru. Jedná se o tajemné poutní místo, o jehož původu se vyprávěly
různé pověsti.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta a průvodce, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy cca 100 Kč, případný příplatek za nástupní místo mimo trasu

Program: V ranních hodinách odjezd do Jetřichovic.
Návštěva Mariiny vyhlídky a okolí, poté přejezd do Sloupu v
Čechách. Prohlídka hradu a okolí. Přejezd do obce Svojkov.
Odtud vycházkou k Modlivému dolu. V pozdních
odpoledních hodinách odjezd domů.
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3

viz str. 41

Čapí hnízdo a Konopiště
Čapí hnízdo – v rámci exkurze vás čeká komentovaná interaktivní prohlídka
Labyrintu Ekocentra s divokými hendikepovanými zvířaty a exotickými
zvířaty, procházka po Naučné stezce mezi velkými hospodářskými zvířaty a
pak se projdeme i kolem rybníka Slavníč a prohlédneme si také dominantu
areálu – multifunkční halu ve tvaru čapího hnízda. V Bistru U Čápa vás pak
čeká chutný oběd.
Druhou zastávkou bude zámek Konopiště. Velkou atrakcí je zde
medvědárium v hradním příkopu. Nyní obývané medvědem Jirkou. Chov
Kód 2220 medvědů tu má dlouholetou tradici. S tou se seznámíme v expozici výstavy.
Cena za osobu:
570 Kč Když arcivévoda František Ferdinand d´Este koupil zámek Konopiště,
proměnil jej v luxusní sídlo a pokračoval v úpravách okolí. Kolem roku 1900 se
Termín:
4.6.2022
kolem zámku rozkládal anglický park s oborou (rozloha 340 hektarů). Vznikly
skleníky pro palmy a orchideje, alpinum s rybníčkem a Růžová zahrada, která
stojí za zhlédnutí. Místo, kde bylo vysazeno 200 druhů růží, a to vysokokmenných i keřových, dodnes představuje
nejkrásnější místo celého komplexu okrasných zahrad, teras a parků.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy a exkurzi s obědem cca 250 Kč, případný příplatek za nástupní místo

Program: Odjezd v ranních hodinách, komentovaná
prohlídka Ekocentra a dalších součástí areálu Čapí hnízdo.
Oběd. Odpoledne přejezd k zámku Konopiště. Zde
individuálně návštěva zámku, zahrad. Návrat ve
večerních hodinách.
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3

viz str. 41
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Praha

historickou tramvají až
do nejkrásnějších zahrad

Naskočte s námi do historické tramvaje a svezte se samotným centrem
Prahy. Báječný výlet zahájíme u Holešovického výstaviště. Odtud nás
„babička" tramvaj proveze přes centrum až na Malou Stranu. Cestou uvidíme
spoustu známých pražských dominant. Například: Obecní dům, Národní
divadlo nebo Václavské náměstí…
Po projížďce se vydáme k raně barokní Valdštejnské zahradě se slavnou
stavbou Salla terrena. Prohlédneme si i exteriér Valdštejnského paláce, kde
sídlí Senát ČR. Projdeme nejužší pražskou uličkou, kde je provoz chodců řízen
Kód 2238 speciálním semaforem.
Cena za osobu:
430 Kč Kolem Karlova mostu se vydáme na Kampu k Lennonově zdi, která je
symbolickým hrobem člena jedné z nejslavnějších hudebních skupin na
Termín:
24.4.2022
světě. Navštívíme Kostel Panny Marie Vítězné, který ukrývá světoznámé
Pražské Jezulátko. Poté se ještě pokocháme dalším skvostem – Vrtbovskou
zahradou, ze které je snad nejkrásnější pohled na Hradčany. Pak se necháme vyvézt lanovkou na Petřín. Zde budete mít čas
individuálně navštívit zrcadlové bludiště, růžovou zahradu nebo vystoupat na rozhlednu a obdivovat Prahu z výšky.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta a průvodce, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: jízdenky a vstupy cca 380 Kč, případný příplatek za nástupní místo mimo trasu.

Program: Odjezd do Prahy v ranních hodinách, v Holešovicích nástup na
historickou tramvaj, odtud projížďka Prahou na Malou Stranu. Pak
vycházka s průvodcem po zahradách a dalších historických památkách.
V odpoledních hodinách přejezd lanovkou na Petřín. Zde individuální
program: možnost navštívit rozhlednu, hvězdárnu, růžovou zahradu
nebo zrcadlové bludiště. Návrat zpět ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3

viz str. 41

Zahrada Čech 2022 - Litoměřice
46. ročník veletrhu Zahrada Čech zaměřený na všechny zahrádkáře,
chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. Letos se můžete těšit na
sortiment historických odrůd.
Jako každý rok i letos nabídne Zahrada Čech vyhledávaný sortiment, jako jsou
sadba, cibuloviny, květiny, zahradní potřeby, zahradní technika, hnojiva,
postřiky. Chybět nebude ani vše potřebné okolo domu, chalupy i zahrady z
oblasti stavebních materiálů, tepelné či solární techniky, bytových doplňků
a mnoho dalšího.

Cena za osobu:
Termín:

Kód 2237

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

590 Kč
13.9.2022

ź cena nezahrnuje: případný příplatek za nástupní místo mimo trasu,

cestou
vstupenku: 150 Kč dospělý, 120 Kč děti a senioři.

Program: Odjezd do Litoměřic v ranních hodinách. Individuální
návštěva výstavy, případně města. Možnost nákupů rostlinek a
zahradnického sortimentu. Návrat v podvečerních hodinách.
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
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viz str. 41

Český Krumlov

víkend otevřených zahrad

Zveme vás do jednoho z nejkrásnějších českých měst - Českého Krumlova na
„Víkend otevřených zahrad". Společně prožijeme neopakovatelný den v
samotném historickém centru Českého Krumlova.

Kód 2235
Cena za osobu:
Termín:

590 Kč
11.6.2022

Nejprve společně s odborným průvodcem si prohlédneme Kouzelnou
bylinkovou zahradu, která vznikla v souvislosti s natáčením stejnojmenného
televizního seriálu. Je rozčleněna do 26 tematických bylinkových záhonů a tzv.
babiččiny zahrádky s tradičními léčivkami. Zdejší průvodce nás zasvětí do tajů
využití léčivých rostlin v historii i v současnosti.
Poté projdeme do samotného historického centra krásného města.
Prohlédneme zámecké zahrady, malebné a starobylé domy, křivolaké uličky a
také exteriéry 2. největšího zámku v ČR.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta a průvodce, prohlídka zahrady a města, malé občerstvení

cestou
ź cena nezahrnuje: případný příplatek za nástupní místo mimo trasu.

Program: V ranních hodinách odjezd do Českého Krumlova. Od 10:00
hod cca hodinová prohlídka bylinkové zahrady s odborným průvodcem.
Poté společné prohlídka centra města Český Krumlov a volný program k
možnosti občerstvení a případného nákupu suvenýrů. V pozdních
odpoledních hodinách odjezd domů.
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1

viz str. 41

Rozkvetlé Průhonice a Toulcův dvůr
Průhonický park, ve kterém byla natočena i řada pohádek, je svou rozlohou
240 hektarů jeden z největších přírodně krajinářských parků v Evropě. Je zcela
oprávněně Národní kulturní památkou a také památkou UNESCO.
Park založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca a najdete v něm
kromě cizokrajných dřevin také volné louky či rozlehlé Alpinum.
Zveme vás na prohlídku tohoto skvostu v nejkrásnějším období roku, kdy
můžete obdivovat výjimečnou sbírku rododendronů, čítající okolo 8 000 kusů
ve 100 druzích a kultivarech. Na jaře v parku kvetou i pivoňky, kosatce nebo
Kód 2236 azalky. Pro toulky parkem, který se nachází v nadmořské výšce 280-342 m,
Cena za osobu:
420 Kč návštěvníkům slouží 40 km upravených cest. Využít můžete kavárnu (výdejní
okénko).
Termín:
21.5.2022 Další zastávkou bude Toulcův dvůr. Dvůr je komplexem historicky cenných
budov a desetihektarového přírodního areálu. Během prohlídky uvidíte gotický špýchar, prohlédnete si staré zemědělské
náčiní a venkovní areál statku plný nejrůznějších domácích zvířat. Na místní farmě je také možné se občerstvit, zakoupit
suvenýry, bio potraviny a přírodní dekorace.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: případný příplatek za nástupní místo mimo trasu, vstup do

parku 100 Kč za osobu, 60 Kč důchodci, děti a studenti; 20 Kč ZTP. Toulcův dvůr
vstup zdarma

Program: Odjezd v časných ranních hodinách do
Prahy. Návštěva Průhonického parku, poté přejezd
autobusem na Toulcův dvůr. V odpoledních hodinách
odjezd domů.
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3

viz str. 41
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Peklo Čertovina a hřebčín Slatiňany
Originální výlet pro celou rodinu. Peklo Čertovina je unikátní místo celé
vyladěné v pekelném stylu. Peklem, sahajícím 5 pater pod zem do hloubky 12
m, vás provedou zdejší čerti. Ukážou vám např. čertí školu, trapírnu, dáte si
drink od nejkrásnější čertice v Pekle, projdete chodbičkou sedmi smrtelných
hříchů a od samotného knížete Lucifera se dozvíte, jak to s vašimi hříšnými
dušemi dopadne. Zda tu s čerty zůstanete, či se vrátíte zpět na povrch zemský.

Kód 2224
Cena za osobu:
Termín:

Tam byste neměli vynechat Pekelný šenk. Vstup do něho je zdarma.
Lahodných dobrot staročeské kuchyně tu najdete více než dost. Budete si
připadat jako v pohádce.

920 Kč Poté bychom se seznámili s chovem starokladrubských koní v Hřebčíně
2.7.2022 Slatiňany, kde nás čeká komentovaná prohlídka.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy do Pekla a hřebčína cca 560 Kč dospělí a 400 Kč děti,

případný příplatek za nástupní místo mimo trasu

Program: Odjezd v ranních hodinách do obce Čertovina u Hlinska.
Návštěva Pekla s komentovaným zábavným programem. Pak
individuální prohlídka a možnost občerstvení. Odpoledne přejezd
do Kladrub. Komentovaná prohlídka Hřebčína. Návrat ve večerních
hodinách.
Odjezdová trasa E / Svozová trasa T1

Safari park

viz str. 41

Dvůr Králové nad Labem
Vydejte se s námi na výlet za zvířátky.
SAFARI PARK Dvůr Králové je jedna z nejznámějších zoologických zahrad v
Česku. Najdete tu největší kolekci afrických zvířat v Evropě a jedinečné Africké
a Lví safari. Park je také světovou jedničkou v odchovu kriticky ohrožených
zvířat a jejich navracení zpět do přírody.
Čeká vás více než 5 hodin mezi zvířátky, projížďka mezi nimi v bezprostřední
blízkosti a spousta poznání.

Kód 2223
Cena za osobu:
Termín:

590 Kč
16.7.2022

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy 210 Kč dospělý a 180 Kč dítě

Program: Odjezd v ranních hodinách. Individuální návštěva SAFARI PARKU.

Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
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viz str. 41

Zoopark Chomutov a zámek Jezeří
Navštivte s námi Zoopark Chomutov, který je svou rozlohou neuvěřitelných
112 ha největší zoo v České republice. Uprostřed krásného kusu přírody
můžete vidět více než 160 druhů zvířat. Zoo je zaměřena na faunu palearktické
oblasti, která zahrnuje Evropu, převážnou část Asie a část severní Afriky. Díky
vyhlídkám, terasám a balkonům můžete nakouknout do kouzelného světa
zvířat, ať už jsou to dovádiví makakové, hraví tuleni nebo rozvážní medvědi. Až
vaše děti unaví sledování pandy ve větvích stromu, mohou se vyřádit na
některém z dětských hřišť nebo v lanovém centru. Lákadel je zde celá řada. Pro
Kód 2225 ty nejmenší, ale i ostatní návštěvníky zooparku je určen zoovláček Amálka. Do
obory Eurosafari obývané velkými kopytníky vás zaveze Safari expres.
Cena za osobu:
720 Kč
Druhým bodem výletu bude zámek Jezeří-zámek na rozhraní dvou světů.
Termín:
9.8.2022 Patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř
vše, s čím se můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky
pohnutému osudu, zcela odlišuje. Má za sebou jak velkolepou minulost s přepychem, tak období zmaru a zapomnění.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy do zooparku a zámku cca 250 Kč dospělí a

160 Kč děti, případný příplatek za nástupní místo mimo trasu

Program: Odjezd v ranních hodinách k zámku Jezeří. Komentovaná
prohlídka tohoto zajímavého skvostu s průvodcem. Poté přejezd do
Chomutova a cca 5 hodinová návštěva Zooparku. Odjezd zpět v
odpoledních hodinách. Návrat ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3

ZOO Praha

Kód 2226
Cena za osobu:
Termín:

430 Kč
18.6.2022

viz str. 41

Parníkem za zvířátky
Pojeďte s námi do jedné z nejkrásnějších zoologických zahrad na celém světě.
Překrásnou pražskou ZOO v roce 2018 zařadil nejznámější cestovatelský server
TripAdvisor na 5. místo v žebříčku nejoblíbenějších zoologických zahrad světa.
Celý tento žebříček vznikl na základě milionů hodnocení jeho uživatelů.
Pražská ZOO je zároveň jednou z nejstarších a největších ZOO v ČR. Rozkládá
se v krásném, členitém terénu na ploše 60 hektarů a nabízí pohled na 670
různých druhů zvířat a celkem 5000 jedinců.
V areálu se nachází 12 pavilonů, 150 expozic, dvě restaurace, 7 různých druhů
občerstvení, lanová dráha, vláček a spousta dalších atrakcí. Uvidíte například
Indonéskou džungli s varany komodskými, expozici lachtanů, Opičí ostrov nebo
gorily. Pražská ZOO chová spoustu vzácných zvířat a je známá velmi úspěšným
chovem koní Převalského.

Zážitek bude umocněn ještě o cestu parníkem. Během pohodlné plavby budete mít možnost dětem ukázat zajímavé
výhledy na pražské památky.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstup do ZOO a lístek na parník cca 340 Kč dítě, 450 Kč dospělý

Program: V ranních hodinách odjezd do Prahy.
Nalodění na parník a cca hodinová plavba k ZOO.
Po t é i n d i v i d u á l n í n áv š t ě va za h ra d y. V
odpoledních hodinách odjezd zpět. Návrat ve
večerních hodinách.
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3

viz str. 41
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Křišťálový svět Swarovski
a Krimmelské vodopády

Kód 2252
Cena za osobu:
Termín:

1210 Kč

Swarovski Kristallwelten – Wattens – svět fantazie, umění a nekonečné krásy.
Prohlídka muzea, kouzelných komnat a venkovního areálu. V jiskřivé
atmosféře rozsáhlé prodejny Kristallwelten Store máte možnost nákupu
šperků Swarovski. K občerstvení doporučujeme posezení v kavárně a
restauraci Daniels Kristallwelten, kde si můžete vychutnat nejen mezinárodní
a sezónní kuchyni, ale také vybrané sladkosti. Krimmelské vodopády, neboli
Vodopády Krimmler, patří mezi nejkrásnější v Evropě. Jsou to nejvyšší
vodopády Rakouska a patří mezi nejvyšší v Evropě. Je to kaskáda celkem tří
vodopádů, která dosahuje celkové výšky 385 metrů.

17.9.2022

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné

občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění a vstupy cca 20 Euro

dospělý a 9 Euro dítě 6-17 let.

Program: Odjezd v časných ranních
hodinách do Wattens. Návštěva
křišťálového světa a prohlídka celého
areálu. V odpoledních hodinách přejezd ke
Krimmelským vodopádům. Jejich návštěva.
Návrat v pozdních nočních hodinách.

Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2

viz str. 41

Vídeň

kráska na Dunaji
Vídeň, to není jen hlavní město Rakouska a Prátr. Vídeň je město hudby,
kultury a především nepřeberného množství památek šetrně umístěných do
kontrastu metropole na Dunaji. Vydejte se s námi na prohlídku centra města,
které se právem pyšní zápisem do světového seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Čeká vás světoznámý zámek Schönbrunn. Samozřejmě
nevynecháme ani další zajímavosti, jako třeba Hundertwasserhaus. Volný čas
ve městě můžete následně využít k nákupům nebo procházce.

Kód 2244
Cena za osobu:
Termín:

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

cestou

1010 Kč
30.4.2022

ź c ena nezahrnuje: cestovní pojištění,

vstupy v místě cca 16 Euro, případný
příplatek za nástupní místo

Program: Odjezd v časných ranních hodinách. Po příjezdu do
Vídně následuje prohlídka zámku Schönbrunn, poté okružní
jízda historickým centrem s výkladem. Odpoledne volný
program. V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR.
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2

viz str. 41
25

Vysokohorské přehrady v Kaprunu
Zveme vás na neopakovatelnou podívanou. Na návštěvu vysokohorských
přehrad v Kaprunu.
Menší spodní přehrada Wasserfallboden (ve výšce 1 672 m) s přehradní hrází
Limbergsperre je vysoká 120 metrů a délka její hráze je 375 metrů. Druhá,
větší přehrada Mooserboden (ve výšce 2 036 m) je vybudována nad spodní
přehradou.
Má dvě přehradní hráze:
Kód 2248 1. Moosersperre - výška 107 m a délka 494 m
2. Drossensperre - výška 112 m a délka 357 m
Cena za osobu:
1050 Kč
V této nádrži je objem vody neskutečných 86.6 milionu m3 vody. Přehrady
Termín:
23.7.2022
jsou rozděleny vrcholem Höhenburg, který dosahuje výšky 2 112 metrů. Od
přehrady Mooserboden se na něj dá vyjít, na vrchol vedou kamenné schody a
výstup není nijak náročný. Odměnou za pár schodů vám bude krásný výhled jak na horní, tak dolní přehradu.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné

občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, jízdenky a vstupy cca 25 Euro,

případný příplatek za nástupní místo mimo trasu

Program: Odjezd do Kaprunu v časných ranních
hodinách. Výjezd vysokohorskými autobusy k
přehradám. Prohlídka okolí přehrad a
individuální vycházky. Poté návrat autobusy
zpět. Návrat v pozdních večerních hodinách.

Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1
viz str. 41

Medvědí soutěska
Medvědí soutěska je skalnatá rokle protkaná sítí dřevěných žebříků a můstků
nad impozantními vodopády. Své pojmenování získala zejména díky
přítomnosti medvědů, kteří se zde podle několika legend vyskytovali.
Je jedním z nejoblíbenějších výletních cílů v rakouském Štýrsku. Od roku 1978
je chráněnou přírodní památkou.
A
Co vás tu čeká? Vystoupáte po 49 žebřících, 115 lávkách a můstcích o délce
1400 m vedoucí podél tůní a vodopádů. Přes lávky přejdete vodopády,
kterých je zde celkem 24, z toho jeden 50 m vysoký. Uvidíte nespočetné
Kód 2247 kaskády, jeskyně a nejrůznější skalní útvary.
Délka soutěsky je cca 1 300 metrů. Celý výstup trvá cca 2,5 hodiny. Na konci
Cena za osobu:
1090 Kč
první části výšlapů se můžete občerstvit v hospůdce Guter Hirte a posilnit se
na druhou část cesty. V druhé půlce máme na výběr ze dvou tras. Obtížnější
Termín:
25.6.2022
trasa vede přes vrchol Hochlantsch. Nebo můžete pokračovat dále sami podél
potoka přes louky bez výraznějšího převýšení nenáročnou stezkou. Obě cesty
končí u jezera Teichalmsee, kde bude přistaven autobus. Přímo vedle jezera se nachází vstup do rašeliniště. Z rozhledny se
můžete kochat krásným výhledem na okolí. V hospůdce u jezera se můžete občerstvit, odpočinout si a připravit se na návrat
domů. Na úplném konci výletu u jezera Teichalmsee se nachází Trojská kráva, kde si můžete pořídit foto z výletu, které se
bude určitě vyjímat v každém rodinném albu.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné

občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy cca 5 Euro, případný

příplatek za nástupní místo mimo trasu
26

Program: V časných ranních hodinách odjezd do
Mixnitz. Odtud pěší túra přes Medvědí soutěsku do
Teichalmu. Zde bude čekat autobus. Chůze cca 12 km.
Návrat v pozdních večerních hodinách.

Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
viz str. 41

Dachstein

Kód 2246
Cena za osobu:
Termín:

950 Kč
13.8.2022

vyhlídka 5 prstů a Hallstatt
Pojeďte objevovat jedno z nejnádhernějších a nejúchvatnějších míst
rakouských Alp.
Vyhlídka „Pět prstů" se vyklání až 8 m ze 400 m vysoké skalní stěny a nabízí
nádherný výhled na Dachstein (oba jeho ledovce) a na Hallstattské jezero a
město Hallstatt – světové kulturní dědictví UNESCO. Každá z pěti lávek má
odlišné provedení. Například podlaha jednoho z pěti prstů je celá vyrobená ze
skla a umožňuje tedy volný pohled na obec Krippenbrunn, která je o 400 m
níže.
Při návštěvě tohoto místa nesmíme vynechat ani slavnou Ledovou jeskyni.
Poté vás uchvátí svou malebností samotné městečko Hallstatt. Prohlédnete si
jeho uličky a zákoutí.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy v místě cca 45 Euro dospělý, 38 Euro

junior 17-19 let, 25 Euro dítě 7-16 let, případný příplatek za nástupní místo

Program: Odjezd v časných ranních hodinách a přejezd do oblasti
rakouských Alp. Výjezd lanovkou k Ledové jeskyni, její návštěva,
poté pokračování další trasou lanovky k vyhlídce „5 prstů". Po
návratu přejezd k městečku Hallstatt. Jeho prohlídka.
Návrat v pozdních večerních hodinách.
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2

viz str. 41
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Hochficht

nejen rodinná jednodenní lyžovačka
Nechte se okouzlit nejen na svahu, ale také mimo sjezdovky. K
oblíbeným zimním aktivitám zde patří například běžecké lyžování,
zimní pěší túry či výlety na sněžnicích. Jedinečná poloha na Šumavě
jen kousek od Lipna není to jediné, co do ski areálu přitahuje stále
více rodin s dětmi. A nejen je. Atraktivní lyžařská nabídka a služby
uspokojí všechny malé i velké, mladé i ty starší, začátečníky i otřelé
lyžaře. Ti nejmenší se hravou formou ve výukovém hřišti Kids Park
naučí po boku maskota.

Cena za osobu:
Kód:
2202
2202
2202
2202

490 Kč
Termín:
15.1.2022
29.1.2022
19.2.2022
12.3.2022

největší rakouský skiareál mimo Alpy ležící hned za hranicemi
přes 20 km kvalitně upravených sjezdovek všech obtížností
největší sněhová jistota na Šumavě - 100 % sjezdovek pokryto
výkonným zasněžovacím systémem
jedna z nejmodernějších 10místných kabinkových lanovek v
Rakousku
Wi-Fi zdarma v celém skiareálu
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné

občerstvení cestou
ź c ena nezahrnuje: kapesné, cestovní pojištění, celodenní skipas

dospělí 40 Euro, děti 7- 17 let 21 Euro, studenti 33 Euro, děti do 6 let v
doprovodu rodiče 4Euro. Ke každému skipasu vám bude účtována ještě
vratná záloha 2 Eura na čipovou kartu.

Program: Odjezd v časných ranních hodinách. Po příjezdu do
areálu individuální celodenní program - lyžování, běžky,
vycházky, občerstvení. Cca v 17 hod. odjezd zpět domů. Návrat
ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2

viz str. 41

Kaprun - Zell am See
jednodenní lyžovačka na ledovci
Region Zell am See - Kaprun díky své nadmořské výšce garantuje
vynikající sněhové podmínky. Na zdejším ledovci můžete lyžovat po
celý rok. Čím je toto místo tak populární? Nabízí úchvatný
panoramatický výhled na Zellské jezero, ledovec Kitzsteinhorn a více
než 30 třítisícovek. To zkrátka musíte zažít.

ź

Zell am See a Kaprun patří mezi lyžařské regiony s nejpropracovanější
organizací rekreačních a sportovních aktivit. V oblasti se nachází tři
Cena za osobu:
890 Kč
lyžařské areály: v Zell am See je to Schmittenhöhe, v městečku Kaprun
Kód:
Termín:
pak areál Maiskogel a ledovcové středisko Kitzsteinhorn. Lyžařům
2205
12.2.2022 nabízí 138 km sjezdových tratí všech
2205
5.3.2022 obtížností a 45 moderních lanovek a
vleků. Kaprun disponuje spíše lehčími a
cena zahrnuje: dopravu autobusem,
středními tratěmi, je tedy vhodný pro
služby delegáta, drobné občerstvení
rodiny s dětmi.
cestou
28

ź cena nezahrnuje: kapesné, cestovní

Sjezdy pro zdatné lyžaře se nachází ve větší míře ve středisku Zell am
See, kde je celkem 25 km černých sjezdovek. Ačkoliv je region Zell am
See - Kaprun zaměřen především na sjezdové lyžování, určitě má co
nabídnout i dalším turistům, kteří si sem přicestovali užít sněhu a
opravdové zimy. Nabízí také množství upravených běžeckých stop, na
své si zde přijdou i příznivci snowboardingu a freeride jízdy. Toho, kdo
se rád toulá nebo jen prochází zimní krajinou, určitě potěší hustá síť
značených turistických stezek. Kromě tradiční zimní turistiky se dá na
některé zdejší tůry vypravit s průvodcem na sněžnicích.
Skvělá
zábava, a to hlavně pro rodiny s dětmi, je zaručena na
Program: Odjezd v časných ranních
některé
z místních sáňkařských drah. Mezi vrcholy
hodinách. Po příjezdu do areálu
individuální celodenní program - Schmittenhöhe a Kitzsteinhorn je jich v provozu hned
lyžování, běžky, vycházky, občerstvení. několik.
pojištění, celodenní skipas
(orientační cena): dospělí 56Euro,
děti 6 – 15 let 28 Euro a studenti 16 –
18 let 42 Euro, děti do 5 let v
doprovodu rodiče zdarma. Ke
každému skipasu vám bude účtována
ještě vratná záloha 2 Eura na čipovou
kartu.

Cca v 17 hod. odjezd zpět domů. Návrat
ve večerních hodinách.
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
viz str. 41

Dachstein

Cena za osobu:
Kód:
2203
2203
2203

790 Kč
Termín:
22.1.2022
26.2.2022
26.3.2022

Program: Odjezd v časných
ranních hodinách. Po příjezdu do
areálu individuální celodenní
program - lyžování, běžky,
vycházky, občerstvení. Cca v 17
hod. odjezd zpět domů. Návrat
ve večerních hodinách (dle
výstupních míst).

Lyžařský region Dachstein West nabízí působivé panorama horského
masivu, perfektně upravené sjezdovky, vynikající sněhové
podmínky během celé sezóny, moderní vleky, tradiční horské chaty a
skipasy za velmi příznivé ceny. Lyžování ve středohoří chráněném
před nebezpečím lavin i silným větrem, které zároveň skýtá výhledy
na blízké velehory – málokterá jiná oblast nabízí takové požitky ve
stejné míře a intenzitě jako právě lyžařský region Dachstein West.
Vyhlášená lyžařská oblast nabízející mimořádně kvalitní lyžování a
stabilní sněhové podmínky. V celé skipasové síti této oblasti, která
zahrnuje ještě další lyžařská střediska v hornorakouské Solné
komoře, máte k dispozici celkem 160 kilometrů skvěle upravených
sjezdovek všech úrovní obtížnosti. Každý si zde najde tu pravou dráhu
pro sebe. Začátečník, pokročilý či profesionál. Lyžařům a
snowboardistům je k dispozici 14 takzvaných „Gaudipisten"
(zábavných sjezdovek) pro úžasné potěšení z jízdy a super zážitky od
sportovních přes vyzývavé až po freestylové. Ambiciózní freestyleři
se navíc mohou těšit na nejrůznější zábavní funparky a profesionální
snowparky. Region Dachstein – West je také oblíbeným místem pro
běžecké lyžování. Nabízí přes 260 km upravovaných běžeckých tras.
Je také k dispozici dětský park Spatzennest, ve kterém si děti mohou
hrát i bez rodičů, za dozoru školeného personálu. V dětském parku
mohou děti trénovat slalom na měřeném úseku, nebo zkusit
vyhrazenou skicrosovou dráhu.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

cestou
ź cena nezahrnuje: kapesné, cestovní pojištění, celodenní skipas (orientační

cena): dospělí 50 Euro, děti 6 – 15 let 26 Euro a studenti 16 – 18 let 47 Euro,
děti do 5 let v doprovodu rodiče zdarma.
ź Ke každému skipasu vám bude účtována ještě vratná záloha 2 Eura na čipovou
kartu.

Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
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viz str. 41

Vánoční Bad Füssing a Pasov

Kód 2255
Cena za osobu:
Termín:

490 Kč
11.12.2022

Pojeďte s námi navštívit oblíbené termální lázně nedaleko Pasova, mající až
neskutečně blahodárné účinky na organismus. Využijte výtečné možnosti
odpočinku k regeneraci těla i duše
ź 15 bazénů – 3000m²
ź teploty 27 – 40°
ź vířivky, whirpooly, saunový ráj, masážní bazény s tryskami, parní jeskyně
a další…
Relax a odpočinek v termálních lázních s minerální vodou, která má výborné
blahodárné účinky na mnoho zdravotních potíží.
Na zpáteční cestě se zastavíme v Pasově, kde vychutnáme vánoční atmosféru
na adventním trhu a ve svátečně vyzdobeném a krásně osvětleném
podvečerním centru města.

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem,

služby delegáta, drobné občerstvení
cestou
ź c ena nezahrnuje: cestovní pojištění,
jízdenky a vstupy cca 25 Euro, případný
příplatek za nástupní místo mimo trasu

Program: Odjezd v ranních hodinách z Klatov,
návštěva termálních lázní Europa Therme Bad
Füssing (5 hodin). Pak přejezd do Pasova návštěva vánočních trhů. Návrat ve večerních
hodinách.
Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1
viz str. 41

Advent Norimberk

Kód 2268
Cena za osobu:
Termín:

590 Kč
17.12.2022

Norimberský trh má 400-letou tradici a patří k nejpopulárnějším v Evropě.
V centru je rozeseto více než 200 stánků a vánoční atmosféru dokreslují
nazdobené stromy, girlandy a osvětlení. Smí se tu prodávat pouze tradiční
zboží z klasických materiálů jako je sklo, dřevo, textil a podobně. A nesmí
chybět vánoční pochoutky.
Kromě punče a svařáku se zde line vůně zdejší speciality - horkého vaječného
punče se šlehačkou.
Nelze opomenout i další místní dobroty, které stojí za to ochutnat. Vyhlášené
norimberské perníčky a samozřejmě norimberské klobásky.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení

cestou
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, případný příplatek za nástupní místo

mimo trasu

Program: odjezd v ranních hodinách.
Návštěva města - individuální
prohlídka historického centra a
n áv ště va t r h ů . N áv rat z p ě t v
podvečerních hodinách.
Odjezdová trasa B (+ Bor) / Svozová trasa T3
viz str. 41
30

Vánoční Praha

Kód 2254
Cena za osobu:
Termín:

430 Kč
10.12.2022

ź cena zahrnuje: dopravu autobusem,

služby delegáta a průvodce, drobné
občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: jízdenky a vstupy cca
400 Kč

historickou tramvají

Naskočte s námi do historické tramvaje a svezte se samotným centrem Prahy.
Báječný výlet zahájíme u Holešovického výstaviště. Odtud nás „babička"
tramvaj proveze přes centrum až na Malou Stranu. Vyhlídková jízda trvá cca
hodinu. Cestou uvidíme spoustu známých pražských dominant. Například:
Obecní dům, Národní divadlo nebo Václavské náměstí a to vše zahaleno
atmosférou Vánoc.
Po projížďce se vydáme vycházkou přes Karlův most na Staroměstské
náměstí, kde si vychutnáte atmosféru naplno. S vůní svařáku, punče a dalších
pochutin patřícím k tomuto krásnému období.

Program: Odjezd v ranních hodinách. V Holešovicích
nástup do historické tramvaje. Projížďka městem na Malou
Stranu. Procházka přes Karlův most na Staroměstské
náměstí. Individuální návštěva vánočních trhů. Návrat zpět
ve večerních hodinách.

Odjezdová trasa B (+ Rokycany) / Svozová trasa T3

Advent u jezera Wolfgangsee

Kód 2253
Cena za osobu:
Termín:

920 Kč
3.12.2022

viz str. 41

Chcete zažít jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru krásného alpského
adventu? Pak vás zveme na takovou podívanou. Splní vám ji pohled na
rakouské jezero Wolfgangsee a malebná městečka na jeho březích oděná do
zimního hávu.
Navštívíme městečko St. Wolfgang, kde se koná jeden z nejkrásnějších
rakouských vánočních trhů. Hlavním symbolem zdejšího adventu je 19 metrů
vysoká plovoucí lucerna obklopená plovoucími hvězdami. Ale ten
nejkrásnější výhled na jezero a okolní Alpy si můžete vychutnat z 1 015 metrů
vysoké hory Schafberg, na kterou nás vyveze alpská zubačka.
Následně bychom navštívili další malebné městečko Strobl. I zde si můžete
zpříjemnit chvíle návštěvou dalšího vánočního trhu a procházkou po 250
metrů dlouhém molu na jezeře. Za vidění rozhodně stojí zdejší vyřezávaný
betlém se sochami v životní velikosti. Po občerstvení svařákem a místními
specialitami bychom se vypravili na cestu domů.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení
cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy v místě cca 30 Euro, případný příplatek za
nástupní místo mimo trasu

Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
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viz str. 41

Praha

exkurze na letiště a Petřín
Čeká vás velmi zajímavá návštěva prostor Letiště Václava Havla. Navštívíme
místa, kam se běžný pasažér nedostane. Zároveň budete mít možnost sledovat
přistání a starty letadel přímo z letištní plochy. V ceně výletu je poutavá
exkurze s fundovaným průvodcem. Zaručeně se nebudete nudit a dozvíte se
spoustu zajímavostí.

Kód 2217
Cena za osobu:
Termín:

750 Kč
2.4.2022

Pak přejedeme na Petřín. Zde bude na vás, zda zvolíte návštěvu hvězdárny,
zrcadlového bludiště či se pokocháte z výšky z rozhledny úchvatným pohledem
na Prahu.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, exkurzi na letišti, služby delegáta,

drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy na Petříně, případný příplatek za nástupní místo

Program: odjezd do Prahy v ranních hodinách. Exkurze na letišti.
Přejezd k Petřínu. Zde individuální volno. Možnost návštěvy
rozhledny, hvězdárny nebo zrcadlového bludiště. Návrat ve
večerních hodinách.

Odjezdová trasa B (+ Rokycany) / Svozová trasa T3

viz str. 41

Exkurze Škoda auto Mladá Boleslav

Kód 2269

Zveme vás na oblíbenou exkurzi – prohlídku ŠKODA MUZEA a výrobních
provozů ŠKODA AUTO.
Budete mít jedinečnou možnost vidět zblízka za doprovodu průvodců, jak
automobily vznikají přímo ve výrobě. Dozvíte se spoustu informací o více než
stoleté historii vozů značky ŠKODA. Nahlédneme též do depozitáře prototypů.
Poté navštívíme Letecké muzeum Metoděje Vlacha – pojmenováno po
mladoboleslavském průkopníkovi Metoději Vlachovi, který jako první Čech
sestrojil letadlo vlastní konstrukce, poháněné automobilovým motorem a sám
na něm v roce 1912 vzlétl.
Poznámka: Exkurze do výrobních prostor závodu se nesmějí z bezpečnostních

620 Kč důvodů účastnit děti do 10 let. Jinak mohou do všech ostatních prostor ŠKODA
Cena za osobu:
Termín:
27.10.2022 MUZEA i do leteckého muzea.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení cestou
ź cena nezahrnuje: vstupy a exkurze cca 350 Kč dospělí a 210 Kč děti, studenti a senioři

Program: Odjezd do Mladé Boleslavi v ranních hodinách.
Komentovaná prohlídka ŠKODA muzea a exkurze ve výrobním
závodě. Individuální volno k občerstvení. Přejezd k letišti Metoděje
Vlacha. Prohlídka s komentářem a individuální prohlídka expozice
muzea letadel. Návrat ve večerních hodinách.

Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
32

viz str. 41

SINSHEIM

automobilové a technické muzeum

Automobilové a technické muzeum v Sinsheimu otevřelo své brány poprvé
veřejnosti v roce 1981. Dnes je zde mimo jiné největší soukromá sbírka
historických automobilů Maybach, kompresorových Mercedesů a Bugatti v
Německu. Dále zde najdete několik set motocyklů, letadel, závodních a
sportovních aut, lokomotiv, vojenských a užitkových vozů, a mnoho dalšího. V
roce 1999 se muzeu podařilo získat dopravní letadlo Tupolev TU-144. Letadlo
sem bylo přepravováno mimořádným transportem po suchu a po vodě z
NOVINKA
Moskvy na jaře 2001. Je vystaveno v pozici startu na střeše muzea. O čtyři roky
později byla sbírka rozšířena o původní CONCORDE společnosti Air France.
Kód 2216 Sinsheim je jediné muzeum na světě, kde si můžete vedle sebe prohlédnout
Cena za osobu:
1090 Kč tyto dva dopravní nadzvukové letouny, které kdy byly nasazené v provozu.
Termín:
9.4.2022 Pro nabrání sil na prohlídky můžete využít možnosti rychlého občerstvení buď
v místním bistru, nebo ve zdejší restauraci.
ź cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta, drobné občerstvení
ź cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné cca 20 Euro dospělí, 15 Euro děti 5 – 14 let, případný příplatek za nástupní

místo mimo trasu.

Program: Odjezd do Sinsheimu v časných ranních hodinách.
Celodenní návštěva muzea. Návrat v pozdních večerních
hodinách.

Odjezdová trasa B (+ Bor, Rozvadov) / Svozová trasa T3

viz str. 41

Muzikály a divadelní představení

Pro milovníky kultury pořádáme v průběhu celého roku zájezdy na divadelní představení a muzikály do
pražských divadel Karlín, Brodway a Kalich. Mimo Prahu vás rádi vezmeme za kulturou do nádherného
prostředí Týna nad Vltavou, kde pravidelně navštěvujeme scénu zdejšího otáčivého hlediště. Vzhledem k
neustále se měnícím omezením, která doléhají především na kulturní akce a události je v současné chvíli
obtížné sestavit program zájezdů za kulturou na rok dopředu. Aktuální nabídku představení, na která se s námi
můžete vypravit, prosím sledujte vždy na našich internetových stránkách. Zde se také o každém
představení dozvíte podrobnější informace. Nabídku výletů za kulturou můžete průběžně také sledovat na
našem facebooku, nebo nás kontaktujte na telefonu +420 606 391 992.

rava.cz
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Pro naše klienty každoročně zajišťujeme pobytové zájezdy z nabídky partnerských CK,
s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. I na sezónu 2022 je pro vás připraveno více než 60
pobytových destinací po celém chorvatském pobřeží od Istrie až po Střední Dalmácii.
Dopravu můžete využít jak vlastní, tak našimi pohodlnými zájezdovými autobusy, které
mají nástupní místa po celém jihozápadě Čech. Zde vám přinášíme výběr těch
nejprodávanějších kapacit z minulé sezóny. Kompletní nabídku pobytů najdete na
našem webu www.mojeceskadoprava.cz. Pro komplexní cenovou kalkulaci vaší
dovolené nebo sestavení dovolené na míru nás kontaktuje. Připravíme vám nejlepší
nabídku dle vámi zadaných parametrů se zárukou nejlepší ceny na trhu.

Ostrov Krk - Baška
Baška se nachází v jižní části ostrova Krk a mezi klienty je považován za velmi oblíbenou destinaci.
Nabízí velmi mírné a příjemné klima s množstvím slunečných dnů. Na ostrově Krk je křišťálově čisté
moře, které ocení zejména rodiny s dětmi. Velkou výhodou tohoto ostrova jsou také pláže
oceněné Modrou vlajkou. Na Krku je opravdu bohaté sportovní i kulturní vyžití nejen pro dospělé,
ale i pro děti.

Hotel Valamar Sunny Corinthia ***

Cena za osobu: od 2379 Kč**

Termín:
od 3.6.2022 do 18.9.2022*
Kód:

K221

* 7 nocí (sobota - sobota)
** konečná cena závisí na vybraném
termínu a zvolených službách
Pořadatel zájezdu: CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o.

Výborný hotel zejména pro rodiny s dětmi Corinthia Baška Sunny by
Valamar je umístěn u krásné oblázkovo–písečné pláže a pobřežní
promenády. Centrum je od hotelu vzdáleno cca 350 metrů příjemnou
procházkou. V areálu hotelu najdete vše pro aktivní pobyt i zábavu.
Z hotelových služeb můžete využít recepci, výtah, WiFi připojení přístupné
bezplatně v celém hotelu, hlavní klimatizované restaurace se show
cookingem, bistro "Funtana". Pro hotelové hosty je připraveno několik
bazénů: vnitřní (1× bazén pro dospělé s gejzíry a vodopádem, 1× malý
dětský bazén), 547 m² venkovní vodní plochy (1× bazén pro dospělé s
masážními proudy, gejzíry a vodopádem, 2× dětský bazén) na ohrazené
travnaté ploše s místem pro opalování a hřištěm pro děti. Všechny bazény v
hotelovém areálu jsou plněny sladkou vodou. U bazénů jsou plochy sloužící
k odpočinku a relaxaci, bar u venkovní části.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

pokoje pro 1–4 osoby
až dvě děti do 17,99 let na přistýlce zdarma
WiFi a klimatizace zdarma
pláž jen 20 m od hotelu
bohaté sportovní vyžití
doprava vlastní i autobusová
parkování za poplatek
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Kvarnerská riviéra - Crikvenica
Crikvenica je velmi oblíbenou turistickou destinací. Nabízí jak oblázkové, tak i písečné pláže. Hlavní městskou
pláží je dlouhá písčito-oblázková pláž Gradska plaža. Pláž má pozvolný vstup do moře, proto je ideální pro
rodiny s dětmi. Jedinou nevýhodou je fakt, že je placená. V okolí pláže najdete kavárny, restaurace i prolézačky
pro děti. Toto město a tradiční oblíbené letovisko je největší na Chorvatském přímoří, 37 km jihovýchodně od
Rijeky, jehož nánosy písku vytvořily proslulou crikvenickou pláž.

Pension Mudražija***

Cena za osobu: od 4 142 Kč**

Termín:
od 3.6.2022 do 18.9.2022*
Kód:

K222

* 7 nocí (sobota - sobota)
** konečná cena závisí na vybraném
termínu a zvolených službách
Pořadatel zájezdu: CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o.

Rodinný pension se nachází pouhých 100 m od písečné pláže. Obchod s
potravinami je přímo u pensionu. V nejbližším okolí naleznete restaurace,
kavárny, pekárnu, bar, bankomat. Jen 20 m od ubytování se nachází také
poliklinika. Pension je vybaven recepcí, restaurací, malým venkovním
bazénem, venkovním posezením. Parkoviště se nachází cca 100 m od
pensionu Mudražija (za poplatek, omezená kapacita). Parkoviště je možné
předem rezervovat. Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením, WiFi, SAT/TV a klimatizací (zdarma).
Na chodbě se nachází společná lednice, kterou mohou hosté využít.
Některé pokoje mají balkon/terasu.
ź klimatizované pokoje pro 2–4 osoby
ź dítě do 12,99 let na první přistýlce
zdarma
ź stravování formou polopenze
ź možnost dokoupení obědů
ź centrum jen pár kroků od
ubytování
ź malý venkovní bazén
ź doprava vlastní nebo
autobusová

Apartmánový dům Vucko***
Apartmánový dům se nachází cca 500 m od pláže. Nejbližší restaurace se
nachází cca 300 m a obchod 200 m od ubytování. Centrum Crikvenice je
vzdálené cca 1700 m. Před domem je k dispozici parkovací místo zdarma.
ź apartmány pro 2–6 osob
ź WiFi zdarma
ź bohaté sportovní a kulturní vyžití
ź parkovací místo zdarma
ź doprava vlastní nebo autobusová

Cena za osobu: od 1642 Kč**

Termín:
od 3.6.2022 do 18.9.2022*
Kód:

K223

* 7 nocí (sobota - sobota)
** konečná cena závisí na vybraném
termínu a zvolených službách
Pořadatel zájezdu: CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o.
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Severní Dalmácie - Biograd na Moru
Biograd na Moru se nachází v Severní Dalmácii a je již tradičním a velmi pěkně upraveným
letoviskem. Biograd nabízí velké množství parků a opravdu krásnou přírodu. Biograd je živé
letovisko se spoustou restaurací, barů, kaváren či obchodů. V Biogradu se nachází také přístav.
Město je tak výborně vybavené nejen pro jachtaře, ale i pro lodní dopravu. Jezdí odtud trajekty na
blízký ostrov Pašman, který leží přímo naproti Biogradu. Z městské promenády je nádherný výhled
přímo na tento ostrov.

Hotel ILIRIJA****

Cena za osobu: od 4 412 Kč**

Termín:
od 3.6.2022 do 18.9.2022*
Kód:

K224

Hotel Ilirija se nachází na pobřeží přímo vedle hlavní promenády. Pro
hotelové hosty je zde k dispozici wellness centrum, vyhřívaný bazén s
výhledem na moře, konferenční sál, dětské hřiště, restaurace, lobby bar s
terasou, WiFi připojení zdarma, výtah, parkoviště (za poplatek 6–8 €/den).
Hotel Ilirija nabízí ubytování ve 3 typech pokojů: superior, comfort a
premium club. Nabízí klientům celkem 150 moderně zařízených pokojů.
ź pokoje pro 2–3 osoby
ź dítě do 6,99 let na přistýlce zdarma
ź oblázková pláž pouze cca 30 m od hotelu
ź centrum města vzdáleno jen cca 50 m od hotelu
ź WiFi připojení zdarma
ź wellness centrum k dispozici
ź parkoviště u hotelu za poplatek
ź doprava vlastní nebo autobusová

* 7 nocí (sobota - sobota)
** konečná cena závisí na vybraném
termínu a zvolených službách
Pořadatel zájezdu: CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o.

Camping park Soline****

Cena za osobu: od 782 Kč**

Termín:
od 3.6.2022 do 18.9.2022*
Kód:

K225

* 7 nocí (sobota - sobota)
** konečná cena závisí na vybraném
termínu a zvolených službách
Pořadatel zájezdu: CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o.

Camping Park Soline**** se rozkládá na 20 hektarovém pozemku stíněném
hustým borovicovým lesem přímo u pláže. Do centra městečka si
vyšlápněte po pobřežní promenádě a osvěžte se lahodným drinkem nebo
zmrzlinou. Kemp je vybaven recepcí, směnárnou, internetovou kavárnou a
také supermarketem. Můžete také navštívit restauraci "Park Soline", která
připravuje znamenité středomořské speciality – vychutnejte si je na
příjemné terase s výhledem na Pašmanský kanál. Bezplatné WiFi připojení v
celém kempu, nelze garantovat spolehlivý dosah signálu v ubytování.
Mobilní domky jsou o rozloze cca 32 m² jsou vybaveny klimatizací,
kuchyňským koutem (lednička, varná plocha) v obytné místnosti, SAT TV,
venkovním posezením na terase se zastřešením. Ložní prádlo (výměna 1×
týdně) a ručníky (výměna 2× týdně), spotřeba vody a energií a jedno
parkovací místo jsou zahrnuty v ceně pronájmu domku.
ź ubytování v jednom z nejoblíbenějších kempů v Dalmácii
ź kemp leží přímo u pláže
ź moderní mobilní domky pro 4–6
osob
ź klimatizace, kuchyňský kout,
venkovní terasa s posezením
ź doprava vlastní nebo autobusová
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Severní Dalmácie - Sv. Filip i Jakov
Sv. Filip i Jakov je atraktivní turistické letovisko vzdálené asi 3 km severně od města Biograd na
Moru. Město nabízí pěkné procházky po pobřežní promenádě. Naproti letovisku Sv. Filip i Jakov
leží ostrov Pašman.

Hotel Villa Donat***

Cena za osobu: od 3392 Kč**

Termín:
od 3.6.2022 do 18.9.2022*
Kód:

K227

Nedávno renovovaný hotel se nachází v centru městečka Sv. Filip i Jakov, cca
150 m od moře. Ubytování je vybaveno venkovním bazénem, dětským
bazénem, vířivkou, barem s terasou, restaurací, WiFi připojením a
parkovištěm (za poplatek). Hotel se skládá z hlavní budovy a depandance. V
hlavní budově jsou pokoje Superior s kategorizací **** a v depandanci jsou
pokoje typu Comfort s kategorizací ***.
ź pokoje pro 2–3 osoby
ź stravování formou polopenze
ź dítě do 6,99 let na přistýlce zdarma
ź hotel se nachází jen cca 150 m od pláže
ź hotel leží přímo v centru města
ź WiFi připojení zdarma, parkoviště za
poplatek
ź venkovní bazén s vířivkou k dispozici
ź doprava vlastní nebo autobusová

* 7 nocí (sobota - sobota)
** konečná cena závisí na vybraném
termínu a zvolených službách
Pořadatel zájezdu: CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o.

Apartmány Croatia***

Cena za osobu: od 636 Kč**

Apartmány Croatia se nacházejí pouze 300 m od centra města Sv. Filip i
Jakov. Komplex nabízí ubytování v apartmánech pro 3 – 6 osob. Všechny
apartmány jsou vybaveny SAT/TV, trezorem, WiFi.
ź všechny apartmány mají balkon nebo terasu s posezením
ź možnost dokoupení snídaní a večeří
ź domácí mazlíčci povoleni
ź animační programy pro děti
ź pláž 100–500 m od apartmánů
ź centrum je vzdálené jen 300 m
ź doprava vlastní nebo autobusová

Termín:
od 3.6.2022 do 18.9.2022*
Kód:

K226

* 7 nocí (sobota - sobota)
** konečná cena závisí na vybraném
termínu a zvolených službách
Pořadatel zájezdu: CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o.
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17.6.2022 - 18.9.2022
Bezpečně, komfortně a s úsměvem :-)
Máte v plánu vypravit se v létě za zážitky do Chorvatska? Rádi vás dovezeme tam i zpět. Vydejte se
na svou dovolenou pohodlně a bezpečně našimi autobusy. V letní sezóně zajišťujeme kyvadlovou
dopravu do Chorvatska nejen pro cestovní kanceláře, ale i pro soukromé osoby.
Všechny naše autobusy jsou vybaveny polohovatelnými sedadly s bezpečnostními pásy a
klimatizací. V autobusech garantujeme dostupnost WC a možnost zakoupení teplých a chlazených
nápojů.

Odjezd autobusu z ČR v pátek / návrat autobusu do ČR v neděli.
Nástupní místa v ČR:
ź Odjezdová trasa A (+ Písek), Svozové trasy T1 a T2 (strana číslo 41)

Výstupní místa HR:
Istrie - Umag, Poreč, Pula, Medulin, Rabac, Opatija, Rijeka
Kvarner - Crikvenica, Ostrov Krk, Selce
Dalmácie - Zadar, Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir, Split,
Omiš, Baška Voda, Brela, Makarska, Tučepi, Podgora, Drvenik, Živogošče, Gradac

ź
ź
ź

Seznam výstupních míst je orientační, rádi vás vysadíme a zase naložíme kdekoli po trase
autobusu, kde to bude možné. Cestující vysazujeme vždy co nejblíže k jejich ubytovacímu
zařízení!

FW
ÕŎQÙ ŎNÕMŒP
ISTRIE
KVARNER + OSTROV KRK
SEVERNÍ DALMÁCIE
STŘEDNÍ DALMÁCIE

FÑŌMÓW
ŖŇŌŮOŎ ŖMŎŒŎNÞ Ǻ
Zpáteční jízdenka
1 900 Kč
2 200 Kč
2 400 Kč
2 600 Kč

Jednosměrná jízdenka
1 100 Kč
1 300 Kč
1 500 Kč
1 700 Kč

* Cena zahrnuje dopravu 1 osoby, 1 ks zavazadla v zavazadlovém prostoru a 1 ks příručního zavazadla, technického delegáta na palubě
autobusu / cena nezahrnuje případný příplatek za nástupní místo.

Rezervace jízdenek a bližší informace na
ceskadoprava@email.cz nebo na +420 721 174 928
Vyzkoušejte nás!
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Benátky
Drážďany - orchideje

1 610 Kč
820 Kč

ČČĈÐ

Ĩ MŒŎQÖ ąŒPŎ PđWđÑÔ

ĎČĆ Ħ

ČČÇD
ČČDĈ
ČČÇĈ
ČČDĆ
ČČÇČ
ČČÇĊ

Walhalla
Drážďany a Moritsburg
Orlí hnízdo
Bastei a Königstein
Neuschwanstein
Herrenchiemsee

590 Kč
790 Kč
890 Kč
790 Kč
910 Kč
870 Kč

ČČĈĆ

ĘMŇ ĞŽŒŒÒŌŊ ǼÓMǾŎ

ÇEĆ Ħ

ČČĈĈ

ĘMŇ ĞŽŒŒÒŌŊ ǼŐŎŇŖÒÖ

ČČĈĊ
ČČČE
ČČČĈ

Tropical Islands
Vodní svět Elypso Deggendorf
Dům vzhůru nohama

ÇEĆ Ħ
ÇEĆ Ħ
ÇEĆ Ħ
1 190 Kč
390 Kč
390 Kč

ČČČČ

ĶÎ Î MGÑÕŅÒŌÙǾÒÞÖ Í ŎǾÒÖ NÑǾÔ

DEĆ Ħ

ČČĈÇ
ČČĈD
ČČĈE
ČČĊĈ
ČČĊÇ
ČČĐĈ
ČČĎD
ČČĐČ
ČČĊE
ČČĎĐ
ČČČÐ
ČČĊČ
ČČČĆ
ČČÇĆ
ČČĊĐ
ČČĊÐ
ČČĊD
ČČĊĎ
ČČČĊ
ČČČÇ
ČČČD
ČČČĎ

Legoland
Playmobil FunPark Norimberk
Brno vila Tugendhat
Třebíč, Telč
Kutná Hora
Děčín a Ústí nad Labem
Karlovy Vary
Svatá Hora a Dobříš
Krásy Mariánských Lázní
M. Lázně - fontána zakončení
Lipno Stezka korunami stromů
Klínovec
Čapí hnízdo, konopiště
Mariina vyhlídka, Sloup v Čechách
Zahrada Čech
Praha historickou tramvají
Český Krumlov
Průhonice
SAFARI park Dvůr Králové
Peklo Čertovina
ZOO Chomutov a zámek Jezeří
Parníkem za zvířátky - ZOO Praha

990 Kč
590 Kč
890 Kč
790 Kč
690 Kč
690 Kč
590 Kč
490 Kč
450 Kč
450 Kč
620 Kč
410 Kč
570 Kč
790 Kč
590 Kč
430 Kč
590 Kč
420 Kč
590 Kč
920 Kč
720 Kč
430 Kč

ČČĆČ

ĢŎŃOŅÒŃOP ǼÕŘ Ñ

ÇEĆ Ħ

TERMÍNY
ČDBĎB
ĎBÐB
ĈĆBEB
ČDBĎB
ĎBÐB
ĈĆBEB
ČDBĎB
ĎBÐB
ĈĆBEB
ČBĐB
EBĐB
ČĊBĐB
ĊĆBĐB
ĈĊBÐB
ČĐBÐB
ĊBEB
ĈĎBĐB
ČĆBÐB
ČĈBDB
ČĐBĐB
ČÇBEB
ČČBĎB
ĊĈBÐB
10.9.
25.3.
ĈĆBÇB
ÐBĈĆB
3.7.
17.11.
18.6.
15.10.
28.5.
9.7.
ČČBĈB
ČĆBČB
ĈĊBĊB
ČĊBÇB
ĈDBDB
28.9.
16.10.
12.11.
19.3.
5.3.
7.5.
ČĊBÇB
ČÇBEB
14.5.
30.7.
6.5.
3.9.
16.4.
23.8.
1.10.
16.8.
16.7.
31.10.
27.8.
28.5.
4.6.
4.6.
13.9.
24.4.
11.6.
21.5.
16.7.
2.7.
9.8.
18.6.
ĈDBĈB
ČEBĈB
ĈEBČB
ĈČBĊB

STRANA
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D
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6
7

Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3

Đ

Î ŇÓÑŖŇŎQÙ PǾMŒMF C Ĭ QŎŖŎQÙ PǾMŒMİ Ĉ

8
8
9
9
10
10

Odjezdová trasa D / Svozová trasa T4
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa D / Svozová trasa T4
Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1

ĈĈ

Î ŇÓÑŖŇŎQÙ PǾMŒMF C Ĭ QŎŖŎQÙ PǾMŒMİ Ĉ

ĈĈ

Î ŇÓÑŖŇŎQÙ PǾMŒMF C Ĭ QŎŖŎQÙ PǾMŒMİ Ĉ

12
12
13

Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1
Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1

ĈĊ

Î ŇÓÑŖŇŎQÙ PǾMŒMĘ ĂĄ ĘŎǾÆĪ ŎŖQMŇŎQÅC Ĭ QŎŖŎQÙ PǾMŒMİ Ċ

14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24

Odjezdová trasa D / Svozová trasa T4
Odjezdová trasa B (+ Bor, Rozvadov) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa E / Svozová trasa T1
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B (+ Bor) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B (+ Bor) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa E / Svozová trasa T1
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B / Svozová trasa T3

ČÐ

Î ŇÓÑŖŇŎQÙ PǾMŒMĖ C Ĭ QŎŖŎQÙ PǾMŒMİ ĈÆİ Č
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2205

Kaprun - lyže

890 Kč

2203

Dachstein - lyže

790 Kč

2244
2252
2247
2248
2246
2255
2268
2253
2254
2217
2269
2216

Vídeň
Svět Svarowski, Krimmelské
Medvědí soutěska
Kaprun přehrady
Dachstein vyhlídka 5 prstů
Bad Füssing a Pasov advent
Norimberk Advent
Advent u jezera Wolfgangsee
Vánoční Praha
Exkurze Letiště Praha
Exkurze ŠKODA Mladá Boleslav
Sinsheim muzeum
Pobytové zájezdy Chorvatsko

1 010 Kč
1 210 Kč
1 090 Kč
1 050 Kč
950 Kč
490 Kč
590 Kč
920 Kč
430 Kč
750 Kč
620 Kč
1 090 Kč

12.2.
5.3.
22.1.
26.2.
26.3.
30.4.
17.9.
25.6.
23.7.
13.8.
11.12.
17.12.
3.12.
10.12.
2.4.
27.10.
9.4.
3.6.-18.9.

28
29
29
29
25
25
26
26
27
30
30
31
31
32
32
33
34-37

Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
Odjezdová trasa C / Svozová trasa T1
Odjezdová trasa B (+ Bor) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa A / Svozová trasa T1, T2
Odjezdová trasa B (+ Rokycany) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B (+ Rokycany) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B (+ Rokycany, Beroun, Praha) / Svozová trasa T3
Odjezdová trasa B (+ Bor, Rozvadov) / Svozová trasa T3

Změna programu a termínů zájezdů vyhrazena. Tiskové chyby v tomto
katalogu vyhrazeny.

Jak objednat vybraný zájezd nebo rezervovat jízdenku?
Zájezdy, výlety:
tel: +420 606 391 992
cestovka.ceskadoprava@email.cz
Jízdenky do Chorvatska
autobusová doprava

online: www.mojeceskadoprava.cz
písemně na adrese:
U Papírny 210
340 21 Janovice nad Úhlavou

tel: +420 721 174 928
ceskadoprava@email.cz

Rezervace a objednání zájezdů, výletů, jízdenek a dalších služeb se řídí platnými všeobecnými obchodními a přepravními
podmínkami, které naleznete na konci katalogu. Při rezervaci vždy uvádějte katalogové číslo zájezdu nebo dopravy.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Pokud není u konkrétního zájezdu nebo dopravy uvedeno pojištění léčebných výloh v zahraničí jako součást ceny, můžeme
vám pomoci ho sjednat. Pro více informací k pojištění nás kontaktujte.

Informace k odjezdu
Pokyny a upřesňující informace k zájezdu bývají zpravidla zasílány 5 dní před odjezdem formou SMS zprávy nebo emailem.

Další termíny
V průběhu roku dochází k aktualizaci naší nabídky a vypisování nových termínů. Aktuální nabídku sledujte na našich
webových stránkách mojeceskadoprava.cz nebo na našem facebooku.

Kovidové okénko
Vážení zákazníci, dovolte nám, abychom vás vzhledem k neustále přetrvávajícímu chaosu kolem epidemie covidu ujistili, že
služeb naší společnosti mohou i nadále využívat všichni klienti bez rozdílu. Nikoho z vás nebudeme lustrovat, prověřovat
ani nikde udávat. Neexistuje pro nás rozdíl mezi očkovaným a neočkovaným klientem!
Vážíme si každého klienta a ke každému z vás budeme i nadále přistupovat s úctou a
respektem k vašemu názoru a lékařskému tajemství. I nadále pokračujeme ve
standardních preventivních protiepidemických opatřeních, jako je pravidelná dezinfekce
autobusů nebo kontrola zdravotního stavu zaměstnanců. Zastáváme názor, že tato
opatření jsou daleko účinnější, než rozdělování společnosti a šíření nenávisti mezi
jednotlivými skupinami obyvatel, které se z historického hlediska ještě nikdy nesetkalo s
přínosem pro společnost. Zároveň si vás dovolíme požádat, aby i vy jste při výletech
dodržovali základní hygienická pravidla a chovali se zodpovědně dle svého aktuálního
zdravotního stavu a zároveň respektovali názor ostatních klientů.
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Plzeň
Zbůch
Stod
Holýšov

Přeš ce

Staňkov
Horšovský
Týn
Švihov
Domažlice
Kdyně
Hluboká

Klatovy

Janovice
nad Úhlavou
Nýrsko

A (Českobudějovická trasa) - Nýrsko, Strážov, Janovice nad Úhlavou,
Klatovy, Mochtín, Nalžovské Hory, Malý Bor, Horažďovice, Strakonice, Vodňany,
České Budějovice
B (Plzeňská trasa) - Nýrsko, Strážov, Janovice nad Úhlavou, Klatovy,
Švihov, Přeštice, Plzeň
C (Železnorudská trasa) - Klatovy, Běšiny, Strážov, Janovice nad
Úhlavou, Nýrsko, Železná Ruda
D (Domažlická trasa) - Nýrsko, Strážov, Janovice nad Úhlavou, Klatovy,
Hluboká, Kdyně, Domažlice
E (Táborská trasa) - Nýrsko, Strážov, Janovice nad Úhlavou, Klatovy,
Mochtín, Nalžovské Hory, Malý Bor, Horažďovice, Strakonice, Písek, Tábor

Moch n
Nalžovské
Hory

Malý
Bor

Tábor
Horažďovice

Písek

Strážov
Strakonice

Běšiny

Soběslav
Veselí

ź
ź
ź

ź
ź
ź

ź
ź

nad Lužnicí
Svozové trasy:
Vodňany
Železná T1 / Plzeň, Přeštice, Švihov, Zbůch, Stod, Holýšov, Staňkov,
Ruda
Horšovský Týn, Domažlice, Kdyně, Hluboká
T2 / Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí
T3 / Hluboká, Kdyně, Domažlice, Horšovský Týn, Staňkov,
České
Budějovice
Holýšov, Stod, Zbůch
T4 / Švihov, Přeštice, Plzeň, Zbůch, Stod, Holýšov, Staňkov,
Horšovský Týn
označení odjezdové nebo svozové trasy naleznete v dispozicích každého zájezdu
případné rozšíření odjezdové nebo svozové trasy o další místa je vždy specifikováno u každého zájezdu zvlášť
výčet nástupních míst na každé trase je orientační, rádi vás nabereme kdekoli na uvedené trase, kde lze zastavit s
autobusem
odjezdová místa na hlavní odjezdové trase jsou zdarma (bez příplatku)
odjezdová místa na svozové trase jsou vždy za příplatek dle ceníku nástupních míst
svozové trasy může obsluhovat jak hlavní autobus, tak svozový autobus. Je tedy nutné počítat s možností přestupu.
Za přestupní místa se z pravidla považují Klatovy, Plzeň, České Budějovice.
svozová trasa se realizuje zpravidla při minimálním počtu 6 osob na trase
přesné souřadnice a specifikaci nástupního místa obdržíte vždy v závěrečných pokynech k odjezdu

Ceník nástupních míst (leží-li mimo hlavní trasu)
Nástupní místo
Švihov, Kdyně, Hluboká
Plzeň, Přeštice, Domažlice
Zbůch, Stod, Holýšov, Staňkov, Horšovský Týn,
Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Rokycany, Horažďovice, Sušice
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Příplatek
150 Kč / osoba
200 Kč / osoba
250 Kč / osoba
300 Kč / osoba

1 Obecné
Společnost ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o. provozuje cestovní
agenturu v souladu se zákonem 111/2018 Sb, kterým se
provádí novela zákona 159/1999 Sb., který upravuje
podmínky podnikání v cestovním ruchu.
Zájezdy a výlety pořádané společností ČESKÁ
DOPRAVA.CZ s.r.o. nejsou zájezdy ve smyslu § 1b odst. 1
zákona č. 159/1999 Sb. Jedná se o krátkodobé výlety s
délkou trvání do 24 hodin. Nejedná se o kombinaci služeb
cestovního ruchu. Hlavní službou na zájezdech
pořádaných společností ČESKÁ DOPRAVA.CZ je doprava.
Ostatní služby (pokud jsou zahrnuty do zájezdu) mají
doplňkový charakter. Společnost ČESKÁ DOPRAVA.CZ
s.r.o. zprostředkovává prodej zájezdů a služeb cestovního
ruchu vybraných cestovních kanceláří. Zprostředkované
zájezdy a jejich prodej se řídí podmínkami a ceníkem
konkrétní CK. Ceny a podmínky partnerských CK jsou k
dispozici na vyžádání.
2 Objednávka/rezervace
Z á j e zd y / v ý l e t y p o ř á d a n é s p o l e č n o s t í Č E S K Á
DOPRAVA.CZ s.r.o. je možné objednat/ rezervovat online
na adrese, prostřednictvím emailu, telefonicky na
uvedených telefonních kontaktech nebo osobně na
adrese provozovny společnosti.
Objednávka/rezervace zájezdu se stává platnou až ve
chvíli jejího kladného potvrzení ze strany společnosti
ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o. (zpravidla po ověření
dostupnosti vybraného termínu). Potvrzení objednávky
obdrží zákazník emailem, případně telefonicky spolu s
bližšími informacemi a pokyny pro platbu. Při vyřizování
objednávky/rezervace zájezdu je zákazník povinen se
seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a
zpracováním osobních údajů a potvrdit svůj souhlas s
nimi.
V případě zprostředkování zájezdu pro partnerskou CK
zákazník obdrží smluvní podmínky konkrétní CK.
Nevztahují se na něj VOP společnosti ČESKÁ DOPRAVA.CZ
s.r.o v plném rozsahu.
3 Cena
Cena zájezdu/výletu je vždy uváděna jako cena za jednu
osobu
Jednotlivé složky obsažené v ceně zájezdu jsou uvedeny u
každého zájezdu/výletu zvlášť. U každého zájezdu/výletu
je uvedeno, co není v ceně zahrnuto. Zároveň je vždy
doporučeno množství peněz, které je na konkrétní
nezahrnuté položky v místě potřeba a je vhodné jej mít s
sebou. Tyto peněžní prostředky jsou uváděny vždy v
příslušné měně.
Pokud není uvedeno jinak, je cena za osobu jednotná.
Případné slevy (děti, senioři, ZTP,… jsou uvedeny
konkrétně u každého zájezdu). Cena je splatná po
potvrzení objednávky/ rezervace dle platebních pokynů,
které zákazník obdrží. Cenu je možné uhradit hotově,
převodem na účet nebo zaplacením vystavené faktury v
době splatnosti.
Při rezervaci/objednávce 60 a více dní před odjezdem, je
možnost složení zálohy 50 % z ceny zájezdu a doplatku
zbytku ceny nejpozději 30 dní před odjezdem. V případě
objednávky 60 a méně dní před odjezdem je vždy
splatných 100 % ceny bez možnosti zálohové platby.
Nezaplacením ceny v termínu uvedeném v platebních
pokynech je objednávka/rezer vace zákazníka
automaticky zrušena a místo je nabídnuto dalším
zájemcům.
O přijetí platby společnost ČESKÁ DOPRAVA.CZ zákazníka
informuje emailem, telefonicky nebo jinou formou
komunikace. V případě zprostředkovaných zájezdů se
cenové a platební podmínky řídí podmínkami konkrétní
CK, která zájezd pořádá. Zaplacením ceny
rezervace/zájezdu vzniká mezi CA ČESKÁ DOPRAVA.CZ a
zákazníkem smluvní vztah, který se řídí těmito
obchodními podmínkami.
4 Doprava
Dopravu na zájezdech/výletech pořádaných společností
ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o. zajišťuje společnost svými
vlastními autobusy, v kterých garantuje dostupnost
klimatizace, WC a možnosti zakoupení drobného
občerstvení. K přepravě můžou být použity i autobusy,
autokary, minibusy a osobní vozidla smluvních dopravců.
Pokud nebude v dispozicích k zájezdu uvedeno jinak, platí
pro vozidla smluvních dopravců stejné podmínky jako ve
vozidlech společnosti ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o. Každý
cestující má v autobuse nárok na jedno místo. Konkrétní
místo je přiděleno před zahájením přepravy dle
zasedacího pořádku a cestující má povinnost využít
určené místo. Rozhodujícím kritériem při sestavování

zasedacího pořádku je čas uhrazení
objednávky/rezervace. Cestující má možnost si v
autobuse rezervovat konkrétní sedadlo. Rezervace je
zpoplatněna částkou 100 Kč. Během celé cesty jsou
cestující povinni být připoutáni na svých sedadlech
bezpečnostními pásy. Z přepravy jsou vyloučené
nebezpečné předměty a látky nebo zavazadla přesahující
hmotnost a rozměr stanovený v dispozicích zájezdu či
přepravy. Děti do 12 let věku nesmí v autobuse cestovat
na předních sedadlech. Přenosné autosedačky pro malé
děti společnost ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o. neposkytuje,
ale je umožněno použití autosedaček ze strany
cestujících, pokud jejich technologické řešení umožňuje
použití autosedačky v autobuse. Dopravce má právo
vyloučit z přepravy osoby nevhodně se chovající, osoby
pod vlivem alkoholických, omamných a psychotropních
látek a dále osoby, které svým chováním ohrožují svou
bezpečnost nebo bezpečnost ostatních osob v autobuse.
Vyloučena z přepravy může být rovněž osoba nedbající
pokynů řidiče nebo jiného pracovníka společnosti ČESKÁ
DOPRAVA.CZ s.r.o. nebo porušující tyto přepravní
podmínky. Osoba vyloučená z přepravy nemá nárok na
náhradu cestovného ani náhradu ceny za
rezervaci/objednávku.
V případě zprostředkovaného zájezdu, na kterém
dopravu nezajišťuje společnost ČESKÁ DOPRAVA.CZ
s.r.o., platí přepravní podmínky CK, která zájezd pořádá.
5 Odjezdová místa
Pokud není stanoveno jinak, považují se za hlavní
odjezdová místa zájezdů/výletů pořádaných společností
ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o. města Klatovy a Janovice nad
Úhlavou. Další odjezdová místa jsou specifikována v
propozicích zájezdu. Jedná se o místa ležící na trase
zájezdu. Všechna tato nástupní místa jsou bez příplatku.
Společnost ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o. zajišťuje k
vybraným zájezdům svoz k autobusu z míst, která leží
mimo trasu zájezdu. K svozům dopravce kromě vlastních
vozů využívá vozidla smluvních dopravců nebo
prostředků veřejné hromadné dopravy. Dopravce
uskutečňuje svoz pouze v případě minimálního počtu 4
osob v dané lokalitě. (přesná částka za zpoplatněné
nástupní místo je uvedena vždy u konkrétního
nástupního místa v propozicích). Seznam svozových míst
je na vyžádání. Dopravce si vyhrazuje právo svoz zrušit v
případě nedosažení kapacity pro svozové místo. V
takovém případě zákazníka včas upozorní na tuto
skutečnost a nabídne náhradní řešení. Za náhradní řešení
se považuje vrácení peněz nebo nabídnutí nejbližšího
realizovaného nástupního místa.
6 Pokyny k odjezdu
Každý zákazník obdrží podrobné pokyny k odjezdu,
průběhu zájezdu a nástupnímu místu po zaplacení 100 %
ceny. Pokyny k odjezdu jsou zasílány na uvedený kontakt
zákazníka obvykle 5 kalendářních dnů před odjezdem. V
případě zprostředkovaných zájezdů se zasílání pokynů k
odjezdu řídí podmínkami pořadatelské CK.
7 Cestovní doklady
Každý zákazník si za platný cestovní doklad odpovídá sám.
Druh potřebného cestovního dokladu pro konkrétní
zájezd bude uveden v dispozicích zájezdu. Cestovní
doklady nebudou ze strany společnosti ČESKÁ
D O P R AVA .C Z s . r. o . p ře d za h á j e n í m p ře p rav y
kontrolovány. V případě zpoždění nebo narušení zájezdu
či přepravy způsobeným problémem (neplatnost, ztráta)
s cestovním dokladem zákazníka, si společnost ČESKÁ
DOPRAVA.CZ s.r.o. vyhrazuje právo po zákazníkovy
vymáhat škodu vzniklou v důsledku tohoto zpoždění
nebo narušení. Dojde-li ke zpoždění cesty z důvodu vady
na cestovním dokladu zákazníka při pasové kontrole v
zemích mimo schengenský prostor a tato situace
neumožňuje vyřešení problému v krátkém čase,
vyhrazuje si společnost ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o. kromě
práva na náhradu vzniklé škody také právo na vyloučení
zákazníka z přepravy. Osoby mladší 15 let se mohou
zúčastnit zájezdu pouze v doprovodu zákonného
zástupce nebo osoby starší 18 let, případně po předložení
písemného souhlasu obou zákonných zástupců s cestou,
pokud tato osoba cestuje samostatně. Toto potvrzení je
nutné zejména pro cesty do zahraničí.
8 Změna nebo zrušení výletu/zájezdu
Společnost ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo
na změnu programu zájezdů a výletů, které pořádá.
Změna programu může být uskutečněna především z
důvodu změny klimatických a povětrnostních podmínek,
z technických, organizačních nebo bezpečnostních
důvodů, z důvodů, které nebylo možné předvídat při
plánování či z jiných obdobných důvodů. O změně
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programu je zákazník informován neprodleně po vzniku
změny. Změna programu v průběhu probíhajícího
zájezdu či přepravy z důvodů, které nelze dopředu
předvídat, není akceptována jako důvod k reklamaci
nebo vrácení peněz. Společnost ČESKÁ DOPRAVA.CZ
s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu/výletu z
důvodu nenaplnění minimální kapacity zájezdu nebo z
jiného důvodu. Minimální kapacita pro uskutečnění
zájezdu/výletu je 35 osob. Dojde-li ke zrušení ze strany
společnosti ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o., obdrží zákazník
tuto informaci nejpozději 24 hodin před odjezdem spolu s
informací o náhradním termínu nebo vrácení peněz.
Dojde-li ke zrušení rezervace/objednávky ze strany
společnosti ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o., má zákazník právo
na vrácení 100 % zaplacené ceny nebo zálohy
r e z e r v a c e / o b j e d n á v k y. D o j d e - l i k e z r u š e n í
rezervace/objednávky ze strany zákazníka, řídí se vrácení
ceny storno podmínkami dle těchto VOP. Při zrušení
rezervace/objednávky ze strany zákazníka více jak 30 dní
před odjezdem, má zákazník právo na vrácení 100 % ze
z a p l a c e n é c e n y n e b o z á l o h y. P ř i z r u š e n í
rezervace/objednávky ze strany zákazníka 20-29 dní před
odjezdem, má zákazník právo na vrácení 50 % ze
zaplacené ceny nebo zálohy . Při zrušení
rezervace/objednávky ze strany zákazníka 10-19 dní před
odjezdem, má zákazník právo na vrácení 30 % ze
zaplacené ceny nebo zálohy. Při zrušení rezervace/
objednávky ze strany zákazníka 7 - 10 dní před odjezdem,
má zákazník právo na vrácení 10 % ze zaplacené ceny
nebo zálohy. Při zrušení rezervace/objednávky ze strany
zákazníka 7 a méně dní před odjezdem se zaplacená cena
nebo záloha nevrací. U zprostředkovaných zájezdů se
podmínky zrušení nebo změny zájezdu včetně storno
podmínek řídí podmínkami pořádající CK. Při zrušení
zájezdu/výletu/přepravy z důvodu legislativního nařízení
omezujícího výkon služeb cestovního ruchu v cílové nebo
tranzitní destinaci, je zákazníkovi vráceno vždy 100% ze
zaplacené ceny nebo zálohy, bez ohledu na výše uvedené
storno podmínky. Podmínky zrušení a změn se týkají
všech služeb nabízených společností ČESKÁ DOPRAVA.CZ
, včetně prodeje jízdenek do Chorvatska. Storno
podmínky při prodeji vstupenek na divadelní představení
se řídí obchodními podmínkami konkrétního divadla.
9 Závěrečná ustanovení
Společnost ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o. zpracovává a
uchovává osobní údaje svých zákazníků dle zákona
110/2019 Sb. (viz Ochrana osobních údajů ČESKÁ
DOPRAVA.CZ jako příloha VOP). Během přepravy nebo
zájezdu může být pořizován zvukový či obrazový záznam,
který je dále využit pro propagaci činnosti společnosti
ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o. Tyto záznamy mohou
obsahovat projevy účastníků zájezdu nebo přepravy, kteří
s jejich pořizováním a dalším využitím společností ČESKÁ
DOPRAVA.CZ s.r.o. mohou vyslovit nesouhlas písemnou
formou. Každý zákazník před uzavřením smlouvy o
zájezdu nebo přepravě obdrží tyto obchodní podmínky a
musí s nimi souhlasit. V případě nesouhlasu není možné
uzavřít smlouvu o přepravě nebo zájezdu. Každý zákazník
odpovídá za škody jím způsobené během zájezdu nebo
přepravy do výše způsobené škody. Každý zákazník
odpovídá za nezletilé osoby, které v jeho doprovodu
cestují. Každý zákazník má povinnost dbát pokynů
zaměstnanců a řidičů společnosti ČESKÁ DOPRAVA.CZ
s.r.o. během celé přepravy nebo zájezdu. Každý účastník
zájezdu nebo přepravy má povinnost chovat se tak, aby
svým chováním nenarušoval bezpečnost a pohodlí
ostatních účastníků. Při nadměrném znečištění autobusu
způsobeným nedbalostí zákazníka, má dopravce právo
účtovat zákazníkovi přirážku za úklid vozu až do výše 1000
kč. V průběhu zájezdu nebo přepravy je vždy pro
zákazníky k dispozici pracovník společnosti ČESKÁ
DOPRAVA.CZ s.r.o., který je k zastižení na uvedeném
telefonním kontaktu v dispozicích zájezdu. Všechny
zájezdy a přepravy pořádané a uskutečňované
společností ČESKÁ DOPRAVA.CZ s.r.o. se řídí těmito
všeobecnými obchodními a přepravními podmínkami.

Platnost od: 1.12.2021
V: Janovicích nad Úhlavou
(případné aktualizace obchodních podmínek budou
uvedeny na internetových stránkách
www.mojeceskadoprava.cz)

tel.: 606 709 368
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ź
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