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Jak nám cestování pomáhá poznávat nás samotné … malá úvaha o toulkách, toulání se, toulavcích
Toulat se můžeme se slovy, případně mezi slovy, na posvátných návrších, s přáteli či jinými veselými kumpány nebo sami. Můžeme se toulat spletí
vlastních myšlenek, pocitů či nápadů, v zákoutích mysli a hlubinách duše. Naše toulky obvykle bývají v prostoru a čase, nutí nás přesouvat se z místa
na místo a poznávat nepoznané, nasát atmosférou navštívených míst.
Proč se vlastně touláme? Někdo odpoví, že touží poznat cizí země, slézt čarokrásné hory, ochutnat cizokrajná jídla, nalézt nové přátele; jiný
chce zažít romantiku, vzrušení či se jen na pár chvil odreagovat, nasát atmosféru navštíveného místa - genius loci. Obecně však toužíme na našich
toulkách nahradit naše zažité zásady jakými jsou Efektivita, Rozum, Výnosy za pocity, jakými mohou být Romantika, Vzrušení, Touha, kterých se nám
v běžném životě nedostává.
I cestování se však stalo službou – hledáme, jak se do vytoužených míst dostaneme co nejrychleji, nejpohodlněji, hledáme lastminuty, příp.
SUPERlastminuty, na cestu si plánujeme předem odměřené množství času, prostředků, energie, vyhledáváme zaručeně nejlepší destinace s nejčistším
mořem a nejchutnější kuchyní. Zážitek v cizí zemi je pro nás součástí „dodané služby“.
Na místě zjistíme, že jsme očekávali něco jiného, než jsme si zaplatili, neustále srovnáváme a jsme při tom zvyklí, že jedině náš pohled na svět je ten
správný a vůbec nepřipustíme, že bychom si třeba jídlo mohli posypat sušenými brouky, jak to dělají miliony Asiatů, nebo se nejprve osprchovali,
vymydlili znavené tělo, a pak se čistí namočili do lázně, jak to třeba dělají Japonci.
Láteříme nad tím, že o službu, zážitek, touhu,… musíme dlouze smlouvat, máme pocit, že v nás každý jen vidí chodící peněženku, cítíme se podvedeni,
protože cena se nám obvykle zdá nehorázná; náš vztah k okolí se podobá vztahu divák-herec, nikoliv člověk-člověk (příp. herec-herec). To jenom MY
jsme posedlí stále s někým či něčím poměřovat vyspělost právě té naší nejlepší(?) civilizace, honíme se za tím být lepší, výkonnější, bohatší,… zase ta
Efektivita, Rozum, Výnosy… a co bude pak? Není ekonomický úspěch jen další starostí se správou nabytých statků, dalším závazkem, poutem k našim
měřítkům úspěchu? Není někdy milý úsměv, pohoda, vyzařující láska z očí, pohled na červánky zapadajícího slunce, probouzející se jitro, optimistickou
atmosféru nastalého dne něčím, co rozzáří naše srdce a duši více než několik dolarů navíc v kapse?
Po návratu z cest však třeba zjistíme, že se změnil náš náhled na svět okolo sebe – nová zkušenost nás obohatila a otevřela nám nové prostory;
vážíme si toho, že nám z kohoutku teče sladká čistá, teplá či studená voda, promarněná hodina čekání u zubaře vede k závěru, že místo, abychom
probrali život se sousedkou po mobilu, tak jak to léta děláváme, se s ní sejdeme na příjemné večeři – „bože, už dva měsíce jsme se neviděli“? S jejím
mužem Frantou dokonce prohodíme více než pár obvyklých chlapských frází („už chápu, že si ho Alžběta mohla vzít“).
… začali jsme poznávat sami sebe a svět je pro nás najednou díky našemu pochopení zase o něco příjemnějším místem k životu….
Kéž by nám to vydrželo navždy!
Nevydrží,…
ale za měsíc, za rok je tu nová příležitost k cestě, novému dobrodružství, romantice, vzrušení… k novému poznávání.
Chceme-li proto opravdu poznat cizí země, je zde několik doporučení, první zní:
• naučme se na cestách nesrovnávat
• otevřme se novým věcem, pocitům, zážitkům
• nehodnoťme okolí podle svých měřítek
• přijímejme a respektujme zvyklosti a zvláštnosti jiných
• vzpomeňme si, jak sami oceňujeme respekt od druhých
Doporučení druhé: Zatoulejte se po Evropě právě s Toulkami!
Romantické vzrušivé toulky, šťastné návraty a nové pohledy na svět okolo sebe Vám přeje
Mirek Hrdlička a toulavci Terezka a Matýsek
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY pro malé i velké kolektivy ve Vašem stylu
Filosofie zájezdu – proč právě s cestovní kanceláří Toulky Evropou.cz

ÚVOD

• Téměř 30 let působení v cestovním ruchu (první zájezd do Slušovic v roce1982), publikační činnost majitele CK: 10 vydaných knižních
průvodců, editor malé encyklopedie cestovního ruchu Evropy, články popularizující cestování, besedy o cestování v ČRo.
• Genius loci, příběhy, atmosféra: kouzlem zájezdu není ani tak poznání toho, co si přečtete před cestou v průvodcích, shlédnete v televizi, přiblížíte na
internetu,… ale vlastní příběh cesty, zážitků, událostí, slavností, osudů lidí okolo nich, atmosféru daného místa z různých úhlů pohledu, kdy zatoužíte poznat
podmanivost mořských scenérií, speciality místní kuchyně, stanete se spolutvůrcem příběhu cest krajinou duše a srdce, prozkoumáte půvab místních děvčat či…?
• Držíme se Evropy, kolébky cestování: téměř 50 zemí a závislých území nabízí obrovskou rozmanitost rozličných kultur, jazyků, přírodních
fenoménů; na www.toulkyevropou.cz naleznete rozsáhlou charakteristiku všech evropských destinací a aktuální fotomateriál.
• Zájezdy pro fajnšmekry: jsme schopni namíchat zájezd nejrůznějšího zaměření - školní tématické okruhy, vinařské trasy nebo incentivní
(motivační) cesty s exkurzemi, plavbami či lety.
• Rostoucí pohodlí v dopravě: pokud to je možné, cestujeme bez nočních přejezdů (zájezd je však zpravidla o jedno ubytování dražší); moderní
autokar s veškerým vybavením - CD/DVD přehrávač s LCD monitory, klima, lednička a minibar, velké zavazadlové prostory jsou běžným předpokladem,
nástupní a dojezdová místa se řídí vaší představou.
Nezapomeňte: Vaše cesta začíná na palubách našich autobusů! Při malém počtu účastníků volíme jiný dopravní prostředek – mikrobus, příp. vlak, je-li to možné.
Fenomén dneška představují letecké zájezdy
• Rozsah a kvalita ubytování a stravy bývají úměrné zvolené kategorii a místním zvyklostem - u poznávacích zájezdů bývá ubytování často na více
místech různé kvality; často využíváme tranzitní typy ubytování (Formule1, Etap, Ibis); pro studentské kolektivy hostely, příp. penziony. Přistýlky nemusí být vždy
řádným lůžkem a mohou způsobit zmenšení prostoru v pokoji. V ceně jsou obvykle snídaně, někdy večeře - nápoje zpravidla nebývají zahrnuty v ceně stravování.
• průvodce, zpravidla vysokoškolsky vzdělaný odborník, směřuje výklad do hloubky tématu, v souvislosti s přihlédnutím ke specifičnosti
regionu a vlastním zaměřením. V zemích EU může průvodce podávat výklad o památkách či objektech bez omezení, v interiérech nikoliv – průvodce
sdělí klientům základní info v autobuse a každý si prohlédne daný objekt individuálně. Výjimkou je Rakousko a Itálie, kde je průvodcování stále vázanou
živností. V případě zájmu je možné zajistit službu místního průvodce za příplatek. Dobrý průvodce je nezbytnou podmínkou režie každého zájezdu,
měl by splňovat alespoň čtyři z pěti průvodcovských „P“: • odborník v určitém oboru • dobrý organizátor • jazykově vybavený • s notnou dávkou
empatie ke klientům • nesmí chybět vůdcovská vize (guru)
• vstupné do objektů není zahrnuté v ceně, je předmětem skupinové slevy (případně je zdarma)
• Zajišťujeme maximální bezpečnost všem našim klientům na cestách i v místě pobytu; CK Toulky Evropou.cz je pojištěna u pojišťovny UNION,
a.s., součástí ceny zájezdu je vždy cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku.
• Tištěný miniprůvodce s plánky měst, mapou, příp. základními informacemi o lokalitách na trase je součástí každého účastníka zájezdu; cestou
se promítá DVD k tématu zájezdu

Příprava zájezdu - jak to funguje
• Zákazník, organizátor zájezdu přichází s námětem zájezdu, někdy i s trasou.
• Zadáte si cíl cesty, rozsah služeb a jejich kvalitu, délku zájezdu a jeho termín, stanovíte cenové limity.
• Zájezd s Vámi osobně prokonzultujeme, buď ve Vašem domácím prostředí (ať je kdekoliv) nebo budete hostem cestovní kanceláře v Praze.
• Zpravidla do týdne Vám zašleme mailovou nabídku s komentářem - výčtem dalších možností včetně cenové kalkulace (vždy nižší cena než
u srovnatelných katalogových zájezdů), po Vaši případné korekci programu či termínu, rozsahu služeb nebo ceny, následuje doladění zájezdu v cestovní
kanceláři.
• Dostanete časový prostor pro nábor Vašich klientů na zájezd (zpravidla měsíc i více podle blížícího se termínu zájezdu), pokud zájezd
neobsadíte, pokusíme se zbývající místa doprodat jinými zákazníky, má to však svá úskalí – jiný typ klientely, mohou nastat odlišná očekávání,
představy,… lépe, když cestuje ucelený kolektiv, ve kterém se jednotliví účastníci znají.
• Přípravu zájezdu završuje podpis Cestovní smlouvy a složení zálohy na zájezd (zpravidla 30 - 50 % z ceny zájezdu); nejpozději 30-40 dní
před začátkem zájezdu uhradíte doplatek a dodáte seznam účastníků.
• 2–4 osoby doprovodu cestují zdarma (organizátor zájezdu se svým doprovodem)
• předem dohodnutá odměna pro organizátora podle délky zájezdu.
• Do odjezdu zájezdu zbývá pár chvil… a odjíždíme!

Pojištění a dokumenty
Zájezdy CK jsou pojištěny dle zákona č. 159/99 Sb. proti úpadku u pojišťovny UNION, a.s. Bratislava,
www.union.sk, pojistná smlouva č. 1161839
Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem prezídia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA),
www.accka.cz
a Syndikátu novinářů ČR, www.syndikat-novinaru.cz
Koncesní listinu, Garanční list pojišťovny UNION, a.s., jakož i Smluvní podmínky, různé certifikáty i fotografické příběhy Toulek Evropou objevíte na
www.toulkyevropou.cz
..................................................................................................................................................................................................................

RNDr. Miroslav Hrdlička – Cestovní kancelář Toulky Evropou.cz
Zlatnická 7, 110 00 Praha 1 - Nové Město (100 metrů od OD Bílá Labuť)
telefon +420 739 356 390, fax +420 235 310 114
e-mail: kolektivy@toulkyevropou.cz: korespondence, info mailing (Aktuality)
internet: www.toulkyevropou.cz obsahuje kompletní katalog, úvahy, rozhovory, evropské reálie, foto,
dokumenty CK, pojištění novinky
IČO 16175166 DIČ CZ 5508042001
Schůzka kdykoliv po předchozí dohodě – v kanceláři CK nebo u Vás.
www.toulkyevropou.cz
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FRANCIE

Francie je prvořadou zemí cestovního ruchu a turistiky, právem ji navštěvuje cca 70 mil. turistů ročně - nejvíce na světě. Má vše, co k tomuto
fenoménu patří – oceán i moře se skvělými plážemi i skalnatými útesy, kde se můžete cítit úplně sami, pahorkatiny i velehory (Alpy, Pyreneje),
řetězy teprve nedávno vyhaslých sopek, hluboké kaňony i fantastické jeskyně a propasti, záhadné podzemní toky. Světu dala bohatství
gotických katedrál, pohádkových zámků, zahrad, půvab kamenných městeček i svéráznost venkova. Turisté ocení nespočet druhů vynikajících
sýrů, kvalitní vína, zdejší kuchyně nemá konkurenci. Paříž je turistickým centrem světového významu, kultury (UNESCO), módy, zájezdy však
směřují prakticky do všech částí země – pokud bychom si v příštím životě mohli vybrat kde žít, Francie by patřila mezi velké favority.

PAŘÍŽ
– kouzelné město na Seině

PAŘÍŽ, REMEŠ
a zámky na Loiře

PAŘÍŽ, BRUSEL, LUCEMBURK,
a nejen to!

od 3.450 Kč* termín: I-XII
1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: ráno příjezd do PAŘÍŽE (UNESCO): okružní
jízda a prohlídka s průvodcem: ostrov Cité a katedrála
Notre-Dame, Saint Chapelle a Justiční palác, Latinská
čtvrť, univerzita La Sorbonne, Pantheón, Lucemburský
palác a zahrady, kostel St. Sulpice a známý bulvár St.
Michel, Invalidovna, Martova pole a Eiffelova věž, Trocadéro, čtvrť La Marais
3.den: bývalé sídlo králů ve VERSAILLES (UNESCO)
nebo FONTAINEBLEAU (UNESCO), supermoderní
čtvrť LA DEFÉNSE s novodobým symbolem Velkou Archou, Montmartre a basilika Sacré-Coeur, případně
vědecký park La Villette, výletní plavba lodí po Seině
s neobvyklými pohledy na pařížské památky
4.den: PAŘÍŽ: Vítězný oblouk a bulvár Champs Elysées, Elysejský palác, Place de la Concorde, Tuillerijské
zahrady, Centre Pompidou, Les Halles, Palais Royal,
prohlídka galerie Louvre** či jiných muzeí, případně
individuální volno s doporučením dalších zajímavostí,
večer odjezd a možná zastávka v REMEŠI (korunovační katedrála, UNESCO), noční transfer
5.den: návrat dopoledne.

od 4.800 Kč* termín: III-XII
1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: ráno příjezd do PAŘÍŽE (UNESCO) a prohlídka města s průvodcem, viz předchozí zájezd, pozdě odpoledne odjezd na nocleh na jih
3.den: celodenní výlet po vybraných zámcích
na Loiře (UNESCO): např. CHAMBORD, BLOIS,
AMBOISE či CLOS-LUCÉ (Leonardo da Vinci), nebo
vodní zámek CHENONCEAUX, příp. VILLANDRY
s unikátními zahradami květin, zeleniny a koření,
AZAY-LE-RIDEAU, návrat na nocleh do ORLEÁNS
a prohlídka města
4.den: zámek FONTAINEBLEAU (UNESCO), královské sídlo několika královských generací, REMEŠ
(UNESCO) a její architektonické skvosty i atmosféra
mladého, živého města, noční transfer přes SRN
5.den: návrat dopoledne.

5.450 Kč termín: III-XI
1.den: odjezd večer/v noci, transfer přes SRN
2.den: ráno příjezd do LUCEMBURKU (UNESCO),
prohlídka pevnosti, katedrály s ostatky Jana Lucemburského, Velkovévodský palác, Národní muzeum, zastávka u WATERLOO (místo poslední bitvy Napoleona
v r.1815), nocleh na okraji Bruselu
3.den: celodenní prohlídka BRUSELU (UNESCO),
náměstí Grande Place, čúrající chlapeček Manneken
Pis, katedrála, královský palác, největší justiční palác
v Evropě, budovy EU, Atomium ad.
4.den: ráno odjezd směr PAŘÍŽ, prohlídka (UNESCO)
5.den: PAŘÍŽ, dokončení prohlídky města, odjezd
večer, noční transfer
6.den: návrat dopoledne.
Orientační cena 5.450 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 3x nocleh se snídaní, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, infomateriály
a mapky, pedagogický doprovod zdarma.

Další možnosti v PAŘÍŽI:
• 1-5denní muzejní karta Paříž+okolí vám otevře brány světových pokladů
• plavba výletní lodí po Seině
• návštěva kabaretu Moulin-Rouge, Paradis Latin, Lapin Agile,
Madame Aerthur aj.
• zábavní parky Disneyland, Asterix, viz s. xx
• světový pařížský autosalon (Mondial de l Automobile),
• hřbitovy – nejen slavný Pére Lachaise
• Montmartre, po stopách sv. Denise, prvního biskupa Lutécie, ale i Amélie z Montmartru, příp. zdejší vinobraní
• exkurze do vědeckého parku La Villette
• společná večeře (nejen) na závěr pobytu

Období
4 dny/1 noc*
¤íjen - únor
3.450 Kã
Bfiezen - duben
3.600 Kã
Kvûten - záfií
3.700 Kã

5 dnÛ/2 noci
3.950 Kã
4.300 Kã
4.350 Kã

Speciální nabídka:
• vlakem TGV z Paříže do Orleáns / Tours
• údolím troglodytů, návštěva vinic s degustací
a nákupem vína
• zámky poblíž Paříže: CHANTILLY (s rozsáhlým lesoparkem a konírnami-významné dostihy), SÉVRES (místo
pobytu Honoré de Balzaca), MALMAISON (zámek císařovny chotě Napoleona Bonaparta Josefíny)
• CHARTRES, mystické místo s katedrálou (UNESCO)

PAŘÍŽ bez nočních přejezdů
Rádi pro Vás zajistíme zájezd do Paříže bez nočních
přejezdů, případně s jedním nočním přejezdem při
zpáteční cestě. Této variantě je možno přizpůsobit
všechny výše uvedené zájezdy - jeden nocleh navíc
ovšem poněkud navyšuje cenu zájezdu.

Orientační cena 4.800 Kč/5.400 Kč* zahrnuje
kompletní dopravu, 2x nocleh se snídaní, cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku, služby průvodce, infomateriály a mapky, pedagogický doprovod zdarma.
* Cena 5.400 Kč platí pro prodloužený 6tidenní
zájezd se 3 noclehy.

6 dnÛ/3 noci
4.550 Kã
4.800 Kã
4.950 Kã

Orientační cena v tabulce zahrnuje kompletní dopravu,
výše uvedený počet noclehů (1-3x) se snídaní, cestovní
pojištění a pojištění proti úpadku CK, služby průvodce,
infomateriály, pedagogický doprovod zdarma,
Pozn.: v jiné cenové kategorii lze zajistit ubytování
v centru městě či poblíž centra v návaznosti na metro
* Zkrácená 4denní verze s jedním noclehem.
** Prohlídka galerie Louvre, d’Orsay a zámku
Versailles je pro studentské skupiny zdarma
(nutná včasná rezervace).
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Toulky vinným ALSASKEM
od 2.950 Kč* termín: III-X
1.den: odjezd večer/v noci, transfer přes SRN
2.den: prohlídka jednoho z nejkrásnějších francouzských hradů HAUT-KOENIGSBOURG, návštěva historických městeček COLMAR a RIQUEWIHR na tzv.
vinné stezce - typické hrázděné domy, dochovaná středověká opevnění, možnost exkurze do vinného sklepa
spojená s ochutnávkou, nocleh v MULHOUSE s krátkou prohlídkou
3.den: dopolední výlet do pohoří Vogezy po horské
silnici Route des Crêtes s výhledem na německý
Schwarzwald a švýcarskou Juru, nenáročný výstup
na nejvyšší horu Vogéz Grand Ballon (1.424 m),
odpolední ŠTRASBURK (UNESCO), gotická katedrála Notre-Dame, Rohanský palác, malebná čtvrť s kanály a hrázděnými domy Petite France, středověké
strážní věže a kryté mosty, palác Evropského parlamentu a Rady Evropy, možnost společné večeře na
rozloučenou, noční transfer
4.den: příjezd ráno.
Orientační cena 2.950 / 3.600 Kč* zahrnuje
kompletní dopravu, 1-2x nocleh se snídaní, cestovní
pojištění a pojištění CK proti úpadku, služby průvodce,
infomateriály, pedagogický doprovod zdarma.
*Cena 3.600 Kč platí pro 5tidenní variantu
se 2 noclehy.
Speciální nabídka:
• slavnost trubačů s průvodem alegorických vozů
a rytířů na koních v RIBEAUVILLÉ (začátek září) nebo
adventní trhy (prosinec)
• TÜRCKHEIM, malebné městečko s večerním překvapením
• vinařskou cestou (Route des Vins) po ochutnávkách skvělého alsaského vína
• největší muzeum automobilů na světě (Collection
Schlumpf) v MULHOUSE s více než 400 vzácnými exponáty
• ochutnávka vína a sýru Münster u některého z vinařů
• společná večeře ve štrasburské čtvrti Malá Francie, že by
se podávala místní alsaská specialita tarte flambée?
• poutní místo svaté Odilie (Mont-Ste-Odile)
• exkurze do Evropského parlamentu

Kouzelná BRETAŇ
a tajemná NORMANDIE

Barvy AZUROVÉHO POBŘEŽÍ
i hazard v MONACU

6.950 Kč termín: III-X
1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: průjezd krajem Champagne, zastávka
v královské REMEŠI ((UNESCO, korunovační místo
francouzských králů, gotická katedrála), příjezd do
ROUEN, největšího město Normandie, historické centrum s hrázděnými domy, orlojem a katedrálou proslulou z Monetových obrazů, místo upálení Johanky z Arku
na Starotržním náměstí v r.1431, prohlídka
3.den: přejezd přes most Pont du Normandie, umělecké
městečko HONFLEUR (jedno z nejhezčích míst Normandie, starý vnitřní přístav) nebo prohlídka města
CAEN, krátce zastavíme u pláže Omaha (vylodění
spojeneckých vojsk v r.1944), prohlédneme si katedrálu v BAYEUX a slavnou tapisérii s výjevy z dějin
Normanů, na závěr klášter Mt-St-MICHEL (staré
opatství na žulovém ostrůvku, výrazný příliv a odliv)
4.den: bývalý legendární korzárský přístav St-MALO,
průjezd přes část tzv. Smaragdového pobřeží s nádhernými scenériemi (útesy a moře), mys Grouin, přejezd
do vnitrozemí a prohlídka farního dvora St-THÉGONNEC/GUIMILLAU, skalnatý výběžek Pointe-du-Raz
s fantastickými výhledy na Atlantik (útesy, divoký příboj)
5.den: typické bretaňské městečko QUIMPER, průjezd jižní části Bretaně, cesta podél divokého pobřeží
poloostrova Quiberon, prohlídka CARNACU s jeho
proslulými menhirovými řadami
6.den: v případě zájmu a času dopolední zastávka
v CHARTRES, katedrála (UNESCO) nebo ve VERSAILLES (UNESCO), odpolední a večerní PAŘÍŽ
(UNESCO), noční transfer Německem
7.den: příjezd dopoledne.

4.950 Kč termín: III-X
1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: ráno příjezd do nejznámějšího střediska NICE
s Anglickou promenádou, starou čtvrtí, vrchem Le Chateau, možnost koupání atd. či návštěvy některé z galerií
(Chagall, Matisse), zastávka v ANTIBES, prohlídka
města s možností návštěvy Picassova muzea
3.den: celodenní výlet do kaňonu Verdon s nepopsatelnými přírodními scenériemi, jezero Lac de StCroix, exkurze do parfumerie GALIMARD, podvečerní
prohlídka letoviska CANNES
4.den: zastávka v městečku ÉZE s úchvatnými výhledy
a hradem s botanickou zahradou, ležícím na skalním
ostrohu vysoko nad Středozemním mořem, MONACO
s Knížecím palácem, katedrálou, slavným Oceánografickým muzeum, parkem St.Martin či pověstným kasinem v MONTE CARLU, okruh trasy závodu F1, možnost koupání, noční transfer
5.den: příjezd do ČR odpoledne.
Orientační cena 4.950 Kč zahrnuje kompletní dopravu zájezdovým autobusem, 2x nocleh se snídaní,
služby průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti
úpadku CK, infomateriály, pedagogický doprovod
zdarma. Úpravy programu po předchozí dohodě možné.

Speciální nabídka:
• návštěva dalších míst spjatých se Dnem D
(Avranches, Arromanches)
• tradiční výroba calvadosu s degustací
• FÉCAMP, exkurze do likérky
• GIVERNY, dům a japonská zahrada s lekníny Clauda
Moneta či PONT AVEN, působiště malíře Paula Gaugina
• turistika po útesech poloostrova Quiberon

Orientační cena 6.950 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 4x nocleh se snídaní, služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK,
pedagogický doprovod zdarma. Úpravy programu na
přání skupiny možné.

www.toulkyevropou.cz
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FRANCIE
Podmanivé vůně
JIŽNÍ FRANCIE

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA
a PROVENCE

5.950 Kč termín: III-XI
1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: ORANGE (UNESCO), bývalé římské město
se zachovalým vítězným obloukem a divadlem, papežský AVIGNON (UNESCO) s Papežským palácem,
zbytky mostu St-Bénézet
3.den: Goghovo město ARLES (UNESCO) s antickým
amfiteátrem, klášterem St-Trophime, středověké skalní
městečko řemesel LES-BAUX-DE-PROVENCE
(zbytky hradu, nádherné výhledy), Daudetův mlýn,
hrad TARASCON a tajemná obluda Tarasca, přejezd směr přírodní park CAMARQUE, městečko
St-MARIES-de-la-MER s možností koupání nebo vyhlídková plavba deltou řeky Rhôny
4.den: jedinečně dochované středověké město
CARCASSONNE (UNESCO) s unikátním komplexem
opevnění, městečko SÈTE s možností koupání, prohlédneme si univerzitní město MONTPELIER
5.den: prohlídka NÎMES a zastávka u PONT-DUGARD (UNESCO), římský aquadukt, možnost koupání
v říčce Gardon, noční transfer
6.den: příjezd odpoledne.
Orientační cena 5.950 Kč zahrnuje kompletní dopravu zájezdovým autobusem, 3x nocleh se snídaní,
služby průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti
úpadku CK, infomateriály, pedagogický doprovod
zdarma.

5.850 Kč termín: III-XI
1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: římský akvadukt PONT-DU-GARD
(UNESCO), možnost koupání v říčce Gardon, AVIGNON (UNESCO) s Papežským palácem, zbytky mostu
St-Bénézet a jedinečnou atmosférou zdejších uliček
3.den: prohlídka starého přístavu MARSEILLE
s možností výletu na ostrov IF nebo Frioulské
ostrovy, městečko CASSIS a vápencové útesy Calanques s možností koupání
4.den: přístav PORT GRIMAUD (laguny, kanály),
světoznámý SAINT TROPEZ (s možností lodního výletu), průjezd přímořskou silnicí Corniche d’Or v pohoří
Esterel, zastávka v městečku ÉZE, jednom z nejzajímavějších míst této oblasti, ležícím na skalním ostrohu
vysoko nad Středozemním mořem, exkurze do parfumerie GALIMARD
5.den: dopolední zastávka ve známem letovisku
CANNES, odpolední MONACO - MONTE-CARLO,
noční transfer Itálií, Rakouskem a SRN
6.den: příjezd odpoledne.
Orientační cena 5.850 Kč zahrnuje kompletní dopravu zájezdovým autobusem, 3x nocleh se snídaní,
služby průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti
úpadku CK, infomateriály, pedagogický doprovod
zdarma. Úpravy programu podle přání skupiny po dohodě možné.

Další možnosti v PROVENCE a na jihu Francie:
• cesta po galeriích a muzeích za věhlasnými malíři: Chagall (Nice), Matisse (Nice, Vence), Léger (Biot),
Picasso (Antibes, Vallauris), Renoir (Cagnes sur Mer)
• lodní výlet na ostrov hraběte Monte Christa If
• Marineland Aqua-splash s představením delfínů,
kosatek či lachtanů a dalšími mořskými živočichy
• výlet do malebné vesničky na bidýlku TOURETTES či uměleckého ST-PAUL-DE-VENCE s ateliéry či vesnice keramiky
VALLAURIS
• rázovitá vesnice BIOT, muzeum Fernanda Légera
• největší vyvěračka Evropy Fontaine-de-Vaucluse s nedalekou
továrnou na ruční papír (exkurze)
• ROUSSILLON, bauxitové skály, malířské hlinky
• exkurze do některé z kamenných vesnic (Bories)
• exkurze do parfumérie v ÉZE
• pro přírodovědecky zaměřené školy ornitologický park
v přírodním parku Camarque,… pro vinaře ochutnávky vín

LANGUEDOC, GASKOŇSKO
a podhůří PYRENEJÍ
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7.300 Kč termín: IV-X
1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: AVIGNON (UNESCO) / NIMES, zastávka,
příp. dle dohody i jiné místo na trase, přejezd do
MONTPELIÉR, prohlídka starého města
3.den: CARCASSONNE (UNESCO), jedinečně dochované středověké město s unikátním komplexem
opevnění, prohlídka TOULOUSE s románskou bazilikou, klášterem jakobínů, kde byl ve 13. století založen
dominikánský řád a Svatá inkvizice, procházka uličkami starého města, kolébka franc. letectví
4.den: Pyreneje s výjezdem panoramatickou cestou
do průsmyku Col de Tourmalet (2.115 m), výjezd na
Pic de Midi de Bigorre (2.865 m), nejnavštěvovanější
z pyrenejských vrcholů a jedinečný kruhový rozhled,
odpoledne návštěva světoznámého poutního místa
LOURDES
5.den: město PAU, bývalé centrum Navarského království, přejezd k Atlantickému oceánu a mondénní
letovisko BIARRITZ s možností koupání, návštěva
španělského SAN SEBASTIANU s nejkrásnější špa-

nělskou pláží La Concha, hradem La Mota a palácem
Miramar
6.den: pobřeží Atlantiku, procházka na nejvyšší
duně Evropy PILAT (117 m), možnost koupání, vinařská metropole a přístav na řece Garonně BORDEAUX (UNESCO) se vznešeným historickým centrem
a jeho bulváry, Velkým divadlem, katedrálou, noční
transfer
7.den: návrat večer.
Orientační cena 7.500 Kč zahrnuje kompletní dopravu zájezdovým autobusem, 4x nocleh se snídaní,
služby průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti
úpadku CK, infomateriály.

Sopky kraje AUVERGNE
a kaňony jihu FRANCIE
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6.450 Kč termín: III-X
1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: sopečné pásmo Monts-Dômes, výjezd
autobusem na vyhaslou sopku Puy-de-Dômes
(1.464 m), Puy-de-Pariou s fantastickými výhledy
na řetězec vyhaslích sopek, příp. turistika v okolí,
CLERMONT FERRAND, prohlídka hlavního město
kraje Auvergne s katedrálou a bazilikou ze sopečného
tufu, historické centrum
3.den: průjezd sopečnou oblastí Monts-Dore,
pohoří tvořené několika gigantickými sopkami (Puy-deSancy, 1.885 m), vyhlídková silnice, středověké městečko TURRENE a ze stejné doby pocházející hrad
Château-de-Bal poblíž Salers, významné poutní
místo CONQUES, opatství, klenotnice se středověkými předměty
4.den: jedinečná krasová oblast Francie, kaňon
řeky TARN s vyhlídkami na Skalní stěny, zajímavé
městečko ST-ENIMIE, úchvatná jeskyně s propastí Aven Armand, městečko LA ROZIER ležící
při ústí kaňonů Tarn a Jont, na závěr město MILLAU
s ohromujícím dálničním mostem přes údolí Tarn (nejvyšší v Evropě)
5.den: sopečné a pouštní město LE PUY-EN-VELAY
s působivými sakrálními stavbami na vrcholech sopouchů (16 m vysoká socha P. Marie, kaple sv. Michala,
počátek Svatojakubské cesty), na závěr LYON
(UNESCO), prohlídka hlavního města francouzské gastronomie se zbytky antického města (amfiteátr, divadlo,
akvadukty, katedrála, renesanční čtvrť tkalců atd.),
noční transfer
6. den: návrat dopoledne.
Orientační cena 6.450 Kč zahrnuje kompletní dopravu zájezdovým autobusem, 3x nocleh se snídaní,
služby průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti
úpadku CK, infomateriály.

www.toulkyevropou.cz

FRANCIE

Malá či Velká cesta FRANCIÍ

Smaragdový ostrov KORSIKA

8.950 Kč termín: IV-X
… a ta záleží, jak si ji sestavíte, může zahrnout jen
oblasti na jihu země od italské ke španělské hranici
nebo je možné se pustit dále, nabízíme příklad:
9denní okružní cesta po známých místech Francie:
- cesta může začít v jižní Francii: MONACO, NICE,
CANNES, St. TROPEZ, MARSEILLE, papežský
AVIGNON, PONT-DU-GARD (UNESCO)
- může pokračovat až pod vrcholky Pyrenejí: úchvatné
město s dvojitými hradbami CARCASSONNE
(UNESCO), TOULOUSE
- dále přejedeme na pobřeží Atlantiku: ARCACHON
a na nejvyšší písečnou dunu v Evropě
- přidáme město BORDEAUX (UNESCO), přístav
LA ROCHELLE
- následuje přejezd do Bretaně: pláž La Baune
a poloostrov Quiberon, megalitické monumenty v Carnacu, přístav St-MALÓ, klášter Mt.-St-MICHEL
(UNESCO),
katedrála
v
BAYEUX,
ARROMANCHES a pláže Omaha (vylodění
v r.1944), město ROUEN
- na závěr zájezdu celodenní prohlídka PAŘÍŽE
(UNESCO), případně i Versailles (UNESCO).
Orientační cena 8.950 Kč zahrnuje dopravu, 7x
nocleh se snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění
a pojištění proti úpadku CK, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma. Podrobnosti rádi zašleme.

od 6.950 Kč termín: III-V, IX
1.den: odjezd v podvečer, noční transfer přes Rakousko do Itálie
2.den: ranním trajektem na Korsiku, zastávka v historickém CORTE, ležícím v zeměpisném středu Korsiky,
prohlídka starého města s citadelou, příjezd na nocleh
k Ajacciu
3.den: celodenní výlet severně od Ajaccia, průjezd
mezi rozeklátými skalami Les Calanches s řadou zátok a pláží (UNESCO), možnost vycházky, příjezd do přístavu PORTO (nádherný záliv, Janovské
věže, přístav, pláže), soutěska Spelunca kolem říčky
Porto nebo prohlídka přístavu CALVI - sídla cizinecké
legie s citadelou
4.den: Napoleonovo rodiště AJACCIO, historické město s mnoha památkami, Napoleonovo muzeum, možnost lodního výletu na Krvavé ostrovy nebo
případně koupání
5.den: výlet na jih ostrova, středověké opevněné
město SARTÉNE, až na samý jih Korsiky do nejhezčího města ostrova BONIFACIO se Starým městem
a opevněním, možnost vyhlídkové plavby lodí kolem
nádherných bílých pobřežních útesů s jeskyněmi nebo
pěší vycházka po útesech, za hezkého počasí spatříte
Sardinii
6.den: zastávka v přístavu BASTIA s Janovskou citadelou, trajektem do LIVORNA, transfer do ČR
7.den: návrat odpoledne.
Orientační cena 6.950 Kč (podle termínu) zahrnuje
kompletní dopravu, trajekt Livorno-Bastia a zpět, 3x nocleh v bungalovech s možností vaření, 1x nocleh se snídaní, služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění
a pojištění proti úpadku CK, pedagogický doprovod
zdarma. Úpravy programu po předchozí dohodě možné.

www.toulkyevropou.cz

Francouzské objekty UNESCO
a jejich možné zařazení v zájezdech
Amiens: největší francouzská gotická katedrála
(rok zápisu 1981)
Arc-et-Senans: královský solivar s půlkruhem komplexu budov, vize „ideálního města“(1982)
Arles: římské a románské památky - aréna, hřbitov,
kostel sv. Trofima (1981)
Avignon: historické jádro vč. Papežského paláce
a mostu St-Bénezet (1995)
Bordeaux:: histor. centrum s Měsíčním přístavem (2007)
Bourges: gotická katedrála s unikátní výzdobou (1992)
Canal du Midi: 240 km dlouhý plavební kanál spojující Středozemní moře s Atlantským oceánem (1996)
Carcassonne: historické středověké město s dvojitým
prstencem hradeb (1997)
Fontainebleau: královský palác a rozlehlý park (1981)
Fontenay: cisterciácké opatství (1981)
Chartres: gotická katedrála - přelomové dílo svět.
architektury (1. skutečně gotická stavba vůbec, 1979)
Korsika: Portský záliv s přírodními rezervacemi Scandola a Piana Calanches (1983)
Le Havre: přístav na Seině a město obnovené Augustem Perretem (2005)
Loira: údolí mezi Sully-sur-Loire a Chalonnes s více než
300 renesančními zámky a zámeckými komplexy (2000)
Lyon: historické centrum s římskými ruinami a středověkými kostely a paláci (1998)
Mont-Saint-Michel a zátoka: 90 m vysoká žulová
skála s klášterem na jeho vrcholu (1979)
Nancy: komplex tří náměstí s historickými památkami
- Place Stanislas, Place de la Carriére, Place d’ Alliance
(1983)
Orange: římské divadlo a jeho okolí, triumfální Mariův
oblouk (1981)
Paříž: nábřeží Seiny od Louvre k Eiffelově věži (1991)
Pont du Gard: tříposchoďový římský akvadukt v unikátním přírodním prostředí (1985)
Poutní cesty do Santiaga de Compostella:
významná místa na trase pro výměnu idejí, uměleckých
trendů, technických objevů a zdrojů peněz (1998)
Provins: slavné tržní město s unikátní urbanistickou
strukturou města (2001)
Remeš: monumentální korunovační katedrála NotreDame, býv. opatství Saint-Remi a palác Tau (1991)
Saint-Emilion: oblast na poutní cestě do Santiaga
de Compostela se stejnojmenným městem, (1999)
Saint-Savin-sur-Gartempe: opatský kostel,
„románská Sixtinská kaple“ v „Údolí fresek“ (1983)
Štrasburk: historické centrum města Grande Île (1988)
Versailles: palác a park, královské sídlo, 2. nejnavštěvovanější francouzský objekt (1979)
Vézelay: unikátní bazilika sv. Maří Magdalény (1979)
Vézére: unikátní soubor jeskyní s prehistorickými malbami v údolí řeky (např. Lascaux, 1979)
Flanderské a valonské zvonice (1999, 2005)
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Nikde jinde na světě není z téměř každého místa země na dosah některé z azurových moří nebo četných jezer, štítů Apenin či Alp, stopy
antiky, renesance či baroka, ospalých horských vesniček, kde se zastavil čas. Připojíme-li k tomu rychlá auta, pověstné makaróny, pizzu
či lahodné chianti nebo lambrusco, přidáme přitažlivé festivaly ve starověkých amfiteátrech či středověkých palácích, slavné operní scény,
často divoké fotbalové zápasy, automobilový mebo cyklistický přenos – získáme působivou mozaiku toho, proč navštívit právě Itálií. Nač
ještě čekáte? Zájezdy směřují nejen do Lombardie, Veneta, Toskánska, Lazia, Campánie, jedna či dvě návštěvy země rozhodně nestačí.

Je ŘÍM opravdu věčný?
od 4.500 Kč termín: I-XII
1.den: odjezd v poledne, noční transfer
2.-4.den: ŘÍM** (UNESCO), trasu prohlídky města
zorganizuje průvodce po dohodě s vedoucím kolektivu
v předstihu či aktuálně přímo na místě:
- prohlédneme si antické památky* (Colosseum, Kapitol, Forum Romanum, Pantheon ad.), Benátské náměstí
a památník krále Emanuela II., barokní náměstí
Piazza Navona s Berniniho fontánou, známé Španělské
schody, zahrady Borghese, Lateránský palác ad.
- nevynecháme církevní stát VATIKÁN (UNESCO):
chrám sv. Petra s papežskou kryptou, Andělský hrad,
Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí,
- z ŘÍMA odjedeme 4.den v odpoledních/podvečerních
hodinách, při návratu možnost zastávky v ORVIETU
(katedrála či studna) nebo ASSISI (středověké poutní
místo sv. Františka, UNESCO), noční přejezd
5.den: návrat odpoledne.
Další možnosti v ŘÍMĚ a okolí:
• sídlo římských císařů v TIVOLI se zbytky Hadriánovy vily (UNESCO) nebo Villy d’Este (UNESCO)
• návštěva papežova letního sídla CASTEL GANDOLFO
s přilehlým kráterovým jezerem Lago Albano
• CERVETERI (UNESCO), etruské město s nekropolí
• prohlídka Říma se specializovaným průvodcem
• posezení ve vinných sklípcích ve Frascati

Období
¤íjen - únor
Bfiezen - duben
Kvûten - záfií

5 dnÛ/2 noclehy
4.500 Kã
4.700 Kã
4.900 Kã

6 dnÛ/3 noclehy
5.200 Kã
5.400 Kã
5.600 Kã

Orientační cena v tabulce zahrnuje kompletní dopravu, 2-3x nocleh se snídaní, služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku
CK, pedagogický doprovod zdarma.
* Forum Romanum, Colosseum, Kapitolské muzeum
atd. pro studentské skupiny zdarma.
**Konkrétní formu, zaměření a rozsah prohlídky ŘÍMA
lze samozřejmě upravit na základě vzájemné dohody.

ŘÍM a FLORENCIE – místa,
kde se rodila renesance
od 4.950 Kč termín: I-XII
1.den: odjezd v podvečer, noční transfer přes SRN
a Rakousko
2.den: ráno příjezd do FLORENCIE (UNESCO), celodenní prohlídka: Piazza della Signoria se sochou
Davida, dóm Santa Maria del Fiore, baptisterium
a kampanila, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských,
gotický kostel Santa Croce s hroby a pomníky věhlasných Florenťanů, most Ponte Vecchio, čtvrť Oltrarno
a palác Pitti, prohlídka galerie Ufizzi, přejezd na
nocleh do severní části ŘÍMA
3.-4.den: ŘÍM (UNESCO), prohlídka, trasa prohlídek
objektů dle dohody:
- papežský stát VATIKÁN (UNESCO), chrám sv.
Petra a náměstí, Sixtinská kaple, Andělský hrad, možnost návštěvy vatikánských muzeí, antické památky
města (Colosseum, Kapitol, Forum Romanum, Pantheon), Benátské náměstí a památník krále Emanuela
II., Piazza Navona, Fontána di Trevi, Španělské schody,
Lateránský palác atd., individuální volno
- odjezd z Říma 4.den odpoledne/v podvečer, při návratu možnost zastávky v ORVIETU nebo ASSISI
(UNESCO), noční přejezd
5.den: návrat odpoledne.
Orientační cena 4.950 Kč zahrnuje kompletní dopravu, vjezd do Florencie, 2x nocleh se snídaní, služby
průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění
proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma.

ŘÍM a NEAPOLSKÝ ZÁLIV
s výletem na CAPRI / ISCHII
„Vedi Napoli e poi muori“
(vidět Neapol a zemřít)
5.850 Kč termín: III-X
1.den: odjezd odpoledne, noční transfer
2.den: ŘÍM (UNESCO), prohlídka města, viz výše
3.den: světoznámé POMPEJE (UNESCO), zničené výbuchem Vesuvu v roce 79 n.l., archeologický
areál, NEAPOL (UNESCO), návštěva čtvrtě Santa
Lucia, pevnost Castel Nuovo, Vesuv, dosud činná
sopka (1.281 m), výstup ke kráteru, fascinující výhled
na Neapolský záliv
4.den: antické památky PAESTUM (UNESCO),
toulky po Amalfijském pobřeží (UNESCO):
SALERNO, starobylé AMALFI, RAVELLO, SORRENTO, variantně výlet na ostrov CAPRI, jeden
z nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského moře s plavbou
do Modré jeskyně, příp. návštěva Tiberiovy vily, koupání v moři
5.den: ŘÍM, dokončení prohlídky města, noční transfer do ČR
6.den: návrat odpoledne.
Další možnosti v oblasti:
• NEAPOL, Archeologické muzeum s kolekcí z nálezů
z Kampánie, ale i starého egyptského, etruského antického
umění, Museo di Capodimonte se sbírkami rodiny Farnese
a umění hnutí Arte Povera
• ISCHIE, lodní výlet na ostrov termálů: Poseidonovy
zahrady, architektura Ischia Porto či pevnost Sant Angelo
• CAPRI, lodní výlet na ostrov: vila Axela Munthe,
Tiberiova vila, člunem do proslulé Modré jeskyně nebo
okolo ostrova
• zamířit lze i do méně navštěvovaného HERCULANEA,
římského přístavu, „zakonzervovaného“ erupcí Vesuvu
v roce 79
• CUMAE, slavná věštírna Sibily kumské, zbytky
chrámů a významného antického města

Orientační cena 5.850 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 3x nocleh se snídaní nebo možností vlastního
vaření, služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma; nezahrnuje lodní lístek na Capri. Zájezd
nelze uskutečnit v termínu od druhé poloviny července
do konce srpna. Úpravy programu možné.
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TOSKÁNSKO
není jen FLORENCIE

BENÁTKY a další perly
SEVERNÍ ITÁLIE

od 4.200 Kč* termín: I-XII
1.den: odjezd v podvečer, noční transfer přes SRN
a Rakousko
2.den: MANTOVA, krátká zastávka ve středověkém
městě, starobylé město LUCCA, které měl v oblibě Karel
IV. s proslulým dómem, vyhlídkovou věží Guinigi, Pucciniho rodný dům, odpolední PISA (UNESCO) s proslulou zvonicí (Šikmá věž), dómem či babtisteriem
3.den: nejznámější místa TOSKÁNSKA: městečko
VINCI s rodným domem Leonarda da Vinci, SAN GIMIGNANO (UNESCO) se středověkými hradbami
a rodovými věžemi, dílny na zpracovaní alabastru, na
závěr SIENA (UNESCO), snad nejkrásnější místo v oblasti a údajně nejhezčí středoměstské náměstí na světě,
průjezd vinařskou oblastí Chianti
4.den: ráno příjezd do FLORENCIE (UNESCO),
celodenní prohlídka: Piazza della Signoria se sochou
Davida, dóm Santa Maria del Fiore, baptisterium
a kampanila, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských,
gotický kostel Santa Croce s hroby a pomníky věhlasných Florenťanů, most Ponte Vecchio, čtvrť Oltrarno
a palác Pitti, možnost prohlídky galerie Ufizzi, noční
transfer
5.den: návrat dopoledne.

od 3.400 Kč termín: II-XI
1.den: odjezd v podvečer, noční transfer přes SRN
a Rakousko
2.den: průjezd kolem jezera Lago di Garda,
letovisko RIVA del GARDA (nábřeží a krásná
pláž, pevnost Scaligeriů), poloostrov SIRMIONE s fascinujícím středověkým hradem a Catulovou vilou, možnost plavby po jezeře, odpoledne prohlídka VERONY
(UNESCO): Piazza Bra s římskou Arénou, kostel San
Zeno Maggiore, Juliin dům, římské fórum Piazza delle
Erbe, hrad Castelvecchio, most Ponte Scaligero ad.
3.den: dopoledne strávíme v PADOVĚ (románskogotická architektura, dominuje však renesance, nejstarší
botanická zahrada Evropy - UNESCO), odpoledne
a večer BENÁTKY (UNESCO): Piazzale Roma, most
Ponte Rialto, Piazza San Marco s bazilikou sv. Marka,
Dóžecím palácem, zvonicí, kostely St. Maria Formosa,
St. Giovanni e Paolo, vaporetem po Canale Grande,
noční transfer
4.den: návrat ráno.

Další možnosti v oblasti:
\:

• zájezd lze rozšířit o další oblíbená toskánská místa:
AREZZO, CORTONA, PISTÓIA, VOLTERRA carrarské lomy či oblast Umbrie: ASSISI (UNESCO),
PERUGIA, TERNI
• Palazzo Pitti, největší městský palác s několika galeriemi
a muzei (Galleria Palatina)

Orientační cena 4.200 – 5.500 Kč zahrnuje kompletní dopravu, vjezd do Florencie a dalších měst Toskánska, 1-3x nocleh se snídaní/polopenzí, cestovní
pojištění a pojištění proti úpadku CK, služby průvodce,
infomateriály, pedagogický doprovod zdarma.
Pozn.: v důsledku neustálého navyšování poplatků za
vjezdy do toskánských měst (i 20.000 Kč/zájezd),
může cena doznat změn a paradoxně je podobná
jako u zájezdu do Říma.
* Cena 4.200 Kč platí pro 5tidenní variantu
s 1 noclehem.

www.toulkyevropou.cz

Další možnosti v BENÁTKÁCH:
• polodenní lodní výlet po Benátské laguně s návštěvou ostrova sklářů (Murano), rybářského ostrova s veselými fasádami domů (Burano) či Torcello s katedrálou
• benátský karnevalový průvod masek (únor) nebo
Regata Storica - slavnost gondoliérů a veslařů
na Canale Grande (září)
• Muzeum Peggy Guggenheimové, návštěva Dóžecího paláce (s interiéry od Tiziana) či galerie Accademia (benátští
Mistři 14.-18. stol.)
• Bienále výtvarného umění (1x za dva roky)

Orientační cena 3.400 Kč zahrnuje kompletní
dopravu, 1x nocleh se snídaní, cestovní pojištění
a pojištění proti úpadku, služby průvodce, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma. Cena prodloužené 5ti denní varianty se 2 noclehy 3.900 Kč.

Za krásami DOLOMIT
od 4.300 Kč* termín: IV-X
1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN a Rakousko
2.den: BRIXEN, místo vyhnanství K.H.Borovského,
mondénní lázně MERANO se subtropickou vegetací
na zámku Trauttmansdorf, mohutný sídelní hrad místních
vévodů Tirol, průjezd vinařskou oblastí Tramin
3.den: jezero Toblino s vodním hradem, skalní hrad
v Arcu, jezero Lago di Garda a letovisko RIVA DEL
GARDA s příp. návštěvou vodopádů del Varone, přístavní městečko MALCESINE s mohutným hradem Scaglierů, možnost výletní plavby lodí po jezeře nebo lanovkou na vyhlídkový vrchol Monte Baldo (2.218 m,
fascinující pohledy na jezero a okolní vrcholy)
4.den: možnost turistického programu dle dohody
nebo zábavní park GARDALAND, viz s. 25
5.den: DOLOMITY (UNESCO), cesta Dolomitickou silnicí: průsmyk Passo di Pordoi (2.239 m) s výhledem na masív Sella, možnost pěší vycházky nebo
lanovkou, průsmyk Falzarego (2.105 m) s výhledy na
masív Marmolada, prohlídka olympijského střediska
CORTINA D’AMPEZZO, na závěr cesty kouzelné
jezero Misurina s pěší vycházkou, fascinující skalní
útvar Tre Cime di Lavaredo (2.999 m), noční
transfer
6.den: návrat dopoledne.
Další možnosti v oblasti :
• BOLZANO, zdejší archeologické muzeum ukrývá mumii
muže ze začátku doby bronzové – slavného Ötziho
• představení některé ze slavných oper ve veronské Aréně
• plavba po dalších jezerech v oblasti či procházka podél:
Lago di Ledro, Lago d Iseo

Orientační cena 4.300 / 4.900 Kč* zahrnuje kompletní dopravu zájezdovým autobusem, 2-3x nocleh se
snídaní (bungalovy s možností vaření), služby průvodce,
cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, infomateriály a mapky k trase. Úpravy programu možné.
* Cena 4.900 Kč platí pro 6tidenní variantu
(jednodenní turistika nebo Gardaland).
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Toulky TOSKÁNSKEM
a LOMBARDIÍ

Údolím AOSTY do MILÁNA
a k severoitalským jezerům

5.450 Kč termín: III-X
1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
a Rakousko
2.den: ráno příjezd do FLORENCIE (UNESCO),
celodenní program, přejezd na nocleh k přímořskému
letovisku VIAREGGIO
3.den: PISA, prohlídka, světoznámá Šikmá věž, baptisterium, dóm atd. (UNESCO), starobylá LUCCA (dóm
San Martino, San Michele in Foro, rodný dům G.Pucciniho, Amfiteatro Romano atd.), na závěr zastávka
v nejstarších mramorových dolech na světě
u CARRARY, z jehož mramoru byla např. vytesána
socha Davida, na závěr možnost koupání u moře
4.den: přejezd přes Apeniny: nádherná příroda,
možnost pěší vycházky s výhledy na nejvyšší vrchol
Monte Cimone (2.165 m), zastávka v Muzeu Ferrari
v MARANELLU, prohlídka MODENY (UNESCO)
nebo PARMY
*variantně cesta po pobřeží Riviéry di Levante
s návštěvou JANOVA (UNESCO)
5.den: lombardská metropole MILÁN (UNESCO):
světoznámý Milánský dóm, galerie Vittorio Emanuele II,
budova opery La Scala, zámek Castello Sforzesco, pro
zájemce kostel Sant Maria delle Grazie se slavnou malbou Poslední večeře (nutná rezervace), podél jezera
Lago di Como do Švýcarska, noční atmosféra horského
střediska SVATÝ MOŘIC, noční transfer
6.den: návrat dopoledne.
Orientační cena 5.450 Kč zahrnuje kompletní dopravu, poplatek za vjezd do Florencie, 3x nocleh se
snídaní, služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma.

4.600 Kč termín: III-X
1.den: odjezd v podvečer, noční transfer přes SRN
a Švýcarsko
2.den: tunelem pod průsmykem Sv. Bernarda přejedeme do atraktivního horského města AOSTA s řadou
římských památek - divadlo, fórum, Augustův oblouk,
katedrála, podíváme se na jedinečně zachovalý hrad
Fenis a zámek Issogne, navštívíme jedno z prvních italských lyžařských středisek BREUIL-CERVINIA, ležícího přímo pod masivem Monte Rosa a slavným Matterhornem (možnost výjezdu lanovkou na Plateau Rosa
s úžasným výhledem na okolní čtyřtisícovky)
3.den: prohlídka VERCELLI s basilikou St.Andrea,
romantické jezero Lago di Maggiore: ARONA,
rodiště a kolosální socha kardinála Karla Boromejského
s výhlídkou, zřícenina jeho hradu, letovisko STRESA
4.den: jezero LAGO DI COMO v idylické poloze
ve scenérii hor s rozeklanými úbočími, letovisko COMO
s mramorovým dómem, Tremezzo a Villa Carlotta s romantickou zahradou, na závěr navštívíme lombardskou
metropoli MILÁNO (UNESCO), slavný dóm, světoznámá budova opery La Scala, zámek Castello Sforzesco ad., noční transfer
5.den: návrat dopoledne.
Speciální nabídka:
• vlakem z Domodossoly do švýcarského Locarna
• lodní výlet na Boromejské ostrovy

Orientační cena 4.500 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 2x nocleh se snídaní (možnost zajistit večeře),
služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, pedagogický doprovod
zdarma. Úpravy programu včetně prodloužení zájezdu
po předchozí dohodě možné.

Italské objekty UNESCO
Agrigento: archeol. nálezy s množstvím chrámů (1997)
Alberobello: apulské městečko s charakteristickými
domy z kamene (trulli, 1996)
Aquileia: archeologické naleziště z římské doby a patriarchální bazilika (1996)
Assisi: dvoupatrová bazilika San Francesco a další
františkánská místa (2000)
Barumini: komplex megalitických památek „nuraghi“
na Sardínii (1997)
Benátky s lagunou: unikátní město na dřevěných
pilotách se stovkami uměleckých skvostů (1987)
Caserta: město s královským palácem, barokním parkem a akvaduktem (1997)
Castel del Monte: romantický unikátní hrad ze 13.
stol. („Koruna Apulie“, 1996)
Cerveteri a Tarquinia: dva etruské hřbitovy s odlišnými typy pohřebních rituálů(2004)
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Cilento a Vallo di Diano: národní park, antická
města Paestum, Velia a kartuziánský klášter Certosa di
San Lorento (1998)
Costiera Amalfitana: pruh pobřeží v Kampánii
s malebnými letovisky s luxusbními vilami (1997)
Crespi d’ Adda: „ideální“ dělnická kolonie přelomu
19. a 20. stol. navazující na manufakturu (1995)
Ferrara: renesanční město s opevněným hradem rodu
d’ Este a delta řeky Pád (1995, 1999)
Florencie: historické jádro s osobitými renesančními
a barokními památkami (1982)
Janov: urbanistický komplex – ukázka plánovaného
urbanistického rozvoje s jednotnou strukturou (2006)
Ligurské pobřeží: oblast okolo pěti vesniček (CinqueTerre) s přilehlými ostrovy (Palmaria, Tino a Tinetto, 1997)
Liparské (Eolské) ostrovy: vulkanické souostroví 17
ostrovů představuje živou učebnici vulkanologie (2000)
Matera: hornické město s jeskyním systémem skalních
lidských obydlí v okolí (1993)
Milán: kostel a konvent řádu Dominikánů Santa Maria
delle Grazie s „Poslední večeří“ Leonarda da Vinci (1980)
Modena: katedrála, Torre Civica, Piazza Grande (1997)
Neapol: historické centrum svérázných čtvrtí se zanedbanými paláci a středověkými a barokními chrámy (1995)
Padova: nejstarší botanická zahrada v Evropě (1997)
Pienza: historické renesanční centrum města (1996)
Pisa: Piazza del Dumo se slavnou „šikmou věží“ a dalšími stavbami (1987)
Pompeje, Herculaneum a Torre Annunziata:
archeologické areály světového významu (1997)
Piazza Armerina a Villa Romana del Casale:
luxusní vila ze 4. stol. na Sicílii (1997)
Ravenna: raně křesťanské památky (1996)
Řím vč. Vatikánu: historické centrum, majetky Svatého stolce, San Paolo Fuori le Mura (1980, 1990)
Sacri Monti v Piemontu a Lombardii: 9 architektonických celků kaplí a dalších sakrálních staveb (2003)
San Gimignano: historické centrum se 13 rodovými
gotickými věžemi (1990)
Siena: historické středověké centrum, rodiště sv. Kateřiny Sienské a sv. Bernardina (1995)
Syrakusy a skalní nekropole Pantalica: dvě
samostatné části z řecko-římské doby (2005)
Tivoli, vila Adriana: výjimečný komplex klasických
budov s nejluxusnější vilou Římské říše (1999)
Tivoli, vila d’ Este: palác se zahradou představuje
významnou ukázku nejčistší renesanční kultury(2001)
Turín: komplex 22 objektů královské rezidence (1997)
Ubino: historické centrum z období rané renesance (1998)
Val Camonica: skalní kresby (1979)
Val di Noto: pozdně barokní města na Sicílii (2002)
Verona: historická část města s komplexem staveb
od starověku přes středověk i renesanci (2000)
Val d’ Orcia: specifická kulturní krajina ve střední Itálii
s vinicemi, olivovými háji, vesničkami a hrady (2004)
Vicenza: 24 Paladiánských vil (1994, 1996)

www.toulkyevropou.cz

NĚMECKO

Země tranzitní, ale v poslední době i cílové turistiky; ať jedete od nás téměř kamkoliv na západ, jih či sever, musíte přes něj. Nabízí
půvaby desítek měst a městeček, snové zámky či hrady starých šlechtických rodů, působivé rezidence, vzorně uspořádaná umělecká
díla v bezpočtu galerií a muzeí. Módní jsou různé plavby po velkých řekách, jezerech či na ostrovy utopené kdesi v Severním či
Baltském moři, toulky romantickými krajinami hlubokých lesů, vřesovišť, zvlněných pahorkatin, ale i alpských velikánů, po kterých přijde
na řadu skvělá kuchyně ovlivněná svými početnými sousedy. Nadchne vás precizností s jakou vše funguje - co si zaplatíte, to dostanete.
Němci dovedou skvěle zorganizovat olympiádu, fotbalové mistrovství či lowerparty nebo gigantické slavnosti piva.

DRÁŽĎANY, BERLÍN
a POSTUPIM

BERLÍN – historické město
budoucnosti

BERLÍN, POSTUPIM
a MĚSTA HANZY / RUJANA

od 2.750 Kč* termín: I-XII
1.den: odjezd ráno, DRÁŽĎANY: nově obnovený
kostel P. Marie jako válečné memento, Brühlská terasa,
Zwinger, Semperova opera atd., přes RADEBEUL, zastávka v muzeu Karla Maye nebo MÍŠEŇ s exkurzí do
světoznámé porcelánky k romantickému zámku
MORITZBURG (známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku), přejezd na nocleh do Berlína
2.den: BERLÍN, celodenní prohlídka:** Alexanderplatz s vyhlídkou z televizní věže Fernsehturm
(365 m), Dóm, Muzejní ostrov (UNESCO) s návštěvou
některého z jeho pěti muzeí, Humboldtova univerzita,
třída Unter den Linden, Říšský sněm s novou skleněnou
kopulí (exkurze), Braniborská brána - symbol rozděleného města, Potsdamer Platz se moderní evropskou architekturou, autobusem přes Tiergarten (pamětní kostel
císaře Viléma I.), zámek Charlotenburg, Olympijský
stadión, příp. historizující čtvrť Špandava s pevností
3.den: POSTUPIM, bývalé palácové sídlo Pruské
říše, prohlédneme si rokokový zámek Sanssouci s rozsáhlým parkem, zámek Cecilienhof ve stylu venkovské
architektury zač. 20. století - místo podpisu Postupimské
dohody (UNESCO), odjezd a návrat večer.
Orientační cena 2.750 / 3.350 Kč* zahrnuje
kompletní dopravu, 2-3x nocleh se snídaní (možnost
večeří), průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti
úpadku, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma.
* Cena 3.350 Kč platí pro 4denní variantu se 3 noclehy.
** formu, zaměření a rozsah prohlídky Berlína lze samozřejmě upravit na základě vzájemné dohody, možnost polopenze.

od 1.750 Kč termín: I-XII
Nabízíme 2-4denní zájezdy zaměřené na podrobnější poznání této staronové německé metropole.
Během zájezdu si prohlédneme:
- Alexanderplatz, pohled na město z věže Fersehturm
(2. nejvyšší stavba v Evropě, vyhlídka), Nikolajskou čtvrť,
Dóm, Muzejní ostrov (UNESCO) s možností vyhlídkové plavby, Pergamonské (či jiné) muzeum, památník
Neue Wache, Humboldtovu univerzita, katedrálu sv. Hedviky, třídu Unter den Linden, Braniborskou bránu, Říšský
sněm s vyhlídkovou kopulí, nové vládní budovy a supermoderní budovu nádraží, zbytky Berlínské zdi - symbol
rozděleného města a muzeum na Check point Charlie
(místo přechodu z jednoho sektoru města do druhého),
- Potsdammerplatz s nejmodernější evropskou architekturou, Kulturforum s významnými budovami,
Tiergarten a Vítězný sloup, zámek Bellevue (sídlo spolkového prezidenta), pamětní kostel císaře Viléma I. jako
válečné memento, obchodní dům KaDeWe, Europacentrum, zámek Charlottenburg, Olympijský stadión.
- dle zájmu možnost návštěvy dalších muzeí (např. Bodeho, Přírodovědné, kde je největší kostra dinosaura
na světě atd.), prohlídka historické Špandavy (nejstarší
část Berlína), POSTUPIM (UNESCO) ad.
Výše uvedený program je inspirací - přesný program
a délku pobytu si určíte sami.

4.500 Kč termín: III-X
1.den: odjezd brzy ráno, transfer do Německa, POSTUPIM (UNESCO) s prohlídkou: rokokový zámek
Sanssouci, rozsáhlý park, západní BERLÍN
2.den: BERLIN, dokončení prohlídky (Říšský sněm
a okolí, Braniborská brána, třída Unter den Linden,
Muzejní ostrov, Alexanderplatz a Fernsehturm)
3.den: LÜBECK (UNESCO), ve středověku nejvýznamnější město na Baltu (král Hanzy), zajímavá cihlová gotika, přístav HAMBURG při ústí Labe - druhé
největší německé město, náměstí Rathausmarkt, Kunsthalle, Starý přístav, kostel sv.Michala
4.den: Lüneburská vřesoviště, navštívíme zajímavé partie v rozsáhlé přírodní rezervaci, BRÉMY
(UNESCO), prohlídka náměstí, sochy Rolanda, románský dóm, čtvrť Schnoor Viertel s malými domky, HANNOVER, podvečerní zastávka ve městě pozoruhodnou
architekturou, noční transfer
5.den: návrat ráno.

Speciální nabídka:
• plavba výletní lodí po Sprévě nebo po 12 jezerech
Vodního města
• vhodné spojení s akvaparkem Tropical Islands
jižně o Berlína s možností ubytování přímo v areálu akvaparku, viz s. 24
• lodní zdvihadlo Schiffshebewerk severně od Berlína
ukrývá největší lodní zdvihadlo ve své době (1934) na světě:
lodě překonávají během pouhých 5 minut výškový rozdíl
36 m mezi Starou Odrou a Odersko-Havolským kanálem
• výtahem na TV Turm do výšky 200 m
• večerní posezení v Mikulášské čtvrti
• Technické muzeum zahrnuje expozici různých dopravních
prostředků vč. nádraží, točny, nechybí lodě či letadla
• funkcionalistická architektura Bauhausu, viz s.12:
projížďka průmyslovým městem Siemenstadt či Olympijským
areálem (LOH 1936), Bauhaus archiv, Kulturforum ad.

Období
2 dny/1 noc
Listopad - únor
1.750 Kã
Bfiezen - duben
1.850 Kã
Kvûten - fiíjen
1.950 Kã

3 dny/2 noci
2.450 Kã
2.550 Kã
2.650 Kã

4 dny/3 noci
3.050 Kã
3.150 Kã
3.250 Kã

Orientační cena v tabulce zahrnuje kompletní dopravu, uvedený počet noclehů se snídaní (možnost zajištění večeří), cestovní pojištění a pojištění proti úpadku
CK, infomateriály, pedagogický dozor zdarma.
www.toulkyevropou.cz

Speciální nabídka:
• nedělní hamburský Fischmakt, rybí trh, který nepostrádá atmosféru místního koloritu
• vyhlídková plavba po hamburském přístavu

RUJANA a Meklenbursko,
dny nevšedního programu
- národní park Müritz, jezerní plošina (Meklenbur-

ské Švýcarsko) s morénovými pahorky, romantickými
zámky: Schlitz, Basedow
- GÜSTROW, město a zámek s prapodivnými prvky
německé, italské a nizozemské architektury, cihlový dóm,
s postavou Vznášejícího se anděla (Schwebende)
- SCHWERIN, pohádkový zámek (meklenburský Neuschwanstein, inspirace z francouz. zámku Chambord)
- STRALSUND (UNESCO), pozoruhodné hanzovní
město s křehkým průčelím unikátní radnice a měšťanskými domy různých epoch
- ostrov RUJANA největší (926 km2) a nejkrásnější
ostrov Německa s velkou geomorfologickou rozmanitostí: NP Jasmund s cykloturistikou, SASSNITZ, exkurze do nitra britské ponorky Otus
- ostrov USEDOM (445 km2) s bílými plážemi, lesy,
rašeliništi s rázovitými zátokami
- Peenemünde, nacistické výzkumné středisko, za
2. svět. války pokusné raketové středisko, vývoj raket
V-1, V-2, exkurze
Orientační cena 4.500 Kč zahrnuje kompletní dopravu zájezdovým autobusem, 3x nocleh se snídaní,
služby průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti
úpadku CK, infomateriály a mapky k trase.
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NĚMECKO
Za krásami SASKA
od 1.250 Kč termín: I-XII
2/3denní zájezd, během kterého navštívíme nejznámější místa Saska:
- DRÁŽĎANY, prohlídka obsáhne mj. obsáhne Brühlskou terasu, budovy Saské (Semperovy) Opery, Hofkirche, Zwingeru, rezidenčního zámku i nově zrekonstruovaného kostela Frauenkirche
- MÍŠEŇ, světoznámá porcelánka (exkurze)
a pohádkový zámek MORITZBURG (pohádka
Tři oříšky pro Popelku), pro zájemce se nabízí
muzeum Karla Maye v RADEBEULU
NP Saské Švýcarsko (Sächsische Schweiz):
- Königstein, stolová hora s pevností na vrcholu
- BAD SCHANDAU, koupel v termálních lázních
Toscana Therme
- PILLNITZ, rozkošné letní panovnické sídlo na břehu
Labe, tři paláce a rozlehlý park v anglickém a čínském
stylu s oranžérií a pavilony
- pěšky nebo tramvají k Lichtenhainerským vodopádům
příp. některé z další přírodní atraktivity oblasti: skalní
brána Kuhstall, příp. zvětral masív Schrammsteine
Durynsko zájezd lze prodloužit o:
- ERFURT, město svázané s protestantským knězem
Martinem Lutherem (studium), chrámy vrcholné gotiky,
Kramářský most
- romantický hrad WARTBURG (UNESCO) spojovaný se soutěží středověkých pěvců (minesengrů), útočiště M. Luthera (překládal zde bibli), stejnojmenná
byla oblíbená značka automobilů v bývalé NDR
- VÝMAR (UNESCO), kulturní dominanta přelomu 18.
a 19. století s řadou barokních a klasicistních budov:
zámek Belvedere, palác Karla Augusta, domov J.W.
von Goetha, F. Schillera a dalších myslitelů; mezi válkami hlavní město Německa (odtud Výmarská republika), nakrátko sídlo Bauhausu
Orientační cena od 1.250 Kč, konkrétní program
a cena bude určena podle místa odjezdu z ČR.
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Pohádkové zámky
jižního BAVORSKA

MNICHOV
a AUTOMOBILKA BMW

3.450 Kč termín: III-XI
1.den: odjezd pozdě v noci/časně ráno
2.den: MNICHOV: Nová radnice se zvonkohrou,
Mariánské náměstí, kostel sv. Petra, Olympijský stadión a vyhlíková věž Olympia Turm, pohádkový
zámek NEUSCHWANSTEIN* s blízkou propastí
Marienschlucht, vyhlídka na HOHENSCHWANGAU
3.den: GA-PA, vyhlášené středisko, soutěska Partnachklamm, zastávka u jezera Eibsee pod Zugspitze,
nenáročná turistika, ETALL benediktýnský klášter, parky
okolo barokního zámku LINDERHOF
4.den: největší bavorské jezero Chiemsee, lodí
na ostrov se zámkem HERRENINSEL* (bavorské
Versailles), průjezd NP BERCHTESGADEN se zastávkou dle dohody, viz s. 12, odjezd do ČR a návrat večer.
Orientační cena 3.450 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 2x nocleh se snídaní, služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK,
pedagogický doprovod zdarma.
* Prohlídka zámků NEUSCHWANSTEIN a HERRENINSEL (český audioguide) pro školní kolektivy
zdarma. Úpravy programu po dohodě možné, možnost
zajištění večeře v ceně od 6-7 EUR/osoba.

2.000 Kč termín: I-XII
1.den: odjezd brzy ráno, transfer do Německa,
MNICHOV, prohlídka města včetně olympijského
areálu a Technického muzeua
2.den: DINGOLFING, exkurze do výrobní
haly automobilky BMW
REGENSBURG, prohlídka města (UNESCO), příp.
památník německých ctí WALHALLA s malebnou
polohou u Dunaje, návrat večer.

BAVORSKO a po břehu
BODAMSKÉHO JEZERA
3.850 Kč termín: III-XI
1.den: odjezd pozdě v noci
2.den: prohlídka zámku NEUSCHWANSTEIN, přejezd k Bodamskému jezeru, zastávka v bavorském přístavu LINDAU s úzkými uličkami se štítovými domy, Pohanskou zdí či věží Mangturm, rakouský BREGENZ
3.den: město FRIEDRICHSHAFEN a vzducholodě
hraběte Zeppellina (zámek a muzeum), prohlídka krásného barokního města MEERSBURG, UNTERUHLDINGEN (zrekonstruovaná vesnice na kůlech, která
demonstruje život starých rybářů), SCHAFFHAUSEN
(Staré město, středověké opevnění a pevnost Munot)
a impozantní Rýnské vodopády
4.den: malebné švýcarské městečko STEIN AM
RHEIN, květinový ostrov MAINAU nebo variantně poloostrov REICHENAU se třemi kostely s předrománské doby (UNESCO), KOSTNICE zaměřená
také na českou historii: Husův dům, Husův kámen, Koncil, Münster atd., trajektem přes Bodamské jezero,
MNICHOV, podvečerní prohlídka, noční transfer
5.den: návrat ráno.
Orientační cena 3.850 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 2x nocleh se snídaní, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, infomateriály,
pedagogický doprovod zdarma.

Další možnosti:
• večerní návštěva nejvýznamnější a největší pivnice pivovaru
Hofbräuhaus (4410 míst) nebo Augustinerbräu
• exkurze do Allianz Arény, sídlo fotbalových mužstev
Bayern Mnichov a TSV 1860 Mnichov
• AUGSBURG, město ovlivněné bohatstvím bankéřů Fuggerů
(Fuggerhäuser) s nejstarším chudinským sídlištěm

Orientační cena 2.000 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 1x nocleh se snídaní, služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK,
pedagogický doprovod zdarma.

AUTOSTADT WOLFSBURG
– exkurze do koncernu
Místo je známé především jako největší evropský automobilový koncern, pod jehož křídly našly domov takové
věhlasné značky jakými jsou: Volkswagen, Audi,
Škoda, Lamboghini, Bentley či Bugatti.
Prohlídka automobilového města na ploše 25 hektarů
zahrnuje mj.:
- exkurzi vláčkem po montážní hale
- Skleněná věž, cesta na vysokozdvižné plošině na
vvhlídkovou terasu, sem putuje část právě vyrobených
vozů, které již znají svého majitele
- návštěvu originálně pojatého pavilonu každé automobilové značky nebo ZeitHaus s průřezem automobilové historie od prvopočátku
- design studio, děti mohou složit řidičskou zkoušku,
zatímco tatínkové budou zkoušet adrenalinovou jízdu
a maminky se budou obdivovat promyšlenou architekturu či instalace umělců z celého světa
- prohlídku lze spojit s návštěvou fotbalového utkání
místního býv. šampiona Bundesligy, plavbou po Středoněmeckém kanálu
- nedaleký HANNOVER či BRAUNSCHWEG
- zavítat můžete do blízkého pohoří Harz.
Cena se odvíjí od množství navštívených atrakcí
a délce pobytu, 2denní pobyt s prohlídkou, ubytováním
se snídaní v hotelu vyjde cca na 2.500 Kč.

www.toulkyevropou.cz

NĚMECKO

Romantická údolí RÝNA
a MOSELY s lodí

PORÝNÍM do tajemného
SCHWARZWALDU

od 3.400 Kč* termín: I-XII
1.den: odjezd večer, noční transfer do Německa
2.den: MOHUČ, románský Císařský dóm, náměstí
Markt, Guttenbergovo muzeum
- toulky údolím Rýna (UNESCO) v úseku MOHUČKOBLENC s možností plavby lodí, 80 hradů a zámků:
- BACHARACH, místo svatby Karla IV. a Anny Falcké,
romantická skála Lorelei
- vinařské město BOPPARD, město KOBLENZ na
soutoku Rýna a Mosely, pohádkový hrad ELTZ
3.den: románský klášter MARIA LAACH,
zbytky mostu u REMAGENU známý z bojů na
konci 2. světové války, bývalé hlavní německé město
BONN s rodným domem Ludviga van Beethovena,
KOLÍN NAD RÝNEM s proslulou katedrálou
(UNESCO), muzeum čokolády
4.den: historicky významné město CÁCHY, dóm s trůnem a ostatky K.Velikého (UNESCO), radnice s korunovačním sálem), průjezd přes vulkanické pohoří
EIFEL s jezírky (maary), MONSCHAU se zříceninou
Manderscheid
variantně LUCEMBURK (UNESCO) a údolí Mosely
s prohlídkou města TREVÍR (UNESCO) s řadou
památek: antická Černá brána, zbytky amfiteátru,
římské lázně, Dóm sv. Petra, noční transfer
5.den: návrat ráno.
Orientační cena 3.400/4.000 Kč* zahrnuje kompletní dopravu, 2-3x nocleh snídaní, služby průvodce,
infomateriály, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku
CK, pedagogický doprovod zdarma.
* Cena 3.400 Kč platí pro 4denní zájezd s jedním noclehem.

od 4.350 Kč* termín: III-X
1.den: odjezd pozdě večer
2.den: příjezd do CÁCH, město korunovace římských
císařů a německých králů, Dóm s trůnem Karla I. Velikého (UNESCO), gotická radnice, lázeňský park, dále
KOLÍN NAD RÝNEM, nejslavnější gotická stavba
v Německu - Dóm (UNESCO), románské kostely, Muzeum čokolády atd., BONN, bývalé hlavní město SRN
a rodné město L. van Beethovena
3.den: KOBLENZ, město položené na soutoku Mosely a Rýna s pevností a památníkem císaře Viléma,
možnost plavby po Rýnu, romantické hrady Porýní,
proslulá skála Lorelai, MOHUČ, arcibiskupské město
na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv.
Martina, Guttenbergeovo muzeum
4.den: HEIDELBERG, jedno z nejkrásnějších německých měst, klášter MAULBRONN (UNESCO) se
zachovalou středověkou architekturou, lázeňské
středisko BADEN–BADEN s kolonádou, parky,
lázněmi i zříceninou římských lázní
5.den: pohoří Černý Les (Schwarzwald) patří mezi
nejpřitažlivější v Německu, svůj počátek zde mají řeky
Dunaj a Neckar, průjezd po panoramatické silnici,
město FREIBURG IM BREISGAU - vstupní brána do
Černého lesa, Dóm, Münster Platz, kupecký dům atd.,
noční transfer
6.den: návrat ráno.
Orientační cena 4.350/4.950 Kč* zahrnuje kompletní dopravu, 3x nocleh v hostelu se snídaní (možnost
zajištění večeře), služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy programu po předchozí dohodě možné.
* Cena 4.350 Kč platí pro 5denní zájezd se
dvěma noclehy.

Německé objekty UNESCO
Bamberg: starobylé historické jádro rozkládající se
na sedmi pahorcích nad řekou Regnitz (1993)
Berlín: ostrov pěti muzeí mezi rameny Sprévy monitoruje jedinečný přístup ve vývoji muzejnictví v průběhu
stovky let (1999)
Brémy: radnice a socha Rolanda, město Hanzy (2004)
Brühl: první rokokové zámky v Německu: Augustusburg a Falkenlust představují vzor staveb dalších šlechtických sídel (1984)
Cáchy: katedrála (1978)
Dessau a Výmar: školy architektury Bauhaus, která
předznamenala moderní dobu v architektuře 20. stol.
(1996)
Dessau-Wörlitz: neoklasicistní zámek ponořený v zahradním království představuje výjimečný příklad krajinářského plánování (2000)
www.toulkyevropou.cz

Eisleben a Wittenberg: soubor objektů spjatých
s Lutherovým životem (1996)
Essen: průmyslový komplex uhelného dolu Zollverein
(2001)
Goslar: historické město a doly na těžbu stříbra a barevných kovů v Rammelsbergu (1992)
Hildesheim: románská katedrála Panny Marie a bazilika sv. Michala (1985)
Hranice německého impéria: zbytky 550 km dlouhého valu táhnoucího se od Rýna k Dunaji (2005)
Kolín nad Rýnem: katedrála s umělecky cennou
sochařskou výzdobou i bohatým vnitřním vybavením
(1996)
Lorsch: bývalé opatství z karolínské doby (1991)
Lübeck: hanzovní město s architekturou ve stylu severské cihlové gotiky (1987)
Maulbronn: středověký klášterní komplex cisterciáků
(1993)
Messel: těžní jáma s nalezištěm fosílií různých živočichů (1995)
Muzakowski krajinný komplex: park se zámkem, mosty a arboretem v představách ztraceného
ráje (2004)
Postupim a Berlín: komplex na 150 staveb paláců
a parků (1990, 1992, 1999)
Quedlinburg: klášterní komplex s otonským kolegiátním chrámem, zámek a staré město se stovkami hrázděných domů (1994)
Regensburg: historické centrum a městský dvůr (2006)
Reichenau: klášterní ostrov se třemi kostely předrománské architektury (2000)
Rýn: kulturní krajina středního Rýna s množstvím
hradů, městeček, terasami vinic ilustruje sepjetí člověka
s krajinou (2002)
Speyer: císařský dóm P.Marie a sv. Štěpána s hrobkami několika císařů a císařoven (1981)
Stralsund a Wismar: historická jádra měst Hanzy
s pobaltskou cihlovou architekturou (2002)
Trevír: římské památky, katedrála sv. Petra a kostel
Panny Marie (1986)
Völklingen: hutě poskytující obraz o průmyslové výrobě surového železa konce 19. a průběhu 20. stol.
(1994)
Výmar: soubor památek různých epoch spjatých s významnými osobnostmi (Goethe, Schiller) a hnutím Bauhaus (1998)
Wartburg: mohutný opevněný hrad s rozsáhlými romantickými úpravami (1999)
Wies: poutní rokokový kostel s úžasnou výzdobou na
pozadí Alp (1983)
Würzburg: barokní palácový komplex se zahradami,
stavba zcela ruší hranice mezi architekturou, sochařstvím a malířstvím (1981)
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NĚMECKO
NĚMECKÁ MĚSTA A OBLASTI
1-2denní zájezdy podle vzdálenosti a charakteru (celoročně), zahrnují autokarovou dopravu,
průvodce, cestovní pojištění, cena dle počtu účastníků
a místa odjezdu.

BAMBERG (UNESCO), příp. BAYREUTH
Výborně zachovalé středověké město s mosty a spoustou historických památek: Císařský dóm se čtyřmi věžemi, Stará radnice na umělém ostrově uprostřed řeky
Regnitz, Dóm, ostrovní čtvrť Malé Benátky, Nová rezidence s barokní Růžovou zahradou.
Zájezd lze spojit s BAYREUTHEM, příp. prameny Ohře
Možnosti:
• o Velikonocích tradice zdobení městských kašen květinami a kraslicemi v okolních vesnicích
• ochutnávka bamberského kouřového piva

BAUTZEN
Středověké město s bohatou historií, po staletí součást zemí Koruny české, hrad Ortenburg, malebné
uličky, muzeum lužických Srbů. Poblíž města naleznete dinopark Saurierpark s pravěkými ještěry,
bludištěm a nostalgickou expozicí objektů a atmosféry z NDR.

BERCHTESGADEN
• BAD REICHENHALL, lázeňská promenáda, exteriéry Staré saliny (těží se od r. 1851) aneb čím doma
solíte?, inhalační proutěná stěna
• KEHLSTEIN (1834 m), výjezd místním autobusem
k proslulé Hitlerově čajovně (výhledy) nebo muzeum
Paměť národa (působivé!, průřez nacistickou činností,
část muzea v bunkrech)
• jezero Königssee 3,4 km dlouhá vycházka na
Malerwinkel s vyhlídkou přes jezero na unikátní kostel
sv. Bartoloměje, možný nákup suvenýrů, plavba po jezeře s překvapením
• solný důl Berchtesgaden, atraktivní podívaná
do světa těžby soli, různé dopravní prostředky (důlní
vlak, skluzavka, výtah, vor)
• Watzmann Therme, dvouhodinové koupání v termálních lázních se sladkou a slanou vodou, nechybí
tobogán, vířivky, tepidárium (vyhřívaná umělá jeskyně
prosycená slaným vzduchem)
• exkurze do likérky Enzian s ochutnávkou
• slavnosti Almů (horských luk), shánění vypasených
stád dobytka z alpských luk do údolí (září)

DESSAU a slavný Bauhaus (UNESCO)
Pokroková vysoká škola umění a řemesel kladoucí si
za cíl sloučení umění a průmyslu v jeden celek - nový
estetický směr ovlivnil celou meziválečnou Evropu, zasáhl i do USA
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Možnosti:
• prohlídka mistrovských domů (Klee, Kandinskij,
Schlemmer) s ateliéry, školní budova Bauhausu
- nejslavnější stavba své doby (UNESCO), Kornhaus
(výletní restaurace) či experimentální sídliště Törten

DRÁŽDANY a zámek PILLNITZ
Úchvatné saské město nazývané „Florencií na Labi“,
obnovený kostel Frauenkirche, Brühlská terasa, Semperova opera, proslulý Zwinger a řada dalších významných památek a muzeí.
Klenotem je zámecký park s kaméliemi v Pillnitz
Možnosti:
• exkurze do Semperovy opery či nově otevřené části
zdejšího zámku
• Zwinger: expozice porcelánu, proslulá obrazárna
starých mistrů aj.

HARZ (nejen) v době
čarodějnického sabatu
Pohoří na rozhraní býv. NDR a „zakázané“ SRN je lákadlem nejlépe o sabatu čarodějnic 30.4., exkurze
do nejstarších dochovaných dolů snad na světě Rammelberg.
Možnosti:
1. den: odjezd z Prahy ráno do pohoří HARZ:
WERNIGERODE, nakloněná průčelí hrázděných
domů s majestátným romantickým zámkem nad městem, právě zde začíná čarodějnická slavnost* se
stovkami maskovaných divoženek, odjezd zvláštního
vlaku s čarodějnicemi a čerty, zastávka v BLANKENBURGU na místní reje, působivá, 4 km dlouhá pískovcová horolezecká stěna – účast na oslavách
2. den: GOSLAR (UNESCO), půvabné město v předhůří Harzu s 1800 hrázděnými domy, 300 let tu sídlili
římští králové, město Hansy, odtud pochází rod Siemensů (Siemenhaus), důl na stříbrnou rudu Rammelsberg (UNESCO), exkurze do některého z objektů
nejstarších dochovaných průmyslových staveb na světě
QUEDLINBURG (UNESCO), hrázděné domy, románská katedrála, návrší s císařskou falcí, muzeum hrázděných domů
3. den: THALE, odtud odlétají čarodějnice na
sabat - muzeum čarodějnic (Walpurgishalle), dvě proslulá místa čarodějnic: výšina Hexentanzplatz a údolí
řeky Bode, turistika, pískovcové skály, peřeje, místa
opředená legendami, až k vyvýšenině Rosstrappe, zastávka a krátká procházka u Čertovy stěny
GERNRODE, hezké hrázděné městečko, románský
kostel sv. Cyrila se stylově čistými tvary
HALBERSTADT, biskupské sídlo s obrovským dómem
sv. Štěpána, ale také sochou Rolanda, symbolizující
svobodu města, odjezd do ČR
*Zájezd lze uskutečnit i v jiném termínu – místo čarodějnických slavností se nabízí pěší půldenní výšlap do
Harzu

FRANKFURT a/M, WÜRZBURG (UNESCO)
Nejvíce zamerikanizované město Německa, rodiště
J.W. Goetha (rodný dům)
Možnosti:
• exkurze po 3. největším evropském letišti s transportem mezi terminály
• panorama města z výškové budovy
• WÜRZBURG (UNESCO), arcibiskupská rezidence,
jeden z největších a nejzdařilejší barokních paláců
Balthasara Neumanna

NORIMBERK, město 80 věží
Druhé největší město Bavorska, které bylo znovu
postaveno na popelu 2. svět. války: Hauptmarkt
s nádhernou radnicí a kašnou (údajně s nejkrásnějšími německými vánočními trhy), Germánské národní
muzeum, Muzeum hraček, císařský hrad Kaiserburg,
gotický kostel sv. Lorence, kostel panny Marie
a rodný dům A.Dürera.
Možnosti:
• po stopách 2. světové války s místní průvodkyní:
Nasavský dům, býv. schromaždiště NSDAP, komplex
„říšské“ architektury

PASOV a BAVORSKÝ LES
Město na soutoku tří řek s proslulým Dómem sv. Štěpána
(největší varhany na světě) lze spojit s návštěvou národního parku Bavorský les
Možnosti:
• PASOV: plavba lodí po soutoku tří řek
• město sklářů ZWIESEL s největší pyramidou z křišťálového skla a skleněným lesem
• exkurze do sklárny Joska v BODENMAIS s možností
vyfouknout si svou kouli (a dobře nakoupit)
• Hans Eisenmann Haus, infocentrum NP Bavorský
Les s interaktivní expozicí na téma ochrany přírody
a lidské zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme
+ prohlídka přilehlé miniZOO

REGENSBURG (UNESCO)
Jedno z nejstarších německých měst s dochovaným
historickým jádrem a množstvím unikátních památek,
např. římská Porta Praetoria, kamenný most z 12.století, rezidence Thurn-Taxisů, gotický dóm, patricijské
domy atd.
Možnosti:
• plavba lodí po Dunaji k antikizujícímu monumentálnímu chrámu pangermánských hrdinů Walhalla

VÝMAR (UNESCO)
významné německé kulturní centrum, vévodský zámek
s uměleckými sbírkami, památky na J.W.Goetha
a F.Schillera, Německé národní divadlo.

www.toulkyevropou.cz

CÍSAŘSKÁ VÍDEŇ,
historie a současnost

SALCBURK, SOLNÁ KOMORA
a HABSBURSKÁ VÍDEŇ

VÍDEŇ, vinařské údolí
WACHAU / Jižní Morava

1.950 Kč termín: I-XII
1.den: odjezd brzy ráno, VÍDEŇ (UNESCO), okružní
jízda po Ringu: Opera, nám. Marie Terezie, Parlament,
radnice, Votivní kostel, Hofburg, třída Graben, Dóm
Sv. Štěpána, Mozartův dům, náměstí Am Hof s římskými vykopávkami, Augustiánský klášter a hrobka
Habsburků, Korutanská třída a další Schönbrunn
se zámeckým parkem (UNESCO)
2.den: neobvyklý obytný dům Hundertwasserhaus,
Dunajský ostrov a vyhlídková věž Donauturm, centrum
OSN „vídeňský Manhattan“, dle přání návštěva některého z vídeňských muzeí atd., návrat večer.

2.950 Kč termín: III-XI
1.den: odjezd brzy ráno , možná krátká zastávka
v LINCI, průjezd SOLNOU KOMOROU
(UNESCO) s fotostopy či zastávkami: GMUNDEN,
BAD ISCHL, HALLSTATT, ST. WOLFGANG ad., nocleh
v SALCBURKU a podvečerní prohlídka historického
centra
2.den: SALCBURK (UNESCO) prohlídka města, odpoledne odjezd do VÍDNĚ, cestou benediktýnský
klášter MELK, romantické dunajské údolí Wachau
(UNESCO) do VÍDNĚ
3.den: VÍDEŇ (UNESCO), prohlídka: Hofburg, třída
Graben, Dóm Sv. Štěpána, Mozartův dům, hrobka
Habsburků, Hundertwasserhaus, zábavní park Prátr,
Schönbrunn (UNESCO) včetně zámeckého parku,
muzea atd., dle přání další památky nebo muzea, návrat večer.
Orientační cena 2.950 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 2x nocleh se snídaní, služby průvodce, cestovní
pojištění a pojištění CK proti úpadku, informační materiály, pedagogický doprovod zdarma.

od 2.000 Kč* termín: III-X
1.den: odjezd brzy ráno, přejezd do Rakouska, kde
si prohlédneme benediktýnský klášter MELK,
průjezd malebným údolím WACHAU (UNESCO),
městečko DÜRNSTEIN s nejkrásnější barokní věží
Rakouska a zříceninou hradu Kueringů, kde byl vězněn Richard Lví srdce, historické město KREMS
2.den: VÍDEŇ (UNESCO), celodenní prohlídka, odjezd na nocleh na jižní Moravu
3.den: program na Jižní Moravě: např. LednickoValtický areál (UNESCO), MIKULOV, turistika po
Pavlovských vrších nebo ZNOJMO a okolí, návrat
večer.

Slavní architekti Vídně:
• po stopách architekta vídeňské secese Otto Wagnera (vila
Wagner, Steinhof, stanice metra)
• další slavní architekti své doby (J.B. Fischer z Erlachu,
J.Hoffmann, A. Loos, F.Wotruba)
• Hundertwasserovy objekty a galerie
Další možnosti:
• návštěva divadel (Opera, Burgtheatr, Theater an
der Wien) či muzikálů nebo příležitostných výstav
v Albertině, MuzeumQuartier, Belvederu
• zábavní komplex Práter nebo nejstarší ZOO
na světě (Schönbrunn)
• posezení v některé ze slavných kaváren
(Landtmann, Griensteidl, Central, Hawelka) či cukráren
(Demmel) nebo restaurací (Sperl, Einstein, Figel-Müller,
Servus)
• exkurze do rakouského Parlamentu
• „dunajská“ moderní architektura: Millenium Tower, Andromeda Tower, IZD Tower
• vyhlídková plavba po Dunaji

Orientační cena 1.950 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 1x nocleh se snídaní přímo ve Vídni, služby
průvodce, cestovní pojištění a pojištění CK proti
úpadku, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma.

www.toulkyevropou.cz

VÍDEŇ a BRATISLAVA
s plavbou po Dunaji
od 1.700 Kč* termín: III-XI
1.den: odjezd ráno na Slovensko, zřícenina hradu
Děvín s nádherným pohled na soutok Moravy a Dunaje (variantně filmové ateliéry Koliba, televizní vysílač
s otáčivou restaurací), BRATISLAVA, prohlídka: Hrad,
Staré město, Michalská brána, Dóm sv. Martina, Primaciální palác, možnost plavby po Dunaji ad.
2.den: HAINBURG, v okolí pevnosti, VÍDEŇ
(UNESCO): císařská sídla Schönbrunn (UNESCO) či
Hofburg, třída Graben, Dóm Sv. Štěpána, náměstí Am
Hof, Hoher Markt, Mozartův dům, hrobka Habsburků,
Hundertwasserhaus atd., dle přání další památky nebo
muzea, návrat večer.
Orientační cena 1.700 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 1x nocleh se snídaní, cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku, služby průvodce, infomateriály,
pedagogický doprovod zdarma.
* Prodloužená 3denní varianta se 2 noclehy
za cenu 2.400 Kč.

Možnosti:
• plavba výletní lodí po Dunaji
• oslava letního slunovratu s večerním ohňostrojem v podunajském Dürnsteinu (Wachau)
• termální aquapark v lázních Laa an der Thaya s bazény se
sladkou a slanou vodou
• 21 km chodeb největších rakouských sklepů v Retzu

Orientační cena 2.500 Kč zahrnuje kompletní
dopravu, 1x nocleh se snídaní, 1x nocleh s polopenzí, cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku,
služby průvodce, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma, možnost zajištění večeře v Rakousku
(od 7 EUR/os.).
* Cena 2denní varianty bez jižní Moravy
2.000 Kč.
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RAKOUSKO

Pár hodin jízdy z Česka a ocitnete se ve světě alpských štítů a dlouhých údolí, do kterých se rázem zamilujete. Patří mezi nejčastější cíle našich kratších
zájezdů: historické odkazy Habsburků, secese či extravagantního národního umělce Hundertwassera ve Vídni, nejen Mozartův (ale třeba i Karajanův)
Salcburk, avantgardní architektura Štýrského Hradce, osobité Tyrolsko se svým jódlováním, ländlery, expozice věhlasné firmy Swarovski, koupání
v nesčetných jezerech či termálech, toulky a výjezdy za letními i zimními radovánkami se všemi novinkami, které nabízejí (snowtubing, snowsailing,
skijörink ad.)…a připočteme-li k tomu dokonalé zázemí skvělých hotelů, wellness, sportovišť, dostaneme dokonalý obrázek, proč se vracet do Rakouska.

RAKOUSKO
Okolo NEZIDERSKÉHO
JEZERA do VÍDNĚ

SOLNÁ KOMORA, SALCBURK
a NP BERCHTESGADEN

1.850 Kč termín: III-X
1.den: odjezd brzy ráno, Moravské pole (památník bitvy z r.1278), NEZIDERSKÉ JEZERO (mírně
slané stepní jezero, max. hloubka 1,9 metru), plavba
po jezeře z ILLNITZ (infocentrum národního parku)
do letoviska MÖRBISCH am SEE, exkurze do římského
lomu St.Margarethen, EISENSTADT: pěší zóna,
Haydnovo muzeum a mausoleum, zámek Esterázy se
zahradou ad.
2.den: VÍDEŇ, celodenní prohlídka (program
dohodou), návrat večer.

2.950 Kč termín: III-XI
1.den: odjezd brzy ráno, SOLNÁ KOMORA
(UNESCO): GMUNDEN, letovisko na břehu Traunsee, keramické kašny, BAD ISCHL, oblíbené letovisko
císaře Františka Josefa - nepsané hlavní letní město
Evropy 2. pol 19. stol., Kaiservilla, HALLSTATT (a
jeho kultura), nenáročná procházka kolem jezera Gosausee s výhledy na masiv Dachsteinu, ST. WOLFGANG (mondénní lázně.), cesta na ubytování do
SALCBURKU, večerní toulky městem

Speciální nabídka:
• v letních měsících probíhá na jezerní scéně Neziderského
jezera tradiční Operetní festival
• divadelní představení pod širým nebem v římském
lomu Sankt Margarethen, jedenkrát za pět let i Pašijové hry
• plavba na výletním parníku po Neziderském jezeře
• posezení v některé ze zahradních restaurací s gáblíkem
dobrého jídla a degustací kvalitního vína

Orientační cena 2.000 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 1x nocleh v hostelu se snídaní (možnost zajistit
večeři), služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a proti úpadku CK, pedagogický doprovod
zdarma. Úpravy (prodloužení zájezdu) programu po
předchozí dohodě možné.

Z PASOVA do LINCE / VÍDNĚ,
lodí či po souši
3.500 Kč termín: III-XI
Zájezdová varianta na známá témata s možností návštěvy národního parku Šumava, případně Bavorského Lesa, prokládaná plavbou po Dunaji, prohlídkou měst a míst na trase: PASOV, LINEC, VÍDEŇ,
kulturní krajina WACHAU s kláštery Melk nebo Göttweig, letovisky DÜRNSTEIN, KREMS či SPITZ
Speciální nabídka v Linci:
• Ars Electronica Center, expozice virtuálního světa:
simulace cest v čase a prostoru, cesty různými částmi
vesmíru nebo po imaginárních renesančních městech,
můžete vidět létající talíře mizet v kosmu
• výjezd nejstrmější adhezní (neozubnicovou) železnicí na
poutní vrch Pöstlingberg (stoupání 10,6 %)
• vláčkem v podzemí pohádkové jeskyně Grottenbahn se
scénami ze známých pohádek

Orientační cena 4denní varianty 3.500 Kč
zahrnuje kompletní dopravu, 2x nocleh s polopenzí,
1x nocleh se snídaní, služby průvodce, infomateriály,
cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy programu možné.
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Speciální nabídka v Solné komoře:
• plavba po některém ze solnohradských jezer
• narcisový festival v Solné komoře (květen)
• exkurze do některého ze solných dolů v oblasti (Hallstatt,
Bad Ischl, Berchtesgaden)

2.den: SALCBURK: Mozartovy domy, pěší uličky
a náměstí, lanovkou na pevnost, program dle dohody
Speciální nabídka v Salcburku a okolí:
• Salcburská karta otevírá vstup do bezmála 30 objektů
města a okolí vč. zámku s vodními hrátkami Hellbrunn,
lanovkou na nejbližší vrcholy, slevy i v sousedním Berchtesgadenu, zdarma MHD
• Mozart Dinner: exkluzívní večeře s dobovou živou hudbou a pěveckým duetem mezi jednotlivými chody večeře
• komorní koncert v některém z reprezentativních městských prostor: pevnost, mramorový sál zámku Mirabel, románské prostory kláštera sv. Petra
• Mozartovská místa se stříbrnými koulemi a kavárnou
Thomaseli
• Hangár 7 s ukázkou monopostů formule 1a letadel
(zdarma)
• akvapark v Gollingu, pro neplavce nedaleké vodopády
nebo divoká soutěska Salzachklamm

3.den: národní park BERCHTESGADEN:
- BAD REICHENHALL, lázeňská promenáda, exteriéry

Staré saliny (těží se od r. 1851, aneb čím doma solíte?),
inhalační proutěná stěna
- KEHLSTEIN (1834 m), výjezd místním autobusem
k proslulé Hitlerově čajovně (výhledy) nebo muzeum
Paměť národa (působivé!, průřez nacistickou činností,
část muzea v bunkrech)
- jezero Königssee, 3,4 km dlouhá vycházka na
Malerwinkel s vyhlídkou přes jezero na unikátní kostel
sv. Bartoloměje, možný nákup suvenýrů, plavba po jezeře s překvapením
- solný důl Berchtesgaden, atraktivní podívaná do
světa těžby soli, různé dopravní prostředky (důlní vlak,
skluzavka, výtah, vor)
- Watzmann Therme, dvouhodinové koupání v termálních lázních se sladkou a slanou vodou, nechybí
tobogán, vířivky, tepidárium (vyhřívaná umělá jeskyně
prosycená slaným vzduchem), zážitkové bazény
- exkurze do likérky Enzian s ochutnávkou
4.den: program dohodou
Orientační cena 2.950 Kč zahrnuje kompletní
dopravu, 2x nocleh se snídaní, cestovní pojištění
a pojištění CK proti úpadku, průvodce, infomateriály,
pedagogický doprovod zdarma. Úpravy programu
po dohodě možné, možnost zajištění večeří
(od 6 EUR/os.).

Rakouské objekty UNESCO
Neziderské jezero: kulturní krajina (2001)
Salcburk: komplex budov historického centra (1996)
Semmering: první horská železnice na světě (1998)
Schönbrunn: paláce a zahrady letní rezidence Habsburků (1996)
Solná komora: kulturní krajina jezerní kotliny
Hallstatt-Dachstein (1997)
Štýrský Hradec: komplex renesančních, barokních
a moderních objektů historického centra (1999)
Vídeň: historické centrum (2001)
Wachau: kulturní krajina okolo Dunaje připomínaná
v příbězích o Nibelunzích (2000)
www.toulkyevropou.cz

RAKOUSKO

KRIMMELSKÉ VODOPÁDY,
KAPRUN a GROSSGLOCKNER

METROPOLE
RAKOUSKA-UHERSKA

KORUTANY, kraj kopců, kotlin
kryjících kouzelné kouty

3.750 Kč termín: V-X
1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN
2.den: INNSBRUCK: malé, ale působivé centrum,
skokanské můstky, event. lanovkou na předvrchol
Karwendelského masívu (výška 2.000 m), zámek
Ambras, RATTENBERG, exkurze do rodinné sklárny
nebo Aqua Dome (koupání, viz. s 25), KITZBÜHEL,
řada historických památek, ale především známé lyžařské středisko, WATTENS, expozice skla Swarovski - 2. nejnavštěvovanější objekt Rakouska
3.den: Krimmelské vodopády, 380 m vysoké,
vycházka podél jejich tří stupňů, příp. expozice Vodní
dům, údolím řeky Salzach k ZELL am SEE, KAPRUN,
exkurze do unikátní přehradní nádrže nebo elektrárny
4.den: vysokohorskou silnicí Hochalpenstrasse
na vyhlídku Franze Josefa (2.379 m) naproti nejvyšší
hoře Rakouska Grossglockner (3.797 m), sestup k největšímu rakouskému ledovci Pastersee, soutěska
Lichtensteinklamm, návrat v noci.
Orientační cena 3.750 Kč zahrnuje kompletní dopravu, poplatek za vysokohorskou silnicí, 2x nocleh
se snídaní, služby průvodce, infomateriály, cestovní
pojištění a pojištění proti úpadku CK, pedagogický
doprovod zdarma. Úpravy programu po předchozí
dohodě možné, možnost večeří (od 6 EUR/os.)

4.400 Kč termín: III-X
1.den: odjezd odpoledne a nocleh na jižní Moravě,
případně odjezd již ráno s programem dle výběru:
Pavlovské vrchy, MIKULOV, LEDNICE, vinný sklípek pro dospělé atd.
2.den: prohlídka rakouské metropole VÍDEŇ
(UNESCO), zámek Schönbrunn a jeho parky
(UNESCO) přes pevnostní HAINBURG odjezd na nocleh do Bratislavy
3.den: zřícenina Děvín s krásným pohledem na
soutok Moravy a Dunaje, plavba vyhlídkovou lodí
po Dunaji do slovenské metropole BRATISLAVY:
Bratislavský hrad, Michalská brána, Staré město,
dóm sv. Martina atd., odpoledne průjezd kolem Dunajského ohybu přes OSTŘIHOM s mohutnou korunovační katedrálou, dále přes hrad uherských
králů VISEGRÁD, diplomatické místo a města
umělců se zvyky srbské kultury SZENTENDRE do
BUDAPEŠTI na nocleh
4.den: BUDAPEŠŤ, celodenní prohlídka pozemní
lanovkou na Hradní vrch, Rybářská bašta, Matyášův
chrám, možná exkurze do Parlamentu, oběd v secesní Tržnici s možností výhodných nákupů, nejstarším metrem na evropském kontinentě na koupání
v termálech Széchenyi, výjezd na Gellért s výhledem
na nasvícenou metropoli, palačinka na rozloučenou,
noční transfer do ČR
5.den: návrat ráno.
Orientační cena 4.400 Kč zahrnuje kompletní
dopravu, 1x nocleh se snídaní, 2x nocleh s polopenzí, služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy programu po předchozí
dohodě možné.

od 4.250 Kč* termín: V-X
1.den: odjezd pozdě v noci, transfer do Rakouska
2.den: průjezd vysokohorskou silnicí Hochalpenstrasse na vyhlídkový vrchol Edelweisspitze a nad
ledovec Pastersee s výhledy na severní stěny Grossglockneru (3.797 m), vesnička HEILIGENBLUT, ve zdejším
kostele je uchována vzácná církevní relikvie „Kristova
krev“, dle časových možností ještě soutěska Ragga
3.den:** prohlídka impozantního hradu Hochosterwitz, plavba po Wörther See, malebná vesnička
MARIA WÖRTH na skalnatém poloostrově, rozhledna Pyramidenkogel s panoramatickým rozhledem,
prohlídka města VILLACH nebo KLAGENFURT (park
miniatur Minimundus)
4.den: výlet do údolí Maltatal, na konci údolí přehrada s 200 m vysokou přehradní zdí, nenáročná pěší
túra kolem přehrady, GMÜND, muzeum Porsche, historické centrum s hradem
5.den: lázeňské středisko BAD KLEINKIRCHHEIM, koupání v termálech (St. Katarina nebo Römer
Bad), horská oblast Nockgebiet a průjezd panoramatickou 34 km dlouhou horskou silnici Nockalmstrasse,
nenáročná pěší túra nebo výjezd lanovkou, příp. jízda
na letní sáňkařské dráze (Nocky Flitzer), noční transfer
6.den: návrat ráno.
Orientační cena 4.250 / 4.850 Kč* zahrnuje
kompletní dopravu, poplatky za vysokohorské silnice,
3x nocleh se snídaní, cestovní pojištění a pojištění CK
proti úpadku, služby průvodce, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma.
* Zkrácena 5tidenní varianta se dvěma noclehy za cenu 4.250 Kč
**Variantně 3. nebo 4.den možný celodenní
výlet do SLOVINSKA, program dohodou.

ŠTÝRSKO
Moderní architektura města GRAZ (UNESCO, Štýrský
Hradec), Hundertwasserovy objekty v okolí: luxusní
termální lázně BAD BLUMAU či kostel v BAD
BÄRNBACH... Program rádi zašleme.

www.toulkyevropou.cz
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ŠVÝCARSKO

Velké turistické téma představuje tento malý rozlohou turistický gigant! Panenská příroda Alp se špičkovými turistickými službami, strategická poloha
mezi evropskými velmocemi, věhlas lyžařských středisek - poslechněte si, jak zní jména jako: Crans Montana, Davos, Zermatt, Svatý Mořic, Grindelwald,
Matterhorn nebo letoviska na březích úžasných jezer: Locarno, Lugano, Montreux, Vevey, Ženeva, Luzern či měst: Bern, Curych! A co teprve exkurze
do výrobny alpských rohů, sýrů, čokolády,.. léků, OSN, toulky po vinicích - kdo jste ochutnali vynikající švýcarská vína? Může následovat výjezd
unikátními dopravními prostředky na Schilthorn, Jungfraujoch... a večer si dát tradiční fondue - pojeďte s námi pozorovat zázraky.

Kouzelným ŠVÝCARSKEM
do SAVOJSKÝCH ALP
od 4.500 Kč* termín: IV-X
1.den: odjezd pozdě večer, noční transfer přes SRN
2.den: starobylý MEERSBURGU, trajektem
přes Bodamské jezero, KOSTNICE, prohlídka
spojená s českou historií: Husův dům, Husův kámen,
Koncil, Münster, nábřeží a přístav, středověký
STEIN/Rhein, impozantní Rýnské vodopády
a hlavní město Švýcarska BERN (UNESCO), katedrála, Medvědí příkop, Orloj, Einsteinova expozice
atd.,… variantně ZÜRICH, hospodářské srdce země
3.den: BROC, známá čokoládovna Nestlé s
ochutnávkou, přejezd k Ženevskému jezeru, vodní
hrad Chillon, letoviska MONTREUX, VEVEY a
LAUSANNE, olympijské muzeum (návštěva), malebné
městečko a hrad GRUYÉRES s exkurzí do sýrárny
4.den: přes sedlo Forclaz do Savojských Alp,
CHAMONIX, lanovkou na vrchol Aiguille du
Midi (3.814 m) s úžasnými výhledy na masív Mont
Blanku, variantně vyhlídkový vrchol Brévent nebo vláčkem na ledovec Meer de Glace
5.den: přes sedlo Jaunpass s výhledy na Bernské
Alpy, kolem Interlakenu směr GRINDELWALD s pěší
vycházkou k ledovci nebo výlet horským vláčkem
na Kleine Scheidegg, LUZERN s dřevěným mostem
(Kapellbrücke), katedrálou, městskými hradbami, Lvím
památníkem, Bourbaki-Panorama atd., kolem jezera
Wallensee do lichtenštejnského VADÚZU (noční
zastávka), noční transfer
6.den: návrat dopoledne.
Speciální nabídka:
• po stopách slavných na břehu Ženevského
jezera: F.Mercury, F.Zappa, Lord Byron, M.Schelleyová, I.Stravinský, Ch.Chaplin - nově otevřené Chaplinovo infocentrum ve VEVEY,.. Jan Palach, Corbusierova Jezerní vila ad.
• výjezd ozubnicovou železnicí na nejvýše položené
nádraží Evropy Jungfraujoch (3.454 m, UNESCO)
• výjezd lanovkou na korunu nejvyšší přehrady světa Grand Dixence (284 m vysoká)
• lodí po Rýnu na skalní ostroh uprostřed impozantních
vodopádů u Schaffhausenu

Krajem VILÉMA TELLA

ŠVÝCARSKÁ NEJ

od 4.450 Kč* termín: IV-X
1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN
2.–4.den: LUZERN: prohlídka města a jeho okolí
s historicky významnými místy Švýcarska:
- Švýcarské dopravní muzeum s letovým simulátorem, virtuální cestou meziplanetárním prostorem ad.
- vyhlídkovou silnicí okolo Urnersee s fotostopy:
Tellplatte, Tellskapelle
- výjezd nad planinu Rütli, místo vzniku Švýcarska
(1.8.1291)
- ALTDORF, město Viléma Tella
- plavba vyhlídkovou lodí po Vierwaldsttäterském jezeře
- horskou lanovkou na vyhlídkový vrchol Titlis (3.238 m)
nebo Pilatus (2.121 m) či Rigi (1.797 m)
- SCHWYZ, významné místo švýcarské historie, event.
Muzeum spolkové charty.
Jezero Walensee a horský masív Sedm kurfiřtů, ministát
LICHTENŠTEJNSKO, zastávka v hlavním městě
VADÚZ, transfer do ČR a návrat v noci.
Variantně prodloužení programu, noční přejezd a návrat až 5.den v ranních hodinách.
Orientační cena 4.450 / 4.950 Kč* zahrnuje
kompletní dopravu, trajekt přes Bodamské jezero,
2-3x nocleh se snídaní, služby průvodce, infomateriály,
cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma.
* Cena 4.450 Kč platí pro zkrácenou 5tidenní
variantu se 2 noclehy.

4.650 Kč termín: V-X
1.den: odjezd pozdě večer, noční transfer přes SRN
2.den: příjezd do starobylého MEERSBURGU,
trajektem přes Bodamské jezero, KOSTNICE,
prohlídka spojená s českou historií: Husův dům, Husův kámen, Koncil, Münster, nábřeží a přístav, po
proudu Rýna do půvabného středověkého městečka
STEIN/Rhein, impozantní Rýnské vodopády
a hlavní město Švýcarska BERN (katedrála, Medvědí
příkop, Orloj, Einsteinova expozice atd.)
3.den: východní oblast Ženevského jezera: vodní
hrad CHILLON (prohlídka, příp. koupání), letovisko MONTREUX s promenádou, památníkem
císařovny Sissi, F.Mercury), klášter ST-MAURICE,
centrum švýcarského křesťanství, přejezd do Walliských Alp, nejbohatší švýcarská obec ZERMATT,
proslulý vrchol Matterhorn (4.478 m)
4.den: přejezd přes horské sedlo Grimselpass
(v případě cesty menším busem možnost zajímavé
cesty Lotschberským tunelem pod masívem Bernských
Alp), LUZERN, prohlídka, jezero Walensee s horským masívem „Sedm kurfiřtů“, VADÚZ
5.den: návrat ráno.
Další speciální nabídka:
• ozubnicovou železnicí na Gornegrat (3.090 m)
• lanovkou na Malý Matterhorn (3.884 m)
• toulky světem alpských průsmyků:
Furkapass (2.431 m) s exkurzí do nedalekého Rhônského ledovce, Oberalppass (2.044 m)
• exkurze do manufaktury na výrobu alpských rohů
(horn), čokolády Schuh (Interlaken)
• Cesta Ericha von Dänikena v Beatenbergu
• naleziště mořských fosílií v hoře svatého Jiří
(UNESCO) a teorie superpozice - masív Sardona
s unikátním převrácení vrstev hornin (UNESCO)
• zážitek z koupání v Ženevském jezeře u Chillonu
• FRIBOURG, Miniature Railway Museum, s neustálým
pohybem 120 vlaků

Orientační cena 4.650 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 2x nocleh se snídaní, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, infomateriály
a mapky, pedagogický doprovod zdarma.

Orientační cena 4.500 / 5.300 Kč* zahrnuje
kompletní dopravu, trajekt přes Bodamské jezero, 3x
nocleh se snídaní, služby průvodce, infomateriály, cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy programu po předchozí dohodě možné.
* Cena 4.500 Kč platí pro 5tidenní variantu
(bez Chamonix a Ženevy).
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ŠVÝCARSKO, ADVENT

ŽENEVA a okolí
• místo, kde se rodilo masarykovské Československo: zelený salon ženevského hotelu BeauRivage (a zároveň místo posledního pobytu Sissi)
• exkurze do největší podzemní fyzikální laboratoře světa CERN či sídla OSN
• exkurze do manufaktury na výrobu hodinek
• Vinorama Lavaux, zasvěcené vínu s 300 druhy
vín k ochutnávce a prodeji (UNESCO)

ENGADIN a TICINO
od 4.400 Kč* termín: V-X
1.den: odjezd pozdě večer, noční transfer přes SRN
2.den: Bodamské jezero, zastávka v rakouském
BREGENZ, toulky po nábřeží k jezerní scéně,
ST. GALLEN, historické centrum s klášterem
(UNESCO), průjezd krajem Appenzell, ministát
Lichtenštejnsko s prohlídkou hlavního města VADÚZ
3.den: soutěska Via Mala, tunelem pod průsmykem
San Bernardino (rozvodí mezí Rýnem a Pádem) do
italské části Švýcarska, jezera Lugano a Maggiore, prohlídky měst LOCARNO a LUGANO, exkurze do čokoládovny s ochutnávkou v Caslane, švýcarský svět miniatur MELIDE
4.den: přes průsmyk Julierpass (2.284 m) do světoznámého horského střediska SVATÝ MOŘIC, krátká
pěší vycházka k nádhernému ledovci Morteratsch,
jízda vyhlídkovým vláčkem po trase Bernina
Express přes průsmyk Albula (2.312 m) s neuvěřitelným systémem serpentin a tunelů
5.den: nenáročná turistika nebo výjezd lanovkou na
vyhlídkový vrchol Rotthorn, odjezd do známého horského střediska DAVOS, volno na špacír, průjezd malebnou oblastí Engadinu k tranzitu domů
6.den návrat ráno.
Speciální nabídka:
• lodní výlet na ostrovy Brissago
• LUGANO, ozubnicovou železnicí na Monte San
Savatore
• LOCARNO, kolejovou lanovkou k mariánskému kostelu Madonna del Sasso
• Centovalibahn na trase Centovalli-Domodossola
• 4.den možná varianta cesty k Lago di Como s návštěvou letohrádku Villa Carlotta a jízda Bernina Express v úseku Poschiavo-Pontresina

Orientační cena 4.400 Kč/5.000 Kč* zahrnuje
kompletní dopravu, 2-3x nocleh se snídaní, cestovní
pojištění a pojištění proti úpadku CK, infomateriály,
pedagogický doprovod zdarma.
* Cena 4.400 Kč platí pro zkrácenou 5tidenní
variantu.

www.toulkyevropou.cz

Adventní zájezdy do alpských zemí
(Rakousko, Německo, Švýcarsko)
• v poslední době ve stoupající oblibě zpravidla 1–2denní zájezdy, pro školy zpravidla
během týdne, pro dospělé o víkendu
• snová atmosféra vyzdobených měst a městeček, mnohasetletá tradice řádění čertů,
pekelníků, krampusů, percht a další havěti
o dlouhých nocích mezi polovinou listopadu
a slavností Tří králů
• mezi hlavní města adventu patří rakouský STEYR (se svým Ježíškovem - Christkindl) či německý ROTHENBURG o.d. Tauber (Vánoční vesnice firmy Käthe
Wolfahrt), ale adventní trhy spatříte v desítkách dalších měst: VÍDEŇ či SALCBURK s jeho tržišti,
ledové jesličky ve ŠTÝRSKÉM HRADCI, NORIMBERK a nejslavnější adventní trh Německa,
atmosféra PASOVA či DRÁŽĎAN (štóly, umění
řezbářů),…
• zájezd je možné spojit s návštěvou některého z mnoha
akvaparků, dopřát si adventní večeři s lidovou živou hudbou, tancem, kroji, jódlováním, zahrát si můžete na kravské zvonce nebo alpský roh, vandrování s loučemi, jízdu
v kočáru taženém koňmi… ach!
Cena již od několika set korun podle místa přistavení,
počtu účastníků, rozsahu a kvality služeb.

Švýcarské objekty UNESCO
Bellinzona: tři mohutné gotické hrady, obranné valy
a bašty tržního města (2000)
Bern: historické centrum se štítovými domy, několikapodlažními sklepeními a středověkými pasážemi (1983)
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn: horský masív se
třemi působivými vrcholy a nejdelším evropským ledovcem (2001, 2007)
Lavaux: vinice na svazích Ženevského jezera (2007)
Monte San Giorgio: zalesněná hora s nalezištěm
mořských fosílií z doby středního triasu (2003)
Müstair: benediktinský ženský klášter sv. Jana Křtitele
s freskami z 8.–9. stol. (1983)
Rhétské železnice: 67 km dlouhá trať se 42 tunely,
zastřešenými galeriemi, 114 viadukty a mosty (2008)
Sardona: tektonický masív s inverzním rozložením
vrstev (superpozice, 2008)
St. Gallen: benediktínský klášter s knihovnou (1983)
La Chaux-de-Fonds/Le Locle: působivý styl architektury a organizace práce v hodinářském údolí (2009)
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BENELUX

Kompaktní region tří zemí si pravděpodobně budete chtít odškrtnout jedinou návštěvou… a to je škoda: architektonické skvosty starobylých bohatých
měst Brabantu či Flander (Bruggy, Gent, Brusel, Lovaň) na křižovatce významných dopravních tras (hlavní politické a obchodní centrum sjednocené
Evropy) střídá zajímavý kolorit kanály protkanou kultivovanou krajinou Nizozemska. Proslulé jsou sbírky nizozemských malířů (Gogh, Rembrandt,
Vermeer, Bosch), stejně jako moderní technická díla související s věčným bojem Holanďanů s živly moře a velkých řek (Rýn, Mása či Šelda). Květinových,
sýrových aj. folklórních slavností je v regionu přehršle, návštěva jednoho z nejpodivuhodnějších urbanistických celků na světě - Amsterdamu či
Lucemburku patří k povinnostem.

HOLANDSKO,
země sýrů a tulipánů

Malý okruh BELGIÍ
a HOLANDSKEM

od 4.650 Kč termín: III-XII
1.den: odjezd v podvečer, transfer Německem
2.den: AMSTERDAM (UNESCO), prohlídka města:
náměstí Dam, Rembrandtův dům, plavba lodí po
kanálech (grachtech), květinový trh, možnost návštěvy
Rijksmuzea, exkurze do světa diamantů ad.
3.den: program severně od AMSTERDAMU: skanzen Zaanse Schanse s manufakturou na výrobu
sýrů či dřeváků, větrný mlýn atd., ALKMAAR/EDAM
s vyhlášenými sýrovými trhy, impozantní 29 km dlouhá
hráz Afsluitdijk s výhledem na moře a jezero Ijsselmeer
(budoucí polder?), rybářský přístav ENKHUIZEN se
zajímavým muzeem poldrů, přejezd po jiné 24 km
dlouhé hrázi do správního moderního města vysušených území - poldrů, LELYSTAD, NAARDEN s vodní
pevností a muzeum J.A. Komenského nebo vodní
hrad Muiden
4.den: AALSMEER, exkurze do největší květinové
burzy na světě, přímořské lázně SCHEVENINGEN
a královské sídelní město DEN HAAG, miniatury
holandské architektury Madurodam nebo zastávka
ve 2. největším světovém přístavu ROTTERDAM,
noční transfer
Pozn.: závěrečný den však má podmínku 9hodinové
pauzy na jednom místě – nabízí se proto odpolední
ROTTERDAM s plavbou po přístavu, příp. DEN HAAG
s pohybem po městě a lázních tramvají
5.den: návrat dopoledne.

4.500 Kč termín: I-XII
1.den: odjezd v podvečer, noční transfer přes SRN
2.den: BRUSEL, 9hodinová prohlídka města: náměstí
Grand Place (UNESCO) s cechovními domy (jedno
z nejkrásnějších na světě), čůrající chlapeček Maneken
Pis, katedrála sv. Guduly, Královský palác, sídlo Evropského parlamentu, Atomium, Brupark
3.den: průjezd tunelem, přes ostrovy, poloostrovy
a hráze projektu Deltaplan v ústí řek Mása, Šelda
a Rýn do Nizozemí, větrné mlýny ve skanzenu
KINDERDIJK, královské sídelní město DEN HAGG
a přímořské letovisko SCHEVENINGEN, svět miniatur
Madurodam nebo v květinový park Keukenhof (jaro)
4.den: skanzen Zaanse Schans s výrobou
sýrů a dřeváků, malebný přístav VOLENDAM
nebo město sýrů EDAM, AMSTERDAM
(UNESCO), 9hodinová zastávka, noční transfer
5.den: návrat dopoledne.

Speciální nabídka v Holandsku:
• KEUKENHOF, největší květinový park s miliony
cibulovin, pastva pro oči (jaro)
• proslavené sýrové trhy v Alkmaaru, Edamu, příp. Goudě
• plavba lodí po Rotterdamském přístavu
• exkurze do některé farmy na výrobu sýrů (Alida Houve),
květinového trhu (na Single), brusírny diamantů (Coster Diamonds) či keramiky fajáns (Delft)
• fotbalová Ajax Arena nebo expozice Heineken
• jízda na zapůjčeném kole
• pro náročné: plavba na člunu po kanálech

Orientační cena 4.650 / 5.200 Kč* zahrnuje
kompletní dopravu, 2-3x nocleh v dobře vybavených
bungalovech s možností vlastního vaření, možnost zajištění snídaní nebo polopenze, služby průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma.
Rijksmuzeum pro studenty do 18 let zdarma. Úpravy
programu po dohodě možné,
* cena 5.200 Kč platí pro prodlouženou 6tidenní
variantu se 3 noclehy.
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Speciální nabídka v Belgii:
• exkurze do Evropského Parlamentu
• BRUGGY (UNESCO), plavba po kanálech
• BRUSEL, Královská muzea historie a krásných umění
• exkurze do výrobny pralinek

Orientační cena 4.500 Kč zahrnuje kompletní
dopravu, 2x nocleh se snídaní, cestovní pojištění
a pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma.

Belgické objekty UNESCO
Antverpy: Plantin-Moretovo muzeum, tiskárna a nakladatelství z období renesance a baroka (2005)
Béguinages: architektonické objekty „bekynáže“ pro
ženy oddané Bohu v sepětí s okolním světem (1998)
Brugge: historické jádro vlámského města s četnými
gotickými cihlovými památkami (2000)
Brusel: náměstí Grande-Place s ukázkou pozoruhodného
homogenního celku tří desítek budov ze 17. stol. (1998)
Brusel: městské domy ve stylu Art Nouveau architekta
Victora Horty (2000)
Brusel: Stocklet House ve stylu Art Deco od Josefa
Hoffmanna (2009)
Canal du Centre: čtyři zdymadla pro lodní přepravu
mezi řekami Mása a Šelda v jižním Valonsku (1998)
Flanderské a valonské zvonice: reprezentují přechod od feudalismu k západoevropské středověké společnosti (1999, 2005)
Spiennes: naleziště pazourků z mladší doby kamenné
(Mons, 2000)
Tournai: románská katedrála Notre-Dame výjimečných rozměrů a architektonických hodnot (2000)

Křížem krážem BENELUXEM
5.150 Kč termín: III-XII
1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN
2.den: LUCEMBURK (UNESCO) s katedrálou P. Marie (ostatky J.Lucemburského), citadela, velkovévodský
palác ad., památník bitvy u WATERLOO, belgické
a evropské hlavní město BRUSEL (UNESCO)
s 9hodinovou prohlídkou, program viz výše
3.den: BRUGGY (UNESCO), nejkrásnější belgické
město s bazilikou svaté Krve, tržní náměstí, nejstarší
belgická radnice,… a taky ty pralinky), variantně
GENT/ANTVERPY, přejezd do Holandska, 2. největší světový přístav ROTTERDAM
4.den: AALSMEER, největší květinová burza
na světě a květinový park KEUKENHOF
(32 ha zahrad, jaro), městečko fajáns DELFT - exkurze
do manufaktury keramiky
5.den: skanzen holandské vesnice ZAANSE
SCHANS a AMSTERODAM (UNESCO), program
viz výše, noční transfer
6.den: návrat dopoledne.
Orientační cena 5.150 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 1x nocleh se snídaní, 2x nocleh s možností vlastního vaření, služby průvodce, infomateriály, cestovní
pojištění a pojištění proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy programu po předchozí dohodě možné.
Květinový park Keukenhof je otevřen cca v termínu
20.3.–20.5., Rijksmuzeum pro studenty do 18 let
zdarma.

Nizozemské objekty UNESCO
Amsterdam: 135 km dlouhá obranná linie proti vodě
a lidskému nepříteli (1996)
Beemsterský polder: první zdařilý pokus o vysušení
území s cílem získat více úrodné zemědělské půdy (1999)
Kinderdijk-Elshout: síť větrných mlýnů jako součást
systému boje člověka proti vodnímu živlu (1997)
Schokland a okolí: pět lokalit archeologických nálezů z různých období lidského osídlení symbolizuje
nikdy nekončící zápas člověka s mořem (1995)
Willemstadt: historická oblast vnitřní město a přístav
(Nizozemské Antily, 1997)
Lemmer: D.F.Woudova parní čerpací stanice z pozdní
doby éry parních strojů (1998)
Utrecht: rodinný dům Truus Schrödera od architekta
Gerrita Thomase Rietvelda z 20. let 20. stol. (2000)
Wattová moře na severu země s unikátním ekosystémem (2009)

Lucemburský objekt UNESCO
Lucemburk: staré čtvrti a opevnění s přezdívkou
„Gibraltar severu“ (1994)
www.toulkyevropou.cz

Královské město KRAKOV,
VIELIČKA a OSVĚTIM
od 2.500 Kč* termín: I-XII
1.den: odjezd ráno, transfer do Polska, bývalý koncentrační tábor OSVĚTIM (UNESCO)
2.den: nejstarší solné doly v Evropě VĚLIČKA
v unikátních podzemních prostorách (UNESCO),
KRAKOV (UNESCO), hradní vrch Wawel s katedrálou, Královská cesta, Rynek, Jagelonská univerzita, Sukiennice, stará židovská čtvrť Kazimierz
3.den: Ojcovský národní park s bizarními skalními útvary a hrady, významné poutní místo Kalwaria Zebrzydowska (UNESCO, vycházková
trasa), návrat večer.
Další možnosti v Krakově
• palácový komplex Wawel s reprezentativními komnatami renesančního královského paláce, katedrála s největším polským zvonem Zikmund (11 t), kde probíhaly korunovace a pohřby polských vládců (naposledy Lech
Kaczinski)
• muzeum Czartoryskych (Dáma s hranostajem od Leonarda)

Orientační cena 2.500/2.950 Kč* zahrnuje kompletní dopravu, 2x nocleh s polopenzí, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, průvodce, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma.
* Cena 2.500 Kč platí pro zkrácenou 2denní
variantu s 1 noclehem.

Po stopách POLSKÉ HISTORIE

VELKÁ cesta POLSKEM

4.900 Kč termín: III-X
1.den: odjezd ráno, KLODSKO, NP Stolové hory,
PACZKOW (zachovalé středověké městečko), slezská
metropole město ostrovů a mostů WROCŁAW, katedrální Tumský ostrov, multifunkční hala milénia (UNESCO)
2.den: POZNAŇ, centrum raně středověkého státu
Polanů, katedrála s ostatky polských králů - mj. Boleslav
Chrabrý, korunovační město polských králů GNIEZNO
(katedrála s ostatky sv. Vojtěcha), starobylá TORUŃ
(UNESCO) s rodným domem M. Kopernika, kavárna
v Křivé věži, ruiny křižáckého hradu, atd.
3.den: křižácký hrad MALBORK (UNESCO),
GRUNWALD, památník vítězství polsko-litevských
vojsk nad křižáky v r. 1410, Varšava
4.den: VARŠAVA, zrekonstruovaná část města
(UNESCO): královská rezidence zámek Wilanów,
přes významné poutní místo CZĘSTOCHOWA
5.den: královské město KRAKOV (UNESCO,
program viz výše), odpoledne navštívíme 700 let staré
solné doly VĚLIČKA (UNESCO), večerní Krakov
a noční přejezd do ČR
6.den: návrat ráno.
Orientační cena 4.900 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 4x nocleh s polopenzí, služby průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma.

6.950 Kč termín: III-X
9tidenní cesta Polskem:
- královské město KRAKOW, vrch Wawel s hradem,
Královská cesta, Hlavní Rynek-největší náměstí ve
střední Evropě, čtvrť Kazimierz
- 700 let staré solné doly VĚLIČKA
- OJCOVSKÝ NP a poutní místo CZĘSTOCHOWA
- VARŠAVA, nejzelenější hlavní město Evropy
- BĚLOVĚŽSKÝ PRALES, jedinečná příroda s volně
žijícími zubry
- MAZURSKÁ JEZERA (Hitlerovo „Vlčí doupě“)
- památník bitvy u GRUNWALDU, křižácký hrad
MALBORK, města GDAŇSK - GDYNIA - SOPOTY
- unikátní oblast písečných dun u Leby vysoké až
několik desítek metrů a typická pouštní vegetace
- TORUŇ, starobylé město s rodným domem Mikuláše
Koperníka
- GNIEZNO, korunovační město polských králů (katedrála s ostatky sv. Vojtěcha)
Orientační cena 6.950 Kč zahrnuje kompletní
dopravu, 7x nocleh s polopenzí, služby průvodce,
infomateriály, cestovní pojištění a pojištění proti
úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy
programu po dohodě možné.

POLSKÉ POBŘEŽÍ BALTU
s návštěvou polské Sahary
4.350 Kč termín: III-X
1.den: odjezd večer, noční transfer na sever Polska
2.den: FROMBORK, významné historické místo, katedrální komplex, kde je pochován M.Kopernik, křižácký
hrad MALBORK, zastávka na Wiselské kose (Krynica
Morska, procházka po pobřeží a hledání jantaru)
3.den: Słowiński národní park, „polská Sahara“
s pohyblivými písečnými dunami (až 40 m vysoké),
přístavní město GDYNĚ s Oceánografickým a Námořním muzeem, SOPOTY, známé letovisko, lázně zde
založil v r. 1823 Napoleonův lékař Jean Haffner (možnost koupání)
4.den: GDAŇSK, významný přístav a jedno z nejkrásnější měst na Baltu: Královská cesta, Neptunova
fontána, výstavné domy, Zlatá brána, katedrála, středověký nákladní jeřáb Žurav, poloostrov Westerplatte s památníkem II.světové války, noční přejezd
5.den: návrat ráno/dopoledne.
Orientační cena 4.350 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 2x nocleh s polopenzí, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, infomateriály,
pedagogický doprovod zdarma. Úpravy programu po
dohodě možné

www.toulkyevropou.cz

Polské objekty UNESCO
Bělověžský prales: středoevropský nížinný prales
mírného podnebného pásu (společně s Běloruskem,
1972, 1992)
Kalwaria Zebrzydowska: komplex parkové krajiny a manýristické architektury, poutní místo (1999)
Jawor a Świdnica: „kostely míru“s dřevěnou konstrukcí (2001)
Krakov: historické centrum s královským hradem
a s původní židovskou čtvrtí Kazimierz (1978)
Malbork: hrad Řádu německých rytířů, unikátní dílo
středověké obranné cihlové architektury (1997)
Malopolsko: dřevěné venkovské kostely (2003)
Muzakowski krajinný komplex: park se zámkem,
mosty a arboretem v představách ztraceného ráje (2004)
Osvětim-Březinka: areál největšího nacistického
koncentračního a vyhlazovacího tábora (1979)
Varšava: zrekonstruované centrum města do historické podoby 13.–20. století (1980)
Toruň: historická podoba středověkého města na pomezí německých a polských vlivů (1997)
Vělička: jedny z nejstarších solných dolů v Evropě (1978)
Vratislav: multifunkční betonová hala století (2006)
Zamość: staré město v ideální podobě hraběte
Zamojského („Padova severu“, 1992)
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POLSKO

I když náš severní soused nepatří k tradičním cílům českých turistů, existují významné výjimky: třeba v podobě návštěvy Osvětimi, Krakova, Vroclavi,
Toruně, Varšavy či Poznaně; naše cesty směřují i dále na sever do křižáckého Malborku a do letovisek Baltského moře (Gdaňsk, Sopoty), míří do historických území Mazurských jezer, národních parků (Ojcovský, Slowinský), neminou spojitost se severním Slovenskem.

MAĎARSKO

I když hlavním lákadlem země zůstane i do budoucna Budapešť - architektonický skvost v podobě klasicistní, secesní i eklektické architektury, oblíbené
termály, osobitá gastronomie, země má co nabídnout v podobě dalších nesčetných lázní: Hajdúszoboszló, Harkány, Hevíz, Sárvár, Zalakaros aj., kulinářských a vinařských specialit - pörkelt, halászlé, Tokaj, Egri bikavér, Villányi burgundi aj. či atrakcí, které můžeme označit jako návraty ke kořenům
- projížďky bryčkou po pustě, romantické jízdy úzkokolejkou, poslech cikánských kapel, ach jo!

BUDAPEŠŤ, perla na Dunaji
BRATISLAVA, Dunajský oblouk

Secesní/umělecká BUDAPEŠŤ
a okolí BALATONU

SLOVENSKÝ KRAS
a severní MAĎARSKO

od 2.300 Kč* termín: I-XII
1.den: odjezd ráno, transfer na Slovensko a zastávka u symbolu slovenské státnosti, DEVÍN, zříceniny hradu nad soutokem Dunaje a Moravy,
BRATISLAVA, oblíbené město Marie Terezie (Hrad,
Staré město, korunovační dóm sv. Martina, Michalská brána, Primaciální palác, prezidentský palác,
kavárny atd.)
2.den: Dunajský oblouk: OSTŘIHOM, bývalé
královské město s mohutnou katedrálou, historický
VISEGRAD s citadelou, BUDAPEŠŤ (UNESCO)
maďarská metropole s odpolední prohlídkou: Hradní
vrch, Rybářská bašta, Matyášův chrám, vrch Gellért
s citadelou a nádherným pohledem na město, možnost večeře v některé csárdě
3.den: BUDAPEŠT: Památník Milénia, Vajdahunyadský hrad, chrám sv. Štěpána, Parlament, zábavní
Vidámpark, secesní ZOO atd., návrat do ČR pozdě
večer nebo noční transfer a návrat až 4.den ráno.

3.400 Kč termín: III-X
1.den: odjezd pozdě v noci
2.den: ŠOPROŇ, středověké gotické a barokní
město, koupání v lázních SARVÁR spjaté se slovenskou „Čachtickou paní“ Alžbětou Báthoryovou
(zdejší hrad), hrad SÜMEG, přejezd k Balatonu
3.den: bauxitové jeskyně TAPOLCA s plavbou na
lodičkách, letovisko pod čedičovou horou BADACSONY
s výletem do okolních vrchů a vinohradů, poloostrov
TIHANY se skanzenem, opatstvím a koupáním
4.den: BUDAPEŠŤ a secesní místa: tržnice, palác
Gresham, cukrárna Gerbaud, 1. metro na evropském
kontinentě, ZOO, hotel a lázně Gellért, Uměleckoprůmyslové muzeum městské činžovní domy ad.
- muzea a galerie: Maďarské národní muzeum
(expozice 10.–19. stol.), Zichyovský zámeček (Victora
Vasarelyho), Velká synagoga (byzantsko-maurský sloh),
Parlament, bazilika sv. Štěpána,… koupel v termálech,
pohled na večerní město z vrchu Gellért, event. s večeří
v csárdě/palačinkou na rozloučenou, noční transfer
5.den: návrat ráno.

4.200 Kč termín: IV-X
1.den: odjezd ráno, transfer na Slovensko, prohlídka
pohádkového zámku Bojnice, ubytování v regionu
2.den: Slovenský kras, turistika v oblasti: Zadielská
dolina nebo přechod přes Silickou planinu, Ochtinská
aragonitová/Domica (s plavbou podzemím), středověký hrad Krásná Hôrka, maďarská krasová oblast
Aggtelek (UNESCO), jeskynní systém Baradla
3.den: MISKOLC, vláčkem do Bukových
hor, Diosgyör, věnný hrad uherských královen, TAPOLCA, koupel v jeskynních termálních
lázních (Barlangfürdö)
4.den: barokní město EGER s bazilikou a starou
pevností, tureckým minaretem, koupel v termálech
event. ochutnávka vína Leányka či Egri Bikavér v údolí „Krásné paní“, večerní BUDAPEŠŤ
s event. večeří a vyhlídkou na město, noční přejezd
5.den: návrat ráno.
Orientační cena 4.200 Kč zahrnuje kompletní
dopravu, 3x nocleh s polopenzí, služby průvodce,
cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy
programu po dohodě možné.

Další možnosti v Budapešti a okolí
• koupel v některém z více než 30 termálních
lázní (Szechenyi, Gellért, Rudas aj.)
• exkurze do maďarského Parlamentu
• návštěva secesní ZOO
• jízda nejstarším metrem na evropském kontinentě
• Muzeum Victora Vasarelyho, Imre Vargy či Ludwigovo
(150 děl moderní architektury)
• návštěva některé z vyhlášených palačinkáren nebo csárd
(lidová hospoda) či kaváren (Gerbaud, Múvesz, Vian
ad.)
• vyhlídková plavba po Dunaji
• SZENTENDRE, umělecká kolonie s mnoha lákadly
(víno, kůže, marcipán, zvyky maďarské a srbské kultury),
o Velikonočním pondělí ukázka řemesel v nedalekém
skanzenu
• GÖDÖLLŐ, královský zámek a habsburská rezidence
• HOLLÓKÖ (UNESCO), tradiční palócká vesnice s rezervací cca 65 staveb lidové architektury

Orientační cena 2.300/2.900 Kč* zahrnuje
kompletní dopravu, 1-2x nocleh s polopenzí, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, služby
průvodce, infomateriály, pedagogický doprovod
zdarma. Úpravy programu po předchozí dohodě
možné.
* Zkrácená 2denní varianta s jedním noclehem za 2.300 Kč.
Speciální nabídka:
• TOKAJ, vinobraní
• DEBRECEN, krojované slavnosti květin (srpen)
• BÉKÉSCSABA, klobásové slavnosti (říjen)
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Další možnosti:
• HEVÍZ, koupel v největším evropském termální jezeře nebo
ZALAKAROS, koupání v jedněch z nejmladších lázní
• KESZTHELY, „maďarské Versailles“, prohlídka zámku vybudovaného rodinou Festeticsů
• ochutnávka místních vín: Olaszrizling (Vlašský ryzlink),
Kéknyelö, Szürkebarát (Šedý mnich), místní suvenýry
- keramika, kůže, výšivka, čabajka, koření

Orientační cena 3.400 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 2x nocleh s polopenzí, služby průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy
programu po dohodě možné.

Maďarské objekty UNESCO
Aggtelék: jeskyně krasového území národního parku
(společně se Slovenskem, 1995, 2000)
Budapest: břehy Dunaje s pozoruhodnými stavbami
a hradem (1987, 2002)
Fertö/Neusiedlersee: kulturní krajina v oblasti Neziderského jezera (společně s Rakouskem, 2001)
Hollókö: tradiční palócká vesnice s rezervací cca 65
staveb lidové architektury (1987)
Hortobágy: kulturní krajina unikátní převážně travnaté a solné stepi - národní park (1999)
Pannonhalma: benediktinské opatství (1996)
Pécs: pozůstatky římského města Sopianae, raně křesťanský hřbitov (2000)
Tokaj: vinařská oblast (2002)

Víno a termály
východního MAĎARSKA
4.500 Kč termín: III-X
1.den: odjezd večer, noční transfer do Maďarska
2.den: SAROSPATAK, město maďarské národní architektury, proslulé vinařské městečko
TOKAJ (UNESCO) s ochutnávkou královského vínka,
koupel v některém z termálů v okolí: Tapolca,
Tiszafüred, Sóstófürdó
3.den: maďarská pusta: NP Hortobagy (UNESCO)
s Pastýřským muzeem, vahadlovými studnami, projížďka bryčkou po pusztě s pozorování jezdeckého umění hajduků (csikosi), DEBRECEN se slavnostmi
květin (srpen) nebo koupel v lázních HAJDÚSZOBOSZLÓ, večeře v csárdě s hudbou
4.den: vyhlídková plavba po Tisze, odpoledne
EGERSZALÓK, koupel v maďarských Pamukkale, termálních lázních okolo bílých kuželů travertinu
(maďarští soudruzi hledali naftu a…)
5.den: BUDAPEŠŤ, celodenní program, dle dohody,
pozdě odpoledne/v noci odjezd noční transfer
6.den: návrat ráno.
Orientační cena 4.500 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 3x nocleh s polopenzí, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, infomateriály,
pedagogický doprovod zdarma. Úpravy programu po
předchozí dohodě možné.
www.toulkyevropou.cz

BRATISLAVA, NITRA
a BÍLÉ KARPATY
3.950 Kč termín: I-XII
1.den: odjezd ráno, starobylý Devínský hrad,
na vysoké skále nad ústím řeky Moravy do Dunaje,
BRATISLAVA, prohlídka města
2.den: historická NITRA a Hradní vrch, Svatoplukovo náměstí, BOJNICE, téměř pohádkový zámek,
BANSKÁ ŠTIAVNICA (UNESCO), historické centrum
3.den: Biele Karpaty, pěší výlet v romantické
části pohoří: skalní útesy Vršatecka bradla s pozůstatky královského pohraničního hradu Vršatec, odpoledne TRENČÍN, Muzeum Vojtěcha Zamarovského,…
kávička
4.den: BRADLO, pěší výlet na vyhlídkový vrch s mohylou M. R. Štefánika - spoluzakladatele Československé republiky, bájný Čachtický hrad, výlet k mohutným zříceninám, PIEŠŤANY, relaxace v některém
z bazénů
5.den: Malé Karpaty, zachovalé vinařské město
MODRA, muzeum vinařství a degustace… už nyní?,
průjezd Smolenickým krasem se skalním útvarem Tři
jezdci, Červený kamen, prohlídka jednoho z nejlépe
zachovalého středověkého hradu, návrat do ČR večer.
Další možnosti v BRATISLAVĚ a okolí:
• lodí po Dunaji do VÍDNĚ nebo BRATISLAVY
• výjezd na vyhlídkovou věž Koliba nad město
• posezení v některé ze známých kaváren (Malecon, Mayer,
Steam Cafe Carlton)
• francouzská zahrada Grassalkovičova paláce, sídla slovenského prezidenta
• mauzoleum Chatam Sofera, světově uznávaného rabína
• aktuální divadelní představení či výstava
• koupel v některých z lázní v širokém okolí: Vel’ky Meder,
Patince, Štúrovo,… maďarský Mosonmagyarórvár, Györ

Orientační cena 3.950 Kč zahrnuje kompletní
dopravu, 4x nocleh s polopenzí, služby průvodce,
infomateriály, cestovní pojištění a proti úpadku CK,
pedagogický doprovod zdarma. Úpravy programu
a délky zájezdu po předchozí dohodě možné.

www.toulkyevropou.cz

Národní parky SLOVENSKA

VYSOKÉ TATRY a OKOLÍ

5.500 Kč termín: IV-X
1.den: odjezd ráno, Sulovské skály, pěší vycházka, prohlídka mohutné zříceniny hradu Lietava
2.den: NP MALÁ FATRA, turistický program: výběr
tras s možností využití lanovky na Velký Fatranský Kriváň, do soutěsek Horní, Dolní a Nové Diery, Tiesňavy
či do Terchové, na Malý a Velký Rozsutec, skanzen
VLKOLINEC (UNESCO)
3.den: NP VYSOKÉ TATRY, turistika různé náročnosti v oblasti Štrbského plesa a Mengusovské doliny,
lanovkou na Solisko, prohlídka Belanské jeskyně
a města KEŽMAROK (ospalost velké slovenské vesnice se snoubí s rysy germánského města Käsmark
= sýrový trh)
4.den: PIENINSKÝ NP s romantickými bradly, skalními věžemi a stěnami: Červený kláštor, plavba na
pltích po Dunajci, prohlídka Lubovnianského hradu,
VYŠNÉ RUŽBACHY s unikátními travertíny a možnou
koupelí, renesanční kaštiel STRÁŽKY
5.den: severní část NP SLOVENSKÝ RÁJ: turistika
z výchozího místa Podlesok, dolina Suchá Belá nebo
Piecky, Kláštorisko, Prielom Hornádu, Spišský hrad
(UNESCO), největší hradní zřícenina ve střední Evropě,
POPRAD, koupání v akvaparku PopradCity
6.den: NP NÍZKÉ TATRY a Demänovská dolina:
návštěva jedné ze známých jeskyní, lyžařské středisko
Jasna a Vrbické pleso, lanovkou na Chopok a pěší
túra v jeho hřebenové oblasti, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
s možnou večeří a noční transfer
7.den: návrat ráno.
Orientační cena 5.500 Kč zahrnuje kompletní
dopravu, 5x nocleh s polopenzí, služby průvodce,
cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, infomateriály, pedagogický doprovod zdarma.

od 3.800 Kč* termín: IV-X
1.den: odjezd ráno, zřícenina hradu Strečno,
přejezd do oblasti Vysokých Tater
2.den: NP SLOVENSKÝ RÁJ a turistika v jeho severní části, viz výše, podvečerní POPRAD a koupání
v akvaparku PopradCity nebo některém v okolí:
Bešeňová, Tatralandia
3.den: PIENINSKÝ NP s možností plavby na pltích
po Dunajci, mohutný Lubovniansky hrad, VYŠNÉ
RUŽBACHY s travertinovými jezírky a koupelí v termálech, na závěr LEVOČA
4.den: Belanská jeskyně, působivě ozvučená,
Štrbské pleso s turistikou v okolí dle dohody (Popradské pleso, Hincovo pleso, Ostrva, lanovkou na
Solisko atd.), noční přejezd
5.den: návrat do ČR ráno.
Orientační cena 3.800/4.500 Kč zahrnuje kompletní dopravu, 3-4x nocleh s polopenzí, služby průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK,
infomateriály, pedagogický doprovod zdarma. Úpravy
programu a prodloužení zájezdu po předchozí dohodě
možné.
* Cena 4.500 Kč platí pro 6denní zájezd se
4 noclehy (např. další den ve Vysokých Tatrách atd.).

Slovenské objekty UNESCO
Aggtelék, jeskyně krasového území (1995, 2000)
Banská Štiavnica: centrum báňského města s královskými kořeny a starobylými důlními šachtami (1993)
Bardejov: městská památková rezervace s hradbami,
baštami, barbakány a měšťanskými domy (2000)
Karpaty, bukové lesy: charakteristické lesy mírného
pásma se zachovalou flórou a faunou (2007)
Karpatské kostelíky: soubor osmi dřevěných římskokatolických, protestantských a kostelů řecké ortodoxní
církve (2008)
Vlkolinec: rázovitá obec plná dřevěnic na svahu
Velké Fatry (1993)
Spišský hrad a související kulturní památky:
kostely ve Spišské kapitule, Spišském podhradí a obci
Žehra (1993)
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SLOVENSKO

Malá země uprostřed Evropy s velkými ambicemi, donedávna součást našeho státu, se prezentuje četnými historickými městy (Kežmarok, Levoča,
Kremnica, Banská Štiavnica, Bardějov), přírodními fenomény (Tatry, Fatry, Slovenský ráj či kras), ale i mnohými lázněmi (Piešťany, Trenčianské-, Turčianské-, Rájecké aj. Teplice, Velký Meder) nebo folklórními slavnostmi (Východná, Detva, Svidník). Pomalu se rozvíjející infrastruktura služeb a obchodu i
v podobě kolib, salaší, fujary či cimbálu, halušek či vynikajících ovčích sýrů navozuje atmosféru návratu ke kořenům.

ČESKO

Česko – stát, počtem obyvatel velký sotva jako čtyři obvody New Yorku, avšak zasazený, v srdci Evropy, v prostoru, kde se tradičně setkávaly mocenské
germánské a slovanské zájmy, skrz, který vedly strategické obchodní cesty, na styku kulturních i ekonomických bloků, měl zvláště v minulosti strategickou
polohu – kdo ovládal Čechy, ovládal střední Evropu. Do současnosti zůstal tranzit, pro návštěvníky bohužel však téměř jen Praha, držící se mezi 10 top
destinacemi Evropy, Český Krumlov, pár lázní,… a to je skoro všechno. Tuzemský našinec je však cestování znalý, cesty nikdy ve svém scénáři nevynechá
a dokáže ocenit půvab dalších desítek i méně známých míst, kam se rád vrací, specifikem je chataření, zvláště v pahorkatinách a vrchovinách v zázemí
velkých měst.
Pro Vaši inspiraci uvádíme několik ukázkových okruhů
jedno či vícedenních výletů.
Jsme připraveni reagovat na Vaše podněty a připravit
pro Vás zájezd dle Vašeho přání. Počítáme vždy min.
se dvěma osobami organizačního doprovodu zdarma
již na 25 účastníků. Zabezpečení průvodcovských služeb po dohodě samozřejmě možné.
Nabízíme Vám zprostředkování naučných exkurzí do
celé řady známých podniků, elektráren, přehrad, pivovarů a dalších firem, zajistíme rezervace prohlídek
hradů, zámků, jeskyní atd.
Obvyklá délka zájezdů: 2-4 dny, při menším
počtu účastníků cesta mikrobusem, výjimečně vlak –
v okrajových regionech Česka je vhodné cestu spojit
s výjezdem do Německa / Rakouska / Polska

Pojeďte s námi
do (ČESKÉHO) RÁJE
Navštívená místa:
• skalní labyrint Drábské světničky
• zřícenina hradu Valečov, prohlídka gotického
hradu Kost ze 14.století
• TURNOV, zastávka v Muzeu Českého ráje
• pěšky přes zříceninu Hlavatice na hrad Valdštejn
(kamenný most s barokními sochami, kostel sv. Jana
Nepomuckého) do oblasti Hruboskalska: zámek
Hrubá Skála, Adamovo lože, symbolický hřbitov, naučná stezka atd.
• silueta zříceniny hradu Trosky, symbol Českého ráje
• Prachovské skály (Skalní město, vyhlídkové body)
• město pohádky JIČÍN s městskou památkovou rezervací, Valdickou branou, čedičový vrchol Zebín
V případě zájmu návštěva Maloskalska v údolí
Jizery (Pantheon, Boučkův statek), Suchých skál
(„České Dolomity“), skalního bludiště Kalich, případně
Bozkovských dolomitových jeskyní.

Do KRKONOŠ
na nejvyšší českou horu
Navštívená místa:
• známá střediska PEC POD SNĚŽKOU nebo
ŠPINDLERŮV MLÝN, naučná stezka Obřím
dolem, návštěva expozice KRNAP, případně výstup
na nejvyšší českou horu Sněžku (1.602 m)
• turistika ve vrcholové části Krkonoš: Mužské a Dívčí kameny, Sněžné jámy, Labská louka
a prameny Labe, Pančavský vodopád a Labský
důl, mohyla Hanče a Vrbaty, Zlaté návrší
• středisko HARRACHOV, vycházka k Mumlavským
vodopádům, možnost návštěvy ukázkové sklárny
nebo lyžařského muzea.
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Lázně a sopky
ZÁPADNÍCH ČECH

Po stopách slavných
s ubytováním ve mlýně

Navštívená místa:
• MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s jedním z nejkrásnějších lázeňských parků, zpívající fontánou, parkem miniatur
• zámek KYNŽVART, po mnoho let sídlo rakouského
kancléře Metternicha, zajímavá rozhledna Krásno
• zámek v BEČOVĚ NAD TEPLOU se vzácnou relikvií sv. Maura
• městečko LOKET s nejzachovalejším raně gotickým
hradem a procházka kolem Ohře (Svatošské skály)
• CHEB, zastávka v městské památkové rezervaci se
svým symbolem Špalíčkem
• národní přírodní rezervace SOOS známá bahenními sopkami, cínové doly v Horní Blatné
• KARLOVY VARY, prohlídka nejstarších a určitě
nejslavnějších českých lázní, 12 pramenů a velké
množství cenných stavebních památek, muzeum
Jana Bechera (13. karlovarský pramen) a možnost exkurze do výrobny oplatek
• nejvýše položené město u nás BOŽÍ DAR, naučná
stezka (rašeliniště), nejvyšší vrch Krušných hor Klínovec (1.244 metrů)

• TÁBOR, historické město spojené s Vítkovci (hrad,
dnes Kotnov) a husitskou tradicí
• SEZIMOVO ÚSTÍ, památník manželů Benešových, hrobka prezidenta Dr. Beneše a Hany
• ČERVENÁ LHOTA, romantický vodní zámeček
s expozicí knížat Schönburg-Hartensteinů a jejich autentickým mobiliářem
• TŘEBOŇ, rybářské, lázeňské a turistické město,
exkurze do sádek Rybářství Třeboň, příp.
prohlídka pivovaru a Schwarzenberské hrobky
• ubytování v penzionu Fähnrichův mlýn v romantickém
prostředí nad Nežárkou
• JINDŘICHŮV HRADEC, prohlídka historické části
města pánů z Hradce, příp. některého z okruhů renesančního zámku, exkurze do koželužny, kde se
vyrábí světově proslulé unikátní nástěnné gobelíny

Toulky ŠUMAVOU
Navštívená místa:
• prohlídka hradu RÁBÍ (nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách)
• KAŠPERSKÉ HORY s muzeem Šumavy a nedalekým gotickým hradem KAŠPERK (dominanta podhůří Šumavy, překrásné rozhledy)
• ŽELEZNÁ RUDA, výjezd do bavorské části Šumavy:
lanovkou nebo pěšky na Velký Javor (1.457 m,
nejvyšší vrchol Šumavy), jezero Arbersee, naučná
stezka, odpoledne Černé a Čertovo jezero
• centrální část ŠUMAVY: Prášily, Srní, Jezerní slať
a KVILDA (nejvýše položená obec v ČR, možnost
pěší túry k pramenům Vltavy), Chalupská slať
• Boubín a naučná stezka Boubínský prales
• PRACHATICE, HUSINEC či SUŠICE ad.

JIŽNÍ ČECHY a ŠUMAVA
Navštívená místa:
• ČESKÉ BUDEJOVICE s největším čtvercovým náměstí v ČR (Samsonova kašna), možnost exkurze do
pivovaru Budvar
• pohádkový zámek HLUBOKÁ
• BLANSKÝ LES a vyhlídkový vrchol Kleť (1.083 m,
rozhledna s překrásným výhledem)
• HOLAŠOVICE, vesnice selského baroka
(UNESCO)
• ČESKÝ KRUMLOV (UNESCO), jedinečně zachovalé středověké město a zámek
• Schwarzenberský kanál, Plešné jezero
(Jezerní stěna, Stieferova vyhlídka), vrchol Plechý
(1.378 m, nejvyšší vrchol české části Šumavy),
Trojmezí (místo styku hranic tří států), vrchol
Třístoličník (vrcholové skály, výhledy)
• ROŽMBERK NAD VLTAVOU, hrad a zámek s gotickými interiéry, přírodní rezervace Čertova stěna
(divoký skalní sráz nad údolím malebné Vltavy),
VYŠŠÍ BROD klášterní komplex
• exkurze do jaderné elektrárny TEMELÍN

www.toulkyevropou.cz

ČESKO, SLOVINSKO

JIŽNÍ MORAVA, obraz první

Moravskoslezské JESENÍKY

Navštívená místa:
• TELČ (UNESCO), jedinečná městská památková
rezervace
• JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, prohlídka zámku,
jeden z největších svého druhu ve střední Evropě
• Třebíč (UNESCO), židovská čtvrť a románsko-gotická bazilika sv. Prokopa
• královské ZNOJMO s rotundou sv. Kateřiny, městská
památková rezervace, rozsáhlé podzemní katakomby
• národní park Podyjí s pěší vycházkou
• pěší přechod Pavlovských vrchů:
MIKULOV (město a zámek), výstup na Turold, Kozí
Hrádek, Stolovou horu (výhledy), zřícenina gotického
hradu Sirotčí hrádek, úbočím Děvína zakončíme přechod na zřícenině Dívčí hrady (Děvičky), sestup do
DOLNÍCH VĚSTONIC (archeologické expozice,
Věstonická Venuše)
• NOVÉ MLÝNY, koupání na přehradě
• Lednicko-Valtický areál (UNESCO), procházka
rozsáhlým zámeckým parkem s Minaretem, Janovým
hradem, botanickou zahradou, VALTICE/LEDNICE,
návštěva zámku

Navštívená místa:
• ŠUMPERK, Veteran muzeum, vyhlídka Háj, VELKÉ
LOSINY, prohlídka zámku, exkurze do výrobny
ručního papíru
• město JESENÍK, Rejvíz a naučná stezka Velké
mechové jezírko (rašeliniště)
• jeskyně Na Pomezí, případně lanovkou z Ramzové
na Šerák, turistický program: trasa z Červenohorského sedla na Praděd, Petrovy kameny, KARLOVA
STUDÁNKA, BRUNTÁL, zámek
• exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé
Stráně, pro dospělé některá z vanových koupeli
v Priessnitzových lázních.

JIŽNÍ MORAVA, obraz druhý
Navštívená místa:
• SLAVKOV, zámek s muzeem bitvy v roce 1805
a Mohyla míru na Prackém kopci
• hrad BUCHLOV, poutní místo VELEHRAD
• UHERSKÝ BROD, muzeum J. A. Komenského,
NIVNICE, prohlídka Bartkova mlýna (údajný rodný
dům Komenského)
• HODONÍN s expozicí T. G. Masaryka, MIKULČICE,
archeologická lokalita slovanského hradiště, muzeum
• MORAVSKÝ KRAS: nejhlubší česká propast Macocha (138 m), návštěva Punkevní jeskyně s plavbou
podzemním říčkou Punkva, Kateřinská jeskyně, případně jeskyně Pekárna (nálezy z mladšího paleolitu)
nebo Balcarka.
• Zelená Hora (UNESCO), poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého - příklad barokní gotiky
• Vlčnovská jízda králů (květen)

České objekty UNESCO

Brno: Vila Tugendhat, nejvýznamnější stavba německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe (2001)
Český Krumlov: soubor 300 gotických a renesančních staveb městské architektury s rozsáhlým zámkem
a parkem (1992)
Holašovice: historická vesnice s budovami v selském
baroku (1998)
Kroměříž: barokní knížecí sídlo se zámkem a přidružené zahrady (1998)
Kutná Hora: historické centrum města s chrámem sv.
Barbory a kostelem Panny Marie v Sedlci (1995)
Lednicko-Valtický areál: nejrozsáhlejší člověkem
vytvořená kulturní krajina v Evropě (1996)
Litomyšl: renesanční arkádový zámek italského typu
v českém prostředí (1999)
Olomouc: barokní morový sloup svaté Trojice (2000)
Praha: rozsáhlé historické centrum s přívlastky „zlatá“
nebo „stověžatá“ (1992)
Telč: historické centrum s rozsáhlým renesančním zahradním komplexem (1992)
Třebíč: židovská čtvrť a románsko-gotická bazilika sv.
Prokopa (2003)
Zelená Hora: poutní kostel sv. Jana Nepomuckého,
příklad barokní gotiky (1994)

SLOVINSKO, TERST
a zámek MIRAMARE
4.600 Kč termín: III-X
1.den: odjezd večer, noční transfer přes Rakousko
2.den: romantická soutěska VINTGAR, BLED, nejkrásnější slovinské letoviska s majestátním hradem, Bohinjské jezero, výjezd lanovkou na předvrchol hory
Vogel s krásnými výhledy na Julské Alpy s jejich dominantou Triglavem (2.864 m), vodopády Savice
3.den: hlavní město LUBLAŇ s historickými památkami, působení architekta J. Plečnika, který zanechal
trvalé památky i u nás (úpravy Pražského hradu),
PREDJAMSKI GRAD, postavený ve 123 metrech vysoké dutině převislé skály
4.den: Slovinský kras s více než 7000 jeskyněmi,
Postojenské jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana,
20 km podzemních chodeb nebo propast Škocjanske
jame (UNESCO), koupání v moři na Jadranském pobřeží Slovinska, italské přístavní město TERST nebo
habsburský zámek MIRAMARE, noční přejezd
5.den: návrat časně ráno.
Speciální nabídka
• Laguna, vodní park s mořskou vodou mezi
Piranem a Portoroží, viz s. xx
• exkurze za vínem do údolí Vipava s vyhlášenými víny
a borůvkovicí
• solná pole v SEČOVLJE
• exkurze do chovné stanice Lipica

Orientační cena 4.600 Kč zahrnuje kompletní
dopravu, 2x nocleh v hotelu se snídaní, služby průvodce, infomateriály a mapky, cestovní pojištění
a proti úpadku CK, pedagogický doprovod zdarma.
Úpravy programu po předchozí dohodě možné,
možnost zajištění večeře.

Slovinský objekt UNESCO
Jeskyně Škocjan: soustava jekyní se soutěskami,
vodopády, kaskádami a jezírky (1986)

Vinné sklípky
nejen v době vinobraní
Znojemské a jiná vinobraní se slavnostním průvodem krále Jana, možností návštěvy rotundy, středověkého trhu, příp. večerního posezení ve sklípku
s ochutnávkou,… a místo kocoviny lehká turistika
národním parkem Podyjí do ŠATOVA s prohlídkou malovaného sklepa s ochutnávkou
www.toulkyevropou.cz
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ZÁBAVNÍ PARKY, AKVAPARKY
ZÁBAVNÍ PARKY a AKVAPARKY
pro zábavu dětí i dospělých

Pojeďte s námi navštívit některý z evropských zábavních parků. Existuje jich celá řada, uvádíme jenom některé z největších a nejznámějších. Neslouží jen pro
zábavu, ale i pro poznání - spojení návštěvy některého
z nich s příjemnými turistickými zajímavostmi na trase
může vytvořit pestrou kombinaci atraktivit, které ocení
děti či studenti.
Cena je orientační, bude upřesněna podle místa odjezdu, počtu účastníků, konkrétního programu a případných dalších služeb.

Pařížský DISNEYLAND
a ASTERIX park
Návštěva DISNEYLANDU je skvělou zábavu nejen
pro děti, ale i pro dospělé. Můžete si podat si ruku
s Mickey Mousem, vyfotit se s Kačerem Donaldem, podívat se na loď kapitána (piráta) Jacka Sparowa nebo
zavítat do země Indiana Jonese… zkrátka slavnostní
událost na celý den. Kromě atrakcí, pohádkových postaviček a vystoupení na Vás bude čekat i řada obchůdků se suvenýry či občerstvením. A pokud budete
unaveni, můžete nasednout do vláčku, který objíždí
celý park, a odpočinout si. Na závěr dne máte možnost zhlédnout noční světelnou promenádu se zajímavými efekty. Více na www.disneyland.fr
ASTERIX PARK je zaměřen, jak název napoví, na
francouzské pohádkové postavičky Astérixe a Obélixe
www.parcasterix.fr. Pobyt je možné spojit s návštěvou
vodního parku AQUABOULEVARD
www.aquaboulevard.com
Ukázkový program:
4denní zájezd: noční transfer do PAŘÍŽE, celodenní
prohlídka města s noclehem, další den celodenní pobyt
v zábavním parku DISNEYLAND, ve večerních hodinách
odjezd do ČR, noční transfer a návrat kolem poledne.
Orientační cena 3.500 Kč zahrnuje dopravu, 1x
nocleh se snídaní, průvodce, cestovní pojištění a zákonné pojištění proti úpadku CK. Nezahrnuje vstupné
do parku, dospělý: 1.100 Kč, dítě 3–11 let 900 Kč
(upřesnění dle aktuálního kurzu EUR).
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Německý LEGOLAND
Charakteristika:
byl otevřen nedaleko Ulmu v květnu 2002. Svět na
ploše 60 000 m2 , postavený z 50 miliónů lego-kostiček, zahrnuje více než 40 atrakcí.
Naleznete zde např.:
• Miniland s modely známých budov v měřítku 1:20
• Země dobrodružství nabízí cestu divokou
džunglí po stopách hrdiny Joe Blacka
• cesta na kánoi dosud neobjevených částí deštného pralesa, kde uvidíte obrovského Lego pavouka, masožravé rostliny, dinosaury
• Safari, cestou jeepem uvidíte z těsné blízkosti více
než 90 zvířat, např. gorily, žirafy, slony, krokodýly
a lvy v životní velikosti!
• Lego Aréna se vejde až 800 návštěvníků, kteří
mohou pozorovat Live show
• Země rytířů, poznávacím znamením této části
parku je starověký hrad, na hřbetě ohnivé saně se
rytíř s hradní paní ubírají na cestu starými časy
• v Lego Autoškole si děti mohou udělat vlastní řidičský průkaz
• Lego Fabrik seznamuje zájemce s historií a výrobou lega a návštěvník si odtud odnese na památku
vyrobenou kostičku Lega.
… prostě zábava na celý den!
Více na www.legoland.de (česká verze)
Ukázkový program:
1denní výlet bez noclehu, cena 1.750 Kč zahrnuje
dopravu (počítáno na odjezd z Prahy), celodenní
vstupné, průvodce, pojištění. Možnost zajištění oběda
za 6 Euro. Všechny atrakce jsou v ceně.
2denní výlet s noclehem, cena 2.400 Kč zahrnuje
dopravu, 1x nocleh se snídaní, celodenní vstupné, průvodce, pojištění. Možnost zajištění oběda od 6 Euro.
Všechny atrakce jsou v ceně.
Nabízí se spojení s prohlídkou MNICHOVA, NORIMBERKU či REGENSBURKU, návštěva snových
zámků Ludvíka Bavorského, aquaparku
v AMBERKU,… dle dohody.

Německý Akvapark
TROPICAL ISLANDS
Charakteristika:
Velký rekreační areál v bývalé hale na výrobu vzducholodí Zeppelin byl otevřen v roce
2004 a leží nedaleko dálnice spojující Drážďany
a Berlín (40 km jižně od Berlína). Hala je vystavěná
v indonéském stylu, pro zábavu, koupání a odpočinek.
Teplota vzduchu kolem 30 °C, “tropické moře“ s vodou
o teplotě 28–31 °C.
Nechybí ani deštný palmový les, téměř 500 druhů
rostlin, 2 laguny, písečná pláž, Thajský dům, Bali-pavilon a Laguna s replikou pískovcové skály, dřeva,
indonéských chat, hřiště na fotbal, minigolf a další
atrakce.
Můžete absolvovat let balonem v hale do výšky Petřínské rozhledny (60 metrů), pronajmout si stan ve stanovém městečku a strávit zde i noc – celý areál je
magicky osvětlen, barvy světla se mění, a v noci si můžete zaplavat, přes den se naučíte brazilské tance,
večer zhlédnete místní show.
Více na www.tropical-islands.de
• Velice výhodné ceny pro školní skupiny
(cena již od 10 EUR) !!
• nabízí se ve spojení s prohlídkou BERLÍNA či
DRÁŽĎAN a přenocováním právě v akvaparku

EUROPAPARK
v německém Freiburgu
Charakteristika:
Park leží nedaleko FREIBURGU poblíž hranice s Francií, je rozdělen na několik částí, kde
každá reprezentuje jednu evropskou zemi. Typické
stavby jednotlivých zemí jsou propleteny různými
atrakcemi, takže i dospělí zde rozhodně zapomenou
na své starosti.
Naleznete zde vodní tobogány, výletní vláčky a parníky, svět robotů a mimozemských civilizací, gigantickou stříbrnou kouli se stavem beztíže a řadu dalších
velice zajímavých atrakcí. Více na www.europapark.de
Ukázkové programy:
3denní výlet v ceně 3.000 Kč, zahrnuje dopravu,
1x nocleh se snídaní, celodenní vstupné, služby průvodce, pojištění. Během zájezdu je také možno zařadit
v případě zájmu program v okolí Bodamského jezera
nebo s návštěvou Mnichova.

Další německé lázně a akvaparky

• BAD FÜSING, největší lázeňský komplex Německa
• BAD SCHANDAU, termální lázně Toscana Therme,
• lázně ve městech AMBERG, WALDMÜNCHEN,
WEIDEN ad.
www.toulkyevropou.cz

ZÁBAVNÍ PARKY, AKVAPARKY

Rakouský Bad Schallerbach

Tyrolský AquaDome

Italský GARDALAND

Charakteristika:
pyšní se přídomkem nejatraktivnější a největší
rakouský termální akvapark s karibskou atmosférou a mnoha atrakcemi - má tři části

Nejmodernější rakouský svět pohody nabízí
na 50.000 m2 s termální vodou 34-36°C teplou vyvěrající z hloubky 1860 zábavu pro děti i dospělé; kromě
tří vnitřních bazénů jsou návštěvníkům k dispozici tři
venkovní „šálkové“ bazény - jeden se slanou vodou
a s průměrem 16 metrů (36°C, podvodní hudba, světelné efekty), jeden s velkou vířivkou, jeden masážní
s velkým gejzírem, dále dětský areál Noemova archa
s 90 m dlouhým tobogánem a 2 bazény.
Svět saun nabízí: solnou jeskyni, 4 různé sauny, bylinkovou komoru, ledovcovou jeskyni atd.
Více na www..aqua-dome.at

Charakteristika:
Zábavní park se rozprostírá na jižním břehu jezera Lago di Garda, kde budete moci využívat
velké množství atrakcí pro děti všech věkových kategorií, ale bavit se budou určitě i dospělí. Zkusíte třeba:
• výlet do historie, do různých koutů světa
• nahlédnete do Údolí králů ve starověkém Egyptě
• navštívíte arabský svět plný minaretů a kouzel
• zakotvíte v typickém přístavu staré Anglie
• po dravé řece proplujete asijskou džunglí,
i kolem budhistických chrámů atd.
Více na www.gardaland.it.

Další rakouské lázně a akvaparky

Ukázkový program:
3denní výlet v ceně 2.250 Kč, zahrnuje dopravu,
celodenní vstupné do parku, služby průvodce, cestovní
pojištění. Možnost zajistit nocleh se snídaní a prodloužit program o BENÁTKY, VERONU, koupání a další
atraktivity na březích Lago di Garda (Catulova vila
a plavba lodí okolo poloostrova Sirmione apod.)

Aquapulco nabízí:
• bazén s mořskými vlnami a pravou pláží
• Monte Aquapulco: 12 m vysoký vstup k 5 tobogánům, mj.: Starlight Express s hrou světelných
efektů a hudbyCrazy River (tobogán o délce
109 m s jízdou na nafukovacích člunech), Aquapulco-Canyon (kanál s divokou vodou), Kamikaze
- plná síla divoké jízdy, Yellow River (92 m dlouhý
tobogán)
• nechybí jízda na kruzích či dětský bazén
• přímo na pláži je pro Vás připraveno Café de la
Playa, o patro výše je samoobslužná restaurace Buena Vista.
Colorama nabízí:
• hru barev od ranních červánků k polednímu slunci
až po západ, během jedné hodiny se vymění
všechny denní barvy světla, pozitivní hormony se aktivují, tělo se zklidňuje, stres a deprese odcházejí...
Voda teplá 32–34°C.
• součástí tohoto areálu je zážitkový venkovní
bazén s whirpooly, masážními tryskami (třeba
i krčních obratel)
Relaxium nabízí:
• soubor mnoha vnitřních a venkovních saun,
od klasických, relaxační (s hudbou a terapií barev),
vonnou jeskyní, párou,.. až po masáže, solária s využitím nejnovější opalovací technologie.
Více na: www.eurothermen.at/de-bad-schallerbach-index.htm

ÚDOLÍ HORKÝCH PRAMENŮ
Tisíce let tady vyvěrá 17 horkých léčivých pramenů
z hlubin pod tisícovými alpskými štíty. Lázně
v BAD GASTEIN, které s oblibou navštěvovala již
císařovna Sissy nabízejí koupání ve 34 °C horké
vodě venkovního bazénu s výhledy na okolní sjezdovky a horské scenérie; vnitřní bazén je zakomponován do skalní stěny. Do lázní Bad Gastein spadá
mohutný vodopád, který se s hukotem řítí centrem
města. V bazénech se denně vymění milion litrů termální vody.
Lázně v nedalekém BAD HOFGASTEINu patří
do kategorie moderních, před několika roky prošly celkovou rekonstrukcí, své světy zde naleznou děti, ženy
i rodiny

www.toulkyevropou.cz

• VÍDEŇ, secesní lázně Amalienburg
• Hundertwasserovy lázně v BAD BLUMAU
• Eurothermen v BAD ISCHL
• LAA der Thaya termální aquapark v lázních
s bazény se sladkou a slanou vodou
• GMÜND, jedinečný akvapark hned za českými
hranicemi, bazény s různě slanou vodou, nechybí
plavecký bazén v krásném prostředí na okraji lesa
• dvoje lázně v korutanském BAD KLEINKIRCHEIM: Römer Bad a St.Katharina se pyšní
sloganem: „ze sjezdovky přímo do lázní“
• GOLLING, pro neplavce nedaleké vodopády nebo
divoká soutěska Salzachklamm

Slovenské akvaparky
• koupel v některých z četných lázní na jihu země:
Vel ky Meder, Patince, Štúrovo
• Trojlístek Pod Tatrami: PopradCity, Bešeňová,
Tatralandia

Slovinský Mořský park
LAGUNA
Charakteristika:
Nachází se na mořském břehu poblíž kláštera Bernardin; až se nabažíte mořské vody, můžete zavítat do některé z kaváren či obchodu nedalekého letoviska
PORTOROŽ, večer zajdete do některé z rybích restaurací v PIRANU.
Ubytování různých kvalitativních kategoriích přímo
v areálu mořského parku
• uzavřený mořský svět, jen 20 metrů od moře
na ploše 1000 m2 mořské vody, teplé 26–31°C
• dvě části parku:
- Západní, určená hlavně pro plavce: plavecký
bazén 20x10 m, kulatý bazén s průměrem 10 m s masážními lehátky, whirpooly (34–36°C) či vodopády
- Východní část určená hlavně pro děti: 3 bazény
s hloubkou 50–80 cm, tobogán, protiproud, gejzíry;
i v této části naleznete několik zážitkových plaveckých
bazénů (vodní děla či protiproud)
• v areálu nechybí turecká a finská sauna, solária
Více na www.h-bernardin.si
Pobyt lze spojit s cestou po Slovinsku, více na s. xx
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EXKURZE, SLAVNOSTI
Speciální nabídka
Architektura
• po stopách architekta vídeňské secese Otto
Wagnera (vila Wagner, Steinhof) další slavní architekti své doby (J.B. Fischer z Erlachu, J.Hoffmann,
A. Loos, F.Wotruba)
• Hundertwasserovy objekty a galerie
• po stopách slavných u Ženevského jezera:
F.Mercury, F.Zappa, Lord Byron, M.Schelleyová,
I.Stravinský, Ch.Chaplin - Chaplinovo infocentrum ve
VEVEY,.. Jana Palacha, Corbusierova Jezerní vila ad.
Automobily, vlaky, metro
• světový pařížský autosalon
(Mondial de l Automobile)
• vlakem TGV z Paříže do Orleáns / Tours
• DINGOLFING, exkurze do výrobní haly automobilky BMW
• Autostadt WOLFSBURG, největší evropský automobilový koncern
• BUDAPEŠŤ, jízda nejstarším metrem na evropském kontinentě
• WALLIS, ozubnicovou železnicí na Gornegrat
(3.090 m), lanovkou na Malý Matterhorn (3.884 m)
• TICINO, ozubnicovou železnicí na Monte
San Savatore nad LUGANEM
• LOCARNO, kolejovou lanovkou k mariánskému kostelu Madonna del Sasso
• Centovalibahn na trase Centovalli-Domodossola
• jízda Bernina Expres
• ozubnicovou železnicí na nejvýše položené nádraží Evropy Jungfraujoch (3.454 m, UNESCO)
• SALCBURK, Hangár 7 s ukázkou monopostů formule 1 a letadel (zdarma)
• LINEC, nejstrmější adhezní železnicí na poutní
vrch Pöstlingberg (stoupání 10,6 %)
• WALLIS, lanovkou na korunu nejvyšší přehrady světa Grand Dixence (284 m vysoká)
Lodní výlety
• po různých řekách: Seina v PAŔÍŽI, Spréva v BERLÍNĚ, Dunaj mezi VÍDNÍ / BRATISLAVOU / BUDAPEŠTÍ, na soutok tří řek (PASOV), Rýn mezi
Bingenskou dírou a městem KOBLENZ
• na ostrovy: ostrov hraběte Monte Christa IF, ostrov
termálů ISCHIE (Poseidonovy zahrady), CAPRI (vila
Axela Muntheho, Tiberiova vila, člunem do proslulé
Modré jeskyně nebo okolo ostrova), na Boromejské
ostrovy nebo ostrovy Brissago (Lago di Maggiore)
• po jezerech: Severoitalská jezera: Lago di Garda,
Lago di Ledro, Lago d Iseo, jezera SOLNÉ KOMORY,
Neziderské jezero, bavorské Königssee či Chiemsee
• po přístavech: HAMBURK, ROTTERDAM
• po kanálech a lagunách: BENÁTSKÁ LAGUNA
s ostrovy Muran, Burano a Torcello, BRUGGY
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OSN, EU a národní parlamenty
• ŽENEVA, areál evropského centra OSN,
hotel Beau-Rivage, místo, kde se rodilo masarykovské Československo
• BRUSEL či STRASBOURG s návštěvou Evropského parlamentu
• Berlínský Bundestag
• Parlamenty Rakouska, Maďarska či Švýcarska
Unikátní vědecká či výrobní zařízení
• PAŘÍŽ, exkurze do vědeckého parku La Villette, Národní knihovny, Arab. institutu ad.
• TEMELÍN/DUKOVANY, exkurze do jaderné
elektrárny
• ŽENEVA, exkurze do největší podzemní fyzikální laboratoře světa CERN
• DLOUHE STRÁNĚ, exkurze do unikátní přečerpávací vodní elektrárny
• ŽENEVA a okolí, exkurze do manufaktury
na výrobu hodinek
• BOLZANO, slavný jeskynní člověk Ötzi
• lodní zdvihadlo Schiffshebewerk, největší
lodní zdvihadlo ve své době (1934) na světě
• LINEC, Ars Electronica Center, expozice virtuálního světa
• ŠVÝCARSKO, exkurze do manufaktury na výrobu
alpských rohů (horn), čokolády Schuh (Interlaken)
Slavnosti v Česku i Evropě
• BENÁTKY, Karneval masek (únor), Regata
Storica, slavnost gondoliérů a veslařů na
Canale Grande (září)
• FRANCKÉ ŠVÝCARSKO, velikonoční tradice
zdobení kašen květinami a kraslicemi
• HARZ, slavnosti čarodějnic (duben)
• Vlčnovská jízda králů (květen)
• narcisový festival v Solné komoře (květen)
• DÜRNSTEIN, slavnost Slunovratu s večerním
ohňostrojem (červen)
• DEBRECEN, krojované slavnosti květin (srpen)
• RIBEAUVILLÉ, slavnost trubačů s průvodem alegorických vozů a rytířů na koních (září)
• Znojemské a jiná vinobraní (září)
• TOKAJ, vinobraní (září)
• ALPY, oslavy Almů (horských luk), shánění
vypasených stád dobytka do údolí (září)
• BÉKÉSCSABA, klobásové slavnosti (říjen)
Umění: výstavy, operní, divadelní aj.představení
• DRÁŽĎANY, exkurze do Semperovy opery
či nově otevřené části zdejšího zámku
• VÍDEŇ, návštěva divadel (Opera, Burgtheatr,
Theater a/d. Wien), muzikálů, příležitostných
výstav v Albertině, v MuzeumQuartier, Belvederu,
zábavní komplex Práter
• VERONA, představení některé ze slavných
oper v Aréně

• PROVENCE, cesta po galeriích a muzeích za
věhlasnými malíři: Chagall (Nice), Matisse
(Nice, Vence), Léger (Biot), Picasso (Antibes, Vallauris), Renoir (Cagnes sur Mer)
• BENÁTKY, Muzeum Peggy Guggenheimové,
Bienále výtvarného umění (1x za dva roky)
• PAŘÍŽ, kabaret Moulin-Rouge, Paradis
Latin, Lapin Agile, Madame Aerthur aj.
• Operetní festival na hladině Neziderského jezera
• SANKT MARGARETHEN, divadelní představení / pašijové hry pod širým nebem římského lomu
• SALCBURK, komorní koncert: pevnost, mramorový sál zámku Mirabel, románský klášter sv. Petra
Gastronomie, místa vonící vínem a tymiánem
• HAMBURK, nedělní Fischmakt, rybí trh, který
nepostrádá atmosféru místního koloritu
• VÍDEŇ, posezení v některé ze slavných kaváren (Landtmann, Griensteidl, Central, Hawelka),
cukráren (Demmel), restaurací (Sperl, Einstein,
Figel-Müller, Servus)
• SALCBURK, Mozart Dinner: exkluzívní večeře s dobovou živou hudbou a pěveckým
duetem mezi jednotlivými chody večeře
• BRUGGY, exkurze do výrony pralinek
• BUDAPEŠŤ, návštěva některé z vyhlášených
palačinkáren, lidových hospod (csárd) či kaváren (Gerbaud, Múvesz, Vian ad.)
• SLOVINSKO: exkurze do údolí Vipava s vyhlášenými víny, borůvkovicí
• BRATISLAVA, posezení v některé kavárně
(Malecon, Mayer, Steam Cafe Carlton)
• MAĎARSKO, ochutnávka místních vín:
Olaszrizling (Vlašský ryzlink), Kéknyelö, Szürkebarát (Šedý mnich)
• NIZOZEMSKO, exkurze do farmy na výrobu sýrů (Alida Houve), květinového trhu
semen a cibulí (na Single), brusírny diamantů
(Coster Diamonds) či keramiky fajáns (Delft)
• ALKMAAR, EDAM, GOUDA, návštěva proslavených sýrových trhů
• ŽENEVSKÉ JEZERO, Vinorama Lavaux zasvěcená vínu k ochutnávce a prodeji
• BURGENLANDSKO: posezení v některé ze
zahradních restaurací s gáblíkem dobrého jídla
a degustací kvalitního vína
• SALCBURK, Mozartovská místa se stříbrnými koulemi a kavárnou Thomaseli
• BERCHTESGADEN, exkurze do likérky Enzian s ochutnávkou
UNESCO
• v textu u zájezdů jsou zdůrazněny kulturní a přírodní
objekty dědictví UNESCO na trase, na konci každé
kapitoly nechybí jejich přehled (stav 2009)

www.toulkyevropou.cz
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KOLEGOVÉ A SPOLUPRACOVNÍCI

Kolegové a spolupracovníci
Jaromír Adamec, historik umění
a výtvarný publicista, kterému se
již v rozkvětu mládí stalo cestování
osudovým koníčkem a v dobách
neblahých mu dokonce, co průvodci Čedoku, pomohlo zajistit
existenci. Procestoval velký kus
světa a odborné poznatky z půlstoleté průvodcovské praxe mu
sloužily i v jeho vlastní profesi: v 60. letech (a po rehabilitaci znovu až do roku 2002) přednášel dějiny umění
na PedF UK v Praze. Je autorem několika knih a několika
set článků s kulturně historickou tématikou, dlouhá léta
působil jako lektor Klubu přátel výtvarného umění, švýcarského Lehrervereinu a německé Volkshochschule, byl
redaktorem čtrnáctidenníku Ateliér.
Zdeněk Blahůšek, absolvent
geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze se zálibou v postupném objevování odlehlejších
oblastí světa - Himálaj, Nepál či
Tibet, větry bičovaná horstva Patagonie, Chile, Argentiny, Bolívie,
Peru či Mexika, vystupuje na chilské sopky a pobývá pod soptícím
Popocatépetlem. Putuje za památkami pouštěmi i pohořími Maroka a zdolává nejvyšší horu Sev. Afriky
(Džebel Toubkal). Na svých cestách především fotografuje, výsledkem jsou reprezentativní publikace:
Národní parky Evropy, Velká kniha památek
UNESCO, Nejkrásnější alpské silnice,... více než 200
článků s cestovatelskou tématikou. Fotoarchiv autora
obsahuje na 20 000 kvalitních záběrů z procestovaných zemí celého světa.
Miroslav Hrdlička, fyzicky
zralý, duchem však mlád, vystudoval geografii na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Celý život
toužil cestovat a to se mu splnilo:
je spoluzakladatelem Klubu železničních cestovatelů, v roce
1991 založil Cestovní kancelář
geografických exkurzí (Geops)
a v roce 2008 CK Toulky Evropou.cz zaměřené na evropské
cesty za poznáním, uměním a přírodou. Je autorem desítek článků popularizujících cestovní ruch a spoluautorem s kolegy zde uvedenými několika knižních průvodců,
pravidelně provází atypické poznávací zájezdy po Evropě. Ve funkci člena prezídia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur vydává internetové Aktuality.
www.toulkyevropou.cz

Tomio Okamura,
kolega z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, její
mluvčí a viceprezident,
velký a známý propagátor cestovního ruchu
- jeho komentářům
prakticky
nemáte
zvláště v letní sezóně
kam uniknout. Široké
portfolio Tomiových aktivit by zabralo stránky: manager
úspěšné cestovní kanceláře, která vozí do Česka každoročně více než 100 tisíc Japonců, vystupoval ve většině známých pořadů nejen České televize, naposledy
v několika řadách seriálu Den D; pravidelně pořádá
kulturní akce pro širokou veřejnost převážně dobročinného či charitativního charakteru - koncerty, kimonové
průvody Prahou, zdarma ve své prodejně vede i kurzy
vaření s ochutnávkou. Na jaře letošního roku mu vyšla
kniha Český sen, která bilancuje dosavadní úspěchy
založené na vytrvalosti, pracovitosti či poctivosti, vlastnosti které v sobě může objevit každý z nás.
Jan Stěnička, vysokoškolské
technické vzdělání získal na
ČVUT Praha a pracuje jako odborník na akustiku a vibrace,
historii a umění absolvoval na
Karlově univerzitě. Optimista,
který pochybuje a tím objevuje...vždy a všude, ve svém
okolí i vzdálené cizině. Jako
průvodce působí již od r.1974.
S láskou k lidem provádí nejraději ve městech, která
nejvíce zná, především v rodné Praze, ale také ve
Vídni a Paříži, kde žil. Zaměřuje se především na
umění a architekturu 19. - 20. století a jejich souvislosti
a návaznosti na současný životní styl. Funkcionalismus
je pro něj i životní filosofie.V cizích městech a zemích
se soustřeďuje na charakteristická genia loci. Má také
20 let praxe s vlastní cestovní kanceláří Prajan+A. Hovoří plynně rusky, německy, anglicky a francouzsky.
Martin Lihm,
dopravce s dlouholetou tradicí po
cestách všedních
i svátečních blízké mu jsou
zejména poznávací, sportovní, školní, svatební aj. cesty v tuzemsku
a zahraničí, provozuje též pravidelnou autobusovou
dopravu. Dopravu si u něj můžete objednat nejlépe
na mailové adrese: autobusy.lihm@volny.cz, nebo mu
raději zavolejte na 602 561 112.
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TÉMATICKÉ ZÁJEZDY V ROCE 2011

- chalupy: Englhof, zřejmě původní sídlo celého
rozvětveného rodu, Wiechs, chalupa na Gundelsbergu (obývaná rodinou Dientzen. do roku 1943),
Litzeldorf, chalupa Oberulpoint, Sankt Margarethen,
lehký výstup k samotě Guggenberg, rodišti Kryštofa Dientzenhofera
- Flintsbach, kostel a fara, nenáročný výstup k poutnímu kostelíku na Petersbergu a Kufstein, město s hraničním hradem na pomezi Bavorska a Tyrol
- Passau, Carlo Lurago, chrám sv. Štěpána s největšími varhanami na světě
Altötting, historické centrum s památnou kaplí Panny
Marie, Marktl am Inn, rodiště papeže Benedikta
XVI., Wasserburg, Rosenheim, prohlídka města
s cennými patricijskými domy a ulicemi s původní dlažbou z plzeňského náměstí

Mažinotova linie v Čechách - I. část
(Ing. Stěnička), 1denní, podzim 2011, předpokládaná cena 560 Kč

Vivat Mozart!: Vídeň hudební i kulinářská (Dr. Hrdlička), 2denní, jaro 2011,
předpokládaná cena 2.600 Kč
- s večerním open-air koncertem Vídeňských filharmoniků v zahradách Schönbrunnu (zdarma)
- návštěva známých vídeňských restaurací (Sperl, FiglMüller, Servus), cukráren či kaváren (Demel, Griensteidl, Hawelka, Sacher apod.)
- Vídeň v průřezu stavebních stylů a odlehčené formě
příběhů: Johann Lukas von Hildebrandt, Johann Bernhard Fischer z Erlachu, Otto Wagner, Gustav Klimt,
Friedensreich Hundertwasser

Česko-německé Sudety I.: Chodsko
a Bavorsko (Ing. Stěnička), 3denní, jaro
2011, předpokládaná cena 2.700 Kč
- Horšovský Týn, Postřekov, Trhanov, Lomikarův zámek (Wolf Maxmilián Laminger) s obrazárnou
Karla a Jaroslava Špillarů, Klenčí pod Čerchovem,
muzeum J.Š. Baara Waldmuenchen, barokní mariánské poutní místo Grafenkirchen, hrad se dvěma
podhradími, zámecká zahrada, hradní kaple sv.Kateřiny Čachrov, apod
- Domažlice, Poběžovice, zámek - muzeum krásné
exotické šlechtičny Mitsuko Aoyama, Neukirchen bei
hl. Blut, benediktinské opatství Hohenwerth, nejstarší bavorské kamenná rozhledna Grafenwiesen,
poutní dominanta kraje sv. Trojice od G.Dienzenhofer
(bratr K.I.D.) Koetzling, vodní zámek s ornitologickou
sbírkou Chamerau, Cham, Weiding, strážní hrad
v ruinách Furth im Wald, Chodov, keramická dílna
Pec, ateliery mnohých moderních umělců (Jiřincová,
Špillar, Hlobilová atd.) Výhledy nad Újezdem,
město bez obyvatel Všeruby ad.

Drážďany a krušnohorské stříbro
(Dr. Adamec), 3denní, jaro 2011, předpokládaná cena 2.600 Kč
- Bad Schandau, malebné historické městečko na
přístupu do Saského Švýcarska, Königstein, návštěva
renesanční a barokní pevnosti na místě české pohraničního hradu
- vláčkem po tzv. Sächsische Semmeringbahn
s četnými viadukty a tunely do Sebnitz, Burg Hohnstein, zastávka u někdejšího hradu Berků z Dubé,
Burg Stolpen, exteriéry, původně gotický hrad, později domácí vězení hraběnky Coselové, favoritky Augusta Silného, Pirna, starobylé, kdysi české město
s řadou památek a slavným pozdně gotickým kostelem
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Schloß Pillnitz, pozdně barokní letní sídlo Augusta
Silného
- Meißen, prastaré město s množstvím památek a mohutným středověkým hradem Albrechta Míšeňského,
sídlo světoznámé porcelánky (exkurze), Moritzburg,
původně renesanční lovecký zámek saských kurfiřtů
Dresden, informativní prohlídka sídelního města saských kurfiřtů, slavná „Florencie na Labi“, množství renesančních a barokních památek a slavné umělecké
sbírky (návštěva)
- Grumbach, fotostop u renesančního vesnického
kostelíka, Freiberg, prastaré hornické městečko
s malebnými uličkami a množstvím památek, návštěva
kostela se slavnou „Tulipánovou kazatelnou“ a cenným portálem
Dorfhain, návštěva stříbrného dolu, Dippoldiswalde, městečko se stanicí populární úzkokolejky
vedoucí k souběžně se silnicí na Cínovec, Altenberg, návštěva stříbrného dolu a muzea těžby Cínovec

Příběhy blízké i vzdálené na březích
Ženevského jezera (Dr. Hrdlička),
6denní, září 2011, předpokládaná cena
6.500 Kč
Cesta Vás zavede do míst osudů okolo jezera takových
velikánů jakými byli např.:
- Charlie Chaplin, Igor Stravinský, Freddie Mercury,
Yoko Ono, rakouská císařovna Sisi, či T.G.M., Jan Palach, Lord Byron, odkazy Le Corbusiera, Henriho Nestlé, Henri Dunanta (zakladatel Červeného kříže),
Pierra de Coubertina a dalších velikánů.

Ke kolébce Dientzenhoferů (Dr. Adamec), 3denní, podzim 2011, předpokládaná cena 3.600 Kč
ve šlépějích předků slavné stavitelské rodiny:

- Straubing, historické centrum se dvěma kostely
spjatými s Wolfgangem Dientzenhoferem, Amberg,
bydliště a působiště Wolfganga Dientzenhofera, autora několika zdejších staveb, Speinshart, klášterní
komplex vybudovaný podle návrhů Wolfganga Dientzenhofera, Waldsassen, klášterní kostel, dílo pražského Abrahama Leuthnera a bratří Jiřího a Kryštofa
Dientzenhoferových, Kappel, poutní kostel, stavba
Jiřího Dientzenhofera, Cheb, zastávka u opevnění
chebského hradu, jednoho z prvních děl mladého
Kryštofa Dientzenhofera v Čechách
- Gmund am Tegernsee a Tegernsee se slavným
klášterem

Josefov, barokní pevnost postavená podle plánů francouzského architekta Vaubana, kasematy, vojenský
hřbitov, muzeum pevnostní techniky, zrekonstruovaný
srub Březinka (pův. stav z r. 1938), pevnost Dobrošov, dělostřelecký srub, Jurkovičova Jiráskova
chata s rozhlednou, originální bunkr Babí, pěchotní
srub Montace, zastávka na kávu při řece Metuji
„V pekle“ (Jurkovič), obhlídka posledního pěchotního
srubu Jeřáb
II. část - pevnost Hanička • III.část – Králíky

Východní Čechy – kraj těhotný génii
(Ing. Stěnička) 1denní, podzim 2011, předpokládaná cena 550 Kč
Chlumec nad Cidlinou, rodiště V. Klicpery a malíře
B. Kubišty, rodáka z Kratinoh, Hradec Králové,
návštěva u Petroffů
Jaroměř-Josefov, rodné domy malíře J .Šímy a spisovatele M.Ivanova, Opočno, rodný dům malíře F.
Kupky a nedaleká Dobruška F.L. Věka, Náchod, rodiště spisovatele J. Škvoreckého a architekta J. Letzela,
Jiráskův Hronov, Malé Svatoňovice bratří Čapků
a Dvůr Králové, rodný dům O. Guttfreunda, R.A.
Dvorského, Hořice v Podkrkonoší, učiliště nejslavnějších českých sochařů, Sobotka, rodiště Fráni
Šrámka

Památky Napoleonových bitev v severních Čechách (Ing. Stěnička) 1denní,
podzim 2011, předpokládaná cena
450 Kč
Jednodenní výlet s obhlídkou válečných památníků napoleonských bitev v souvislosti s jeho porážkou v bitvě
Národů, v říjnu 1813 u Lipska. Trasa povede přes Ústí
nad Labem, Děčín a Teplice (architektura empírové
doby), fotostopy u pomníků: Nakléřov, pomníky
generála Kleista a císaře Napoleona, Varvažov, pruský a rakouský pomník, Žandov, Vandammův pomník,
Chlumec, Jubilejní pomník, bitva u Chlumce a Přestanova, Stradov, Francouzský pomník a Juchtova kaple,
Ruský pomník mezi Přestanovem a Unčínem ad.

Vlastivědné vycházky po Praze
s Ing. Janem Stěničkou
- cesty, při kterých poznáte Prahu, jak jste ji
dosud neznali.
- zahrnují příběhy pražských domů, osudy jejich majitelů, nechybí magie pražských věží a zvonů, představí
se Vám změny, kterými prošla pražská architektura
v průběhu času za posledních více než 100 let
Nejen o nich, ale i o chystaných cestách se můžete dozvědět z internetového měsíčníku Toulavé
dálky, který si můžete (zdarma!) objednat na mailové
adrese: kolektivy@toulkyevropou.cz.
www.toulkyevropou.cz

www.toulkyevropou.cz

Zákazník může odstoupit od CS kdykoli bez udání důvodů a to pouze písemně a naprosto jednoznačnou formou. Za den
odstoupení od CS ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK písemně doručena informace o
zrušení jeho účasti na zájezdu. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné (stornopoplatek)
a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené CS.
Odstoupí-li zákazník od CS na základě nesouhlasu se změnou CS, kterou navrhla CK, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené CS, aniž by byl zákazník povinen
platit CS odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
5.7 Při uzavření nové CS se v uvedených případech platby uskutečněné na základě původní CS považují za platby podle
nové CS. Je-li cena nového zájezdu nižší, než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je CK povinna tento rozdíl bez
zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.
6. Odstupné
6.1 Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dnů ode dne oznámení CK do začátku zájezdu (poskytnutí
první služby). Den nahlášení a den poskytnutí první služby se nezapočítává.
Výše odstupného za každou jednotlivou osobu činí:
46 dní a více před rozhodnou skutečností 500 Kč
45 dní až 31 dní30 % z celkové ceny objednaných služeb
30 dní až 15 dní60 % z celkové ceny objednaných služeb
14 dní až 8 dní 80 % z celkové ceny objednaných služeb
7 dnů a méně 100 % z celkové ceny objednaných služeb
6.2 V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či jiných příčin na straně
zákazníka, činí odstupné 100 % z ceny. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100 % z ceny nevyčerpaných
služeb a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem. Pokud prokazatelně vynaložené náklady
a výdaje CK za zákazníka ke dni odstoupení od CS převyšují odstupné stanovené procentním výpočtem, zvyšuje se toto odstupné na hodnotu těchto výdajů Při zrušení účasti bude zákazníkovi vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o výše
uvedené odstupné. Sazby odstupného se vztahují i na doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu.
7. Odpovědnost cestovní kanceláře a reklamace
7.1 CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývající z uzavřené CS bez ohledu na to, zda tyto závazky mají
být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. Jestliže zákazník zjistí,
že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v katalogu a v případných upřesňujících informačních materiálech,
může uplatnit své právo na reklamaci.
7.2 Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od ukončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.
7.3 Již v průběhu zájezdu lze vadu služeb reklamovat u vedoucího zájezdu (průvodce). Jestliže není možné zjednat nápravu ihned, sepíše vedoucí s účastníkem záznam obsahující: osobní údaje účastníka, předmět reklamace a případný
požadavek na její vyřízení.
7.4 CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě,
že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.
7.5 CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto
škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:
zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat
nebo nebyla nevyhnutelná,
- neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
7.6 V případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí, je CK povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc dle svých možností.
CK neručí: za majetek účastníků zájezdu v případě jeho poškození, ztráty či krádeže, za případné zpoždění autobusové,
trajektové nebo letecké dopravy z technických či dopravně provozních důvodů (např. přetížené koridory atd.) a neručí
za škody, které tímto zákazníkům vzniknou.
8. Porušení cestovní smlouvy v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas,
nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže
se k tomu CS zavázala, je povinna provést bez zbytečného odkladu taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat.
Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality, než uvedených
v cestovní smlouvě, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
Jestliže opatření podle předchozího odstavce nelze učinit nebo je zákazník nepřijme, musí CK bez zbytečného odkladu
vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout zákazníkovi dopravu
zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a
stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle cestovní
smlouvy, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně v případě, že byla doprava uskutečněna za nižší náklady.
9. Podmínky realizace zájezdu, zvláštní podmínky pro účast na zájezdu
9.1 Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Tato skutečnost je uvedena v katalogu
nebo ve smlouvě. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního
počtu zákazníků nejpozději 10 dní před stanoveným datem poskytnutí první služby.
CK může zájezd zrušit s ohledem na mimořádné situace v cílových nebo tranzitních zemích, zejména z důvodu války,
politických nebo odborových protestů či stávek a z dalších důvodů, které by mohly mít vliv na bezproblémový průběh
zájezdu a bezpečnost jeho účastníků.
CK může v katalogu nebo v CS stanovit zvláštní podmínky, které musí zákazník splňovat pro účast na konkrétním
zájezdu. Pokud se zákazník dozví, že není v jeho moci podmínky splnit, může oznámit náhradní osobu, která předepsaným podmínkám vyhovuje (pasové a vízové formality).
V uvedených případech obdrží zákazník veškeré provedené úhrady bez zbytečného odkladu. Nárok na další náhrady a
odškodnění z tohoto důvodu je vyloučen.
10. Závěrečná ustanovení
10.1 Zákazník podpisem CS stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s obsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999Sb., podmínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit CK. Zákazník bere na vědomí, že pojistné
podmínky a odstupné jsou nedílnou součástí CS, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch
kterých tuto CS uzavírá.
10.2 Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů.
10.3 Zákazník je povinen zajistit si cestovní doklady (platnost pasu min. 6 měsíců od termínu ukončení zájezdu), víza (pokud
jsou třeba) a další náležitosti potřebné pro vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení o vakcinaci aj.).
10.4 Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů uvedených v této smlouvě v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. pro
potřeby CK a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a
tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této cestovní smlouvě.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Toulky Evropou.cz (dále jen CK) a zákazníkem (účastníkem zájezdu) se řídí ustanoveními zákonů č. 40/1964 Sb., č.159/1999 Sb., touto smlouvou a dalšími sjednanými podmínkami.
1. Uzavření cestovní smlouvy
Cestovní smlouva (dále jen CS) zákazník uzavírá buď osobně přímo se statutárním zástupcem CK nebo prostřednictvím
obchodního zástupce, který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci.
CS se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
CS nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu zákazníkem, zaplacením zálohy nebo ceny zájezdu a následně podpisem
CK, která tím stvrzuje zařazení zákazníka do zájezdu.
CS musí být uzavřena písemnou formou, za kterou je považováno doručení podepsané CS do CK osobně, poštou, faxem,
e-mailem či jinými elektronickými prostředky (dle § 852 a § 40, odst. 3. a 4. Občanského zákoníku).
1.2 Zákazník podpisem CS nebo objednávky stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všemi body těchto všeobecných smluvních podmínek a to i ve prospěch dalších osob uvedených v CS, pro které CS sjednává. Podpisem CS zákazník rovněž
stvrzuje, že se seznámil s přesným zněním popisu zájezdu.
1.3 CS zákazník podává na formuláři CK a zároveň doloží prokazatelným způsobem (např. kopií pokladní složenky)
zaplacení zálohy na zájezd. Po přijetí CS zašle CK zákazníkovi jeho kopii CS a vyúčtování zaplacené zálohy.
1.4 Zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu uvedenou v CS. Nároky na slevy uplatňuje zákazník sám při sjednávání CS. Slevy nelze bez souhlasu CK uplatnit dodatečně.
1.5 Pokud zákazník uzavírá CS ve prospěch dalších osob, stvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob pověření jednat
jejich jménem a souhlas uzavřít tuto CS a poskytnout osobní údaje těchto osob CK ke shromáždění a zpracování. Dále
se zákazník jménem těchto osob zavazuje za splnění jejich závazků vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu a
předání potřebných informací) a za předání jejich osobních dat při uzavírání CS (především jméno, datum narození,
adresu, příp. číslo pasu) nutných pro evidenci těchto osob v CK a pro zařazení do zájezdu. Pokud uzavírá CS ve prospěch
osoby mladší 18 let, je jejím zákonným zástupcem a souhlasí s její účastí na zájezdu.
1.6 Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v informaci o zájezdu, především požadavky
na vybavení. CK má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v informacích k zájezdu. V případě, kdy dojde k vyloučení zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v podrobných pokynech nebo těchto smluvních
podmínek zákazníkem, nemá zákazník nárok na uplatnění jakýchkoliv nároků stran škod či reklamací.
2. Sjednané služby, jejich cena a úhrada
CS specifikuje druh a rozsah sjednaných služeb. Další podmínky jsou uvedeny zpravidla v nabídkovém letáku, příp. katalogu. Liší-li se údaj v nabídce od údaje uvedeném v cestovní smlouvě, má přednost cestovní smlouva.
Ceny zájezdů jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH. Závazná je vždy ta cena, která je uvedena v CS. Cena zájezdu
zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v odstavci „Cena zahrnuje“. Cena nezahrnuje zejména náklady
nepovinné či variabilní, např. fakultativní výlety, vstupné do památkových objektů, bazénů, exkurze apod.
Zákazníkovi vzniká právo účasti na zájezdu CK zaplacením ceny zájezdu. Její úhradu je možné provést ve splátkách, na
kterých se obě strany, CK a zákazník, dohodnou a v písemné podobě zaznamenají do CS. Doplatek musí být uhrazen nejpozději do 30 dnů před poskytnutím první objednané služby. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy byla celá částka připsána
ve prospěch CK. Nebude-li provedena celá úhrada včas, je CK oprávněna od cestovní smlouvy odstoupit. Je-li zájezd objednán
v době kratší než 30 dní před jeho zahájením, je zákazník povinen provést celou úhradu již při uzavření cestovní smlouvy.
CK neručí za ceny služeb, které nejsou v CS zahrnuty do ceny zájezdu (jsou za příplatek) a které neposkytuje přímo CA.
Tyto služby jsou uvedeny v CS jako informativní; poskytovatel této služby může tyto ceny kdykoliv zvýšit bez předchozího
oznámení, příp. se na místě dohodne jiná cena vyplývající ze množstevní slevy apod.
3. Zvýšení ceny zájezdu
3.1 CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou v CS, pokud dojde před zahájením zájezdu ke zvýšení o více než 10 % u:
- ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
- plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, pokud jsou zahnuty do ceny zájezdu
- směného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně
dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.
3.2 CK musí zákazníka písemně informovat o zvýšení ceny nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník souhlasí
s právem CK zvýšit cenu zájezdu ve výše uvedených nezbytných případech a zavazuje se rozdíl uhradit. Zvýšení ceny
z důvodu uvedeného v bodě 3.1 není považováno za důvod k odstoupení od CS.
4. Jiné změny podmínek cestovní smlouvy a sjednaných služeb
4.1 Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky CS (např. uzavírka komunikace,
živelná pohroma v objektu, který se má navštívit) zrušení může navrhnout zákazníkovi změnu CS. Pokud navrhovaná
změna CS vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má právo se rozhodnout,
zda se změnou CS souhlasí, nebo zda od CS odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5
dnů od doručení návrhu na změnu CS zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
4.2 CK neručí za plné dodržení programu zejména v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, války, nepříznivých povětrnostních podmínek, dopravních kolapsů apod., vážného onemocnění nebo úrazu či úmrtí účastníka či vedoucího zájezdu (průvodce), zdržení na hranicích či v dopravních zácpách a v dalších mimořádných případech.
Průvodce má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, zejména
vzhledem k zajištění bezpečnosti účastníků. Změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení oproti textu v
nabídkovém letáku či katalogu se nepovažuje za změnu programu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí
být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje CK
zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od CS bez povinnosti uhradit
odstupné, ledaže jde o změny podstatné. Podstatnými změnami se rozumí: zásadní změna místa ubytování, významná
úprava programu či trasy zájezdu (týká-li se více než 20 % doby jeho trvání).
4.3 Požaduje-li zákazník změnu druhu, rozsahu nebo termínu poskytnutí objednávaných služeb, je nutno nejdříve odstoupit
od původní cestovní smlouvy a sjednat cestovní smlouvu novou. CK vzniká v tomto případě nárok na úhradu odstupného.
5. Odstoupení od cestovní smlouvy
5.1 CK může před zahájením zájezdu od CS odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen
zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu
podle zrušené cestovní smlouvy.
Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve
výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
CK se může zprostit odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v souladu s ustanovením o nedosažení minimálního počtu osob potřebných pro jeho
realizaci nebo v důsledku neodvratitelné události, která nemohla cestovní kancelář zabránit ani při vynaložení veškerého
úsilí, které lze na ní spravedlivě požadovat.

