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Vážení přátelé,

dostáváte do rukou náš nový katalog zájezdů na již 27. sezónu. Tradičně v naší na-
bídce opět převažují poznávací zájezdy za exotikou do celého světa. Tak jako kaž-
dý rok i do nové sezóny jsme se snažili připravit řadu nových zájezdů do exotiky  
a vylepšit stávající. V roce 2020/21 s námi můžete nově cestovat na zájezdy: KLDR, 
Velká sibiřská cesta, To nejlepší ze severního Ománu, Bahrajn - Kuvajt - Katar, Ja-
majka. V menší míře nabízíme i poznávací zájezdy v Evropě (Madeira, Gran Canaria, 
Tenerife, Island). Pro milovníky hor, trekaře jsou to pak především zájezdy do Nepálu, 
podívat se můžete i do Pákistánu pod K2 a Nanga Parbat, do Ruska (Kavkaz, Kam-

čatka) či do Kyrgyzstánu (Ťan Šan) a Bhútánu. Zájezdy jsou doprovázeny českým 
průvodcem, jezdíme v malých skupinách 7-16 klientů, výjimečně větších. Aktuál-
ní informace o našich zájezdech naleznete na našich stránkách www.karavela.cz,  
ev. i na facebooku přístupném z hlavní stránky. Nabídka zájezdů je bohatá, je jen na 
Vás kam se rozhodnete vyrazit za poznáním. My Vám k tomu přejeme hodně příjem-
ných zážitků, pohody a šťastné návraty.

Petr Modráček, vedoucí CK Karavela

CESTOVNÍ KANCELÁŘ KARAVELA SE PŘEDSTAVUJE 
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JAK SE PŘIHLÁSIT NA ZÁJEZD
Místo v zájezdu si můžete rezervovat nejlépe pomocí rezervačního formuláře (u termínu zájezdu 
tlačítkem rezervovat), dále telefonicky, mailem nebo osobně. Rezervace platí max. 10 dní. Do sta-
novené doby předejte nebo zašlete vyplněnou a podepsanou smlouvu o zájezdu/potvrzení zájezdu a 
uhraďte zálohu (ev. plnou cenu zájezdu v době kratší než 30 dní před odjezdem zájezdu). Zájezd lze 
zaplatit v hotovosti přímo v CK, převodem z vlastního konta na účet CK: 107-3301450287/0100, 
ev. pomocí pokladní složenky Komerční banky na kterékoli pobočce KB. Variabilním symbolem je 
prvních šest čísel rodného čísla (před lomítkem) + kód zájezdu. Konstantní symbol je při převodu - 
308, při platbě pokl. slož. KB - 1379.
Záloha je minimálně 30 % z ceny zájezdu. U zájezdů do hodnoty 60 000 Kč je záloha většinou do výše 
20 000 Kč, tam kde cena letenky přesahuje částku 20 000 Kč je záloha rovnající se ceně letenky.  
U zájezdů do Jižní Ameriky a na Nový Zéland je záloha minim. 30 000 Kč, do Austrálie 40/47 000 Kč, 
Oceánie minim. 50 000 Kč vzhledem k cenám letenek. V případě uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 
30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové 
ceny zájezdu. Poplatek 780/2 100 Kč, resp. 144 Kč za připojištění STORNO se hradí se zálohou.
Platby ze zahraničí
Adresát: CK Karavela s.r.o., Petrohradská 10, 101 00 Praha 10
Adresa banky: Komerční banka, Vladivostocká 2, 101 01 Praha 10
IBAN: CZ4701000001073301450287 
SWIFT: KOMBCZPPXXX
V bance nahlásit účtování jako zahraniční SEPA platbu v EURO (převod ze zemí Eurozóny).

SLEVY NA NAŠE ZÁJEZDY AŽ 10 %
Slevy a) - d) lze sčítat
a) First minute: u zájezdů získáte nejvyšší slevu 4 % při nákupu zájezdu více jak 6 měsíců před od-
jezdem, nižší slevu 2 % v období nákupu 3-6 měsíců před odjezdem, méně než 3 měsíce do odjezdu 
se sleva First minute nevypisuje. Slevy se neposkytují z cen prodloužení zájezdů a z příplatků (víza, 
pojištění, jednolůžkové pokoje ap.).
b) Věrnostní sleva: 1 % z ceny zájezdu pro Vás, kdo jste byli s námi na zájezdu v roce 2018 či 2019  
a byli jste přihlášeni přímo v CK Karavela.
c) Sleva pro seniory (věk nad 65 let), učitele (na základě ITIC), studenty SŠ/VŠ (na základě ISIC, in-
dexu), děti do 15 let, lékaře (s dostatečně vybavenou lékárnou s možností poskytnutí první pomoci) 
činí 1 % z ceny zájezdu.
d) Skupinová sleva: při počtu 4-5 osob náleží sleva 1 %, při počtu 6-7 osob sleva 2 %, při počtu  
8 a více osob sleva 4 % z ceny zájezdu (platí při společném zaslání smluv a platby zálohy).
e) Last minute: nelze sčítat s žádnou další slevou.

PROPLÁCÍME JÍZDNÉ NA LETIŠTĚ A ZPĚT
Ke stávajícím slevám máte od nás další bonus. Proplatíme Vám jízdné na letiště v Praze a zpět do částky 
400 Kč (proplácíme pouze vlakové či autobusové jízdenky). Stačí po zájezdu nejpozději do 14 dnů zaslat 
doklady (mailem či poštou) a peníze Vám převedeme na účet.

POJIŠTĚNÍ CK PROTI ÚPADKU
CK Karavela s.r.o. je pojištěna ve smyslu zákona 159/1999 Sb. proti případnému úpadku. Pojistná 
smlouva je uzavřena s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. se sídlem v Praze. Číslo pojistné 
smlouvy: 0201900122. Originál smlouvy je uložen v CK a je možné jej předložit zákazníkovi. Při 
uzavření smlouvy o zájezdu/potvrzení zájezdu obdrží zákazník doklad o pojištění.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V cenách většiny zájezdů CK Karavela je zahrnuto cestovní pojištění. Toto pojištění je  poskytováno na 
základě smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnou (produkt TURISTA). Pojištění zahrnuje: léčebné vý-
lohy v zahraničí, kryjící náklady až do výše 6 000 000 Kč (Svět), ev. 3 000 000 Kč (Evropa), úrazové po-
jištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění zavazadel (Svět - 50 000 Kč, Evropa - 20 000 Kč). Klienti 
nad 70 let věku mají pojištění bez příplatku. Možné pojištění stornopoplatků do výše 100 000/150 000 Kč 
(Svět, poplatek 780/2 100 Kč) a do výše 15 000 Kč (Evropa, poplatek 144 Kč). U storna (Svět) je dále 
pojištěna právní ochrana (20 000 Kč), nevyužitá dovolená (15 000 Kč) a přerušená cesta (20 000 Kč).  
V případě storna je plnění pojišťovnou ve výši 80 %. Při likvidaci pojistné události je v přímém vztahu 
k zákazníkovi pojišťovna. Upozorňujeme na skutečnost, že pojištění nekryje sportovní činnost. Do-
poručujeme připojištění u náročné vysokohorské turistiky, trekingu. Poplatek 780 Kč, resp. 144 Kč 
za připojištění STORNO se hradí se zálohou.

LETECKÉ ZÁJEZDY 
Celková cena leteckého zájezdu obsahuje mezinárodní letenku, letištní taxy, místní dopravu, dle po-
třeby místní lety, ubytování, služby průvodce, poj. léčeb. výloh vč. storna (ne vždy u náročné VHT)  
a případně další vyjmenované služby. Víza nejsou většinou v ceně zájezdu. U mnoha destinací se 
víza vyřizují přímo na letišti či na hranici. Tam, kde je nutné vyřídit víza dopředu informujeme o této 
situaci klienta. Klient si může víza vyřídit sám nebo je zajistí na požádání naše CK. O výši poplatků 
informujeme. Odletové taxy, které se hradí na některých letištích při odletu si klient hradí sám. Při 
uzavírání smlouvy je klient seznámen s celkovou cenou zájezdu. Odlety mohou být i z jiného letiště 
než Praha (Mnichov, Vídeň ap.). V tomto případě CK zajišťuje dopravu mikrobusem, autobusovou 
linkou nebo vlakem. Za tuto dopravu klient neplatí. U leteckých zájezdů může dojít k posunu termínu 
o několik dní s ohledem na možnosti letecké přepravy. S touto eventualitou je nutné počítat. CK  
o této změně informuje co nejdříve, jak je možné.
Smlouvu o zájezdu doporučujeme uzavřít s předstihem. Nenechávejte přihlášení na poslední chvíli. 
V cenách zájezdů je letenka kalkulována za průměrnou nákupní cenu. V případě pozdního přihlášení 

a nákupu letenky za vyšší cenu bude účtován doplatek. U některých zájezdů je vzhledem k nutnosti 
vyřizování některých povolení uzávěrka nejpozději 2 měsíce před odletem. Využívejte možnosti ná-
kupu zájezdu za cenu first minute, vzhledem k nutnému zajišťování služeb od partnerů a zajištění 
zájezdu v zahraničí budou last minute vyhlašovány výjimečně.

PASY, VÍZA 
Pro všechny cesty potřebujete pas s platností minim. 6 měsíců po vycestování z destinace. V opač-
ném případě je nutné včas zažádat o nový pas. Doba vyřízení nového biometrického pasu s platností 
10 let může být až 1 měsíc za poplatek 600 Kč. Pokud potřebujete pas vyřídit rychleji, lze to do 6 
dní, platnost pasu je také na 10 let, ale poplatek je 4 000 Kč. Pro vyřízení víz je nutný platný cestovní 
pas s dostatečným počtem volných listů pro udělení víz. O potřebném počtu volných listů informuje 
CK. Za případné nedostatky s platností pasu a počtem volných stran nese plnou odpovědnost klient. 
Pasy se po vyřízení víza předávají při odbavení zájezdu na letišti či na jiném místě před odjezdem, 
ev. dle dohody před odjezdem v kanceláři CK.

OČKOVÁNÍ, LÉKY
Při cestách mimo Evropu se doporučují některá očkování. Základem je očkování proti žloutence 
(hepatitidě) typu A (B). Dále dle jednotlivých oblastí a doporučení ze strany center cestovní medicíny 
jsou nejčastěji realizována další očkování proti tyfu, meningokokové meningitidě, žluté zimnici (do 
některých oblastí povinné) a antimalarická profylaxe. 
V případě, že užíváte pravidelně nějaké léky, vezměte si je s sebou v dostatečném množství na celou 
dobu pobytu. Při letecké přepravě je mějte s sebou v příručním zavazadle.

UBYTOVÁNÍ 
U leteckých zájezdů jsou zajišťovány hotely, penziony, hostely, ubytovny. Ubytování je především ve 
dvoulůžkových pokojích většinou  se soc. zařízením. V horských oblastech může být ubytování i ve 
vícelůžkových pokojích se společným soc. zařízením.

STRAVOVÁNÍ 
Stravování je vždy upřesněno u jednotlivých zájezdů. Případně vhodné stravování na místě poradí 
průvodce.

POKYNY K ZÁJEZDŮM 
Důležité informace k zájezdům/předsmluvní podmínky obdržíte současně při přihlášení na zájezd. 
Upřesňující informace ohledně přesného rozpisu letů obdržíte s dostatečným předstihem (minim.  
3 týdny před odjezdem, většinou i dříve).

SEDADLA V LETADLE, KOMPENZACE ZA ZPOŽDĚNÍ
Ve většině případů se na letenky pro zájezdy dělají skupinové rezervace, v takových případech nelze 
zajistit konkrétní místa v letadle. Letecká společnost řeší sektory v letadle, kam skupinu usadí. 
Zajištění požadovaných sedadel dopředu není někdy možné či je zpoplatněno. Ve většině případů 
společnosti umožňují výběr sedadel zdarma až 48-24 hodin před odletem. Můžeme vám poskytnout 
číslo elektronické letenky a rezervační kód abyste si mohli v rámci on-line check-in zajistit místa v 
letadle dle svého zájmu. Výběr sedadel je případně možné řešit při check-in na letišti při odbavení.    
V případě zpoždění letu je možné zažádat o kompenzaci. Předáme Vám link, přes který můžete 
zažádat o kompenzaci u příslušné letecké společnosti (formulář v angličtině) nebo  můžete využít 
služby firmy click2claim, která se tímto profesionálně zabývá a prověří nárok na kompenzaci. Jsou 
2 možnosti - v případě úhrady poplatku 49 Kč před zájezdem, produkt Travel Asistent,  obdržíte tel. 
číslo, na kterém můžete konzultovat při cestě jakékoliv problémy se zpožděním či zrušením letu  
a nároky na stravu, ubytování a následně při vymáhání kompenzace je provize firmy 19 % nebo pro-
dukt Travel Standard - po ukončení cesty zjištění nároku na kompenzaci a provize z vymožené kom-
penzace je 20 %. Vstup přes http://www.click2claim.eu/ap/karavela 

DOPRAVA NA LETIŠTĚ, PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ,  
UBYTOVÁNÍ U LETIŠTĚ  
Informace o dopravním spojení pražskou veřejnou dopravou na letiště naleznete na stránkách:  
www.dpp.cz/doprava-na-letiste/.
Parkování si můžete rezervovat na webech goparking.cz, smileparking.cz nebo aeroparking.cz.
Ubytování u letiště za rozumnou cenu nabízí Hostel Modrá. V případě potřeby doporučujeme rezer-
vovat včas na booking.com.

SLEDUJTE WWW.KARAVELA.CZ A NÁŠ FACEBOOK
Novinky, First Minute a Last Minute můžete sledovat na našem webu, další aktuality na Facebooku 
přístupném z úvodní stránky webu.

INFORMACE

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

CK KARAVELA S.R.O.  
Petrohradská 10, 101 00 Praha 10 - Vršovice
tel. 271 745 237, 271 747 985, 603 466 895

sídlo: Smetanova 894, 539 01 Hlinsko
(nezasílat korespondenci)

e-mail: karavela@karavela.cz
www.karavela.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po–čt 9.00–12.00, 13.00–17.00
pá  9.00–12.00

PŘEDNÁŠKY
Připravujeme pro vás cestovatelské přednášky, které se budou konat v prostorách kavárny.  
Pracovna & Laskafe, Vlkova 628/36, Praha 3 - Žižkov. Program přednášek budeme zveřejňovat 
na našem webu www.karavela.cz. Všichni jste srdečně zváni.



Kouzlo dálek a exotiky vychutnáme v jedné z nejkrásnějších a nejzajímavějších zemí  
jihovýchodní Asie. Země úsměvů, jak se Thajsku přezdívá, oplývá množstvím památek  
a nádhernou přírodou. Začneme prohlídkou Bangkoku a okolí, poté se vydáme na sever. 
Navštívíme bývalá královská města Ayutthayu a Sukhotai. V NP Khao Yai máme velkou 
šanci spatřit divoké slony a mnoho dalších zvířat. Navštívíme „růži severu“ - příjemné 
město Chiang Mai a jeho okolí. Nejsevernějším místem našeho putování bude oblast 
Zlatého trojúhelníku na hranicích s Barmou a Laosem. Zde se projedeme člunem po 
veletoku Mekongu. Na závěr budeme relaxovat  v jižním Thajsku na plážích  
v oblasti Krabi. Možnost prodloužení zájezdu o Kambodžu.

THAJSKO
 VELKÝ OKRUH (KAMBODŽA)

 1.–2. den  odlet do Bangkoku, ubytování v centru, chrám Wat Saket a výstup na Golden 
Mount (Zlatá hora) s nádhernou vyhlídkou na město, Památník demokracie, Wat Rajanad-
da s 36 m vysokým „železným pavilonem“ Loh Prasat, známá ulice Khao San s místními 
lahůdkami a spoustou ovoce 
 3. den  celodenní prohlídka Bangkoku - ráno možnost fakult. vyjížďky po kanálech 
(klongy), královská louka Sanam Luang, Wat Arun - chrám Ranních červánků s khmer-
ským prangem, plavba rychlou lodí po řece Chao Phraya, Wat Traimit - chrám Zlatého 
Buddhy s 3 m vysokou sochou Buddhy z ryzího zlata (5,5 tuny), procházka pulsující čín-
skou čtvrtí,  Wat Pho - chrám Ležícího Buddhy se 46 m dlouhou sochou Buddhy, nejstarší 
chrám v Bangkoku, královský palác a Wat Phra Kaeo - chrám Smaragdového Buddhy s 
nejposvátnější soškou celého Thajska, rozsáhlá galerie 178 maleb s příběhem Ramaki-
enu, základní pilíř města, večer dle zájmu návštěva tržnice a erotického centra Pat Pong 
 4. den  přejezd do bývalého hl. města Siamu, Ayutthayi (UNESCO) - příjemný parkový 
areál s jezírky a mnoha chrámy, navštívíme Wat Phra Ram, královský Wat Phra Si Sa-
nphet, Viharn Mongkol Bopit s obří sochou sedícího Buddhy, Wat Mahathat s hlavou 
Buddhy zarostlou v kořenech posvátného stromu, přejezd vlakem do města Pak Chong 
 5. den  NP Khao Yai (UNESCO) - návštěva nejstaršího národního parku v Thajsku (zal. 
1962), pět různých ekosystémů vč. monzunového pralesa, visitor centrum, krátký trek  
(4 km) pralesem okolo vodopádu Pha Kluai Mai k nádhernému vodopádu Haew Suwat 
(točila se zde scéna k filmu Pláž s DiCapriem), vyhlídková věž, v parku možno vidět divo-
ké slony, medvědy, sambary, gibony, makaky, zoborožce, …
 6. den  přejezd přes Saraburi do Lopburi - v ulicích se prohání množství makaků („opičí 
město“), chrám Wat Mahathat, San Phra Karn s opičím eldorádem, khmérský chrám Phra 
Prang Sam Yod, hindská svatyně Prang Khaek, palác krále Naraie - muzeum, přejezd 
do Phitsanuloku - večerní pohoda na nábřeží řeky Nan, restaurace nad řekou, noční trh 
 7. den  přejezd do Sukhotai (UNESCO) - klenot thajského království, historický park s mnoha 
chrámy, Wat Mahathat, khmérský prang Wat Sri Sawai, Wat Sra Sri aj., přejezd do města 
Chiang Mai
 8. den  Chiang Mai - centrum severu na řece Ping, prohlídka starého města, nejstarší 
chrám Wat Chiang Man z r. 1296, Wat Phra Sing, Wat Chedi Luang, vyjížďka do hor 
ke klášteru Wat Doi Suthep (nejkrásnější v Thajsku), nádherné výhledy na Chiang Mai  
a okolí, večer návštěva nočního bazaru
 9. den  údolí Mae Sa - návštěva výcvikového centra slonů, orchidejové a motýlí farmy, 

San Kamphaeng - vesnice tradičních řemesel (výroba slunečníků, hedvábí, keramiky, 
brusírna drahokamů, aj.), vesnice Karenů, jízda na slonech, fakult. jízda na bambuso-
vých vorech
 10. den  buddhistické jeskyně Tham Chiang Dao,  cesta pralesem ke klášteru v nádher-
né poloze,  Thaton - městečko v malebné krajině při hranici s Barmou, klášter, obrovské 
sochy Buddhů, výstup ke stúpě s nádhernými výhledy na okolní krajinu
 11. den  malebnou kopcovitou krajinou s osadami horských kmenů do Mae Salongu na 
barmské hranici - vesnice s čínskou komunitou (Malá Čína), barvitá tržnice se zbožím 
z Číny, prodavačky v krojích etnik Hmong, Akha, čajové plantáže, dle zájmu návštěva 
vesnice  Padaungů - „dlouhokrkých žen“ nosících těžké mosazné spirály okolo krku, 
plavba člunem po řece Mae Kok do Chiang Rai - procházka městem, chrám Wat Phra 
Kaew, noční bazar
 12. den  výlet minivanem do centra oblasti Zlatého trojúhelníku - úžasný Wat Rong Khun 
(White Palace) poblíž Chiang Raie, staré sídelní město Chiang Saen se zbytky hradeb, 
chrámy, Ban Sop Ruak - hranice Thajska s Barmou a Laosem, muzeum opia, plavba po 
veletoku Mekongu do Laosu - ochutnávka tradiční lao lao pálenky a místních piv, hranič-
ní město Mae Sai - klášter Doi Wao s vyhlídkou do Barmy, návrat do Chiang Rai
 13.–16. den  odlet z Chiang Rai do Krabi na jihu Thajska, scénická krajina u Ao Nangu, 
oblast bizarních vápencových útvarů na moři i na pevnině, relaxace, koupání, (možnost 
fakult. výletů okolo malebných ostrovů s možností šnorchlování, ostrovy Phi-Phi, ev. NP 
Phang-Nga s ostrovem Jamese Bonda nebo ve vnitrozemí Hot Springs - Emerald Lake 
- Tiger Cave), odlet z Krabi do Bangkoku
 17.–18. den  výlet s návštěvou plovoucího trhu v Damnoen Saduak, Kanchanaburi - 
procházka po mostě přes řeku Kwai, muzeum války JEATH a válečný hřbitov, čínský 
chrám, Nakhom Pathom - nejvyšší buddhistická stúpa světa Phra Pathom (127 m), zpět 
do Bangkoku, odlet a návrat do ČR

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ - KAMBODŽA
Navštívíte fascinující Angkor Wat, hlavní město Phnom Penh, relaxovat budete na pří-
jemných plážích v letovisku Sihanoukville.
 18.–19. den  busem z Bangkoku do Kambodže; Siem Reap - celodenní návštěva rozsáh-
lého areálu bývalého hl. města khmérských králů Angkor Watu (UNESCO) a Angkor Thomu 
- 130 paláců a chrámů uprostřed džungle (9.-14. stol.), Bayon s reliéfy tváří, Baphuon, 
Sloní terasa, terasa krále Lepera, chrám Ta Prohm prorostlý kořenovými systémy mohut-
ných vlnovců, pozorování západu slunce z chrámové hory Phnom Bakheng
 20.–22. den  vyhlídková plavba rychlou lodí po řece a jezeře Tonle Sap (cestou plovoucí 
rybářské vesnice) do hl. města Phnom Penhu - muzeum genocidy Tuol Sleng (mučírna 
a vězení Rudých Khmerů), Killing Fields, královský palác se stříbrnou pagodou, kláštery 
Wat Ounalom a Wat Phnom, tržiště, přejezd do Sihanoukville
 23.–24. den  letovisko Sihanoukville - odpočinek na pláži (2 dny), možnost projížďky 
na blízký ostrov
 25.–27. den  přesun do Bangkoku přes Koh Kong, Trat, individ. volno, nákupy, odlet zpět do 
ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 17 000 Kč,  u termínu 26.12.-12.1. - 21 000 Kč), 
místní dopravu (autobus, minibus, songthaew, vlak, taxi, plavbu člunem po řece Chao 
Phraya, Mae Kok a Mekong, u prodl. plavbu lodí po řece a jezeře Tonle Sap), místní lety 
Chiang Rai - Krabi a Krabi - Bangkok, jízdu na slonech, ubytování (15/24x turist. hotel, 
penzion - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace), stravování (někde může 
být snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  kambodžské vízum (35 USD na hranici), jednolůžkový pokoj  
(4 500/6 500 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

011 6.2.-23.2. (3.3.) 18/27 dní 50 990/63 990 Kč

012 5.11.-22.11. (1.12.) 18/27 dní 50 990/63 990 Kč

013 26.12.-12.1. (21.1.) 2021 18/27 dní 55 990/68 990 Kč

014 4.2.-21.2. (2.3.) 2021 18/27 dní 50 990/63 990 Kč

4 www.karavela.cz

ASIE | POZNÁVACÍ | EXOTIKA

THAJSKO

Bangkok

Khao Yai

Sukhothai

Krabi

Golden Triangle

Chiang Mai
Chiang Rai



Oproti severnímu okruhu je tento zájezd zaměřen především na pobyt 
u moře a přírodu. Navštívíme jedny z nejkrásnějších míst jižního Thaj-
ska na pobřeží Andamanského moře. Oblast Krabi, ostrovy Lanta, Phi 

Phi a Phuket Vás nadchnou. 

JIŽNÍ THAJSKO
PŘÍRODA, PLÁŽE, OSTROVY

 1.–2. den  odlet do Bangkoku, ubytování v centru, chrám Wat Saket a výstup na Golden 
Mount (Zlatá hora) s nádhernou vyhlídkou na město, Památník demokracie, Wat Rajanad-
da s 36 m vysokým „železným pavilonem“ Loh Prasat, známá ulice Khao San s místními 
lahůdkami a spoustou ovoce
 3. den  celodenní prohlídka Bangkoku - ráno možnost fakult. vyjížďky po kanálech 
(klongy), královská louka Sanam Luang, Wat Arun - chrám Ranních červánků s khmer-
ským prangem, plavba rychlou lodí po řece Chao Phraya, Wat Traimit - chrám Zlatého 
Buddhy s 3 m vysokou sochou Buddhy z ryzího zlata (5,5 tuny), procházka pulsující 
čínskou čtvrtí,  Wat Pho - chrám Ležícího Buddhy se 46 m dlouhou sochou Buddhy, 
nejstarší chrám v Bangkoku, královský palác a Wat Phra Kaeo - chrám Smaragdového 
Buddhy s nejposvátnější soškou celého Thajska, rozsáhlá galerie 178 maleb s příběhem 
Ramakienu, základní pilíř města 
 4. den  výlet vlakem do bývalého hl. města Siamu, Ayutthayi (UNESCO) - příjemný par-
kový areál s jezírky a mnoha chrámy, navštívíme Wat Phra Ram, Wat Phra Si Sanphet, 
Viharn Mongkol Bopit s obří sochou sedícího Buddhy, Wat Mahathat s hlavou Buddhy 
zarostlou v kořenech posvátného stromu, Bang Pa In - venkovská rezidence králů, krás-
ně upravený areál s jezírky, paláci a pavilony, evropská, thajská i čínská architektura, 
návrat do Bangkoku 
 5. den  výlet s návštěvou plovoucího trhu v Damnoen Saduak, Kanchanaburi - procházka 
po mostě přes řeku Kwai, muzeum války JEATH a válečný hřbitov, jízda po „železnici 
smrti“ do Nam Toku (železnici budovali Japonci z Thajska do Barmy v l. 1942-3).
6. den  výlet do NP Erawan - sedmistupňový vodopád Erawan, možnost koupání, Nakhom 
Pathom - nejvyšší buddhistická stúpa světa Phra Pathom (127 m), návrat do Bangkoku
 7. den  přelet z Bangkoku na jih do Krabi, transfer do městečka Ao Nangu - scénická krajina 
na pobřeží Andamanského moře s bizarními vápencovými útvary (mogoty) na moři i na pev-
nině, relaxace, koupání, thajská masáž
 8. den  celodenní výlet na blízký poloostrov Railay - plavba člunem k plážím Railay a Phra 
Nang,  jedna z nejkrásnějších přírodních lokalit v Thajsku, relaxace, nádherné koupání ve 
smaragdově zbarvených vodách moře i za odlivu, Princeznina jeskyně, možnost kratších  
i delších vycházek po východním pobřeží poloostrova s porosty mangovů, pro aktivnější 
možnost výstupu strmou pěšinkou na vápencový útes s nádhernou vyhlídkou a k Princez-
nině jezírku nebo pralesem přes kopec k pláži Ton Sai, setkání s opičkami - makaky, večer 
plavba zpět do Ao Nangu
 9. den  Ao Nang - pobyt u moře nebo možnost celodenních fakult. výletů se šnorchlová-
ním na blízké ostrovy (Poda s obeplutím Chicken Island, Hong - jeden z nejkrásnějších  
v Andamanském moři), ev do NP Phang-Nga s návštěvou ostrova Jamese Bonda a mus-
limské vesnice Koh Panyi stojící na dřevěných kůlech v mořské zátoce
 10. den  celodenní výlet, Susan Hoi (Hřbitov lastur) - 75 mil. let staré kamenné plotny na 
pobřeží, složené ze skořápek lastur, lesní klášter Wat Tham Sua (Klášter Tygří jeskyně) 
mezi vápencovými útesy, možnost výstupu po 1237 schodech na vyhlídku s rozhledem 
na fascinující krajinu Krabi nebo lehčí vycházka roklí s pralesem se stromy s trojstran-
nými nadzemními „kořeny“, vycházka pralesem k přírodnímu Smaragdovému jezírku 
(Emerald Pool) s možností koupání, Modré jezírko (Blue Pool)
 11.–12. den  plavba lodí na ostrov Lanta - pobyt na nejoblíbenější pláži Hat Khlong 
Dao či Ao Phra-Ae (Long Beach), městečko Ban Sala Dan s tržnicemi, procházka pů-
vodní rybářskou osadou, výlet do jižní části ostrova - původní přístav Old Lanta Town  
s čínskou architekturou a vycházka k vodopádu, možnost potápění, ev. vypůjčení malé-
ho motocyklu a návštěvy jeskyně Tham Mai Kaew
 13. den  plavba na kouzelný ostrov Phi Phi Don - další z top lokalit v Andamanském moři, 
nádherné pláže, průzračná voda, možný výstup na vyhlídku s panoramatickým pohledem 
na ostrov, výlet lodí na sousední menší ostrov Phi Phi Leh - slavná pláž Maya Bay, kde se 
točila Pláž s Leonardem di Capriem, plavba okolo Vikingské jeskyně, zpět na Phi Phi Don

 14.–15. den  plavba na největší thajský ostrov Phuket - procházka starým městem 
Phuket s čínsko-portugalskou architekturou, čínský chrám Jui Tui, chrám Wat Chalong - 
jeden z největších buddh. chrámů na Phuketu, obrovská socha sedícího Buddhy (45 m), 
koupání a relaxace na pláži Patong či Karon

16.–17. den  přejezd na letiště Phuket, odlet přes Bangkok do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místního letu Bangkok-Krabi a Phuket-Bang-
kok (limit 19 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus, vlak, loď, MHD, taxi), plavbu po řece 
Chao Phraya, na ostrov Phi Phi Leh, plavby lodí Krabi-Lanta, Lanta-Phi Phi, Phi Phi-Phuket, 
ubytování (14x turist. hotel, u moře ev. bungalovy,  dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím  
a klimatizací), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (14x, 6 500 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

021 17.1.-2.2. 17 dní 49 990 Kč

022 21.11.-7.12. 17 dní 49 990 Kč

023 15.1.-31.1.2021 17 dní 49 990 Kč

5www.karavela.cz
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Pohodlná cesta po Barmě minivanem. Šarmantní Yangon, posvátná 
pagoda skrytá v pralese, úchvatná krasová oblast u Hpa An, scénic-
ká krajina okolo jezera Inle, královský Mandalay, plavba po řece 
Iravádí, jeskynní systém Peik Chin Hmyaung, tisíce chrámů  
a pagod v Baganu, mystická Mt. Popa.

BARMA 
(MYANMAR)

 1.–3. den  odlet do Yangonu - 2000 let stará pagoda Sule v centru města, obklopená 
koloniální architekturou, fascinující zlatá pagoda Shwedagon (údajně více zlata než  
v britských bankách), neopakovatelná atmosféra večerních obřadů, pokorné zástupy 
věřících, dým vonných tyčinek, pagoda Botataung na břehu řeky, se schránkou se zá-
hadnými ostatky, jezerní park s obří zlatou kopií královské lodě, cestou do Baga na-
jdeme chvilku na zastávku u spojeneckého válečného hřbitova Taukkyan, místa pietní 
vzpomínky na hrůzy druhé světové války, Bago - nejvyšší zlatá pagoda Shwemawdaw, 
historická socha ležícího Buddhy (55 m), vedle které věřící postavili ještě jednu, úplně 
novou a delší, rekonstrukce zlaceného královského paláce, zastavíme u monumentu 
čtyř sedících Buddhů, přejezd pod Zlatou skálu 
 4.–6. den  jízda na korbě terénního náklaďáčku pralesem do hor, Kyaiktiyo - barmské 
poutní místo se známým pozlaceným „viklanem“, nepravděpodobnou hříčku rovnováhy 
a vzpouru proti zemské přitažlivosti má prý na svědomí Buddhův správně vyvážený vlas, 
Hpa An s buddhistickými jeskyněmi (při troše štěstí s mračny netopýrů vylétajícími na 
večerní lov) a fascinujícím klášterem Kyauk Kalat se svatyní na štíhlé skalní jehle, pře-
jezd na nocleh do někdejšího královského města Taungoo 
 7.–8. den  přejezd se zastávkou v hl. městě Naypyidaw, vystavěném na „zelené louce“, 
možnost  prohlídky muzea drahokamů, dle benevolence místní ostrahy průjezd až 20ti 
proudou příjezdovou silnicí k monstróznímu sjezdovému paláci, horské městečko Ka-
law, jednodenní trek v Šánských horách borovými lesy, rýžovišti i čajovými plantážemi 
za horským kmenem Palaungů, poobědváme čapátí v „hospůdce na vyhlídce“ u pohos-
tinné rodiny, která se do zdejších hor přestěhovala z Nepálu 
 9. den  přejezd k jezeru Inle se zastávkou v posvátných jeskyních Pindaya - série skal-
ních dómů naplněných více než šesti tisíci sošek Buddhů, významné poutní místo bu-
ddhistů celého světa, stihneme navštívit i některou ze zdejších dílniček na výrobu ručního 
papíru, návštěva vinice u jezera Inle
 10. den  celodenní výlet na člunu po jezeře Inle - rybářské vesnice, dřevěné domky 
postavené na pilotech nad vodou, zdejší kultura Intha je proslulá zručností, navštívíme 
některé manufaktury, tkalcovskou dílnu „žirafích žen“, dámy s těžkými kovovými kruhy 
na krku předvedou tradiční výrobu látek, necháme se zasvětit do tajů výroby „lotosového 
hedvábí“ a tradičních barmských doutníků, budeme obdivovat mistrovství stříbrotepců  
a šperkařů, navštívíme klášter, uvidíme v akci zdejší slavné rybáře, pádlující vestoje 
nohou, popřípadě pádlující „zahradníky“, pěstující květiny a zeleninu na plovoucích za-
hradách 
 11. den  přejezd do královského města Mandalay - z hor sjedeme do úrodného, teplého 
údolí řeky Iravádí, dle času zastávka v Palei u „Hadí pagody“, skuteční hadi, tři obří pythoni 
si zde hoví u sochy Buddhy

 12.–13. den  bývalé hl. město Mandalay a někdejší královská města v jeho okolí, na-
vštívíme královský palác obklopený dlouhými vodními příkopy, projdeme „největší knihu 
na světě“ - Kuthodaw Paya, navštívíme pagodu Mahamuni se slavnou sochou Buddhy  
a zázračnými sochami, ukořistěnými v Angkor Watu, stihneme i slavnou uličku kamení-
ků a sochařů, budeme pozorovat tisícovku mnichů, proudících v dlouhých řadách z ranní 
žebroty na oběd v klášteře Mahagandhayon, Amarapura - přejdeme jezero po nejdelším 
mostu z týkového dřeva a dojdeme až ke Kyauktawgyi Paya, pagodě proslavené nád-
hernými freskami, vyšplháme k pagodám na Mandalay Hill na místa, která prý navštívil 
sám Buddha Gautama a prorokoval vznik královského města, vypravíme se lodí po řece 
Iravádí do Mingunu k nejmohutnější barmské pagodě, odkud můžeme pozorovat pito-
reskní život na řece, hlavní dopravní tepně celé Barmy, v Mingunu je uložen i největší ne-
poškozený litý zvon na světě, můžete si vlézt i dovnitř a zkusit, co to udělá s vašimi uš-
ními bubínky, navštívíme i opuštěné královské město Sagaing - kopce nad řekou Iravádí 
jsou poseté pagodami, pohled do údolí patří k nezapomenutelným, mystickým zážitkům
 14. den  pobyt v přírodě v okolí někdejšího britského horského střediska Pyin U Lwin, 
vystoupáme rozsáhlým jeskynním systémem Peik Chin Hmyaung podél podzemní říč-
ky s vodopádky, projdeme dómy s přirozenou krápníkovou výzdobou i pitoreskními so-
chami draků a výjevy z barmské mytologie, až k buddhistické svatyni uprostřed hory, 
projdeme se kolem snadno přístupných kaskád Pwe Kauk, stihneme i co do převýšení 
náročnější procházku k divokým a mnohem impozantnějším vodopádům Anisakan,  
v případě dostatku času strávíme klidný večer v malebných, rozsáhlých botanických za-
hradách Kandawgyi, založených v koloniálních časech (průchozí ptačí voliéra, orchideje, 
muzeum motýlů, jezírka, skalky, ukázky vegetace bažin i pralesů)
 15.–16. den  přejezd do Baganu (UNESCO) - zřejmě nejúchvatnější místo v Barmě, 
tisíce chrámů a pagod nejrůznějších stavebních slohů zaplňují velkou planinu podél 
řeky Iravádí, architektonické skvosty od původních jednoduchých stúp z 8. stol. po im-
pozantní pahto vrcholného období, s labyrinty vnitřních chodeb a košatými, členitými 
„barokizujícími“ tvary, celodenní pobyt (možnost vypůjčení kola, podle možností - bývá 
dlouho dopředu plno - zajištění letu balonem), pozorování západu slunce z terasy pa-
gody, cestou do nebo z Baganu navštívíme mystickou sopečnou horu Mt. Popa, „Horu 
květin“ - specifické klima, klášter vystavěný na vrcholové plošině vysokého sopouchu 
(nazývaný „myanmarský Olymp“), věří se, že na skále sídlí nejmocnější duchové - nato-
vé, výstup po stovkách strmých schodů za doprovodu drzých opic - makaků
 17.–19. den  návrat do Yangonu, podle okolností a sjízdnosti silnic zpestřený zajíma-
vými zastávkami - např. u chatrčí výrobců palmového vína, kteří většinou rádi předvedou 
výstup po kmeni palmy, silnice se opravují a tak pravděpodobně stihneme návštěvu 
lokality bahenních sopek Jezera dračího dechu, nocleh v Pyay (Prome) s obří sochou 
sedícího Buddhy a slavnou pagodou Shwesandaw, malá ochutnávka vykopávek pradáv-
ného města Sri Ksetra i zastávka v Shwedaungu u svatyně „Buddhy zlatých brýlí“, v 
Yangonu individuální volno, případně dokončení prohlídky města, odlet a návrat do ČR
  Poznámka  podání přihlášek na zájezd nejpozději 4 týdny před odletem

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 19 000 Kč), dopravu (mikrobus s řidičem, člun, 
loď), ubytování (16 x turist. hotely, penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),  stra-
vování (na většině míst snídaně), plavbu člunem po jezeře Inle, plavbu lodí do Mingunu, 
trek, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  vízum (1 400 Kč), jednolůžkový pokoj (6 500 Kč), pojištění  
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

031 5.2.-23.2. 19 dní 60 990 Kč

032 18.11.-6.12. 19 dní 60 990 Kč

033 3.2.-21.2.2021 19 dní 60 990 Kč
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Vietnam - krásná a rozmanitá země s dlouhou historií. Země rý-
žových polí, hor a nekonečných písečných pláží. Země kde žije 

více jak 50 národnostních menšin s kořeny v Barmě, Thajsku, 
Laosu a Číně. Země se v posledních letech stává jednou  

z nejoblíbenějších turistických destinací Asie.  

VELKÁ CESTA 

VIETNAMEM
(KAMBODŽA)

 1.–2. den  odlet do Hanoje - dle času prohlídka starého města, jezero Navráceného 
meče Hoan Kiem s Chrámem Nefritové hory Den Ngoc Som a Želví věží
 3.–4. den  odjezd do oblasti Ha Long Bay - Dračí zátoka (UNESCO) - jedno z nejúchvat-
nějších míst ve Vietnamu, projížďka do oblasti tisíce ostrůvků (4x jídlo na lodi), prohlíd-
ka barevně osvětlené Jeskyně nebeského paláce Hang Thien Cung, po zpáteční plavbě  
k pobřeží se vrátíme zpět do Hanoje, večer odjezd vlakem na sever Vietnamu do hor na 
vietnamsko-čínskou hranici
 5. den  městečko Sapa - horské středisko v blízkosti nejvyšší hory Vietnamu - Fan Si 
Panu (3143 m), možnost výjezdu lanovkou na vrchol, v případě oblačnosti lehký treking 
po okolních vesničkách, kde žijí horské kmeny (Black Hmong, Red Dao) s původem  
v okolních zemích
 6.–10. den  cesta minibusem přes hory do nížiny - malebné scenérie, rýžová políčka, 
navštívíme národnostní menšiny na pomezí Vietnamu a Laosu, vycházka okolo Stří-
brného vodopádu (nejvyšší ve Vietnamu, cca 200 m), krátká túra v přírodní rezervaci 
Hoang Lien Son k vodopádu Love Falls, přejezd sedla Deo Tram Ton (1900 m), čajové 
plantáže v okolí města Lai Chau - návštěva tržnice, údolím řeky Na, Dien Bien Phu - 
navštěva bývalého bitevního pole, kde Francouzi prohráli rozhodující bitvu o vládu nad 
francouzskou Indočínou, památník, oblast kávových plantáží, Son La - návštěva staré 
francouzské věznice, cestou do Mai Chau plantáže manioku, přenocování v dřevěném 
domu na kůlech u kmene Bílých Thajců - večer taneční vystoupení místního folklorního 
souboru, ochutnávka rýžového vína, návrat do Hanoje oblastí pěstování cukrové třtiny, 
odpoledne volný program, odpočinek
 11. den  Hanoj - prohlídka města, Ho Či Minovo mauzoleum, prezidentský palác, Ho 
Či Minův domek na sloupech, Pagoda jednoho sloupu, Západní jezero s nejstarší ha-
nojskou pagodou Tran Quoc, Chrám literatury Van Mieu - první vietnamská univerzita 
založena r. 1075, návštěva proslulého Vodního loutkového divadla, večer odjezd vlakem
12. den  krasová oblast provincie Ninh Binh - plavba loďkami mezi rýžovišti a vápen-
covými homolemi (mogoty) s průjezdem jeskyněmi v oblasti Tam Coc, Hoa Lu - první 
sídelní místo vietnamských králů, svatyně krále Dinh Tien Hoanga, nejrozsáhlejší buddh. 
komplex JV Asie Bai Dinh - výstupové chodby se sochami 500 arhatů, největší bronzová 
socha Buddhy, zvon a studna v zemi, 100 m vysoká pagoda, noční přejezd vlakem do 
Hué
 13. den  Hué (UNESCO) - plavba lodí po Voňavé řece k pagodě Thien Mu a dále mini-
vanem k nejvelkolepějšímu ze všech císařských mauzoleí - hrobce císaře Minh Manga, 
prohlídka části citadely a císařského města - bývalé sídlo dynastie Nguyen
 14. den  zastávka u zátoky Vung An Cu s chovem ústřic, An Bang - svérázný hřbitov  
s pestrobarevnými mauzolei a honosnými hrobkami, cesta přes Hai Van Pass - za dob-
rého počasí nádherné výhledy na pobřeží Jihočínského moře, zastávka v Danangu, Mar-
ble Mountains (Mramorové hory) - prohlídka kamenické manufaktury, výstup na jeden z 
kopců k pagodě, několik jeskynních prostor se sochami Buddhů, nádherné výhledy do 
okolí, odjezd do Hoi An
 15.–16. den  prohlídka bývalého královského sídla My Son (UNESCO) - chrámy říše 
Champa (7.-13. stol.), prohlídka Hoi An (UNESCO) - návštěva historického jádra města, 
kde nalezneme stavby ovlivněné čínskou, japonskou, vietnamskou i evropskou archi-
tekturou (od 16. stol.), krytý japonský most, obchodnické domy Phung Hung a Tan Ky, 
čínský obecní dům, muzeum kupecké keramiky, tržnice, možnost zapůjčení kola a výlet 
k blízké pláži (cca 5 km), možnost fakult. výletu do horského resortu Ba Na - procházka 
po 150 m dlouhém Golden Bridge (Zlatý most) s nádhernými výhledy, noční přejezd 
vlakem do Nha Trangu
 17.–18. den  relaxace na plážích Jihočínského moře v Nha Trangu, volný pro-
gram, odpočinek, dle zájmu individ. prohlídka města a blízkého okolí (zajíma-
vosti dostupné levnou MHD) - katedrála, pagoda Long Son a obrovský Bílý Bu-
ddha, chamské věže Po Nagar, mys Hon Chong, tržnice, Oceánografický institut  
s množstvím nádrží a akvárií s ukázkami mořských ryb a dalších živočichů, kost-
rou velryby aj. dále možnost výletu lanovkou na ostrov Hon Tre s letoviskem Vin-
pearl - podmořské akvárium, zábavní park, večer odjezd vlakem do Saigonu 
 19. den  Ho Či Minovo město (Saigon) - prohlídka města, radnice, divadlo, katedrála 
Notre Dame, Palác sjednocení - dříve Prezidentský palác, Muzeum válečného dědictví, 

čínská čtvrť Cholon s tržnicí Binh Tay

 20. den  výlet ke chrámu víry sekty Cao Dai a ke známým tunelům Cu Chi z americko-
-vietnamské války

 21.–23. den  odjezd autobusem do městečka Mytho - vstupní brána do delty Mekongu, 
plavba loďkou po kanálu delty s návštěvou několika ostrůvků, nocleh ve městě Can Tho 
s příjemnou nábřežní promenádou, navštěva plovoucího marketu a zahrady tropického 
ovoce (víte na čem roste dračí ovoce - pitahaya?), večer návrat do Saigonu, odlet a 
návrat do ČR  

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ - KAMBODŽA
 23. den  přejezd busem ze Saigonu do Phnom Phenu 
 24. den  Phnom Penh - prohlídka hl. města, královský palác se stříbrnou pagodou, chrá-
my Wat Ounalom, Wat Phnom, muzeum genocidy Tuol Sleng (mučírna a vězení Rudých 
Khmerů), Kiling Fields
 25. den  přejezd busem do Siem Reapu, výlet člunem na jezero Tonle Sap - plovoucí 
rybářské vesnice
 26. den  celodenní návštěva areálu bývalého hl. města khmérských králů Angkor Watu  
a Angkor Thomu (UNESCO) - 130 paláců a chrámů uprostřed džungle (9.-14. stol.), Ba-
yon s reliéfy lidských tváří, Baphuon, Sloní terasa, terasa krále Lepera, chrám Ta Prohm 
prorostlý kořenovými systémy mohutných vlnovců, pozorování západu slunce z chrámo-
vé hory Phnom Bakheng 
 27.–29. den  přejezd do Bangkoku - ráno možnost fakult. vyjížďky po kanálech (klon-
gy), královský palác a Wat Phra Kaeo - chrám Smaragdového Buddhy, Wat Pho - chrám 
Ležícího Buddhy, Wat Arun - chrám Ranních červánků, Wat Traimit - chrám Zlatého 
Buddhy, China Town aj., odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus, taxi, 
lehátkový vlak, loď), ubytování (14x/20x turist. hotel a penzion - dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím, 1x vícelůžková ubytovna v domě na kůlech u Bílých Thajců, 1x dvoulůžková kajuta 
na lodi v Halong Bay, 4x lehátkový vlak), 4x jídlo při výletu do Halong Bay, průvodce, inform. 
materiály, cestovní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  vietnamské vízum (800 Kč), kambodžské vízum (na hranici  
35 USD), lanovku na Fan Si Pan (32 USD), jednolůžkový pokoj (4 500/6 500 Kč), pojištění 
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

041 1.2.-23.2. (29.2.) 23/29 dní 58 990/69 990 Kč

042 14.11.-6.12. (12.12.) 23/29 dní 58 990/69 990 Kč

043 16.1.-7.2. (13.2.) 2021 23/29 dní 58 990/69 990 Kč
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Vietnam je nádherná země plná protikladů. Kromě turisty objevených a hojně navštěvovaných míst, 
má toho ještě hodně co nabídnout. Vydejme se společně do horských oblastí severního Vietnamu, 
kde je turistický ruch dosud v plenkách. Má to své výhody i úskalí. Zájezd je určen pro ostřílené 
cestovatele, kteří jsou ochotni akceptovat jisté nepohodlí, delší náročnější cestu dopravními 
prostředky, ale odměnou jim jim bude dech beroucí krajina a setkání se zástupci místních 
etnických skupin, (Mong, Red Dao, Black Hmong, Nung, Tay, Thai, Black Lo Lo a dalších). 
Společně navštívíme místa, kde místní obyvatelé vítají turisty s úsměvem a otevřenou ná-
ručí. Na cestu se vydáme koncem září, kdy je severní Vietnam  obzvlášť půvabný. Rýžová 
pole přechází z oslnivě zelené ve žlutou a sklizeň rýže je v plném proudu. 

SEVERNÍ VIETNAM
PRO POKROČILÉ

 1.–2. den  odlet do Hanoje - dle času procházka k jezeru Hoan Kiem (Jezero navráce-
ného meče), možnost návštěvy chrámu Nefritové hory (Ngoc Son),  Želví věž (Thap Rua)  
 3. den  odjezd z Hanoje do oblasti čajových plantáží Thai Nguyen, kde se  pěstuje 
nejlepší zelený čaj ve Vietnamu, rekreační oblast Nui Coc Lake - jezero se nachází v NP 
Tam Dao, projížďka lodí po jezeře
 4.–5. den  odjezd do vesnice Pac Ngoi, ubytování v homestay místního etnika Tay, 
jeskyně Hua Ma Cave, prohlídka NP Ba Be - projížďka lodí po jezeře téhož jména, v okolí 
vrcholy okolo 1900 m, bohatá flora a fauna, cestou je možno pozorovat místní obyvatele 
Tay, prohlídka jeskyně Puong, možnost vyzkoušet místní grilované speciality, lodí  zpět, 

procházka k vodopádu Dau Dang, pozorování obyvatel Tay při práci na rýžových polích, 
vodní buvoli
 6.–7. den  přejezd do provincie Cao Bang, projedeme průsmykem Ma Phục, oblast je 
převážně kopcovitá, možnost návštěvy vesnic, kde žijí zástupci etnických skupin obyva-
tel, foto zastávky, pozorování sklizně rýže, Cao Bang - prohlídka města, tržnice, Ban Gioc 
- největší vietnamské vodopády  které se nachází na hranicích s Čínou (zde nazvané 
Detianské vodopády), vodopád je možno pozorovat z lodí, na kterých se k němu přepla-
víme, cestou zastávka u typických vodních mlýnů, místní zavlažovací systém, návštěva 
pagody Truc Lam Phat Tich, prohlídka jeskyně Nguom Ngao
 8. den  přejezd okresem Nguyen Bình, oblast známá pěstováním ovoce pitahaya („dračí 
ovoce“), Bao Lac - místní tržnice, etnikum Black Lo Lo, nejchudší část Vietnamu, silnice 
prochází velkým množstvím vesniček, kde žijí zástupci místních horských kmenů, ces-
tou fotozastávky, rýžová políčka
 9. den  Ma Pí Leng Pass - jeden z nejvýše položených průsmyků v zemi, návštěva  krá-
lovského paláce H´mong Dinh Vua Méo (Sa Phin), Lung Cu - rozhledna na dračí hoře, 
Dong Van Karst Plateau - projížďka úžasným geoparkem, krasové útvary staré téměř 
400 milionů let, oblast je domovem 17 etnických skupin, Dong Van - výstup na vyhlídku 
na město při západu slunce
 10. den  přejezd do provincie Ha Giang, zastávka v malebné vesnici Sung La - děti s kvě-
tinami, průjezd městem Yen Minh, vyhlídka Cong Troi Quan Bạ - Heaven Gate (brána do 
nebe), Nui Doi
 11. den  Ha Giang, delší přejezd na severozápad, cestou zastávky v místních vesnicích, 
prohlídka tržnic, zastávky na focení, rýžová pole, malebná horská krajina, skořicové 
plantáže
 12. den  Bac Ha - nejvyhlášenější nedělní market v oblasti, účastní se v hojném počtu 
zástupci místních etnických skupin, lidí z hor - Lao, Lu, Flower H´mong, Red Dao, ná-
vštěva Dinh Hoang A Tuong - H´Mong paláce, odjezd směr Sapa
 13. den  Sa Pa a okolí, celý den strávíme procházkou po rýžových polích ve společnosti 
etnických skupin, alternativně v případě dobrého počasí lanovkou na nejvyšší horu Fan 
Si Pan (3143 m)
 14. den  cestou podél Stříbrného vodopádu (100 m), přes nejvyšší silniční průsmyk  
v Indočíně Tram Ton (1900 m), zastávka u soustavy vodních mlýnků, Ban Bo, Lai Chau, 
čajové plantáže
 15. den  Mu Cang Chai - jedny z nejmalebnějších vesniček v oblasti, možnost sledovat 
zástupce místních etnik při práci na polích, sklizeň rýže v Che Cu Nha, v případě zájmu 
motorkou na La Pán Tan - vyhlášená fotovyhlídka, průsmyk Cao Pha, cesta horskými 
serpentinami do  města Nghia Lo - historické město, které připomíná odpor obyvatel 
Yen Bai proti francouzské agresi
 16. den  ekologická zóna Suoi Giang - prohlídka parku, kde rostou 30 m vysoké čajové 
stromy Tuyet, které mají 1 m v průměru a jsou staré 300 - 400 let, přejezd k jezeru Thac Ba
 17.–18. den  ráno možnost projížďky po jezeře Thac Ba, návrat do Hanoje, odlet a 
návrat do ČR
Alternativní program v případě špatného počasí s možným fakult. výletem do Hoa Lu
 15.–18. den  Mu Cang Chai - dopoledne projížďka do okolí, terasy rýžových polí, pře-
jezd do města Than Uyen, další den návrat do Hanoje, fakult. jednodenní výlet směr 
Ninh Binh, první sídelní místo vietnamských králů Hoa Lu a plavba sampanem krasovou 
oblastí Tam Coc, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (pronajatý mini-
van nebo bus s řidičem, taxi, člun), ubytování (15x, cca 7x turist. hotel a penzion - dvou-
lůžkové pokoje s příslušenstvím, cca 8x homestay - dvoulůžkové pokoje), 2 lodní výlety 
(Nui Coc Lake a Ba Be Lake), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  vietnamské vízum (800 Kč), jednolůžkový pokoj (3 500 Kč), lanov-
ku na Fan Si Pan (32 USD), fakult. výlet do Hoa Lu a Tam Coc (cca 35 USD), pojištění 
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

051 23.9.-10.10. 18 dní 57 990 Kč
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Bangkok - „město andělů“, Chiang Mai - „růže severu“, Zlatý 
trojúhelník, plavba po Mekongu, Luang Prabang, krasové 

jeskyně u Vang Viengu, Vientiane, Hanoj, Dračí zátoka s tisíci 
ostrůvky, královské město Hue, relaxace na pobřeží Jihočín-
ského moře, Saigon, delta Mekongu, Phnom Penh, khmérský 

Angkor Wat.

THAJSKO-LAOS 
VIETNAM-KAMBODŽA

 1.–3. den  odlet do  Bangkoku - královský palác se sochou Smaragdového Buddhy, 
chrám Wat Pho s 45 m dlouhou sochou ležícího Buddhy, chrám Wat Arun, čínská čtvrť, 
noční život v zábavní čtvrti Pat Pong, plavba po řece Chao Phraya 

 4.–6. den  půvabné severothajské město Chiang Mai - staré město s četnými chrámy  
a zbytky hradeb, lidové výrobky, noční trh, výlet na horu Doi Suthep (1676 m)  
s nádherným chrámem Wat Phra That, oblast tropických horských pralesů  Zlatého 
trojúhelníku  na thajsko-barmském pomezí, možnost jízdy na slonech a raftingu na 
bambusových vorech po řece Mae Sa, výcvikové centrum slonů, orchidejová farma

 7.–9. den  království „miliónu slonů“ Laos, plavba po Mekongu do královského města 
Luang Prabang (UNESCO) - jeden z největších chrámových komplexů v Asii, koloniální 
architektura, královský palác, výlet k vodopádům Kuang Si

 10.–11. den  průjezd hornatou krajinou s malebnými vesničkami a oblastí krasových 
skalních útvarů Vang Vieng, královské město Vientiane - starobylý chrám Wat Si Saket 
s tisíci soškami Buddhy, zlatá pagoda Pha That Luang, triumfální oblouk, Národní 
muzeum, přelet do vietnamské metropole Hanoje

 12.–14. den  Hanoj - staré město, jezero Navráceného meče s mostem Jitřních paprsků, 
Chrám literatury, areál Ho Či Minova mauzolea s  jeho domem, muzeem a pagodou 
Jednoho sloupu, vodní loutkové divadlo, plavba do Ha Long Bay - Dračí zátoky 
(UNESCO) s  více než třemi tisíci vápencovými ostrůvky ve tvaru homole, návštěva 
jeskyní, pozorování západu slunce, nocleh na ostrově Cat Ba, návrat do Hanoje

 15.–17. den  bývalé sídelní město dynastie Nguyen Hué (UNESCO) - císařský palác se 
Zakázaným městem, hrobky císaře Minh Manga a dalších panovníků, pagoda Thien Mu 
na břehu Voňavé řeky, kosmopolitní přístav Hoi An (UNESCO) - holandská, portugalská 
a čínská koloniální architektura, pozůstatky chrámového komplexu ze 4. stol. My Son 
(UNESCO)

 18.–19. den  cesta podél pobřeží Jihočínského moře do letoviska Nha Trang - odpočinek 
na písečných plážích, katedrála, pagoda Long Son s obřím Buddhou, chamské věže Po 
Nagar, možnost plavby po okolních ostrovech s koupáním

 20.–21. den  prohlídka Ho Či Minova Města (dříve Saigon) - Palác znovusjednocení, 
radnice, katedrála, pagoda Nefritového císaře, vyhlídka z mrakodrapu Bitexco, plavba 
lodí bludištěm říčních ramen v deltě Mekongu, rybářské vesničky s domy na kůlech  
a plovoucími trhy, nekonečná rýžová pole a plantáže kaučukovníků

 22.–23. den  odjezd do Kambodži, metropole Phnom Penh - Královský palác, Stříbrná 
pagoda, chrám Wat Ounalom, muzeum genocidy Tuol Sleng, tržiště

 24.–26. den  plavba rychlým člunem po řece a dále po jezeře Tonlé Sap až do Siem 
Reapu, bývalé hlavní město khmérských králů Angkor Wat (UNESCO) po staletí ztracené 
v džungli - 130 velmi zachovalých paláců a chrámů z 9.-14. stol. na ploše téměř  
200 km2, nejslavnější chrám Angkor Wat, Sloní terasa, kamenné reliéfy tváří v chrámu 
Bayon, chrám Ta Prohm prorostlý džunglí, vodní nádrže

 27.–28. den  odjezd do thajského Bangkoku, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (vlak, mikrobus, au-
tobus, loď, taxi, tuk-tuk), místní let Vientiane-Hanoj, ubytování (21x turist. hotel - dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím, 3x lehátkový vlak, 1x lehátkový bus), dvoudenní výlet po Halong Bay 
s 1x plnou penzí, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (21x, 6 400 Kč), vietnamské vízum (900 Kč), 
laoské vízum (na hranici 36 USD), kambodžské vízum (na hranici 35 USD), pojištění 
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

061 10.10.-6.11. 28 dní 59 990 Kč
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Další zájezd do oblasti jihovýchodní Asie. Nejdelší část programu věnujeme 
ještě stále neprávem opomíjenému Laosu. Poplujeme po Mekongu, navští-
víme královský Luang Prabang, hlavní město Vientiane, záhadnou Planinu 
džbánů i malebný jih. V Kambodži navštívíme úžasný Angkor Wat, hlavní 
město Phnom Penh a zrelaxujeme na báječných plážích v Sihanoukville. 
Na závěr nás čeká thajské hlavní město Bangkok.

THAJSKO-LAOS  
KAMBODŽA

 1.–2. den  odlet přes Bangkok na sever Thajska do Chiang Rai, dle zájmu noční bazar 
 3. den  Chiang Rai - chrám Wat Phra Kaew, cesta do centra oblasti Zlatého trojúhelníku, 
hraniční město Mae Sai - klášter s vyhlídkou do Barmy, Ban Sop Ruak - veletok Mekong 
na hranici s Barmou a Laosem, muzeum opia, staré sídelní město Chiang Saen se zbytky 
hradeb, chrámy
 4.–5. den  přívoz přes Mekong do Laosu, plavba rychlou lodí z Houay Say po Mekon-
gu do Luang Prabangu (UNESCO) - bývalé královské město v nádherné poloze v údolí 
Mekongu, Královský palác s muzeem, chrámy Wat Xieng Thong, Wat Mai, koloniální 
architektura, pozorování západu slunce z pahorku Phou Si
 6.–7. den  výlet k vodopádům  Kuang Si a plavba po Mekongu k buddhist. jeskyním Pak 
Ou, přejezd busem do města Phonsavan
 8.–9. den  Phonsavan a tajemstvím opředená Planina džbánů - prohlídka lokality s cca 
250 kamennými nádobami, z nichž nejtěžší váží 6 tun (Hai Jeuam), přejezd horskou 
krajinou do Vang Viengu
 10.–11. den  Vang Vieng  - malebná krasová oblast s množstvím mogotů nad řekou 
Nam Song, výlet pěšky či na kole k místním jeskyním, přejezd do hl. města Vientiane - 
královský palác, Wat Phra Kaeo, nejstarší chrám Wat Si Saket, Triumfální oblouk, zlatá 
pagoda Pha That Luang, Buddhův  park plný buddhistických a hinduistických skulptur, 
noční přejezd do Pakse
 12.–13. den  náhorní plošina Bolaven - proslulé kávovníkové plantáže, nejvyšší la-
oský vodopád Tat Fan (120 m), vesničky etnik Katu a Alak, kulturní krajina Champasak  
a khmérský chrámový areál Wat Phu (UNESCO) v nádherné poloze pod horou Linga-
parvata, přejezd do Si Pan Don
 14.–15. den  Si Phan Don (Čtyři tisíce ostrovů) - labyrint ostrovů na rozvětveném toku 
Mekongu (šíře až 15 km), vodopády, zbytky francouzské železnice, sladkovodní delfíni, 
přes hranici do Kambodže, přejezd do města Siem Reap
 16. den  Siem Reap - celodenní návštěva rozsáhlého areálu bývalého hl. města khmér-
ských králů Angkor Watu (UNESCO) a Angkor Thomu - 130 paláců a chrámů uprostřed 
džungle (9.-14. stol.), Bayon s reliéfy tváří, Baphuon, Sloní terasa, terasa krále Lepera, 
chrám Ta Prohm prorostlý kořenovými systémy mohutných vlnovců, pozorování západu 
slunce z chrámové hory Phnom Bakheng
 17.–18. den  vyhlídková plavba rychlou lodí po řece a jezeře Tonle Sap (cestou plovoucí 
rybářské vesnice) do hl. města Phnom Penhu - muzeum genocidy Tuol Sleng (mučírna 
a vězení Rudých Khmerů), Killing Fields, královský palác se stříbrnou pagodou, kláštery 
Wat Ounalom a Wat Phnom, tržiště
 19.–20. den  přejezd do Sihanoukville - přímořské letovisko, odpočinek na pláži 
Ochheuteal, možnost plavby lodí na blízký ostrov Koh Rong se šnorchlováním
 21.–23. den  přesun přes Koh Kong, Trat do Bangkoku - královský palác a Wat Phra 
Kaeo - chrám Smaragdového Buddhy, Wat Pho - chrám Ležícího Buddhy, Wat Arun - 
chrám Ranních červánků, Wat Traimit - chrám Zlatého Buddhy, China Town aj., odlet  
a návrat zpět do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 17 000 Kč), místní dopravu (let Bangkok-
-Chiang Rai, autobus, minibus, songthaew, taxi, loď), plavbu lodí po Mekongu, plavbu lodí 
po řece a jezeře Tonle Sap, ubytování (19x turist. hotel, penzion - dvoulůžkové pokoje  
s příslušenstvím, 1x noční přejezd dálkovým busem), průvodce, inform. materiály, cestov-
ní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  laoské vízum (30 USD na hranici), kambodžské vízum (35 USD  
na hranici), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

071 1.2.-23.2. 23 dní 55 990 Kč

072 30.1.-21.2. 2021 23 dní 55 990 Kč
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Megalopole Bangkok, most přes řeku Kwai v Kanchanaburi, NP 
Erawan, ostrovy Langkavi a Penang, čajové plantáže v Came-
roon Highlands, NP Taman Negara, nádherný ostrov Tioman, 

metropole obchodu Singapur, exotická Melaka, Kuala Lumpur.

THAJSKO–MALAJSIE 
SINGAPUR

 1.–2. den  odlet z Prahy do Bangkoku - ubytování v centru, dle času prohlídka města, 
vyhlídkový kopec Golden Mount (Zlatá Hora)
 3. den  prohlídka Bangkoku - možnost vyjížďky po kanálech, královský palác a Wat 
Phra Kaeo - chrám Smaragdového Buddhy, Wat Pho - chrám Ležícího Buddhy, Wat Arun - 
chrám Ranních červánků, Wat Traimit - chrám Zlatého Buddhy, China Town, večer dle zájmu 
návštěva tržnice a erotického centra Pat Pong
 4.–5. den  Kanchanaburi - most pře řeku Kwai, válečný hřbitov a muzeum, výlet do NP 
Erawan - sedmistupňový vodopád Erawan, možnost koupání, nejvyšší buddhistická stupa 
světa v Nakhon Pathom, odjezd na jih do Trangu
 6.–7. den  přejezd do Satunu, plavba lodí z přístavu Tammalang do Malajsie na ostrov 
Langkawi, hl. město Kuah - obří plastika orla u přístavu, procházka tematickým parkem 
Lagenda Langkawi Dalam Taman, mešita Al-Hana, plážové centrum Pantai Cenang - 
relaxace, koupání, výlet autem okolo ostrova - Telaga Harbour Park s majákem, série 
jezírek v pralese Telaga Tujuh (Sedm studní), Oriental Village, výjezd lanovkou na vrchol 
Gunung Machinchang (708 m) s nádhernými výhledy, řemeslnické centrum Kompleks 
Kraf Langkawi, horké prameny v Air Hangat, vodopád Durian Perangi, plavba na ostrov 
Penang
 8.–9. den  ostrov Penang - největší  buddhistický chrámový komplex v Malajsii - Kek Lok 
Si, výjezd lanovkou na Penang Hill (821 m), pěšky sestup pralesem k botanické zahradě, 
prohlídka hl. města Georgetown (UNESCO) - čínská čtvrť s  klanovým domem Khoo 
Kongsi, mešita Kapitan Keling, indická čtvrť, koloniální čtvrť - kostel sv. Jiří, radnice, 
pevnost Cornwallis, hodinová věž, NP Penang - pěší túra pobřežím k mysu Muka Head 
či vnitrozemím k pláži Keracut a nedalekému meromiktickému jezeru (oddělené vrstvy 
slané a sladké vody), zahrada tropického koření, plážové středisko Batu Ferringhi
 10.–12. den  ferry do Butterworthu, přejezd do Ipohu - prohlídka města s koloniálními 
stavbami, mešita, přejezd do Tanah Rata v horské oblasti Cameron Highlands - malebná 
krajina s čajovými plantážemi, výjezd na vrchol hory Gunung Brinchang (2031 m) - 
vyhlídková věž, procházka nejstarším lesem v oblasti Mossy Forest s výskytem láčkovek, 
návštěva továrny na výrobu čaje BOH, motýlí zahrady a jahodové farmy, vodopád 
Robinson, dle zájmu túra pralesem s výstupem na Gunung Jasar (1670 m)
 13.–14. den  přejezd přes Kuala Lipis do Jerantutu - mešita, dále do přístavu v Kuala 
Tembelingu, 60 km dlouhá plavba po řece Tembeling do Kuala Tahanu - vstupní brána 
do NP Taman Negara - vycházka pralesem, vyhlídková věž, canopy walk v  korunách 
pralesních velikánů, výstup na vrchol Gunung Teresik (344 m) s  vyhlídkou na prales, 
možnost koupání v Lubok Simpon v řece Tahan, návštěva domorodé vesnice Orang Asli, 
možnost nočního safari
 15.–17. den  přejezd přes Kuantan do malebného Pekanu - prohlídka města, mešity, 
sultánův palác, hřiště na koňské polo, přejezd do Padang Endau, trajekt na nádherný 
ostrov Tioman - prohlídka správního městečka Tekek, relaxace a koupání, možnost 
výletu na korálový ostrov se šnorchlováním
 18.–19. den  trajekt zpět na pevninu do Mersingu, přejezd do Johor Bahru, výlet 
do Singapuru - prohlídka města, hotel Raffles, Národní muzeum, arménský kostel, 
katedrála sv. Ondřeje, Esplanade - Theatres on the Bay, vyhlídkové kolo Singapore 
Flyer, socha Merliona, Raffles Place, čínská čtvrť s Chrámem Buddhova zubu, mešitou  
i hindu templem, rekreační a zábavní ostrov Sentosa - pláž, koupání, možnost návštěvy 
mořského akvária se 100 m tunelem, návrat do Malajsie
 20. den  přejezd do exotické Melaky (UNESCO) - koloniální architektura (portugalská, 
holandská, britská), Kristův chrám, Stadthuys, kostel sv. Pavla a vyhlídka na město, 
Porta de Santiago, sultánův palác se zahradou, replika vodního kola a námořní muzeum, 
čínská čtvrť s chrámy Sian Lin, Čcheng Choon Teng, mešitou a hindu templem, indická 
čtvrť
 21.–23. den  přejezd do Kuala Lumpuru - prohlídka hl. města, čínská čtvrť s  tržnicí 
Petaling, hindu chrámem Sri Mahamariamman, čínské chrámy Kuan-Ti a Sze Ya, náměstí 
Medan Pasar s hodinovou věží, mešita Jamek, indická čtvrť, náměstí nezávislosti 
Merdeka s pohádkovou budovou Sultan Abdul Samad, Národní mešita, staré vlakové 
nádraží, Jezerní zahrady s Ptačím parkem, jeskyně Batu Caves - obří zlatá socha 
Murugy, 272 schodů do Chrámové jeskyně, Petronas Towers, vyhlídková TV věž KL 
Menara, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (bus, minivan, 
loď, člun, ferry, taxi), ubytování (19x turist. hotely, ev. bungalovy - dvoulůžkové pokoje  
s příslušenstvím, klimatizace, 1x noční přejezd), průvodce, inform. materiály, cestovní 
pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (6 400 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

081 29.2.-22.3. 23 dní 57 990 Kč

082 26.9.-18.10. 23 dní 57 990 Kč

083 27.2.-21.3. 2021 23 dní 57 990 Kč
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Moderní metropole Kuala Lumpur a Sin-
gapur, koupání a odpočinek na ostrovech 
Perhantian, národní parky na Borneu, 
plavba do nitra Bornea po řece Batang 
Rajang, sultanát Brunej.

MALAJSIE 
(PEVNINSKÁ ČÁST, BORNEO) - BRUNEJ

 1.–3. den  odlet do Kuala Lumpur - prohlídka města, mešita Jamek, náměstí nezávislo-
sti Merdeka s pohádkovou budovou Sultan Abdul Samad, vyhlídková TV věž KL Menara, 
452 m vysoký mrakodrap Petronas Towers, mešita Masjid Negara, noční trh v čínské 
čtvrti, výlet k hinduistickým jeskyním Batu - obří zlatá socha Murugy, 272 schodů do 
Chrámové jeskyně
 4.–5. den  přejezd na ostrov Penang, prohlídka města Georgetown (UNESCO) neztráce-
jícího svůj koloniální šarm, čínské a hinduistické chrámy, mešita Kapitan Keling, indická 
čtvrť, koloniální čtvrť - radnice, pevnost Cornwallis, hodinová věž, buddhistický klášter 
Kek Lok Si, podvečerní výjezd lanovkou na Penang Hill (821 m) 
 6.–9. den  cesta na východní pobřeží do přístavu Kota Bharu, plavba na nejkrásnější 
malajské ostrovy Perhentians - odpočinek, koupání, šnorchlování, možnost potápění 
nebo lodních výletů na vzdálenější korálové útesy
 10.–13. den  návštěva jednoho z nejstarších pralesů světa v NP Taman Negara - výprava 
do noční džungle, procházka po lávkách zavěšených vysoko v korunách stromů (canopy 
walk), plavba lodí, odjezd do perly Malajsie, přístavu Melaka (UNESCO) - koloniální ar-
chitektura (portugalská, holandská, britská), Kristův chrám, Stadthuys, kostel sv. Pavla  
a vyhlídka na město, ruiny portugalských pevností (Porta de Santiago), čínská čtvrť
 14.–16. den  Singapur - prohlídka hl. města, koloniální památky, vyhlídková plošina 
Sands Sky park, hinduistické a čínské chrámy, moderní čtvrti, Esplanade - Theatres on 
the Bay, socha Merliona, vyhlídkové kolo Singapore Flyer, možnost nočního safari v ZOO, 
nákupy, ukončení zájezdu a odlet do ČR nebo pokračování na Borneo
  Poznámka  návštěva ostrovů Perhentians je z klimatických důvodů ve vánočním 
termínu nahrazena návštěvou ostrova Langkawi (www.karavela.cz)

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ - BORNEO, BRUNEJ V LETNÍM TER-
MÍNU
 16.–19. den  přejezd do Johor Bahru, odlet na Borneo do města Kuching ve státě 
Sarawak, které založil bílý rádža James Brooke, pevnost Margherita, muzea, návštěva 
záchranného centra orangutanů Semenggoh, výlet do NP Bako (výskyt opic druhu ka-
hau nosatý), masožravé láčkovky, procházka mangrovovým lesem, dále návštěva NP 
Gunung Gading (v případě, že pokvete rostlina s největším květem na světě - Rafflesia)
 20.–23. den  přejezd do města Sibu, plavba do nitra Bornea po řece Batang Rejang za 
dajáckými kmeny žijícími v dlouhých společných domech v okolí městečka Kapit, návrat 
do města Sibu - čínský chrám Tua Pek Kong, rušný říční přístav, ohromující jeskyně Niah 
ve stejnojmeném NP
 24.–26. den  přesun do sultanátu Brunej, prohlídka hlavního města Bandar Seri Bega-
wan - zlatá mešita Omar Ali Saifuddien, sultánův palác, 28 vodních vesnic v Kampung 
Ayer, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (vlak, loď, mi-
krobus, autobus, metro, taxi), u vánočního termínu místní let Langkawi-Kuala Lumpur,  
u prodloužení místní lety Johor Bahru-Kuching, Brunej-Kuala Lumpur, ubytování 
(11x/21x turist. hotely, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 3x jednoduché bungalovy 
na ostrovech, vánoční termín - 13x turist. hotel, 2l pokoje), průvodce, inform. materiály, 
cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (14x/24x/13x, 5 800/9 800/5 800 Kč), pojištění  
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

091 4.7.-19.7. (29.7.) 16/26 dní 54 990/68 990 Kč

092 19.12.-3.1. 2021 16 dní 62 990 Kč

ASIE | POZNÁVACÍ | EXOTIKA

Singapur

Kuching

Ostrovy
Perhentians

NP Taman Negara
Penang

Kuala Lumpur
Melaka

Bandar Seri
Begawan

12 www.karavela.cz



Indonésie - jedna země na tisíci ostrovech. Země mnoha kultur,  
zvyklostí, náboženství ale také země činných sopek, nekonečných  

bílých pláží a přátelských lidí. Pojeďte zažít alespoň část z toho, co Indonésie nabízí. 
Projedeme několik ostrovů a všude si vybereme ty nejzajímavější místa. Přiletíme 

na ostrov Sulawesi, kde strávíme několik dní v kraji Tana Toraja, kde se křesťanství 
a moderní doba dosud mísí s krvavými divošskými zvyky. Přeletíme na  Flores. 

Ostrov se sopkou Keli Mutu,  stále  
opředenou tajemstvím, do jejíchž  tří barevných jezer  

podle místních pověr odcházejí duše mrtvých.  Najatou  
rybářskou bárkou se budeme plavit na ostrovy Rinca a Komodo, jediné dva 

ostrovy na světě, na kterých žijí komodští varani - ještěři, kteří jakoby přišli 
z pravěku. Na závěr se rozloučíme s Indonésií na Bali, asi nejznámějším os-

trově Indonésie, který každého návštěvníka nadchne. Vedle hinduistických 
chrámů budeme obdivovat jeho barevnost a rozmanitost.  

INDONÉSIE

Rantepao

Makassar

Denpasar
Maumere

Keli Mutu
Komodo

Senkang
INDONÉSIE 

SULAWESI, FLORES, KOMODO, RINCA, BALI

 1.–2. den  odlet přes Jakartu do Makassaru (býv. Ujung Padang) - hl. město ostrova 
Sulawesi (býv. Celebes) 

 3. den  přejezd z Makassaru krajem rýžových polí do Rantepaa - hl. město kraje Tana 
Toraja

 4. den  program v okolí Rantepaa - návštěva lokalit Kete Kesu, Lemo, Londa, Palawa, 
kde uvidíme tradiční domy tongkonany, sýpky alangy, hrobky ve skalách, sošky tau tau, 
při troše štěstí se zúčastníme tradičního pohřbu

 5. den  výjezd do hor nad Rantepao, scénická krajina v okolí vesnic Lempo a Batutu-
monga, terasová rýžová políčka, trek po okolních vesnicích, přejezd do Senkangu

 6. den  Sengkang - dílny na výrobu hedvábí, vyjížďka po jezeře Tempe, návštěva plovou-
cí vesnice, množství ptactva, přejezd

 7. den  Maros - vyjížďka dřevěnou kanoí po řece plné mangrovů, ptáků, pěší výlet  
s koupáním v tyrkysové laguně uprostřed skal, ochutnávání lahodných kokosů a bananů 
přímo ze stromu, oběd v tradičním dřevěném domě na kůlech uprostřed rýžových polí, 
scénická oblast vápencových útesů, množství exotických rostlin

 8. den  přelet přes Denpasar do Maumere na ostrov Flores, přejezd pod sopku Keli Mutu

 9. den  výjezd ke třem tajemným jezerům v kráterech sopky Keli Mutu, jejichž barva se 
mění i několikrát do roka, sestup do Moni přes tradiční vesničky

 10.–11. den  přesun do Bajawy - výlet do tradičních vesnic kmene Ngada v okolí ma-
jestátní sopky Gunung Inerie (2245 m), tajemné megality a domečky ngadhu a bhagu, 
večer koupání v horké termální říčce

 12. den  přejezd do Labuanbaja - přístavní městečko na západním konci ostrova Flores 

 13.–15. den  plavba najatou lodí s návštěvou ostrovů Rinca a Komodo (UNESCO) - tu-
ristika po ostrovech s pozorováním varanů komodských (délka až 3 m) a dalších zvířat 
(buvoli, jeleni, opice), porosty lontarových palem, relaxace, koupání, grilování ryb, večer-
ní pozorování kaloňů u ostrova Pulau Kalong 

 16. den  odlet z Labuanbaja na Bali, ubytování v letovisku Sanur, návštěva poloostro-
va Bukit Badung, chrám Pura Luhur Uluwatu (11. stol.), stojící na vysokém útesu nad  
Indickým oceánem 

 17.–18. den  okruh po Bali, chrám Pura Goa Lawah s kolonií netopýrů v jeskyni, Besa-
kih - komplex 22 chrámů na 7 terasách pod sopkou Gunung Agung (3142 m), malebná 
krajina u největšího balijského jezera Batur s výhledem na sopku Batur (1730 m), dřevo-
řezbářské dílny, Gunung Kawi - královské hrobky vytesané do skály v nádherném údolí 
(11. stol.), Ubud - královský palác, chrám Pura Saraswati v lotosové zahradě, procházka 
opičím lesem, večer možnost návštěvy balijských tanců (ohňového tance, hromadného 
tance Kecak aj.) 

 19.–20. den  návrat do Sanuru, poslední nákupy, odpočinek na pláži, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), místní dopravu (minivan, bus, bemo, 
loď), místní lety Jakarta-Makassar, Makassar-Denpasar, Denpasar-Maumere a Labuanbajo-
-Denpasar, ubytování (15x turist. hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x 
paluba lodi), stravování (na většině míst snídaně, 2x plná penze na lodi), průvodce, inform. 
materiály, cestovní pojištění, tričko 

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (5 300 Kč), pojištění STORNO (780 Kč) 

Kód Termín Počet dní Cena

101 28.4.-17.5. 20 dní 64 990 Kč

102 6.10.-25.10 20 dní 64 990 Kč
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Jakarta

Medan

Yogyakarta
Bromo

Bukittinggi
Toba

SUMATRA

JÁVA

Medan, NP Gunung Leuser a záchranné centrum 
orangutanů Bukit Lawang, jezero Toba, výstup na 
sopku Gunung Sibayak a koupání v termálních 
sirných pramenech, lokality UNESCO - Borobudur 
a Prambanan, Yogyakarta, jávská sopka Gunung 
Semeru, Bromo a mnoho dalšího.

INDONÉSIE 
SUMATRA, JÁVA

 1.–3. den  odlet do Medanu na Sumatře  - prohlídka největšího města ostrova Sumatra, 
přejezd do Bukit Lawang - záchranné centrum pro orangutany, nacházející se se v nej-
větším indonéském NP Gunung Leuser (UNESCO) - půldenní výlet v okolí s pozorováním 
orangutanů a dalších opic v přírodě

 4. den  přejezd do horského městečka Berastagi, výstup na sopku Gunung Sibayak 
(2300 m), cestou možnost koupání v termálních sirných pramenech

 5.–6. den  přejezd do města Prapat u jezera Toba - největší jezero v jihovýchodní Asii, 
žijí zde Batakové, cestou zastávka u stometrového vodopádu Sipisopiso a u plantáží 
ananasu, kávovníku a zázvoru, lodí přejezd na ostrov Samosir - navštěva tradičních ba-
tackých vesnic, např. Tomok, Ambarita a Simanindo (ve vesnici Simanindo budeme mít 
možná štěstí shlédnout představení batackého tance)

 7. den  lodí zpět do Prapatu a poté pokračujeme na západní Sumatru do města Bukittin-
ggi, přejezd rovníku

 8.–9. den  Bukittinggi - obklopeno třemi sopkami (kraj Minangkabau), tradiční minang-
kabauské domy s prohnutými střechami, pěší výlet údolím Harau, zastávka u vodopádu, 
zpět do Bukittinggi, výlet do kaňonu Ngarai Sianok, exkurze do tradičních ručních balí-
ren na kávu včetně ochutnávky (různé druhy kávy, káva se zázvorem, káva z kávových 
listů)

 10.–11. den  odjezd k jezeru Maninjau, ruční výroba třtinového cukru, relaxace u jezera 
Maninjau, pokračujeme přes Padang - hlavní město západní provincie Sumatra, nádher-
né údolí Anai s vodopádem, pláž Bungkus

 12.–13. den  ráno výlet lodí na celý den na jeden z nádherných neobydlených ostrův-
ků, šnorchlování, přejezd zpět do Padangu, přelet do Jakarty - prohlídka staré Batavie, 
muzeum Wayang, posezení u kávy v Café Batavia (navštívil i Václav Havel), podvečerní 
přístav Sunda Kelapa s ruční vykládkou

 14.–15. den  cesta přes horské sedlo Puncak - nádherné čajové plantáže, návštěva 
továrničky na výrobu čaje, Cibodas - botanická zahrada a park, výstup ke kráteru Tang-
kubanperahu a Dumas - možnost koupele nohou v termálních jezírkách

 16.–17. den  výstup ke kráteru Kawah Putih, přejezd do Tasikmalaya pod úpatí nád-
herné hory Galungnggung, kde je cesta lemována jahodovými plantážemi, výstup po 
kamenných schodech k okraji kráteru sopky s jezírkem a ostrůvky uvnitř, přejezd do 
sultánského města Yogyakarta

 18. den  Borobudur (UNESCO) - nejznámější indonéská památka, prohlídka kolosál-
ní mnohostupňové buddhistické stúpy, Yogyakarta - prohlídka centra javanské kultury, 
batikové dílničky, výroba loutek pro stínové divadlo, večer je možné shlédnout tradiční 
javanské baletní představení Ramayana

 19. den  nádherný hinduistický chrám Prambanan (UNESCO), přejezd ke chrámu Candi 
Ceto - umístěn vysoko na kopci, nádherný výhled (možno vidět i sopku Merapi), dále 
chrám Candi Sukuh s erotickými výjevy

 20.–22. den  přejezd na východní Jávu ke kráteru Bromo - nocleh u kráteru, brzy ráno 
odjezd džípy a pozorování východu slunce, uvidíme sopky Gunung Semeru (3676 m, nej-
větší sopka Jávy) a Gunung Batok, sjezd ke kráteru Bromo (2392 m), přejezd na letiště 
Surabaya, odlet a návrat do ČR 

 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), místní dopravu (minivan, bus, 
bemo, džíp, loď), místní lety Padang-Jakarta a Surabaya-Jakarta, ubytování (19x turist. 
hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím), stravování (na větši-
ně míst snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (6 200 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

111 28.6.-19.7. 22 dní 64 990 Kč
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Pro milovníky přírodních scenérií,  
domorodých kultur, vodních 

radovánek, špičkového potápění 
a příjemných večerů. Postupně 

navštívíme ostrovy Luzon, 
Bohol a Palawan.

Příjemná dvoutýdenní cesta na Bali, jehož 
kulturní krajina je zapsána na seznamu svě-
tového dědictví UNESCO. Budeme relaxovat 
na  plážích, při výletech budeme obdivovat 

terasovitá rýžová pole, hinduistické chrámy, 
sopky a jezera.

FILIPÍNYINDONÉSIE
PRO KAŽDÉHO - BALI

 1.–3. den  odlet do hl. města Manily, ležící na ostrově Luzon - prohlídka města, pev-
nost Santiago, katedrála, kostel a klášter Sv. Augustina (UNESCO) ve čtvrti Intramuros, 
Chinatown (dle možnosti i čínský hřbitov), dle zájmu návštěva oceanária, procházka 
parkem Rizal, přejezd do města hříchu Angeles - noční život
 4. den  výlet terénními vozy na lávová pole a k nádhernému kráteru sopky Pinatubo 
(1760 m), možnost koupání v kráterovém jezeru
 5. den  cesta na pobřeží do NP Hundred Islands - vyhlídka na souostroví více jak stovky 
ostrůvků, fakult. možnost vyjížďky loďkou mezi ostrůvky
 6. den  přejezd do města Baguio - čínský chrám, katedrála, generálský dům, cestou 
zastávka u zlatého dolu, vodopád Colorado
 7. den  přejezd Centrálních Kordiller po horské silnici Zig Zag Road, dojezd do městečka 
Sagada, Údolí ozvěn
 8. den  výlet v okolí Sagady - Jeskyně visících rakví, skalní město, sestup do jeskyně 
Sumaging a možnost osvěžujícího koupání 300 m pod povrchem, přejezd do Banaue
 9. den  Banaue - v okolí 2000 let stará terasovitá rýžoviště (UNESCO), nádherné výhledy, 
vesnice kmene Ifugao, výlet terénním vozem a túra v oblasti Batadu 
 10. den  přejezd do Manily, cestou zastávky 
 11. den  přejezd k jezeru Taal - zastávka na vyhlídce, fakult. možnost výstupu ke kráteru 
na jezeře, pohodlný sjezd peřejí v kaňonu Pagsanjan na kánoích s místními lodníky, 
nocleh v Manile
 12.–14. den  odlet na ostrov Bohol do Tagbilaranu, tři noci u pláže v oblasti Alona 
Beach, jednodenní výlet po ostrově, prohlídka kostela v Baclayonu (r. 1727), Chocolate 
Hills (Čokoládové hory), fakult. plavba po řece Loboc s možností bohatého oběda for-
mou bufetu,  zastávka v turist. centru s ukázkou nejmenších opiček na světě - nártounů  
filipínských, možnost nákupu suvenýrů, dle zájmu fakult. výlet na ostrov Balicasang se 
šnorchlováním a potápěním
 15.–16. den  přelet do Manily a následný odlet a návrat do ČR

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ - OSTROV PALAWAN
 15. den  přelet do Puerto Princesa na ostrov Palawan - zřejmě nejmalebnější ostrov Filipín
 16.–18. den  El Nido a okolní obrovská vápencová oblast s bizarními skalními masivy  
v moři, jež tvoří souostroví Bacuit, bělostné pláže, možnost krásných výletů spojených  
s koupáním a šnorchlováním (pro zájemce i možnost atraktivního potápění)
 19. den  výlet do Sabangu, NP  St. Paul`s  Subterranean (UNESCO) - plavba proti proudu 
po nejdelší podzemní řece světa v rozlehlém jeskynním komplexu (celková délka 8 km 
- pluje se jen menší část), přejezd do Puerto Princesa 
 20.–21. den  dle času individ. volno v Puerto Princesa, nákupy, odlet do Manily a dále 
návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), místní dopravu (klimatizovaný 
van, terénní auto, taxi, kanoe, člun), místní lety Manila-Tagbilaran a Tagbilaran-Manila  
(u prodloužení  let Manila-Puerto Princesa a Puerto Princesa-Manila), ubytování 
(13x/18x turist. hotely, bungalovy - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), plavbu ka-
ňonem Pagsanjan, u prodloužení plavbu po podzemní řece na ostrově Palawan, výlet 
terénními vozy k sopce Pinatubo, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (4 700/7 900 Kč), odletové taxy (v Manile  
cca 13 USD, na místních letištích cca po 5 USD), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

131 14.3.-29.3. (3.4.) 16/21 dní 54 990/64 990 Kč

132 14.11.-29.11. (4.12.) 16/21 dní 54 990/64 990 Kč

133 13.3.-28.3. (2.4.) 2021 16/21 dní 54 990/64 990 Kč

 1.–3. den  odlet do Denpasaru na Bali, ubytování poblíž pláže v Sanuru, možnost pobytu 
na pláži, tradiční masáže, návštěva chrámu Tanah Lot a muzea v centru Denpasaru

 4. den  odjezd na východ ostrova, cestou do královského města Amalapura navštívíme 
chrámy Pura Masceti a Gao Lawah - netopýří chrám, relaxovat budeme na jedné z nej-
krásnějších pláží Candi Dasa, dle času navštívíme tradiční trh ve vesnici

 5. den  návštěva vodního paláce Tirtagangga a jeho svatých bazénků, přesun na severo-
východ Bali přes rýžové terasy do vesnice Tulamben - potopený lodní vrak Liberty, skvělé 
šnorchlování či potápění, večeře v jedné z mnoha rybářských restaurací s čerstvými 
rybami a plody moře

 6. den  po ranním koupání a šnorchlování vyrazíme na krátkou procházku napříč džunglí 
k místnímu vodopádu a chrámu s velkým množstvím tropických motýlů, opustíme po-
břeží a zajedeme do hor k sopce a jezeru Batur, cesta nás zavede do vysočiny s velkým 
množstvím výhledů, večer strávíme v termálech na břehu jezera 

 7. den  plavba přes jezero Batur k posvátnému pohřebišti, kde místní domorodci pohřbí-
vají své mrtvé pod kmen posvátného stromu (možnost náhradního programu), odjezd  
k chrámovému areálu Besakih - nejstarší a nejvýznamější hinduistická památka na os-
trově Bali, komplex 22 chrámů na sedmi terasách pod sopkou Gunung Agung (3142 m), 
odjezd zpět na pobřeží, zastávka ve vyhlášené veg. restauraci ve městě Singaraja, pro-
hlídka místního chrámu, přímořské letovisko Lovina - známé svými černými plážemi  
z vulkanického popela, podvečer strávíme v blízkých tradičních lázních s kalnou mine-
rální vodou a skvělými masážemi, bary a noční život

 8. den  Seririt - buddhistický chrám Brahma Vihara přezdívaný jako malý Borobudur, 
odjezd na jih ostrova přes vrchovinu s četnými rýžovými poli a malými vesnicemi, za-
stávka ve vesnici, která je známá výskytem velkého množství opic a výhledy do údolí 
a na jezero Buyan, impozantní chrám Pura Ulun Danu ležící na jezeře se zahradami  
a velkým množstvím soch, scenická oblast s největšími rýžovými poli a neuvěřitelnými vý-
hledy, nekonečné serpentiny nás dovedou k chrámu Pura Luhur, den zakončíme v Ubudu  
v jedné ze skvělých restaurací

 9. den  Ubud - královský palác, chrám Pura Saraswati v lotosové zahradě, procházka 
opičím lesem, přejezd na blízké trhy Sukawati, večer možnost návštěvy balijských tanců 
(ohňového tance, hromadného tance Kecak aj.)

 10.–12. den  přejezd do přístavu Sanur, plavba lodí na ostrov Lembongan - krásné 
pláže a poklidný životní rytmus ostrovanů, možnost plavání, surfování, šnorchlování  
a celkového lenošení na krásných plážích, dle zájmu fakult. výlet na kolech kolem os-
trova s návštěvou bílých pláží, mangrovových porostů a nejsvatějšího místa ostrova

 13.–15. den  návrat do Sanuru, návštěva poloostrova Bukit Badung, chrámy Carda 
Wisnu a Pura Luhur Uluwatu, poslední nákupy, odlet a návrat zpět do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), místní dopravu (pronajatý minivan, loď),  
ubytování (12x turist. hotely  - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace), stravování  
(12x snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (4 800 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

121 4.4.-18.4. 15 dní 45 990 Kč

122 4.7.-18.7. 15 dní 45 990 Kč

123 14.11.-28.11. 15 dní 45 990 Kč

124 3.4.-17.4. 2021 15 dní 45 990 Kč
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Poznejte „Zemi vycházejícího slunce“ v nádherném jarním období,  
umocněném krásou rozkvetlých sakur. Trasa nabízí přírodní a historické 
památky centrálního Japonska. Mnohé jsou na seznamu UNESCO. Japonsko 
představuje unikátní mix nejmodernějších technologií a specificky japon-
ského Orientu. S bohatou historií této země se seznámíte postupně na řadě 
míst (hrady, buddhistické chrámy a kláštery, šintoistické svatyně). Spatříte 
ty nejkrásnější zahrady světa, často plné rozkvetlých sakur.

Velikonoční JAPONSKO
HANAMI, SVÁTEK SAKUR

 1.–3. den  odlet do Osaky - mohutný Osacký hrad, zamýšlený jako sídlo šóguna, Udži - 
kolébka jap. zeleného čaje, chrám Bjodoin, možnost ochutnat pravé japonské suši, vý-
robna saké s ochutnávkou, svatyně Fušimi Inari s tisící branami torii
 4.–5. den  bývalé císařské hl. město Japonska, Kjóto (UNESCO)  - světoznámý Zlatý   
a Stříbrný pavilon, šógunův hrad, chrámy a kláštery s proslulými japonskými zahradami 
a nádherně kvetoucími sakurami,  oslavy Hanami, stará čtvrť Gion, kde lze spatřit Gej-
šu či učednici Majko, proslulý Nišiki Market a futuristické Kyoto Station
 6. den  nádherné přírodní okolí Kjóta, Arašijama - opice „Snow Monkeys“, most Toget-
sukjo, chrám Daikakudži, věhlasný bambusový les, fakult. pravé japonské lázně - Onsen
 7. den  horská oblast Iga Ueno, známá školou Nindžutsu (přední nindža škola středo-
věku), hrad místního šlechtice ze 16. stol., rodiště jap. básníka Matsuo Basho, cestou 
zpět tzv. Osacké Benátky s ozářenými bulváry, kanál Dotombori, rozlehlé nákup. pasáže

 8.–9. den  oblast Kumano - kolem starobylých svatyní k vodopádu Nači (133 m), termál-
ní mořské lázně a aukce tuňáků, možnost pozorovat delfíny, velryby, přejezd do Okajamy
 10. den  posvátný ostrov  Mijadžima  - plovoucí brána Torii, svatyně Itsukušima 
(UNESCO) - jedna z nejkrásnějších scenerií Japonska, pavilon Tisíce rohoží, chrám Dai-
šo-in, fakult. lanovkou na nejvyšší horu ostrova Mt. Misen (530 m), výhledy na Hirošim-
ský záliv a ostrůvky mezi ostrovem Honšú a Šikoku (Vnitřní japonské moře), chrámy 
- věčný oheň, stáda jelínků sika
 11. den  po 9-ti km Seto-Ohaši mostě přes  Vnitřní japonské moře  na ostrov Šiko-
ku - unikátní japonská zahrada  Ritsurin, možnost navštěvy středověkého  Kurashiki   
(tzv. japonské Benátky, kanály z období Edo 1603-1867)
 12. den  Hirošima (UNESCO) - epicentrum výbuchu atomové pumy, dnes Mírový park, 
Muzeum atomové pumy a ruiny Průmyslového paláce, možnost ochutnat Okonomijaki, 
přejezd do Osaky
 13. den  poklidná  Nara (UNESCO)  - první hl. město Japonska, starobylé chrámy z 8. 
stol., největší dřevěný chrám světa s největší sochou Buddhy v Japonsku, Osaka - fakult. 
prohlídka největšího akvária na světě Kaijukan 
 14. den   Kanazawa - středověké sídlo klanu Maeda, zahrada Kenrokuen je jednou  
z nejlepších krajinných zahrad Japonska, místní hrad, možnost ochutnat pravou zlatou 
zmrzlinu
 15. den  okolo nádherných Japonských Alp přes Nagano (ZOH 1998) do Tokia - původní 
budova tokijského nádraží, kamenný most Nijubashi - hlavní vstup do nepřístupného  
císařského paláce, Mekka mladých Haradžuku, Olympijská vesnice (1964), Šibuju zná-
má psem Hačiko
 16.–17. den  horský NP Nikko - komplex zdobených chrámů s mauzoleem šógunů rodu 
Tokugawa, letní sídlo japonských císařů, výlet na jih od Tokia do Kamakury (tzv. Východ-
ní Kjóto), od konce 12. stol. zde sídlil první japonský šógunát, avenue sakur, bronzová 
socha Amida Buddhy, Hasedera - 11-ti hlavá bohyně milosrdenství Kanon (9-ti metrová 
největší dřevěná socha Japonska), procházka po pláži Pacifiku, moderní Jokohama  - 
pěší zóna se zajímavými obchůdky 
 18. den  východní Tokio - Ueno park s řadou muzeí a 1000 sakurami, Asakusa - cent-
rum tzv. „ spodního města“ s chrámem Sensoji, možnost navštívit Edo-Tokyo museum, 
Kawasaki
 19. den  světoznámý horský NP Fudži-Hakone - horská dráha, lanovky, aktivní vulka-
nické údolí Owakudani, projížďka lodí po kráterovém jezeře Aši, panorama hory Fudži 
(UNESCO, 3776 m), historická silnice Tokaido s vojenským postem z doby šógunátu, 
možnost návštěvy lázní - Onsen
 20. den  na předměstí Tokia návštěva slavné vesnice Bonsají, největší a nejstarší želez-
niční muzeum Japonska, Tokijský záliv s umělým ostrovem Odaiba spojený s městem 
„Duhovým mostem“, fakult. večerní výhled z WTC na zářící Tokio a osvětlenou tokijskou 
Eifelovku
 21.–22. den  západní Tokio - Šindžuku - výhled na město z mrakodrapu tokijské radni-
ce s kulisou nejvyšší hory Japonska Fudži, Šindžuku Gjóen Park - největší tokijský park, 
připomínající Central Park v New Yorku, stadion a muzeum Sumo, čtvrť Ginza s divadlem 
Kabukiza, obchodní domy, světové  módní salony, banky, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (18 000 Kč), místní dopravu (šinkansen, ostatní  
expresy a vlaky, busy, metro, tramvaje, trajekty), ubytování (18x dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím v 3* business hotelech evropského typu, většinou se snídaní, 2x pen-
sion, inn - vícelůžkové pokoje, spaní na podlaze na futonech, bez snídaně), průvodce, 
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (13 500 Kč s výjimkou penzionu, ryokanu či 
minshuku), vstupné (cca 15 000 JPY), fakult. akce (cca 10 000 JPY), stravování (cenová 
hladina srovnatelná s centrem Prahy), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

141 24.3.-14.4. 22 dní 88 990 Kč   
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Využijte sváteční dny a prožijte  
nezapomenutelných 22 dní v „Zemi vychá-
zejícího slunce“. Navštívíme hlavní přírod-

ní i historické památky této země - řada 
z nich je na seznamu UNESCO. Zažijete 

unikátní mix nejmodernějších techno-
logií vsazených do rámce specificky 
japonského Orientu. Na řadě míst se 

seznámíte s velice pestrou historií této 
země. Bývalé tisícileté hlavní město 

Kjóto, hrady, buddhistické chrámy  
a kláštery, šintoistické svatyně, pro-

slulé japonské zahrady.  

Poznejte nádherně rozkvetlou májovou „Zemi 
vycházejícího slunce“ - je pohádková. Trasa na-
bízí nejdůležitější přírodní a historické památky 

Japonska - mnohé na seznamu UNESCO. 
Prohlédnete si i vyhlášené japonské zahrady 

a k tomu nejmodernější až futuristickou 
architekturu nového tisíciletí. Japonsko není 

tak drahé jak se traduje, výborný kurz jenu 
umožňuje zde i výhodně nakoupit. Většinu 

japonského povrchu tvoří hory, my se o tom 
přesvědčíme ve světoznámé oblasti  

Mt. Fudži. Budete žasnout nad  
technickými vymoženostmi   

a všude přítomnou čistotou.  

PRÁZDNINOVÁ CESTA 

JAPONSKEMMájové  
JAPONSKO

 1.–4. den  odlet do Sappora (ZOH 1972) na ostrově Hokkaido, sídlo guvernéra, Bota-
nická zahrada s muzeem původních obyvatel Ainů, slavný bulvár Odori, hodinová věž 
Tokei-dai, TV věž s vyhlídkou na město a Muzeum piva s ochutnávkou, kalderové jezero 
Toyako a stále aktivní lávový dóm Showa Shinzan z r. 1943-45, vulkanické jevy, fakult. 
lanovkou na vyhlídku poblíž kráteru sopky Usuzan, návštěva lázní Noboribetsu v NP 
Šikocu-Tója, barevné Pekelné údolí s mnoha geotermálními jevy, vřící vývěr Tessen-IKE 
(130 °C), gejzír, možnost koupání v horkých i studených minerálních bazénech zdejších 
věhlasných lázní Onsen
 5. den  podél pobřeží Pacifiku na jih, přístav Hakodate s památkami na osidlování ostro-
va Hokkaido, vyhlídka na město z hory Hakodate, jízda nejdelším podmořským tunelem 
na světě (54 km) na ostrov Honšú, do oblasti Tohoku
 6. den  Sendai - město zasažené zemětřesením a vlnou tsunami, zátoka Matsušima - 
200 ostrůvků s borovicemi, jedna z nejkrásnějších scenerií Japonska
 7. den  horský NP Nikko, Tošógu - komplex zdobených chrámů s čínskými vlivy, mauzo-
leum šógunů rodu Tokugawa, odjezd do Tokia
 8. den  severní předměstí Tokia - slavná vesnice Bonsají, fakult. výlet šinkansenem 
přes severozápadní horská pásma do „sněžné země“ - jedny z největších lyžařských 
středisek Japonska, možnost ochutnání přes 100 druhů saké
 9.–10. den  prohlídka západního a východního centra Tokia, Šindžuku - čtvrť mrako-
drapů, bank, obchodních a průmyslových společností, s největším tokijským nádražím, 
výhled na město z mrakodrapu tokijské radnice (při dobrém počasí i s kulisou nejvyšší 
hory Japonska - Fudži, (3776 m, UNESCO), na Šindžuku navazují další čtvrti (Haradžu-
ku - mekka mladých, Šibuja a pes Hačiko), dále pak Nidžúbaši - kamenný vstupní most 
do nepřístupného Císařského paláce, věhlasná obchodní čtvrť Ginza - nejluxusnější  
a nejdražší obchody, módní salony, banky, sídla největších japonských společností, 
chrám Sensódži ve čtvrti Asakusa s obřími lampióny, muzeum Sumo, fakult. večer vý-
hled z WTC na nádherně osvětlenou tokijskou Eifelovku, tokijský záliv s přístavem a přes 
něj zaklenutý Duhový most na umělý ostrov Odaiba

 1.–3. den  odlet do Osaky - prohlídka mohutného Osackého hradu, zamýšleného jako 
sídlo šóguna, poklidná Nara (UNESCO) - první hl. město Japonska, starobylé chrámy  
a pagoda z 8. stol., největší dřevěný chrám světa, s největší bronzovou sochou Buddhy 
v Japonsku, svatyně Fušimi Inari s působivými tisící branami torii

 4.–5. den  návštěva bývalého císařského hl. města Japonska, dvoumiliónového Kjóta 
(UNESCO) - prohlídka jeho úchvatných pamětihodností jako světoznámý Zlatý pavilon 
a šógunův palác, chrámy a kláštery ve východní i západní části města s proslulými ja-
ponskými zahradami, prohlédneme si také světově oceněnou futuristickou architekturu 
Kyoto Station a na závěr starou čtvrť Higashiyama a Gion, kde ev. lze spatřit pravou Gej-
šu či učednici Majko, další den prohlídka nádherného přírodního okolí Kjóta, Arašijama 
- známé japonské opice „Snow Monkeys“, most Togetsukjo, chrám Daikakudži - bývalé 
sídlo jap. císaře z 9. stol. a podvečerní odjezd šinkansenem do oblasti Tokia

 6. den  Tokio - prohlídka západního Šindžuku, úchvatný výhled na město z mrakodra-
pu tokijské radnice, při dobrém počasí i s kulisou nejvyšší hory Japonska Mt. Fudži 
(UNESCO, 3776 m), cestou obhlédneme Šibuju známou psem Hačiko, dále vstupní ka-
menný most Nidžúbaši do jinak nepřístupného císařského paláce, prohlídka věhlasné 
a nejdražší tokijské čtvrti Ginza s nejslavnějším divadlem Kabukiza, obchodními domy, 
předními světovými módními salony, bankami a sídly velkých korporací, v tzv. „tokij-
ském spodním městě“ hlavní tokijský chrám Sensodži v Asakuse, fakult. se lze večer  
s Tokiem rozloučit výhledem z WTC na nádherně osvětlenou tokijskou Eifelovku, tokij-
ský záliv s přístavem a přes něj zaklenutý Duhový most na umělý ostrov Odaiba

 7. den  odjezd na severní předměstí Tokia - návštěva slavné vesnice Bonsají, fakult. 
odpolední výlet šinkansenem přes severozápadní horská pásma do „sněžné země“, 
kde jsou jedny z největších lyžařských středisek Japonska, možnost ochutnání přes  
100 druhů saké

 8. den  celodenní výlet na sever do horského NP Nikko - komplex bohatě zdobených 
chrámů s mauzoleem šógunů rodu Tokugawa, návštěva letního sídla japonských císařů

 9. den  celodenní výlet do oblasti Fuji Five Lakes, za jasného počasí řada nádherných 
výhledů na Mt. Fudži, navštívíme také nově budovanou lineární dráhu Tokio - Nagoja, 
s jejím testovacím centrem nejrychlejšího superexpresu světa Maglev (500 km/hod.)

 10.–11. den  na jih od Tokia do Kamakury (tzv. Východní Kjóto), kde od konce  
12. stol. sídlil první japonský šógunát, druhá nejvyšší bronzová socha Amida Buddhy  
v Jap., Hasedera - 11-ti hlavá bohyně milosrdenství Kannon (9-ti metrová největší 
dřevěná socha Japonska), pobřežní pláž Tichého oceánu, moderní Jokohama - jedna  
z nejvyšších budov Japonska - Sky Garden (273 m, jeden z nejrychlejších výtahů světa), 
možnost posledních nákupů, odjezd na tokijské letiště a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (především šinkan-
sen, ostatní expresy a vlaky, metro, autobusy, tramvaje, trajekty), ubytování (9x dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím, vč. snídaně, v business hotelech evropského typu, čisté a kom-
fortně vybavené, sprcha, WC, klimatizace, TV, obvykle lednička, rychlovarná konvice + čaj, 
noční jukaty (lehká kimona), ručníky, zubní kartáčky s pastou, mýdlo, šampón, hřeben, holicí 
strojky, fén na vlasy, jen oproti Evropě výrazně menší plocha pokojů, což je pro Japonsko 
typické), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (6 300 Kč), stravování (cenová hladina srovna-
telná s centrem Prahy), vstupné (cca 10 000 JPY), fakult. akce (cca 2 000 JPY), pojiš-
tění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

151 21.5.-31.5 11 dní 51 990 Kč

17www.karavela.cz
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PRÁZDNINOVÁ CESTA JAPONSKEM

 11. den  výlet do Kamakury (tzv. Východní Kjóto, kde od konce 12. stol. sídlil první 

japonský šógunát, druhá nejvyšší bronzová socha Amida Buddhy v Japonsku, Hasedera 

- 11-ti hlavá bohyně milosrdenství Kanon, největší dřevěná socha Japonska), možnost 

procházky a koupele na pláži Tichého oceánu, moderní Jokohama - výhled z bývalé 

nejvyšší budovy Japonska a její Sky Garden v supermoderním Minato Mirai, navečer 

odjezd šinkansenem do Osaky

 12. den  Osaka - mohutný hrad, zamýšlený jako sídlo šóguna, poklidná Nara (UNESCO) 

- první hl. město Japonska, řada starobylých chrámů z 8. stol., největší dřevěný chrám na 

světě Todaidži, s největší sochou Buddhy v Japonsku, svatyně Fušimi Inari s působivými 

tisící branami torii, prohlídka světově oceněné futuristické architektury Kjóto Station

 13.–14. den  Kjóto (UNESCO) - bývalé císařské hl. města Japonska, prohlídka jeho 

úchvatných pamětihodností jako světoznámý Zlatý a Stříbrný pavilon, šógunův palác, 

chrámy a kláštery ve východní i západní části města s proslulými japonskými zahrada-

mi, stará čtvrť Gion a Higašijama, kde lze spatřit pravou Gejšu či učednici Majko

 15. den  nádherné přírodní okolí Kjóta, Arašijama - známé japonské opice „Snow Mon-

keys“, most Togetsukjo, podél nábřeží řeky Hozu k věhlasnému bambusovému lesíku  

a svatyni posvěcování císařských princezen, při vhodném stavu hladiny vody fakult. 

sjezd lodí peřejemi řeky Hozu

 16.–17. den  šinkansenem do Okajamy - věhlasná zahrada Korakuen, jedna ze tří nej-

krásnějších zahrad Japonska, Vraní hrad, příjemný suši bar s pohyblivým pásem, Hiroši-

ma (UNESCO) - návštěva epicentra výbuchu atomové pumy, dnes Mírový park, Muzeum 

atomové pumy a ruiny Průmyslového paláce, možnost ochutnat zdejší specialitu Oko-

nomijaki, výlet na posvátný ostrov Mijadžima - plovoucí brána Torii se svatyní Itsuku-

šima (UNESCO) - jedna ze tří nejkrásnějších scenerií Japonska, pavilon Tisíce rohoží, 

komplex chrámu Daišo-in, fakult. lanovkou na nejvyšší horu ostrova Mt. Misen (530 m)  

s krásnými výhledy na Hirošimský záliv a ostrůvky mezi ostrovem Honšú a Šikoku 

(Vnitřní japonské moře), chrámy - věčný oheň, stáda krotkých jelínků sika, případně kou-

pel v moři na místní pláži, večer Okajama

 18. den  po unikátním 9-ti km Seto-Ohaši mostě přes Vnitřní japonské moře na ostrov 

Šikoku, nejkrásnější japonská krajinná zahrada Ritsurin, zpět do Okajamy a odjezd šin-

kansenem na ostrov Kjúšú do Kumamoto

 19. den  prohlídka krásné svatyně Yutoku Inari a oblasti Arita - výroba vyhlášené japon-

ské keramiky a porcelánu

 20. den  šinkansenem až na jih ostrova Kjúšú do Kagošimy - město „posledního sa-

muraje“ Saigó Takamoriho, nazývané japonská Neapol, s majestátní dýmající sopkou 

Sakuradžima, lodí přes Kagošimský záliv na úpatí sopky, vulkanologické muzeum, nožní 

termální lázně, procházka přes místní výlevy lávy, navečer návrat do Kumamoto

 21.–22. den  šinkansenem do Hakaty, možnost posledních nákupů, odjezd metrem na 

letiště Fukuoka, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 19 000 Kč), místní dopravu (šinkansen, ostat-

ní vlaky, autobusy, tramvaje, metro, lodní přívozy, ubytování (19x dvoulůžkové pokoje  

s příslušenstvím a snídaní, v business hotelech evropského typu, pouze oproti Evropě 

výrazně menší plocha pokojů, 1x penzion, ryokan čiminshuku - vícelůžkové ubytování 

japonského typu), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (12 600 Kč, s výjimkou penzionu, ryokanu či 

minshuku), vstupné (cca 15 000 JPY), fakult. akce (cca 10 000 JPY), stravování (cenová 

hladina srovnatelná s centrem Prahy), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

161 30.6. - 21.7. 22 dní 82 990 Kč
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  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 19 000 Kč), místní dopravu (šinkansen, ostatní 
vlaky, autobusy, tramvaje, metro, lodní přívozy, ubytování (19x dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím a snídaní, v business hotelech evropského typu, pouze oproti Evropě výrazně men-
ší plocha pokojů, 2x penzion, ryokan či minshuku - vícelůžkové ubytování japonského typu), 
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (12 600 Kč - s výjimkou penzionu, ryokanu či 
minshuku), vstupné cca 15 000 JPY), fakult. akce (cca 10000 JPY), stravování (cenová 
hladina srovnatelná s centrem Prahy), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

171 28.9.- 20.10.  23 dní 93 990 Kč

19www.karavela.cz

Japonsko představuje mix nejmodernějších technologií a staré-
ho Orientu. K tomu navíc jedno z nejkrásnějších období roku. 
Na této unikátní trase poznáte nádhernou přírodu, především 

vulkány, termály, vyhlášené japonské zahrady, starobylé 
chrámové komplexy, Nikko s  úžasným lesním chrámovým 

komplexem, největší aglomeraci světa Tokio, metropoli 
gurmánů Osaku, tisícileté císařské hlavní město Kjóto,  

či nechvalně známou Hirošimu.  

VELKÁ CESTA PODZIMNÍM 

JAPONSKEM

 1.–4. den  odlet do Sappora (ZOH 1972) na ostrově Hokkaido, sídlo guvernéra, bota-
nická zahrada s muzeem původních obyvatel Ainů, bulvár Odori, hodinová věž Tokei-dai, 
TV věž s vyhlídkou na město a Muzeum piva s ochutnávkou, kalderové jezero Toyako, 
aktivní lávový dóm Showa Shinzan z r. 1943-45, vulkanické jevy, fakult. lanovkou na 
vyhlídku poblíž kráteru sopky Usuzan, návštěva lázní Noboribetsu v NP Šikocu-Tója, 
barevné Pekelné údolí s mnoha geotermálními jevy, po povalovém chodníku k vřícímu 
vývěru Tessen-IKE (130 °C), gejzír, možnost koupání v horkých i studených minerálních 
bazénech zdejších věhlasných lázní Onsen
 5.–7. den  podél pobřeží Pacifiku na jih, průjezd nejdelším podmořským tunelem na 
světě (54 km) na ostrov Honšú, oblast Tohoku - návštěva horského NP Nikko, Tošógu - 
komplex zdobených chrámů s čínskými vlivy, mauzoleum šógunů rodu Tokugawa, jezero 
Čúzendži s jedním z nejvyšších vodopádů Japonska Kegon, nádherné podzimní náhorní 
rašeliniště s dalšími vodopády a letní sídlo císařské rodiny, odjezd do Tokia
 8.–9. den  západní centrum Tokia, Šindžuku - čtvrť mrakodrapů, bank, obchodních  
a průmyslových společností, největší tokijské nádraží, výhled na město z mrakodrapu 
tokijské radnice s kulisou nejvyšší hory Japonska - Mt. Fudži (UNESCO, 3776 m), Šibuja 
se psem pes Hačiko, kamenný vstupní most Nidžúbaši do nepřístupného Císařského 
paláce, obchodní čtvrť Ginza s nejluxusnějšími a nejdražšími obchody, módními salony, 
bankami a sídly největších japonských společností, východní centrum Tokia - chrám 
Sensódži ve čtvrti Asakusa s obřími lampióny, fakult. možnost vyhlídky na město z 634 m 
vysoké Tokyo Sky Tree (nejvyšší TV věž světa), stadion a muzeum Sumo, fakult. večer 
výhled z WTC na osvětlenou tokijskou Eifelovku, tokijský záliv s přístavem a přes něj 
zaklenutý Duhový most na umělý ostrov Odaiba
 10. den  chrámy a svatyně Kamakury (tzv. Východní Kjóto), kde od konce 12. stol. sídlil 
první japonský šógunát, druhá nejvyšší bronzová socha Amida Buddhy v Japonsku, Ha-
sedera - 11-ti hlavá Kannon, bohyně milosrdenství (9-ti metrová největší dřevěná socha 
Japonska), procházka po pláži Pacifiku, odjezd šinkansenem na jih do Osaky
 11. den  Osaka - prohlídka mohutného Osackého hradu (zamýšlený jako sídlo šóguna), 
Nara (UNESCO) - první hl. město Japonska, řada starobylých chrámů z 8. stol., největší 
dřevěný chrám na světě a největší bronzová socha Buddhy v Japonsku, svatyně Fušimi 
Inari s fenomenálními tisící branami torii a supermoderní futuristická budova nádraží 
Kjóto
 12.–13. den  bývalé tisícileté císařské hlavní město Japonska Kjóto (UNESCO) - svě-
toznámý „Zlatý a Stříbrný pavilon“, šógunův palác se slavičími podlahami, chrámy  
a kláštery ve východní i západní části města s proslulými japonskými zahradami, stará 
čtvrť Gion, centrum kjótského nočního života, vyhlášených restaurací, divadel, tradiční-
ho umění a řemesel, kde příp. lze ještě spatřit pravou Gejšu či Majko
 14. den  nádherné přírodní okolí Kjóta - Arašijama, most Togetsukjo přes řeku Hozu, 
známé japonské opice „Snow Monkeys“, zpět do Osaky a šinkansenem na jih do Hiro-
šimy
 15.–16. den  posvátný ostrov Mijadžima, „plovoucí“ brána Torii se svatyní Itsukušima 
(UNESCO) - jedna ze tří nejkrásnějších scenerií Japonska, pavilon Tisíce rohoží, kom-
plex chrámu Daišo-in aj., Hirošima (UNESCO) - epicentrum výbuchu 1. atomové pumy 
- dnes Mírový park, Muzeum a ruiny Průmyslového paláce, možnost ochutnat místní 
specialitu „Okonomijaki“, odjezd šinkansenem na ostrov Kjúšú do Kumamoto
 17.–20. den  ostrov Kjúšú - dle situace navštívíme některou ze zdejších aktivních so-
pek, jízda šinkansenem až na jih ostrova do Kagošimy (tzv. japonská Neapol) - město 
„posledního samuraje“ Saigó Takamoriho, majestátní dýmající sopka Sakuradžima,  
plavba lodí přes Kagošimský záliv na úpatí sopky, vulkanologické muzeum, nožní ter-
mální lázně, procházka přes místní výlevy lávy, svatyně Yutoku Inari a oblast Arita - vý-
roba vyhlášené japonské keramiky a porcelánu, návrat do Osaky
 21. den  přes horskou oblast Iga Ueno, proslavenou školou Nindžutsu, prohlídka jedné  
z předních nindža škol japonského středověku, vzácný originální hrad místního šlech-
tice ze 16. stol., rodiště největšího japon.. básníka Matsuo Basho, muzeum Dandžiri, 
festival s průvodem místních démónů, navečer Kjóto - večerní iluminace chrámových 
zahrad
 22.–23. den  Osaka - možnost posledních nákupů, odlet a návrat do ČR
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 7.–9. den  odjezd do Soulu - centrum města, královské paláce (UNESCO) s parkovými 
komplexy, středověké i moderní čtvrti metropole s nejrozsáhlejší sítí metra na světě, 
mnohakilometrové podzemní nákupní arkády, park Namsan se Soulskou věží (483 m), 
fakult. dle momentální situace na hranicích výlet do DMZ na nejostřeji střežené hranicí 
světa s KLDR (most „bez návratu“, válečná lokomotiva, 3. infiltrační tunel, pohraniční 
železniční stanice budoucnosti pro super-expresy do Evropy, výhled na severokorejskou 
„potěmkinovu“ vesnici Propagandy (největší vlajka na světě)
 10.–13. den  odjezd na letiště Incheon a odlet na Okinawu - centrum hl. města Naha, 
slavná třída Kokusai Dóri, královský hrad Šuri, podzemní velitelství japonské námořní 
armády za II. svět. války a Okinawa World s královskou vesnicí a druhou největší a nej-
krásnější krápníkovou jeskyní Japonska - Gjokusendo, Habu Park s pověstnými okina-
wskými jedovatými hady Habu (často také nakládanými do lahví s místním alkoholem), 
další den pobyt na malých ostrovech mořského geoparku, jež nebyly poznamenány 
masovou turistikou a které jsou považovány za jedny z nejkrásnějších ostrovů na světě  
s průzračnou vodou, bohatou mořskou faunou a florou, korálovými útesy a nádhernými 
pískovými plážemi - snad nám vyjde i nezapomenutelný západ slunce, rodiště velryb 
keporkaků, večer v sobotu  pak možnost vmísit se do tanečního reje tichomořských 
domorodců či pirátů
 14. den  odlet z Nahy na Taiwan, do hl. města Taipei, návštěva „jiné Číny“, ostrova, který 
byl portugalskými mořeplavci nazván „Formosa“ (Nádherný), ev. odlet do ČR
 15.–16. den  Taipei - prohlídka Muzea Národního paláce, Čankajškovo  mauzoleum, 
svatyně Mučedníků, buddhist. chrám Long Shan, výhled z Taipei 101 (509 m) - bývalého 
nejvyššího mrakodrapu světa (jízda ½ km nejrychlejším výtahem na světě) je úchvatný, 
proslulé exotické noční trhy
 17.–18. den  minivanem pobřežní geopark Yehliu - unikátní pískovcové útvary (přírodní 
sochy), trh asijského koření a dalších specialit, podél pobřeží Pacifiku, s výhledy na 
stěny velehorských štítů nořících se do hlubin Pacifiku, až do NP Taroko (tzv. „sedm 
zázraků Asie“), treky v mramorových kaňonech řeky Liwu, úchvatných horských soutěs-
kách a tunelech jako - „Tunel devíti zatáček“, „Vlaštovčí jeskyně“, vodopády, deštné lesy 
se subtropickým rostlinstvem
 19.–20. den  jízda k jezeru „Slunce a Měsíce“ na jehož březích se nachází monumen-
tální buddhistické chrámy, plantáže datlových a kokosových palem, bambusové lesíky, 
fakult. lanovkou s dalekými výhledy do areálu původních domorodých obyvatel Taiwanu
 21.–22. den  jízda na jih pod obratník Raka do tropické části ostrova, horské čajové 
plantáže s možností nákupu prvotřídního čaje, unikátní termální slatinné lázně, přírodní 
div „hořící voda“, největší buddhistický klášterní komplex na světě Foguangshan, Kaoh-
siung - hlavní přístav Taiwanu, Lotosové jezero, pagody Tygra a Draka
 23.–25. den  Tainan - původní hl. město Taiwanu s jeho starým městem, pevnostmi 
a chrámy, solné pláně a monumentální čínský chrám zasvěcený bohu moří, poslední 
nákupy, jízda na sever „taiwanským šinkansenem“ a metrem na letiště Taipei, odlet  
a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 19 000 Kč), přelety Soul-Naha-Taipei, dopravu 
(šinkansen, ostatní vlaky, autobusy, tramvaje, metro, loď, na Taiwanu minivan), ubytování 
(12/22x, z toho 6/16x dvoulůžkové pokoje s přísluš. a snídaní, v business hotelech nebo 
penzionech evropského typu, pouze oproti Evropě výrazně menší plocha pokojů, 6x motel, 
guesthouse, hostel - často vícelůžkové ubytování asijského typu, bez snídaně, spaní na fu-
tonech na podlaze - zajímavá zkušenost), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, 
tričko
  Cena nezahrnuje  jednolůžkové pokoje až na výjimky nejsou k dispozici, stravování 
(cenová hladina nižší nebo srovnatelná s centrem Prahy), vstupné (cca 150/320 USD), 
fakult. akce (cca  60/100 USD), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

181   11.11. - 24.11. (5.12.)  14/25 dní 62 990/99 990 Kč

 1.–2. den  odlet  do největšího jihokorejského přístavu Busan - dle času seznámení  
s centrem přístavního města 

 3. den  Busan - jeden z největších trhů ryb a mořských plodů na světě Jagalchi Market, 
Yongdusan Park a Busan Tower, procházka po filmařské lahůdce - pláži Gwangali, jedny 
z největších asijských termálních lázní 

 4.–5. den  přejezd do Gjongdžu (UNESCO) - středověké hl. město Koreje s tumuly (hrob-
kami) vládnoucí dynastie tisíciletého šamanského království Šila, nejstarší astronomic-
ká observatoř Dálného Východu, Národní muzeum, horský klášterní komplex Bulguksa 
(UNESCO), r. 1996 zde byl objeven první tištěný dokument na světě, slavná monument. 
jeskynní socha Buddhy (UNESCO) na hoře Tohamsan (8. stol. - dokonalostí zpracování 
přirovnávaná k Michelangelově Pietě) 

 6. den  odjezd do Dégu - metropole textilu s obřími a levnými trhy potravin, koření, odě-
vů, věcí pro domácnost, jeden z nejvýznamnějších Herbal Medicine Marketů Východní 
Asie, pravý korejský ženšen, výrobky z něho
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Trasa prochází napříč Jižní Koreou, ostrovem Okinawa a Taiwanem - unikátní příležitost 
pro cestovatele. Na této unikátní trase třemi zeměmi Dálného Východu poznáte jak jejich 
moderní metropole s historickými památkami, sbírkami, monumentálními buddhistickými 
chrámovými komplexy, věhlasnými trhy, tak nádhernou přírodu, krásné pláže Pacifiku i 
velehory Taiwanu. Navíc se jedná o jedno z nejkrásnějších období roku s příjemným poča-
sím. Dané země nejsou tak drahé jak se traduje a lze zde i výhodně nakoupit. Ochutnáte 
výbornou korejskou, japonskou, a taiwanskou kuchyni - každá je jiná, s řadou různých 
specialit. Projedete se také známými superexpresy KTX i taiwansko-japonským šin-
kansenem. Všechny 3 země jsou navíc jedny z nejbezpečnějších na světě.  

JIŽNÍ KOREA
OKINAWA (JAPONSKO) - TAIWAN

ASIE | POZNÁVACÍ | EXOTIKA
Gjongdžu

Taipei

NP Taroko
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Kaomsiung
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J. KOREA
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Okinawa
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TIBET
Xi'an

Guilin 

Peking

ČÍNA 
Chengdu

Luoyang

Hong Kong
Kunming

Lijiang

Peking, Velká čínská zeď, klášter Shaolin, hliněná armáda u Xianu, 
Chengdu a chovná stanice pandy velké, velký Buddha v Leshanu, po-
svátná hora Emei-Shan, kamenný les u Kunmingu, nádherný Lijiang, 

Soutěska tygřího skoku, Šangri-la, Dálí a jezero Erhai, vápencové 
homole u Guilinu a plavba po řece Li, Kanton, Hong Kong. To je jen 

malý výčet z toho, co uvidíme. Na zážitky nesmírně bohatý velký 
„polokruh“ plný cestování, ale jinak to v zemi, jako je Čína nejde. 

Dlouhé přesuny však budou většinou v lehátkových vlacích tak, 
abyste si odpočinuli a připravili se na další vrcholy akce. 

VELKÁ CESTA 

ČÍNOU

 1.–5. den  odlet do Pekingu - prohlídka města, Zakázané město (UNESCO) - nejza-
chovalejší soubor starých budov v Číně, domov císařů dinastií Ming a Quing, náměstí 
Tien-an-men s mauzoleem Mao Cetunga, Brána nebeského klidu, Letní palác (UNESCO) 
- císařská architektura v parku na břehu jezera, mramorová loď císařovny Cixi, Chrám 
nebes (UNESCO) - klasická stavba z období dynastie Ming, Lama Templ - největší  
tibetský chrám mimo Tibet, celodenní výlet k Velké čínské zdi (UNESCO) do Badalingu,  
k večeři možnost ochutnat tradiční pekingskou kachnu 
 6.–8. den  přejezd do města Luoyang, kde si prohlédneme Longmen Shiku - skalní 
chrámy Dračí brána (UNESCO), návštěva kláštera bojových mnichů Shaolin - předsta-
vení, klášter, Les pagod, možnost výjezdu lanovkou na travers, lehký trek s nádhernými 
výhledy do údolí a na okolní vrcholky pohoří Songshan, přejezd do Xi´anu
 9.–10. den  Xian - nachází se zde jedno ze tří hlavních historických lákadel Číny (vedle 
Velké zdi a Zakázaného města) - neuvěřitelně zachovaná terakotová armáda prvního 
čínského císaře Čchin (UNESCO), další zajímavosti ve městě - městské hradby, Velká  
a Malá pagoda divoké husy, muslimská čtvrť s Velkou mešitou, Zvonová a Bubnová věž, 
taoistický Chrám osmi nesmrtelných
 11.–12. den  Chengdu - prohlídka města, buddhistický klášter Wenshu, svatyně Wu-
houci, ev. park s chýší básníka Du Fu, výstavné centrum, návštěva jediné chovné stanice 
pandy velké na světě
 13.–15. den  Leshan - socha Velkého Buddhy (UNESCO), výjezd pod posvátnou horu 
Emei-Shan (UNESCO) - výstup po schodištích na Zlatý vrcholek - Jinding Peak (3077 m), 
cesta lemovaná chrámy, nádherné scenérie
 16.–17. den  Kunming - moderní obchodní čtvrť, tržnice, pagody, Qiongshusi - Bam-
busový chrám na okraji města, Cuihu (park Zeleného jezera) - oddychové centrum  
s muzikanty, cvičícími Číňany, výlet do oblasti zvané Kamenný les (UNESCO) se spous-
tou špičatých skalních útvarů
 18.–19. den  město Lijiang v tibetském předhůří je posazené v překrásném údolí, staré 
město (UNESCO) je protkané vodními kanály, kouzelná scenérie jezera Černého draka 
se zrcadlící se horou Yulongxue Shan (Sněžná hora nefritového draka, 5596 m), výlet do 
kaňonu řeky Yangtse - vycházka Soutěskou tygřího skoku
 20.–21. den  Dálí - možnost výletu místní dopravou nebo na kole k jezeru Erhai - dle 
zájmu projížďka lodí po jezeře, staré město s částečně dochovanými hradbami je ideální 
místo pro nákupy suvenýrů, dále možnost návštěvy areálu Tří pagod nebo pohodlného 
12 km traversu v pohoří Cang Shan (Azurové hory) s výhledem na Dálí a jezero Erhai, 
přejezd
 22.–23. den  oblast vápencových homolí - mogotů (UNESCO), Guilin (Skořicový háj) 
- pagody Riyue Shuangta, park Sedmi hvězd, skála Sloního chobotu, jeskyně Rákosové 
flétny, plavba motorovou lodí po řece Li mezi mogoty, bambusové háje, rybáři s cvičený-
mi kormorány, večer odjezd vlakem do Kantonu
 24. den  Guangzhou (Kanton) - prohlídka města, ostrov Shamian s koloniálními stavba-
mi a s výhledem na Perlovou řeku, kantonský trh Qingping je jedním z nejzajímavějších  
v Číně, buddhist. chrám Guangxiaosi, Chrám šesti banyánů s Květinovou pagodou (57 m)
 25.–26. den  přesun do Shenzhenu - nekonečné panoráma nových a neustále přibý-
vajících mrakodrapů, přechod hranic do Hong Kongu - prohlídka města, nábřežní pro-
menáda Avenue of Stars, přívozem Star ferry na ostrov Hong Kong, jízda dvoupodlažní 
tramvají, Victoria park, pro zájemce výjezd starou tramvají na vyhlídkový vrch Victoria 
Peak, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (vlak, autobus, 
minibus, MHD, taxi, loď), ubytování (19x turist. hotely - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 
4x noční přejezd lehátkovým vlakem), plavbu lodí po řece Li, průvodce, inform. materiály, 
cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  vízum (3 000 Kč), jednolůžkový pokoj (6 000 Kč), pojištění  
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

191 2.9.-27.9. 26  dní 68 990 Kč
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Peking, Velká čínská zeď, Xi´an a hliněná armáda, posvát-
ná hora Huashan, zahrady v Suzhou, největší město Číny 
- Šanghaj, vápencové homole v Guilinu a plavba po řece 
Li,  Kanton, Hong Kong.

PAMÁTKY A PŘÍRODA 

ČÍNY

 1.–5. den  odlet do Pekingu - prohlídka města, Zakázané město (UNESCO) - nejzacho-
valejší soubor starých budov v Číně, domov císařů dinastií Ming a Quing, náměstí Tien-
-an-men s mauzoleem Mao Cetunga, Brána nebeského klidu, Chrám nebes (UNESCO) 
- klasická stavba z období dynastie Ming, celodenní výlet k Velké čínské zdi (UNESCO) 
do Badalingu, k večeři možnost ochutnat tradiční pekingskou kachnu, Letní palác 
(UNESCO) - císařská architektura v parku na břehu jezera, mramorová loď císařovny 
Cixi, Lama Templ - největší tibetský chrám mimo Tibet, odjezd vlakem do Xi´anu

 6. den  Xi‘an - nachází se zde jedno ze tří hlavních historických lákadel Číny (vedle Velké 
zdi a Zakázaného města) - neuvěřitelně zachovaná terakotová armáda prvního čínského 
císaře Čchin (UNESCO), Velká a Malá pagoda divoké husy  

 7. den  výlet do pohoří Huashan - posvátná taoistická hora, možný výstup po tisíci 
schodech k vrcholům či výjezd lanovkou, nádherné výhledy

 8. den  dokončení prohlídky Xi‘anu - městské hradby, muslimská čtvrť s Velkou mešitou, 
Zvonová a Bubnová věž, taoistický Chrám osmi nesmrtelných, odjezd vlakem do Suzhou

 9. den  Suzhou (UNESCO) - město ležící na Velkém kanálu je známé až tisíc let starý-
mi zahradami, Muzeum hedvábí, zahrada Pokorného úředníka, tisíc let stará pagoda 
Ruigangta (43 m) v nádherném zahradním areálu, hradby a opevněná brána Panmen, 
klenutý most Wumen Qiao, Tongli - malebné městečko protkané vodními kanály

 10.–12. den  přejezd do Šanghaje - prohlídka největšího města Číny, staré město se za-
hradou Příjemného odpočinku (Yuyuan), čajový pavilon Huxingting, nábřežní promenáda 
Bund, moderní čtvrť Pudong s mnoha mrakodrapy a TV věží Perla Orientu (457 m), nákup-
ní třída Nanjing, náměstí a park Renmin s budovami Velkého divadla a muzea, Chrám 
jadeitového Buddhy, odlet a návrat do ČR nebo možnost pokračování 

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ - GUILIN, KANTON, HONG KONG
 12.–13. den  přelet z Šanghaje do Guilinu (Skořicový háj), oblast je známá po celém svě-
tě svými vápencovými skalními útvary (UNESCO), pagody Riyue Shuangta, park Sedmi 
hvězd, skála Sloního chobotu, jeskyně Rákosové flétny, plavba motorovou lodí po řece Li 
mezi mogoty, bambusové háje, rybáři s cvičenými kormorány, odjezd vlakem do Kantonu  

 14. den  Guangzhou (Kanton) - prohlídka města, ostrov Shamian s koloniálními stavba-
mi a s výhledem na Perlovou řeku, kantonský trh Qingping je jedním z nejzajímavějších  
v Číně, buddhist. chrám Guangxiaosi, Chrám šesti banyánů s Květinovou pagodou (57 m)

 15.–16. den  přesun do Shenzhenu - nekonečné panoráma nových a neustále přibý-
vajících mrakodrapů, přechod hranic do Hong Kongu - prohlídka města, nábřežní pro-
menáda Avenue of Stars, přívozem Star ferry na ostrov Hong Kong, jízda dvoupodlažní 
tramvají, Victoria park, pro zájemce výjezd starou tramvají na vyhlídkový vrch Victoria 
Peak, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), u prodl. místní let Šanghaj-Guilin, 
místní dopravu (vlak, autobus, minibus, MHD, taxi), u prodl. plavbu po řece Li, ubytování 
(7x/11x turist. hotely - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x noční přejezd lehátko-
vým vlakem), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  vízum (3 000 Kč), jednolůžkový pokoj (4 000/6 000 Kč), pojištění 
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

201 8.4.-19.4. (23.4.) 12/16 dní 54 990/68 990 Kč   

202 9.9.-20.9. (24.9.) 12/16 dní 54 990/68 990 Kč   
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Xi'an

Guilin 

Peking

ČÍNA 

Hong Kong

Šanghaj
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Emeishan

Jiuzhaigou
ČÍNA 

Chengdu
Aba

Xinduqiao

Ohromující ledovec Hailuogou na úbočí hory Gongga,  
oblast Danba s unikátní obrannou architekturou, turis-

mem nedotčené tibetské kláštery, pohádkové přírod-
ní scenerie v NP Huanglong a údolí Jiuzhaigou. 

ČÍNA
TIBETSKÉ ŠPERKY SEČUÁNU

 1.–3. den  odlet do Chengdu, socha Velkého Buddhy v Leshanu (UNESCO), výjezd pod 
posvátnou horu Emei Shan (UNESCO) a dále lanovkou na Zlatý vrcholek (3077 m), ná-
vštěva buddhistických chrámů na hoře a na jejím úpatí
 4.–5. den  cesta do hor Východního Tibetu, horská vesnice Moxi, geologický park Hai-
luogou s ohromujícím ledovcem na úbočí hory Gongga (7556 m), výlet k vysokohor-
skému jezeru Mugecuo (3700 m), procházka k jezeru Sedmi barev, ráj fotografů v okolí 
městečka Xinduqiao
 6.–7. den  návštěva tibetského kláštera Tagong v malebném prostředí travnatých plání 
se zasněženou horou Yala v pozadí, scénická cesta do oblasti Danba s unikátní tibet-
skou architekturou, desítky kamenných pozorovacích věží diaolou ve vesnici Suopo, 
barevné usedlosti ve vesnicích Jiajiu a Zhonglu
 8.–9. den  prohlídka tradičního kamenného paláce a domů ve vesnicích Zhuokeji  
a Xisuo, řady tibetských čhortenů s tisíci modlitebních praporků u WaqieTalin, duchovní 
centrum Langmusi s několika buddhistickými kláštery
 10.–12. den  pohádková přírodní scenerie v údolí Jiuzhaigou (UNESCO) s vodopády  
a jezery obklopenými lesy a zasněženými vrcholky hor, vstupní brána do Tibetu - histo-
rické město Songpan obehnané hradbami, národní park Huanglong (UNESCO) s tisíci 
barevných travertinových jezírek a horkými prameny
 13.–16. den  přejezd do města Dujiangyan (UNESCO) se zavlažovacím systémem ze  
3. století, areál hory Qingcheng (UNESCO) označované za rodiště taoismu, výjezd lanov-
kou na nejvyšší vrchol Laoxiao (1260 m), metropole provincie Sečuán město Chengdu 
- institut pro chov pandy velké, buddhistický klášter Wenshu, svatyně Wuhouci, moderní 
centrum, historická ulička Jinli, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 16 000 Kč), místní dopravu (pronajatý minibus, 
vyhlídkové autobusy, lanovku na hory Emei a Qingcheng), ubytování (13x turistický hotel, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování (13x snídaně), průvodce, inform. materiály, 
cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  vízum (3 300 Kč), jednolůžkový pokoj (13x, 10 000 Kč), pojištění  
STORNO (780 Kč) 

Kód Termín Počet dní Cena

211 11.4.-26.4. 16 dní 64 990 Kč

212 10.10.-25.10 16 dní 66 990 Kč

213 17.4.-2.5. 2021 16 dní 64 990 Kč
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Více než 20 památek UNESCO, vysokohorskou „Silnicí 
přátelství“ okolo Mt. Everestu, tajemné pevnosti  
a kláštery Tibetu, mramorová hrobka Tádž Mahál  
v Ágře, plavba po posvátné řece Ganze.

ČÍNA–TIBET
NEPÁL–INDIE

 1.–4. den  odlet do Pekingu, prohlídka města - náměstí Nebeského klidu s mauzole-
em Mao Ce-tunga, prohlídka Letního paláce (UNESCO) - císařská architektura v parku 
na břehu jezera, mramorová loď císařovny Cixi, fakult. olympijský areál s Ptačím hníz-
dem a Vodní kostkou, výlet do Badalingu k Velké čínské zdi (UNESCO), Zakázané město 
(UNESCO) - nejzachovalejší soubor starých budov v Číně, domov císařů dynastií Ming  
a Quing, park Jingshan, Chrám nebes (UNESCO) - klasická stavba z období dynastie Ming

 5.–6. den  bývalé císařské sídlo Luoyang, jeskyně se sochami Buddhů v Longmen 
(UNESCO), kolébka čínského bojového umění klášter Shaolin, výstup (fakult. lanovkou) 
na Huashan (2160 m), výhledy na nádhernou krajinu známou z děl dávných čínských 
malířů
 7.–10. den  návštěva neuvěřitelně zachovalé terakotové armády prvního čínského cí-
saře Čchin (UNESCO), bývalá čínská metropole Xi’an - Bubnová a Zvonová věž, muslim-
ská čtvrť s Velkou mešitou, Velká pagoda divoké husy, projížďka na kole po hradbách, 
metropole provincie Sechuan město Chengdu - chovná stanice pandy velké, buddhist. 
klášter Wenshu, výlet k 71 m vysoké soše Buddhy v Leshanu (UNESCO)
 11.–13. den  odlet do Gonkaru, transfer do hlavního města Tibetu Lhasy - poutní okruh 
Barkhor, nejposvátnější chrám tibetského buddhismu Jokhang, dalajlámovo zimní sídlo 
Potala (UNESCO), letní sídlo Norbulingka (UNESCO), bývalý největší klášter na světě 
Drepung, poutní okruh kolem kláštera Gandän, cvičení mnichů v klášteře Sera
 14.–15. Den  výjezd do sedla Kampa La (4794 m), vyhlídka na jezero Yamdrok Yamtso, 
jízda podél jezera, pokračování do sedla Karo La (5045 m) - výhled na zaledněnou horu 
Kangtsang (7191 m), Gyantse - prohlídka místní pevnosti (Gyantse Dzong) a kláštera 
Palkhor Chode s obrovskou stúpou Kumbum, Shigatse - prohlídka kláštera Tashilhunpo, 
sídla pančenlámů
 16.–17. den  po vysokohorské silnici Friendship Highway přes průsmyk Gyatso La  
(5220 m) s výhledy na nejvyšší vrcholy světa Mt. Everest (UNESCO, 8848 m), Cho Oju 
(8201 m), cesta ke klášteru Rongbuk, výlet do základního tábora Mt. Everestu
17.–18. den  pokračování v cestě k nepálské hranici kolem jezer Paiku a Langjang  
s výhledy na Shishapangmu (8027 m) a sjezd několika vegetačními pásy o 3000 metrů 
níže do Nepálu
 19.–20. den  Káthmándú - prohlídka města, náměstí Durbar s pagodami (UNESCO), 
královský palác, Kumari Bahal, chrámy v Patanu (UNESCO) a Bhaktapuru (UNESCO), 
Swayambhunath (UNESCO) - buddhistický chrám s vyhlídkou na Káthmándú, obrovská 
buddhist. stúpa v Bódhnáthu (UNESCO), Pashupatinath (UNESCO) - areál hinduistické-
ho chrámu, kremační místa (gháty) nad posvátnou řekou Bagmátí, možnost letu kolem 
Mt. Everestu
 21.–23. den  přesun do Indie, nejposvátnější město hinduistů Váránasí - pevnost Ram-
nagar, večerní bohoslužba Ganga Aarti, nezapomenutelná ranní plavba po řece Ganga 
kolem ghátů na spalování mrtvých, místo prvního Buddhova kázání Sárnáth
 24.–25. den  „mramorové“ město Ágra - hrobka Tádž Mahál (UNESCO), Červená pev-
nost (UNESCO), bývalá mughalská metropole Fatehpur Sikri (UNESCO)
 26.–28. den  metropole Dillí - komplex Qutab Minar s nerezavějícím sloupem (UNESCO), 
Humájúnova hrobka (UNESCO), Indická brána, ulice Rajpath, Lotosový chrám, Červená 
pevnost (UNESCO), mešita Jama Masjid, odlet a návrat do ČR
  Poznámka  Nabízíme i méně obsáhlou variantu tohoto zájezdu na 21 dní pod názvem 
Expres Peking - Dillí. Více informací na www.karavela.cz.

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (vlak, bus, mini-
bus, taxi, rikša, loď), místní let Chengdu - Lhasa, ubytování (24x turist. hotely -  dvoulůž-
kové pokoje s příslušenstvím, 2x lehátkový vlak), vstupní poplatky do Tibetu, průvodce, 
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  čínské vízum (3 300 Kč), zpracování podkladů pro indické vízum 
(300 Kč), poplatek ambasádě za indické vízum (2 350 Kč), nepálské vízum (na hranici  
30 USD), jednolůžkový pokoj (24x, 10 000 Kč), rezervaci a vstup Potala (2 100 Kč), vyhlíd-
kový let k Mt. Everestu (cca 220 USD), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

221 11.4.-8.5. 28 dní 81 990 Kč

222 5.9.-2.10. 28 dní 81 990 Kč

223 10.4.-7.5. 2021 28 dní 81 990 Kč
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Lukla

Tengboche

Mt. Everest

Namche Bazar

Monjo

Thame

NEPÁL

Pohodový zájezd do Nepálu je připraven pro ty z vás, kteří chcete poznat 
nádhernou zemi pod Himálajem, ale netroufáte si na dlouhý trek. Navštívíte 

starobylé Káthmándú s přilehlou kotlinou nabitou památkami. Z Lukly se 
vydáte na týden celkem nalehko bez těžkých batohů do Namche Bazaru, 

známého centra šerpského národa a vystoupíte na Everest View, ze které-
ho vás uchvátí Himálajské panorama v čele s nejvyšší horou světa 
 Mt. Everest. Dále uvidíte Lhotse, Nuptse, Ama Dablam. Vzhledem  

k možnosti nosičů akci zvládne i průměrně fyzicky zdatný důchodce. 

NEPÁL
S LEHKÝM TREKEM

 1.–2. den  odlet do Káthmándú, za dobrého počasí je před přistáním vidět nádherné 
panorama Himálají, ubytování v Thamelu

 3. den  prohlídka Káthmándú - náměstí Durbar (UNESCO) s pagodami, starý královský 
palác, Kumari Bahal (dům živoucí bohyně), Swayambhunath (UNESCO) - buddhistický 
chrám s vyhlídkou na Káthmándú, Patan (UNESCO) - bývalé královské město, náměstí 
Durbar, pagody, královský palác

 4. den  odlet do Lukly (2800 m), pěšky do vesnice Monjo okolo řeky Dudh Koshi (Mléčná 
řeka)

 5. den  vstup do NP Sagarmatha (UNESCO), výstup do Namche Bazaru (3440 m) - stře-
disko Šerpů, výhledy na masiv Kongde Ri a Thamserku (6608 m), odpočinek, aklimatiza-
ce, návštěva visitor centra NP Sagarmatha

 6. den  výstup na vyhlídku Everest View - nádherný výhled na Himálaje (Mt. Everest, 
Lhotse, Nuptse, Ama Dablam, Tawoche, Thamserku), okružní túra přes Khumjung  
(3780 m) - návštěva Hillaryho školy a Khunde (3800 m)

 7. den  po staré karavanní stezce směřující do Tibetu se vydáme přes vesničky Phurte, 
Thamo do Thame (3820 m) - v dětství zde žil Tenzing Norgay, návštěva buddhistického 
kláštera ve skalách, poblíž hydroelektrárna, vyhlídka směrem k Tibetu a sedlu Renjo La 
a do kaňonu řeky Bhote Kosi, návrat do Namche Bazaru

 8.–9. den  túra k největšímu a nejvýznamnějšímu buddhistickému klášteru v oblasti 
Solo Khumbu v Tengboche (3860 m) - prohlídka kláštera, nádherné výhledy k Everes-
tu, možnost účasti na večerní nebo ranní buddhistické meditaci, druhý den návrat do 
Namche Bazaru

 10. den  sestup z Namche Bazaru zpět do Lukly, v místní pekárně si dáme zasloužený 
zákusek

 11. den  ráno odlet do Káthmándú, individuální volno

 12. den  Pashupatinath (UNESCO) - areál hinduistického chrámu, kremační místa (ghá-
ty) nad posvátnou řekou Bagmátí, Bódhnáth (UNESCO) - obrovská buddhistická stúpa, 
středisko tibetského buddhismu, vycházka ke klášteru Kópan

 13. den  výlet do Bhaktapuru (UNESCO) - bývalé královské město, náměstí Durbar, krá-
lovský palác se Zlatou bránou, Národní galerie, nejvyšší nepálská pagoga Njatapola, dle 
zájmu návštěva chrámového městečka Changu Narajan (UNESCO)

 14.–15. den  nákupy suvenýrů, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy  vč. místních letů Káthmándú-Lukla-Káthmándú (limit 
24 000 Kč), místní dopravu (bus, taxi), ubytování (5x turist. hotel v Káthmándú - dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím, 7x lodže v horách - dvoulůžkové pokoje), permit, vstup do NP Sagar-
matha, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  vízum (30 USD na letišti v KTM), jednolůžkový pokoj (2 500 Kč), 
nosiče (cca 20 USD/den, nosič nese cca 20 kg), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

241 12.4.-26.4. 15 dní 45 990 Kč

242 25.10.-8.11. 15 dní 45 990 Kč

NEPÁL PRO KAŽDÉHO
Kód Termín Počet dní Cena

251 15.4.-26.4 12 dní 48 990 Kč

252 14.10.-25.10. 12 dní 48 990 Kč

ASIE | HORSKÁ TURISTIKA | TREKING



Pro milovníky hor, kteří je chtějí vychutnat bez davů turistů. Patnáctidenní trek okolo 
osmitisícovky Manaslu vede v první části údolím proti proudu divoké řeky Buri Gandaki. 
Z tropického pásma 600 m vystoupáme až do zasněžených pětitisícových sedel. Trasa 
prochází vesničkami s různými etniky až do Nupri, údolí s jasným tibetským vlivem. 
Perlou treku je pětidenní návštěva Tsum Valley - unikátní údolí zpřístupněné od roku 
2010, jenž nám bude i výbornou aklimatizací pro přechod sedla Larkya (5100 m), 
jež je nejvyšším bodem na trase s nádhernými výhledy. Po cestě budeme míjet 
nespočet buddhistických čortenů a kani, navštívíme starodávné kláštery, okouzlí 
nás malebné horské scenerie. Sestup údolím řeky Dudh Khola rododendronový-
mi lesy do Dharapani. Odtud džípem a busem zpět do Káthmándú.

NEPÁL
TREK OKOLO MANASLU + TSUM VALLEY

 1.–2. den  odlet do Káthmándú, ubytování v Thamelu

 3.–4. den  přejezd do Arughatu (600 m), nástup na trek, podél řeky Buri Gandaki přes 
Arkhet Bazar a vesničku Soti Khola (730 m) dojdeme do Lapubesi (880 m) - poznávání 
života Gurungů

 5.–6. den  pokračujeme lesem a okolo vodopádů do vesničky Machha Khola (930 m), 
dále přes vesnici Tatopani (990 m) s termálními prameny do Dobhanu (1070 m), dále 
přes Jagat (1370 m), před vesnicí Philim (1570 m) přejdeme jeden z nejdelších zavěše-
ných mostů v Himálajích

 7.–8. den  odbočíme do Tsum Valley a po náročném a krásném stoupání přespíme  
v Chamling (2400 m), dále stoupáme do krásné vesničky Lamagaun (3250 m), kde se 
nachází Rachen Gompa - ženský buddhistický klášter

 9.–10. den  cesta překrásným údolím až ke klášteru Mu Gompa (3700 m), cestou na-
vštívíme jeskyni Piren Phu, kde meditoval věhlasný šiřitel buddhismu Milarepa, odpole-
dne možnost aklimat. výstupu do výšky cca 4000 m, po noci strávené v klášteře zpět 
údolím do Chhokamparo (3000 m), výhled na vrchol Ganesh Himal

 11.–12. den  cestou lemovanou rododendrony zpět do Lokpa (1900 m), kde se napojí-
me na trek kolem Manaslu, Ghap (2400 m)

 13.–14. den  přes Namrung (2540 m) a dále již tibetskými osadami Lihi (2840 m) a Lho 
(3020 m) se starobylým klášterem dojdeme do Sama (3390 m) v oblasti Nupra, výchozí 
místo expedic směřujících na vrchol Manaslu, cestou možnost výstupu k Pungyen gom-
pě (4000 m) pod svahy Manaslu (8163 m), cestou dále výhledy na Himalchuli (7893 m), 
Ngadichuli (7871 m)

 15.–16. den  přechod do tibetské vesničky Samdo (3690 m), cestou možnost aklimat. 
výstupu směrem k BC Manaslu do výšky cca 4200 m, další den výstup do tábora Dha-
ramsala (4460 m), aklimatizační vycházky do okolí

 17.–18. den  nejnáročnější den, brzy ráno výstup do sedla Larkya Bhanjyang (5100 m) 
- nejvyšší bod na trase, himálajské panorama - Annapurna II (7937 m), Himlung Himal 
(7126 m), Gyaji Kung (7030 m) a další vrcholy, sestup do Bimtangu (3590 m), další den 
pokračujeme v sestupu krásným rododendronovým lesem a údolím řeky Dudh Kholy 
přes Karche (2750 m) a Tilije (2300 m) do Dharapani (1860 m), napojení na trek okolo 
Annapuren

 19.–20. den  jízda džípem po nově zbudované silnici do Besisaharu, další den busem 
zpět do Káthmándú

 21. den  prohlídka Káthmándú - uličkami starého města na náměstí Durbar (UNESCO), 
královský palác, pagody, Kumari Bahal, opičí chrám Swayambhunath (UNESCO), králov-
ský Bhaktapur (UNESCO), Bodhnath (UNESCO)

 22.–23. den  individ. volno, nákupy, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 19 000 Kč), místní dopravu (z a na letiště, na 
trek a zpět - bus, taxi), ubytování (4x turist. hotel - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 
16x v lodžích na treku), permity do oblasti Manaslu, Tsum Valley a Annapuren, místního 
průvodce, českého průvodce, inform. materiály, tričko, mapky

  Cena nezahrnuje  vízum (na letišti v KTM 50 USD), cestovní pojištění (Alpenverein, 
Axa Assistance apod.), případné nosiče (na den 20 USD - 1 nosič stačí na dvojici, může 
nést 20 kg)

Kód Termín Počet dní Cena

261 11.4.-3.5. 23 dní 45 990 Kč

262 3.10.-25.10. 23 dní 45 990 Kč
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Lukla

Chukung

Mt. Everest

Kala Patar
Cho La
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NEPÁL
Klasický trek pod Mount Everest s výstupem na Kala 
Patar (5545 m) a Gokyo Peak (5360 m). Určeno pro 

zdatné vysokohorské turisty se zkušenostmi  
s vyšší nadmořskou výškou a přechodem ledovců. 

Odměnou budou výhledy na známá himálajská 
panoramata s Mt. Everestem, Lhotse, Nuptse, 

Ama Dablamem, Cho Oyu.

NEPÁL
TREK POD MT. EVEREST

 1.–2. den  odlet do Káthmándú, ubytování v Thamelu

 3. den  prohlídka Káthmándú - uličkami starého města na náměstí Durbar, královský 

palác, pagody, Kumari Bahal, opičí chrám Swayambhunath, královské město Patan 

 4. den  odlet z Káthmándú do Lukly (2800 m), pěšky do vesnice Monjo okolo řeky Dudh 

Koshi (Mléčná řeka)

 5. den  vstup do NP Sagarmatha, výstup do Namche Bazaru (středisko Šerpů, 3440 m) 

- městečko postavené v obrovském amfiteátru mezi Kongde Ri (6187 m) a Thamserku 

(6808 m)

 6. den  aklimatizační výlet v okolí Namche Bazaru (nad Namche Bazarem poprvé spatří-

me vrchol Mt. Everestu z vyhlídky Everest View a další vrcholy - Lhotse, Nuptse, Ama Da-

blam, Thamserku, sestup do Khumjungu (3790 m) - návštěva Hillaryho školy a Khunde

 7.–9. den  cesta nás dále povede do Tengboche (3867 m, známý buddhistický klášter) 

a Dingboche (4330 m), po pravé straně na nás bude shlížet nádherná hora Ama Dablam 

(6856 m), aklimatizace v údolí Imja Kholy (směrem k Island Peaku, 6189 m)

 10.–12. den  přes Duglhu (4620 m) a Lobuche (4930 m) dojdeme na Gorak Shep  

(5288 m), odtud vystoupíme na známou vyhlídkovou horu Kala Patar (5545 m, výhledy 

do okolí a především na nejvyšší horu světa Mt. Everest, 8850 m)

 13.–14. den  dle situace přechod sedla Chola La (5420 m) nebo kolem hřebene Tawo-

che traversem přes Pangboche (3990 m) a Phortse (3800 m) nad  údolím řeky Dudh Kosi 

do Gokya, výstup na Gokyo Peak (5360 m)

 15.–17. den  sestup přes Namche Bazar do Lukly; možnost návratu náročnější cestou 

přes sedlo Renjo Pass (5340 m) a Thame

 18. den  letecky z Lukly do Káthmándú - individ. volno k prohlídce města a nákupy  

 19. den  posvátné místo hinduistů Pashupatinath, buddhistická stúpa Bódnáth, klášter 

Kópan

 20. den  výlet do královského města Bhaktapur - královský palác, nejvyšší pagoda Nja-

tapola

 21.-22. den  nákupy, odlet a návrat zpět do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místních letů Káthmándú-Lukla-Káthmándú  

(limit 24 000 Kč), místní dopravu (bus, taxi), ubytování (5x turist. hotel - dvoulůžkové pokoje  

s příslušenstvím, 14x lodže na treku - dvoulůžkové pokoje), treking permit, vstup do NP  

Sagarmatha, průvodce, inform. materiály, tričko

  Cena nezahrnuje  vízum (na letišti v KTM 50 USD), jednolůžkový pokoj (4 000 Kč), 

cestovní pojištění (doporučujeme Alpenverein, Axa Assistance apod.)  

Kód Termín Počet dní Cena

271 5.4.-26.4. 22 dní 49 990 Kč

272 11.10.-1.11. 22 dní 49 990 Kč
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NEPÁL
TREK DO BC ANNAPUREN

NEPÁL 
KOMFORTNĚJI (TIBET) 

 1.–2. den  odlet do Káthmándú, ubytování v Thamelu
 3. den  prohlídka Káthmándú - uličkami starého města na náměstí Durbar (UNESCO), 
královský palác, pagody, Kumari Bahal, opičí chrám Swayambhunath (UNESCO), králov-
ské město Patan (UNESCO)
 4. den  přelet do Pokhary - výlet na vyhlídku Sarangkot (1592 m) s nádhernými pohledy 
do  údolí Pokhary a do oblasti Annapuren, přejezd do Birethanti
 5.–6. den  výstup přes Ulleri (1960 m) do Ghorepani (2860 m) - oblast rododendro-
nových lesů, Poon Hill (3000 m) - skvělá vyhlídka na Dhaulagiri (8167 m) tyčící se nad 
údolím řeky Kali Gandaki (jedno z nejhlubších údolí na světě) a do oblasti Annapuren
 7.–8. den  přechod do údolí řeky Modi Khola přes Tadapani (2630 m) a Ghandruk  
(2000 m) - gurungská osada, terasovitá pole, Taglung (2190 m)
 9.–11. den  postupně stoupáme nad řekou Modi Khola do BC Machchapuchhre (3700 m) 
po trase Chhomrong - Sinuwa - Bamboo - Dobhan (2600 m) - Himalaya - Deurali (3230 m) - 
pod svahy Hiunchuli a Machhapuchhre
 12.–13. den  nalehko výstup do BC Annapurna (4130 m) - pastva pro oči, Machhapu-
chhre (6997 m), Annapurna III (7555 m), Gangapurna (7454 m), Hiunchuli (6434 m), 
Annapurna South (7219 m), Annapurna I (8091 m), zpět do BC Machhapuchhre a dále 
sestup přes Bamboo do Chhomrongu
 14.–15. den  sestup k New Bridge (1340 m) - výstup přes Landrung a Tolku na Deurali 
(2080 m), sestup přes Dhampus k silnici a přejezd do Pokhary
 16. den  Pokhara - výlet v okolí, přehradní hráz, možný výstup k Pagodě míru - výhled na 
jezero Phewa Tal, Pokharu a za příznivých podmínek do oblasti Annapuren a Machha-
puchhre, vodopád Deví
 17.–18. den  přejezd do Káthmándú - posvátné místo hinduistů Pashupatinath (UNESCO), 
kremační místa (gháty) nad řekou Bagmátí, Bódnáth (UNESCO) - centrum tibetského bu-
ddhismu s obrovskou stúpou 
 19.–20. den  poslední nákupy, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místního letu KTM-Pokhara (limit 19 000 Kč), 
místní dopravu (taxi, bus, minibus, MHD), ubytování (6x turist. hotel - dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím, 11x lodže v horách - dvoulůžkové pokoje), treking permity do oblasti 
Annapuren, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  vízum (na letišti v KTM 50 USD), pojištění VHT (doporučujeme 
připoj. u Axa Assistance 11.-13. den programu), jednolůžkový pokoj (3 000 Kč), pojištění 
STORNO (780 Kč) 

Kód Termín Počet dní Cena

281 7.4.-26.4. 20 dní 48 990 Kč

282 13.10.-1.11. 20 dní 48 990 Kč
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Lehčí, středně náročný trek míří do oblasti 
Annapuren. Po prohlídce Káthmándú 
přeletíme do Pokhary. Odtud přejedeme 
do Birethanti. Zahájíme trek výstupem do 
průsmyku Ghorepani, z blízkého Poon 
Hill jsou nádherné výhledy na Dhaulagiri 
a do oblasti Annapuren. Poté zamíříme 
východně a přejdeme do údolí řeky Modi 
Khola. Proti jejímu proudu budeme stou-
pat k posvátné hoře Machchapuchhre a 
Hiunchuli. Nejvyšším bodem treku bude 
základní tábor pod Annapurnou ve výšce 
4130 m s výhledy na vrcholy Annapurna 
I, Annapurna III, Annapurna South, Ma-
chhapuchhre, Gangapurna, Hiunchuli.

Krátké pěší výlety pro kaž-
dého - žádné několikaden-
ní treky, nezapomenutelné 
výhledy na osmitisícové 
vrcholy, safari na slonech 
v národním parku 
Chitwan, úchvatný přelet 
a přejezd Himálaje mezi 
Nepálem a Tibetem.

TIBET Lhasa
Shigatse

NP Chitwan

Pokhara Mt. Everest

Kathmandu

TingriNEPÁL

 1.–3. den  odlet do Káthmándú - prohlídka hl. města, náměstí Durbar (UNESCO) s pago-
dami a se starým královským palácem, buddhistická stúpa Swayambhunath (UNESCO) 
s výhledem na Káthmándú, Pashupatinath (UNESCO) - areál hinduistického chrámu, 
kremační místa (gháty) nad posvátnou řekou Bagmátí, Bodnáth (UNESCO) - centrum 
tibetského buddhismu s obrovskou stúpou 
 4.–5. den  možnost vyhlídkového letu k Mt. Everestu (UNESCO, 8848 m), královská 
města Patan (UNESCO) a Bhaktapur (UNESCO), pozorování východu slunce na vyhlá-
šené vyhlídce Nagarkót na okraji káthmándského údolí, procházka lesem po hřebeni  
k chrámu Čangu Naraján (UNESCO), návrat do královského Káthmándú
 6.–8. den  odjezd do NP Chitwan (UNESCO) - pozorování nosorožců,opic a krokodýlů, 
výprava do džungle na slonech, plavba na dřevěné kanoi, pěší safari s průvodcem, kou-
pání slonů, kulturní vystoupení, odjezd do Pokhary
 9.–10. den  malebné městečko Pokhara v podhůří Himálaje, úžasné výhledy na ma-
siv osmitisícových Annapuren a Dhaulágirí z vyhlídky Sarangkot, nenáročný pěší výlet  
k vodopádům Déví a Pagodě míru, plavba přes jezero Phewa
 11.–12. den  historická městečka Bandipur a Gorkha, východ slunce na vyhlídce Da-
man (nejpanoramatičtější výhledy na Himálaje), návrat do  Káthmándú, odlet a návrat 
do ČR
 13.–14. den  závěrečný den v Káthmándú - volno na výhodné nákupy ve čtvrti Thamel, 
odlet a návrat do ČR

MOŽNOST POKRAČOVÁNÍ - TIBET
 13.–15. den  odlet do tibetského hlavního města Lhasa - starý chrám Jokhang 
(UNESCO), poutní okruh Barkhor, dalajlámovo zimní sídlo Potala (UNESCO) a letní sídlo 
Norbulingka (UNESCO), bývalý největší klášter na světě Drepung, poutní okruh kolem 
kláštera Gandän, cvičení mnichů v klášteře Sera 
 16.–17. den  po Friendship Highway ze Lhasy přes průsmyky Kampa La (4794 m)  
a Karo La (5045 m) a kolem jezera Yamdrok Yamtso do Gyantse - pevnost Dzong, klášter 
Palkhor Chöde s výjimečnou tibetskou stúpou Kumbum, prohlídka sídla pančenlámů - 
kláštera Tashilhumpo s 26 m vysokou sochou Buddhy v Shigatse, poutní okruh kolem 
kláštera, staré tibetské město, nově rekonstruovaná pevnost
 18.–19. den  vysokohorskou silnicí Friendship Highway přes průsmyk Gyatso La (5220 m)  
s výhledy na nejvyšší vrcholy světa Mt. Everest (UNESCO, 8850 m), Cho Oju (8150 m), cesta 
ke klášteru Rongbuk, výlet do Everest BC
 20.–21. den  pokračování v cestě k nepálské hranici kolem jezer Paiku a Langjang  
s výhledy na Shishapangmu (8027 m) a sjezd několika vegetačními pásy o 3000 metrů 
níže do Nepálu
 22.–23. den  závěrečný den v Káthmándú - volno na výhodné nákupy ve čtvrti Thamel, 
odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 19 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus, taxi, loď, 
slon), u prodl. místní let Káthmándú-Lhasa (limit 13 000 Kč), ubytování (11x/20x turist. hotel - 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, stravování (11x/20x snídaně, prodl. 2x oběd, 2x večeře), 
program v NP Chitwan s 2x plnou penzí, čínské vízum, vstupní povolení do Tibetu, průvodce,  
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  nepálské vízum (30/50 USD), jednolůžkový pokoj (11x/20x,  
4 500/9 500 Kč), vyhlídkový let k Mt. Everestu (cca 220 USD), rezervaci a vstup Potala  
(2 100 Kč), odlet. taxu u prodl. (cca 20 USD), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

291 17.11.-30.11. (9.12.) 14/23 dní 49 990/89 990 Kč

292 20.12.-2.1. 2021 14 dní 54 990 Kč



 1.–3. den  odlet přes Dillí do Bagdogry, přejezd do malebného městečka Dardžiling  
v podhůří indického Himálaje, výlet k čajovníkovým plantážím s výhledy na třetí nejvyš-
ší horu světa Kančendžengu (8586 m), návštěva továrny na výrobu čaje, horolezecké 
muzeum s hrobem šerpy Tenzinga Norgaye, východ slunce pozorovaný z Tiger Hill, dle 
zájmu projížďka úzkokolejnou dráhou (UNESCO)

 4.–5. den  bývalé horské království Sikkim - jeden z posledních rájů „Šangri-la“ hlavní 
město Gángtók s množstvím etnik (žijí zde Lepčové, Tibeťané, Nepálci, Bhútánci, In-
dové), klášter Enčhe s panteonem božstev mahájánového buddhismu, Tibetologický 
institut Namgjal se sbírkou knih, bronzů a thangk, buddhistický klášter Rumtek - škola 
Kagjupa, vybavení z Tibetu, úžasný čhorten zhotovený ze zlata a stříbra

 6.–7. den  výlet k tibetské hranici k vysokohorskému jezeru Tsomgo, orchidejová zahra-
da Saramsa s ukázkami 450 druhů sikkimských orchidejí, přejezd do nížin Západního 
Bengálska, safari na slonech v rezervaci Džaldapára - bývalá honitba bhútánských králů, 
početná populace nosorožců, dále možnost vidět tygra, levharta, medvěda pyskatého, 
množství ptactva (zoborožci, dropi)

 8.–9. den  překročení hranice do Bhútánu, horskou silnicí do Simtokhy - místní dzong 
je jedním z nejstarších opevněných klášterů v Bhútanu a sídlem buddh. univerzity, Thim-
pu - prohlídka hl. města, národní knihovna se starověkými buddh. texty, národní stúpa, 
největší bhútánský opevněný klášter Tasichho Dzong, tržnice, lesní rezervace se stádem 
takinů

 10. den  přes sedlo Dochu La (3116 m) s množstvím chortenů,  nádherné výhledy na 
hradbu Himálaje, Punakha - zimní sídlo nejvyššího bhútánského duchovního předsta-
vitele, Punakha Dzong na ostrohu nad řekami Pho Chu a Mo Chu, Wangdi Phodrang 
- chrám plodnosti Chimi Lhakhang, Drukpa Kunley, malby falusů a draků na domech, 
Kyichu Lhakhang - jeden z nejstarších chrámů v Bhútánu (7. stol.), Paro  

 11.–13. den  výstup k horskému klášteru Taktshang - Tygří hnízdo (2960 m), Paro 
(2240 m), Paro Dzong (kulisy k filmu Malý Buddha), v jarním termínu účast na buddhis-
tické slavnosti Tshechu, místní obyvatelé a mniši tančí v maskách bohů a démonů, Ta 
Dzong - Národní muzeum se světovou sbírkou tanghk, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místních letů Dillí-Bagdogra a Paro-Dillí  
(limit 38 000 Kč), místní dopravu (bus, minivan s místním řidičem, taxi), ubytování  
(6x turist hotel - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím v Indii, v Bhútánu 4x hotel  
minim. *** - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), safari na slonech, permity, stravování  
(snídaně v Indii, plná penze v Bhútánu), vstupné do památek v Bhútánu, českého průvod-
ce, cestovní pojištění, inform. materiály, tričko 

  Cena nezahrnuje  indické vízum (950 Kč), bhútánské vízum (40 USD), pojištění  
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

301 26.3-7.4. 13 dní 86 990 Kč

302 18.10.-30.10. 13 dní 86 990 Kč
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Zájezd do přírodně, kulturně i historicky bohaté oblasti. Na-
vštívíme Dardžiling s jeho čajovníkovými plantážemi, úžasný 

Sikkim s jeho kláštery, podnikneme safari za nosorožci, tygry. 
Bonbónkem bude malé himálajské království Bhútán - země 

hřmícího draka.

INDIE–BHÚTÁN
                                              SIKKIM

BHÚTÁN

Punakha

Thimpu
Paro

INDIE

Gangtok
Dardžiling
Bagdogra Džaldapára



Kalkata

Kathmandu

Varanasi

Agra

Jaipur

Dillí

Sikkim

INDIE

NEPÁL

Cesta jedním z nejzajímavějších států 
Indie, Rádžastánem. Z Dillí vyrazíme 
do Bíkánéru, odtud pak do Džajsalmé-
ru. Navštívíme Džódhpúr a centrum 
džinistů v Mount Abu. Lahůdkou je 
Udajpúr s jezerními paláci. Dále nás 
čeká poutní místo hinduistů, Puškar. 
Přes Bundí dojedeme do NP Rant-
hambhore, kde budeme mít šanci 
spatřit tygra. V Džajpúru shlédné-
me známý Palác větrů i starodáv-
nou astronomickou observatoř. 
Navštívíme Fatehpur Sikri a na 
závěr nevynecháme Ágru se 
skvoucím Tádž Mahálem.

Nejznámějšími místy Indie z Dillí až 
do Kalkaty, skvostná hrobka a chlou-
ba Indie Tádž Mahal v Ágře, spalo-
vání mrtvých na ghátech posvátné 
řeky Gangy, safari na slonech  
v národním parku Chitwan. 

INDIE
PERLY RÁDŽASTÁNU

INDIE–NEPÁL

 1.–3. den  odlet do Dillí - prohlídka města, Červená pevnost (UNESCO), tepna starého 
města Čandi Čauk, Páteční mešita (Džami Masdžid) - největší mešita v Indii (pojme  
25 000 věřících), džinistický chrám s ptačí nemocnicí, Zlatý chrám sikhů, třída Rádžpáth 
s India Gate, areál Qutab Minar s nerezavějícím sloupem (UNESCO), Humájúnova hrob-
ka (UNESCO), předchůdce Tádž Mahálu, Lotosový chrám 
 4.–5. den  přes polopoušť Šékhávátí do Bíkánéru - město bývalo důležitým centrem na 
karavanní cestě do Střední Asie a Číny, staré město s bazarem a výrobky místních řeme-
sel, pevnost Džúnágarh s desítkami paláců, skvostný interiér Anúp mahalu, džinistické 
chrámy, havélí, výlet do nedalekého Dešnóku na Krysí chrám (Karní Matá), ve kterém se 
to hemží posvátnými krysami 
 6.–7. den  ,,zlaté město“ Džajsalmér - neopakovatelný skvost pouště, město jako vystři-
žené z pohádek Tisíce a jedné noci, postavené ze žlutého pískovce, pevnost (UNESCO, 
12. stol.) s pětipatrovým palácem a džinistickými chrámy, nádherná havelí 
 8. den  ,,modré město“ Džódhpúr s kouzelnými domy natřenými indigem, bývalé město 
pyšného Marváru a křižovatka starých obchodních cest, gigantická pevnost Mehrán-
garh,   
 9.–10. den  to co je pro muslimy Mekka, pro křesťany Vatikán, pro hinduisty Váránasí, to 
je pro džinisty Mount Abu, vesnice v horách, do které každoročně proudí tisíce džinistů, 
výstup do Dilvary k pěti mramorovým chrámům, (nejstarší Vimala Vasahi, 11. stol.), 
nezapomenutelný západ slunce
 11. den  ,,bílé město“ Udajpúr - bývalé sídlo Mévárské říše, Městský palác nad jezerem 
Pičola, výhled na jezerní palác Džag Niwas (kulisa k bondovce  Chobotnička) a Džag 
Mandir, Džagdišův chrám, západ slunce nad městem pozorovaný z vyhlídky 
 12.–13. den  Adžmér - nejposvátnější muslimská svatyně v Indii Dárga šarif, působivý 
komplex mešity Adháí din ká džhompra („Chýše dvou a půl dne“), Puškar - jedno z nej-
posvátnějších míst v Indii (vznik před více jak 2500 lety), na 400 chrámů, 52 ghátů nad 
jezerem u nichž hinduisté podstupují očistné koupele 
 14.–15. den  Bundí - malebné městečko ve kterém se zastavil čas, palác s krásnými 
nástěnnými malbami, schodovité studně, pevnost Taragarh, působiště R. Kiplinga (na-
psal zde Kima), NP Ranthambhore - safari v parku pod pevností s možností vidět tygra, 
levharta, šakala, sambara aj.   
 16.–17. den  ,,růžové město“ Džajpúr - hlavní město Rádžastánu, Palác větrů (Havá 
Mahal), Městský palác se sídlem maharádžy, astronomická observatoř Džantar Mantar 
(UNESCO), pevnost a palác v Ambéru (UNESCO) s největším kanónem v Asii
 18.–19. den  Fatehpur Sikri (UNESCO) - paláce a chrámy z červeného pískovce, bý-
valé hlavní sídlo panovníka Akbara, Ágra - centrum mughalské říše, indo-muslimská 
architektura, Červená pevnost (UNESCO), skvoucí pomník lásky z mramoru Tádž Mahál 
(UNESCO) 
 20.–21. den  návrat do Dillí, poslední nákupy, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 16 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus, 
vlak, džíp, rikša), ubytování (14x turist. hotel a penzion - dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím, 4x noční přejezd lehátkovým vlakem), safari v NP Ranthambhore, průvodce, 
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  vízum (950 Kč), jednolůžkový pokoj (4 500 Kč), pojištění  
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

321 16.2.-7.3. 21 dní 47 990 Kč

322 11.10.-31.10 21 dní 47 990 Kč

323 14.2.-6.3.2021 21 dní 47 990 Kč

 1.–4. den  odlet do Dillí - mohutná Páteční mešita, monumentální Červená pevnost 
(UNESCO), okruh Novým Dillí - sikhská gurudvára Bangla Sáhab, Indická brána, třída Ra-
jpath, areál Qutab Minar s nerezavějícím sloupem (UNESCO), Lotosový chrám, Humajú-
nova hrobka (UNESCO), „růžové město“ Džajpúr (UNESCO) v pouštní oblasti Rádžastánu 
- Palác větrů, mahárádžův palác a astronomická observatoř Jantar Mantar (UNESCO), 
pevnost a palác v Ambéru (UNESCO)
 5.–6. den  nezapomenutelná stupňovitá studna baórí v Abhanérí, zimoviště stěho-
vavých ptáků v NP Keoladeo (UNESCO), bývalá mughalská metropole Fatehpur Sikri 
(UNESCO), „mramorové město“ Ágra - velkolepá hrobka a symbol Indie Tádž Mahal 
(UNESCO), bohatě zdobená Červená pevnost (UNESCO)
 7.–9. den  opuštěné paláce a chrámy ve vesnici Órčha, procházka venkovskou kra-
jinou, prohlídka fantastických kamenných chrámů s erotickými motivy v Khadžuráhu 
(UNESCO)
 10.–11. den  nejposvátnější město hinduistů Váránasí - uličky starého města plné 
poutníků a chrámů, procházka po ghátech, večerní bohoslužba Ganga Aarti, nezapome-
nutelná ranní plavba po řece Ganze kolem ghátů na spalování mrtvých, místo prvního 
Buddhova kázání Sárnáth
 12.–15. den  přejezd do Nepálu, místo Buddhova narození Lumbini (UNESCO), NP 
Chitwan (UNESCO) - pozorování nosorožců, opic a krokodýlů, výprava do džungle na 
slonech, plavba na dřevěné kanoi po řece Rapti, pěší safari s průvodcem, koupání slonů, 
odjezd do Pokhary
 16.–17. den  malebné městečko Pokhara v podhůří Himálaje, úžasné výhledy na masiv 
osmitisícové Annapurny a Dhaulágirí, nenáročný pěší výlet k vodopádům Déví a pagodě 
Míru, plavba přes jezero Phewa, odjezd do Káthmándú
 18.–21. den  prohlídka metropole Káthmándú - královský palác, náměstí Durbar (UNESCO), 
příbytek živé bohyně Kumárí, hinduistické stupňovité chrámy, nepálské buddhistické sva-
tyně Svajambhúnáth (UNESCO) a Bódnáth (UNESCO), spalovací gháty na řece Bagmátí  
v Pašupatináthu (UNESCO), chrámy v Pátanu (UNESCO) a Bhaktapuru (UNESCO), mož-
nost vyhlídkového letu k Mt. Everestu (UNESCO, 8848 m), odlet a návrat do ČR

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ - SIKKIM A BENGÁLSKO
 21.–23. den  celodenní přejezd na hranice s Indii v Kakarvittě, čajové městečko Dár-
džiling v krajině indického Himálaje, pěší výlet k čajovníkovým plantážím s překrásnými 
výhledy na třetí nejvyšší horu světa Kančendžengu (8586 m), exkurze do čajové továrny, 
horolezecké muzeum s hrobem šerpy Tenzinga Norgaye, možnost jízdy po historické 
horské úzkokolejce (UNESCO)
 24.–26. den  bývalé horské království Sikkim zvané „země orchidejí“, hlavní město 
Gángtók, výlet k buddhist. klášteru Rumtek a vysokohorskému jezeru Čangu u tibet-
ských hranic
 27.–29. den  metropole Bengálska Kalkata - Viktoriin memoriál, chrám krvelačné bo-
hyně Kálí, misie Matky Terezy, botanická zahrada, koloniální architektura, odlet a návrat 
do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místního letu Káthmándú-Dillí (limit 19 000 Kč),  
u prodl. let  Kalkata-Dillí, místní dopravu (vlak, bus, minibus, taxi, rikša, loď, slon), program  
v NP Chitwan včetně 2x plné penze, ubytování (17x/24x turist. hotely - dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím, 1x/2x lehátkový vlak), průvodce, inform. materiály, cestovní 
pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  indické vízum (950 Kč, s prodloužením 2 350 Kč), zpracování 
podkladů pro indické vízum (300 Kč), nepálské vízum (30 USD), vyhlídkový let k Mt. Everes-
tu (cca 220 USD), jednolůžkový pokoj (17/24x, 5 400/7 500 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

311 18.7.-5.8. www 19 dní 51 990 Kč

312 17.10.-6.11. (14.11.) 21/29 dní  53 990/56 990 Kč

30 www.karavela.cz
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Leh
Nubra

INDIE

Dillí

Dharamsala
Amritsar

Pangong

Manálí Navštívíme oblast Ladakhu, která je díky množství buddhistických klášterů na-
zývaná „malým Tibetem“. Na vesnicích se žije stejným životem jako před ně-
kolika sty lety. V desítkách klášterů je možné s mnichy absolvovat meditace, 

obřady a zapomenout na svět civilizace a zcela se oddat tomuto odlišnému 
světu. Tuto oblast nezpustošili Číňané, a proto je Ladakh více „tibetský“ než 

samotný Tibet. Podnikneme výlet do nejsevernější přístupné části Indie 
k tibetské hranici do malebné oblasti Nubry a k jezeru Pangong. Poté se 

přesuneme přes vysokohorská sedla na jih do jedné z nejkrásnějších 
oblastí v Indii, do Himachal Pradeshe. Navštívíme Manálí a Dharamsalu. 

Nemůžeme vynechat Amritsar a prohlídku Dillí.    

INDIE
LADAKH A HIMACHAL PRADESH 

 1.–2. den  odlet přes Dillí do Lehu - hl. město Ladakhu leží za hradbami Himálaje, 
centrum buddhistické kultury, prohlídka starého města, královský palác, Tsemo gompa  
s vyhlídkou na město

 3.–4. den  kláštery v údolí řeky Indus a v okolí Lehu, Tikse - klášter vysoko na skále, 
Shey - klášter, zbytky pevnosti, stúpové pole, Spitok - sídlo hlavního Lamy, Shanti stu-
pa - obrovská buddhistická stúpa nad městem s krásným výhledem, možnost návštěvy 
Moravského kostela a hřbitova s pomníkem českého geologa Ferdinanda Stoličky 

 5.–8. den  džípem do Nubra Valley a k jezeru Pangong - přes nejvyšší silniční sedlo na 
světě Khardung La (5600 m) do nejsevernější oblasti Indie při hranici s Tibetem, úžasná 
krajina při řece Shyok a Nubra, zasněžené vrcholky hor, písečné duny, velbloudi, zelené 
oázy, kláštery Hundar, Diskit a Sumur, termální prameny v Panamiku - dle zájmu kou-
pele, podél řeky Shyok do Aghamu, přejezd přes sedlo Wuri La (5280 m), klášter Thag 
Thok (3810 m), výjezd přes další sedlo Chang La (5340 m) k jezeru Pangong (4350 m) - 
jedno z nejvýše položených slaných jezer světa uprostřed hor, zpět přes sedlo Chang La  
a sjezd do údolí řeky Indus, návštěva klášterů Chemde a Hemis, návrat do Lehu

 9.–10. den  scénickou vysokohorskou silnicí přes sedla Taglang La (5330 m) a Barala-
cha La (5035 m) přejezd do státu Himachal Pradesh, dále přes Rohtang La (3980 m) do 
horského města Manálí (oblast přezdívaná indické „Švýcarsko“)

 11. den  Manálí - horské středisko ležící nad údolím Kullú, rušná hl. třída Mall, ba-
zar, čtyřstupňový dřevěný chrám Hadimba ze 16. stol., Old Manálí se zbytkem pevnosti  
a chrámem Manu, vesnice Vashisht s výhledem do údolí řeky Beás, horké sírové prame-
ny, kamenné chrámy

 12.–13. den  přejezd do Dharamsaly - prohlídka města se sídlem dalajlámy a tibetské 
exilové vlády, krásné výhledy do okolních hor

 14.–15. den  přejezd do Amritsaru - centrum vyznavačů sikhismu, prohlídka skvostné-
ho Zlatého chrámu ze 16. stol., hinduistický chrám Durgiana, návštěva indicko pákistán-
ské hranice v Atari s každodenní ceremonií uzavírání hranice

 16.–18. den  odlet z Amritsaru do Dillí - prohlídka města, Main Bazar, Červená pevnost 
(UNESCO), Páteční mešita (Džami Masdžid) - největší mešita v Indii, která pojme na  
25 000 věřících, Humájúnova hrobka (UNESCO), areál Qutab Minar s nerezavějícím 
sloupem (UNESCO), baháistický Lotosový chrám, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 14 000 Kč), místní dopravu (taxi, bus, 
minibus, džíp), let Dillí-Leh a Amritsar-Dillí (limit 3 500 Kč), ubytování (15x turist.  
hotely a penziony, dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, u jezera Pangong 
1x v postavených stanech), permit do údolí Nubra a k jezeru Pangong, průvodce,  
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  vízum (950 Kč), jednolůžkový pokoj (5 000 Kč), pojištění  
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

331 13.8.-30.8. 18 dní 49 990 Kč

ASIE | POZNÁVACÍ | EXOTIKA



Navštivte s námi jeden z nejkrasnějších indických států - Himachal 
Pradesh. Dobrodružná cesta horami Vás okouzlí. Začneme ve městě 
Shimla. Projedeme nádherně zeleným údolím řeky Satluj. V Kinnauru 
navštívíme odlehlé údolí Sangla (Baspa). Navštívíme úžasné údolí 
řeky Spiti s množstvím buddhistických klášterů. Přejezd přes  
vysokohorská sedla do Manálí. Údolí Kullú a Párvatí.

INDIE
KRÁSY HIMACHAL PRADESHE

 1.–2. den  odlet do Dillí a následný přelet do Shimly - hl. město Himachal Pradeshe, 
bývalé letní sídlo britské vlády ve výšce nad 2000 m, koloniální atmosféra, promenáda 
Ridge, kostel Ježíše Krista, bazary, bývalá rezidence místokrálů
 3. den  cesta do úžasně zeleného Satluj Valley - po odvážně vedené silnici vysoko nad 
kaňonem řeky Satluj (Satladž) tekoucí z Tibetu, nádherné výhledy, Sarahan - úžasný 
dřevěný chrám a palác Bhímakálí, bývalé sídlo bhušarských králů
 4.–5. den  přejezd do oblasti Kinnauru, Sangla - jedno z nejkrásnějších údolí Himachal 
Pradeshe, vesnice Sangla na řece Baspa, výstup na pevnost Kamru, vycházka do vesni-
ce Batseri - chrám Maheswar, dřevořezby s erotickými výjevy, dále údolím do nejzapad-
lejší vesnice Chitkul
 6. den  přejezd do Rekong Peo - vyřízení povolení Inner Line, návštěva Kalpy s výhledem 
na masiv Kinnaur Kailash (6050 m) a Jorkanden (6473 m), procházka úzkými uličkami 
na hřebenu kopce, buddhist. chrám, Roghi - buddhist. chrám Narayana
 7. den  pokračujeme údolím řeky Satluj a později již údolím řeky Spiti, u vesnice Sum-
do jsme téměř na hranici s Tibetem, stoupání serpentinami do vesnice Nako (2950 m)  
s jezírkem a klášterem, dojezd do Tabo
 8. den  Tabo - prohlídka buddhist. kláštera (gompy), zal. r. 996 Rinčhen Zangpo, areál 
nízkých hliněných budov, skvostné nástěnné malby s výjevy ze života Buddhy v dukhan-
gu (10-11. stol.), hliněné sochy božstev buddhist. panteonu, Dhankar - bývalé správní 
centrum Spiti, vesnice s klášterem obklopená bizarními skalními věžemi, prohlídka kláš-
tera Lha Opa, vyhlídka od Lhakang gompy s nádhernými malbami ze života Buddhy do 
hlubokého údolí se soutokem řek Spiti a Pin, jízda údolím řeky Pin úžasnou krajinou  
s vesničkami na úbočích hor, dojezd do malebné vesnice Mud, návrat do údolí Spiti, 
Kaza
 9. den  Kaza - prohlídka správního centra Spiti, gompa Key - prohlídka největšího klášte-
ra ve Spiti, zal. v 11. stol., sbírky  thangk, nádherný výhled na údolí a okolní hory, Kibber 
-  vesnice na náhorní plošině (4205 m), typické spitské domy
 10. den  výjezd na náhorní plošinu, Langza s klášterem a obrovskou plastikou Buddhy, 
naleziště zkamenělin, vesnice Hikkim a Komic s klášterem, návrat do Kazy
 11.–12. den  dobrodružná jízda úzkou vysokohorskou silnicí přes sedla Kunzum La (4551 m) 
a Rohtang La (3980 m) s výhledem na hory Lahaulu do Manálí
 13. den  Manálí - významné turistické středisko uprostřed hor, ležící nad údolím Kullú, 
rušná hl. třída Mall, bazar, čtyřstupňový dřevěný chrám Hadimba ze 16. stol., Old Manálí 
se zbytkem pevnosti a chrámem Manu, vesnice Vashisht s výhledem do údolí řeky Beás, 
horké sírové prameny, kamenné chrámy
 14. den   průjezd údolím Kullú, horská vesnice Nagar - bývalý hrad-palác ve stylu paharí, 
dřevěný chrám Tripuri Sundri, ev. návštěva galerie ruského umělce Nicholase Roericha, 
vjezd do údolí Párvatí, přes vesnici hippies Kasol do Manikaranu - starobylé posvátné 
místo hinduistů i sikhů, horké prameny, Rámův chrám, Šivova svatyně, sikhská gurud-
vára
 15.–16. den  přejezd přes Mandí do Ravalsaru - významné poutní místo se třemi tibet-
skými kláštery u posvátného jezírka, dojezd do Chandigarhu
 17.–18. den  odlet do Dillí - dle času kratší prohlídka města, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místních letů Dillí-Shimla a Chandigarh-Dillí 
(limit 18 000 Kč), místní dopravu (terénní auta, MHD), ubytování (16 x hotýlky a penziony 
- dvoulůžkové pokoje), permit Inner Line do pohraniční zóny, průvodce, cestovní pojištění, 
inform. materiály, tričko
  Cena nezahrnuje  vízum (950 Kč), jednolůžkový pokoj (5 500 Kč), pojištění  
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

341 3.9.-20.9. 18 dní 55 990 Kč

ASIE | POZNÁVACÍ | EXOTIKA

INDIE
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Cesta do nejodlehlejší části Indie, do států Méghálaj, Ásám, Arunačalpradéš a Nágsko, jenž patří s 
dalšími třemi indickými státy do oblasti zvané Sedm sester. Tajuplná část Indie oplývá přírodními 

krásami, nížinou s řekou Brahmaputrou, horami, pralesy, vodopády. Najdete zde unikátní živé 
kořenové mosty. V NP Kaziranga žije největší populace nosorožců jednorohých, úžasné je 
údolí řeky Siangu (Brahmaputry) směřující z Tibetu do nížin Ásámu se známými čajovými 

plantážemi. Navštívíme největší říční ostrov světa Majuli. Oblast je domovem více jak stov-
ky různých etnik s odlišnou kulturou. Připomeňme jen kmen Apatani, jehož ženy dodnes 

chodí s tetovaným obličejem a s bambusovými knoflíky v nose, v Nágsku žijí potomci 
lovců lebek - Konyakové. V Kisamě se zúčastníme známého festivalu kmenů - Hornbill. 

INDIE
MÉGHÁLAJ, ÁSÁM, ARUNAČALPRADÉŠ, NÁGSKO

 1.–2. den  odlet přes Dillí do Guwahati - hl. město Ásámu, dle času seznámení s měs-
tem
 3. den  přejezd do Shillongu - hl. město státu Méghálaj obklopené kopci (1500 m), 
přezdívané „Skotsko Východu“, centrum etnika Khásíů, Police bazar, jezero Ward Lake, 
koloniální budovy, muzeum
 4. den  Cherrapunjee (Sohra) - nejdeštivější místo světa, výhled na útesy a 600 m hlubo-
ké údolí, sestup pralesem do údolí, kde uvidíme unikátní živé kořenové mosty vč. double 
decker (dvoupatrový most) u vesnice Nongriat, vodopád Noh Kalikai (334 m)
 5. den  Cherapunjee - etnologické Ramakrishna muzeum, Eco park s vyhlídkou na ban-
gladéšské pláně, vodopády Nohsngithiang (Sedm sester), vápencové jeskyně Mawsmai, 
kamenné  monolity Khásíů, přejezd zpět do  státu Ásám a údolím Lower Assam Valley 
k NP Kaziranga
 6. den  NP Kaziranga (UNESCO) - ranní safari džípy do oblasti luk, bažin, mělkých jezer 
a lesů za největší populací nosorožců jednorohých, v parku se vyskytují i tygři, levharti, 
sloni, buvoli, jelínci, množství ptactva, přejezd skrze čajové plantáže a rýžová pole do 
Jorhatu, trajekt přes řeku Brahmaputru na největší říční ostrov světa Majuli
 7. den  ostrov Majuli s hl. městem Garamuru je pestrou směsicí obyvatel - Ahómo-
vé, Kačariové, Misingové, Deoriové, tradiční bambusové domy na kůlech, hinduistické 
kláštery (sattra) Auniati s král. artefakty a šperky z Ahómského království a Šamaguri 
známý výrobou masek z hlíny a bambusu používaných při tradičních svátcích, přejezd 
do North Lakhimpuru  
 8. den  vjezd do státu Arunačalpradéš, scénická cesta horami do Hapoli (býv. Ziro, 
1800 m) - exotický místní trh, návštěva tradiční vesnice etnika Apatani se shromažďo-
vacími plošinami (lapang) a sloupy-totemy (babo), vyznavači náboženství donyi-polo 
(Slunce a Měsíce), staré ženy s tetováním v obličeji a s bambusovými knoflíky v nose 
(yaping hurlo) 
 9.–10. den  dále horami přes vesnice etnika Gallong, dlouhé domy na kůlech, Miri Hills, 
sjezd do Daporija ležícího v údolí řeky Subansiri, tržnice, obyvatelé etnika Tagin, přejezd 
do města Aalo (býv. Along), v okolí vesnice Ádiů, znamých stavitelstvím nejdelších vi-
sutých mostů na světě
 11. den  soutok řeky Siyom a Siang (Brahmaputra), cesta dále na sever směrem k tibet-
ské hranici nad kouzelným údolím smaragdové řeky Siang, terasovitá rýžoviště, výhledy 
na zasněžené hory  himálajského hřebene, Yingkiong s tradičními bambusovými domy, 
pěší výlet a přechod 300 m dlouhého visutého mostu nad řekou Siang 
 12. den  úchvatnou krajinou horami a nad kaňonem řeky Yamne do Pasighatu, návrat do 
Ásámu, jízda údolím Upper Assam Valley s rýžovišti, trajekt přes Brahmaputru a cesta 
do Dibrugarhu, obklopeného čajovými plantážemi
13. den  přejezd do Sibsagaru („Oceán Šivy“) - býv. hl. město Ahómů, nádherný Šivův 
chrám Šivadol a další chrámy na břehu obrovské vodní nádrže, Ahómské muzeum, na 
okraji města palácové areály Rang Ghar a Talatal Ghar
14.–15. den  přejezd do státu Nágsko, oblast bývalých lovců lebek, výjezd do městečka 
Mon a dále horami do vesnice Longwa ležící na horském hřebeni a obývané etnikem 
Konyaků, obří chýše místního krále, slavnostní shromaždiště (morungy) s dřevořezbami 
a obrovskými rituálními bubny (v minulosti se zde ukládaly ulovené lebky), výstup okolo 
čajovníkové a kardamomové plantáže na hřeben, kterým probíhá indicko-barmská hra-
nice (hraniční kámen), výhledy do Barmy, procházky po okolí
16.–17. den  přejezd zpět přes Mon a dále na jih do Kohimy (1500 m) - hl. město 
Nágska, válečný hřbitov ze II. svět. války připomíná tuhé boje mezi spojenci a Japonci, 
kteří se tudy chtěli dostat dále do Indie, baptistické kostely, tržnice, nágské muzeum, 
výlet do Khonomy - vesnice na horském hřebeni obývaná Angamy s nádhernými výhledy 
po okolí, kruhové shromaždiště (khwéh), terasovitá rýžová pole, místo posledních brit-
sko-nágských bojů
18. den  účast na festivalu Hornbill v Kisamě - tradiční vesnice je místem setkání pří-
slušníků různých kmenů Nagalandu, válečné tance lovců lebek, písně, gastronomické 
speciality, přejezd do Dimapuru

19.–21 den  návrat do Ásámu a hl. města Guwahati - prohlídka příjemného města na 
řece Brahmaputře, chrám Navagraha („Devět planet“) s devíti lingamy, představujících 
devět planet, výlet loďkou na Paví ostrov a výstup ke chrámu Umananda, setkání s hul-
many, nejvýznamnější chrám Kamakhya zasvěcený bohyni Kálí, věže ve tvaru včelího 
úlu, bazary, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč.  místních letů Dillí-Guwahati-Dillí (limit 20 000 Kč), 
místní dopravu (džípy sumo, trajekt, loďka), 18x ubytování (turist. hotel a penzion - dvoulůž-
kové pokoje s příslušenstvím, v horách jednoduché ubytování typu homestay, mohou být 
vícelůžkové pokoje), vstupné  a safari v NP Kaziranga, permit do Arunachal Pradeshe, prů-
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 

  Cena nezahrnuje  vízum (950 Kč), jednolůžkový pokoj (6 000 Kč), pojištění  
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

351 15.11.-5.12. 21 dní 74 990 Kč

ASIE | POZNÁVACÍ | EXOTIKA

Shillong
Nongriat Kohima

DibrugarhZiro
Daporijo

Yingkiong

Longwa

INDIE

NP Kaziranga
Guwahati



34 www.karavela.cz

Dibrugarh

Kohima

INDIE

Guwahati

Shillong

Cox's Bazar

Kaptai

Dhaka

Kalkata
Khulna

NP Sundarbans

BANGLADÉŠ

INDIE

Bangladéš - neprávem opomíjená země s mnoha pozoruhodnými místy, že budete žasnout. 
Nádherné mešity, hinduistické chrámy a paláce. Největší mangrovový prales na světě 
(domov bengálského tygra). Pestrá směsice různých etnik. Země skrz na skrz protkaná 
vodními toky, na nichž se odehrává značná část života místních obyvatel. Návštěva čtyř 
svazových států nejvýchodnější části Indie. Západní Bengálsko a bývalé hlavní město 
Indie Kalkata. Malý stát Méghálaj, v překladu trefně Příbytek mraků, s nejdeštivějším 
místem na světě. Ásám s nekonečnými čajovými plantážemi, veletokem Brahmaputrou 
(říční delfíni) či národním parkem Kaziranga (největší koncentrace nosorožců na pla-
netě, sloni, šance vidět tygry). Výprava za bývalými lovci lebek do tajemného Nágska.

BANGLADÉŠ–INDIE
MÉGHÁLAJ, ÁSÁM, NÁGSKO, BENGÁLSKO

 1.–2. den  odlet do Dháky, hlavního města Bangladéše, ale i všech rikšů světa (na  
300 000), cesta autobusem a trajekty přes nejširší ramena Bengálské delty veletoků 
Gangy a Brahmaputry do města Mongla, výlet do města Bagerhat - mešita Šait Gumbád
 4.–6. den  třídenní výlet lodí do nitra delty největším mangrovovým pralesem na světě 
až k pobřeží Bengálského zálivu do NP Sundarbans - největší světová populace bengál-
ských tygrů, krokodýli, říční delfíni, opice, axisové, výstup na pozorovací věž nad džunglí, 
stopování tygrů, návštěva vesnice lehkých dívek na břehu řeky (při výletu plná penze  
a noclehy na lodi)
 7.–10. den  plavba koloniálním kolesovým parníkem (v kajutách 1. třídy) spletí úzkých 
kanálů řek Madhumati, Tetulia a Meghna přes Barisal a Čandpur zpět do Dháky a dále 
autobusem do přístavu Čitagong, výprava za menšinovými etniky Čakma, Mru, Mizo, 
Mohu a Kuki žijícími v horách kolem jezera Kaptai, plavba loďkou po vesničkách na 

březích jezera, návštěva bambusových buddhistických svatyní
 11.–13. den  cesta na jižní cíp země u hranic s Barmou do největšího (a jediného) 
přímořského letoviska Cox´s Bazar - několik desítek kilometrů dlouhá pláž, rybářský 
přístav, dřevěný barmský klášter, kmenové území osídlené barmskými uprchlíky, býva-
lé hlavní město Arakanského království Ramu Bazar - barmské buddhistické kláštery  
a chrámy, návrat do Dháky
 14.–15. den  prohlídka Dháky - Šankaria bazar, starobylé domy s dílničkami (šperky  
z lastur), mešita Sitara s nádhernými mozaikami, mughalská pevnost Lalbagh, armén-
ský kostel, říční přístav Sadarghata a loděnice na toku Burigangy s nepředstavitelným 
množstvím lodí, loděk a lodiček, moderní budova parlamentu, nejstarší hinduistický 
chrám Dhakeswari, odlet a návrat do ČR nebo pokračování v zájezdu

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ NEBO SAMOSTATNÝ ZÁJEZD - INDIE 
(MÉGHÁLAJ, ÁSÁM, NÁGSKO, BENGÁLSKO)
 1.–3. den  odlet do Dháky - prohlídka města, mughalská pevnost Lalbagh, říční přístav 
Sadarghat a loděnice na toku Burigangy s nepředstavitelným množstvím lodí, loděk  
a lodiček, mumraj na řece, v docích a dílnách u řeky, přejezd na severovýchod země  
 4.–7. den  Šrímangal - čajové centrum Bangladéše v nejmalebnější části země, vesnice 
Džaflong na hranici s Indií - primitivní těžba stavebních kamenů v hraniční řece, přechod 
hranice do indického státu Méghálaj, odjezd do „Skotska Východu“ - Šilaungu, muzeum 
Don Bosco, tržnice Iew Duh, výlet do Čérápundží na nejdeštivější místo světa, jeskyně 
Mawsmaia a vodopád Noh Kalikai 
 8.–10. den  přejezd do Ásámu, hl. město Guváhátí - posvátné hinduist. chrámy Ka-
makhya a Uma Nanda, plavba po Brahmaputře s možností pozorovat říční delfíny, chrám 
Devíti planet - Naba Graha, safari na slonech v NP Kaziranga (UNESCO)  - nosorožci, 
tygři, levharti, sloni, sambarové
 11.–15. den  cesta krajem orchidejí do Kohimy - metropole Nágska, izolovaného indic-
kého státu - oblasti bývalých lovců lebek, zastávka u jezera Barapáni, účast na setkání 
příslušníků různých kmenů Nágska - jedinečném festivalu Hornbill - válečné tance lovců 
lebek, tradiční písně, hry, tetování i místní speciality k jídlu, Chonoma - místo posledních 
britsko-nágských bojů, kulturní centrum kmene  Konyak - Mon a nedaleké vesnice pů-
vodních lovců lebek Longwa nebo Singha Chingnyu, tetované obličeje i těla 
 16.–19. den  přejezd do „Tea City of India“ Dibrugarhu, města obklopeného čajovými 
plantážemi na široké Brahmaputře s novým nejdelším silničním a železničním mostem 
Indie (délka 4940 m), odlet do metropole Bengálska a nejdrsnějšího indického města 
Kalkaty - památník královny Viktorie, chrám krvelačné bohyně Kálí, misie Matky Terezy, 
botanická zahrada, květinový trh, nejrušnější most světa Howrah, běhající rikšové, odlet 
a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 19 000 Kč), místní let Dibrugarh-Kalkata (362), 
místní a nájemní dopravu (busy, vlaky, lodě, rikši, taxi, minivany s místním řidičem), třídenní 
výlet na lodi s plnou penzí a permitem do NP Sundarbans (361), celodenní plavbu unikátním 
kolesovým parníkem (361), sloní safari v NP Kaziranga (permit, jízda na slonu (362), ubyto-
vání (hotely, penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x vícelůžkové pokoje (362), 
1x kajutu 1. třídy na parníku (361), 2x nocleh na lodi v Sundarbans (361), noční bus 1x (361) 
a 1x (362), stravování (vedle plné penzi na lodi jsou 10x/16x snídaně), českého průvodce, 
místní průvodce dle potřeby, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  vízum do Indie (na ambasádě 2 570 Kč), vízum do Bangladéše 
(v Dháce 51 USD), jednolůžkový pokoj (9x/14x/22x, 3 700/6 100/9 300 Kč), pojištění 
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

361 13.11.-27.11. 15 dní 60 490 Kč

362 25.11.-13.12. 19 dní 61 790 Kč

363 13.11.-13.12. 31 dní 85 990 Kč
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Spatříme pradávné památky a velkolepé přírodní scenérie, na hřbetě slo-
na poznáme tajemství džungle a na plantážích budeme obdivovat křehké 

květy čajovníku a voňavá poupata hřebíčkových stromů, především ale 
zakusíme syrovou chuť indické duše. Na své si při této cestě přijdou 
ti, kteří do Indie poletí poprvé, ale i zkušenější cestovatelé, kteří už 
poznali sever této obrovské země. Jih je totiž pravou Indií ve svých 

kontrastech, barevných proměnách a vůních, ale zároveň se od 
severu liší nejen architekturou, kulturou a barvou pleti obyvatel, 

ale i podivuhodnou atmosférou a tropickou přírodou.

SKVOSTY

JIŽNÍ INDIE

 1.–2. den  odlet do Madrásu, přejezd do pobřežního města Mammalapuramu, odpoled-
ne nenáročný výlet na krokodýlí farmu, reliéfy a skalní chrámy
 3. den  Mamallapuram (UNESCO) - chrám Shore, monolitické chrámy, procházky a mož-
né nákupy, noční přejezd vlakem
 4.–5. den  Rámešvarám - „Váranásí jihu“, chrám Ramanathasvami, kde se stovky pout-
níků denně nechávají polévat vodou ze zázračných nádrží, rybářské vesnice na pobřeží, 
vesnice Danushkodi, Adamovy kameny, které vedou až na Srí Lanku, večerní přejezd 
do Madurai
 6.–7. den  Madurai - Athény východu, prastaré centrum civilizace, hinduistický chrám 
bohyně Mínakší-Sundaréšvara s 50 m vysokými gópurami, jeden z největších chrámo-
vých komplexů jižní Indie, palác Tirumála Najaka, čas bude i na nákupy na místních 
trzích, přejezd do pohoří Západní Gháty (UNESCO)
 8.–10. den  přírodní rezervace Peryiár - možnost volby z mnoha programů v tomto 
parku, který se proslavil jako domov divokých tygrů (džíp safari, trek džunglí s možností 
přespání v divočině, aj.), pro všechny exkurze na čajové plantáže a do voňavých zahrad 
exotického koření, návštěva sloní farmy s možností jízdy na slonu, vyhlídková místa  
a návštěva kardamomové plantáže
 11.–12. den  přejezd do Allepey, přímořský stát Kérala s palmovými háji, plavba haus-
bótem mezi ostrovy po keralských kanálech, nocleh na lodi, přejezd do Munnaru
 13.–14. den  Munnar - nádherná chladivá atmosféra krajiny čajových plantáží pod nej-
vyšší horou jižní Indie Anaimudí (2695 m), výlet do NP Ernavikulam za vzácnými indický-
mi tahry, vyhlídková místa, vodopády, výlet čajovými plantážemi nebo šólovým pralesem 
 15.–16. den  přesun do Maisúru - maharádžův palác, výrobna proslulých vonných tyči-
nek a olejů, trhy s ovocem a kořením, Čámundí Hill - nádherné výhledy, pětimetrový býk 
Nandin vysekaný z černé žuly, ptačí rezervace Ranganthittu na řece Kávérí - množství 
druhů ptáků, krokodýli, vydry
 17.–18. den  Sómnáthpur - nádherný hójásálský chrám Kéšava Višnu (r.1268), Šrava-
nabélgóla - posvátné místo džinistů, výstup na Indragiri Hill k největší monolitické soše 
v Indii (Gómatéšvara, 18 m, z 10. stol.), noční přejezd do Hampi
 19.–21. den  Hampi (UNESCO) - prastaré město ležící v krajině balvanů a skal, dřívější 
metropole říše Vidžajanagar (14.-16. stol.), Virúpákšův a Vitthalův chrám, Lotosový pa-
lác, Narasimhův monolit, vozový chrám, sloní stáje, noční přejezd
 22.–24. den  Góa - bílé palmové pláže na pobřeží Arabského moře, odpočinek a koupá-
ní, noční život, pro zájemce výlet Stará Goa (UNESCO) - katedrála, bazilika Bom Jesus  
s hrobkou Fr. Xaverského, noční přejezd do Aurangabádu
 25.–27. den  příjezd do Aurangábádu - Páteční mešita,  hrobka Bibi-Ka-Maqbara - jedna 
z nejkrásnějších islámských staveb v Indii, druhý indický „Tádž Mahal“, skalní chrámy 
Adžanta (UNESCO) a Ellora (UNESCO) - návštěva jeskynních buddhistických a hinduis-
tických svatyní s dochovanými freskami a sochami, skalní pevnost Daulatabád
 28.–29. den  přejezd do Bombaje - hl. město státu Maharaštra, dle času památky  
a nákupy, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 16 000 Kč), místní dopravu (vlak, bus, mini-
bus, loď, taxi, rikša), ubytování (20x turist. hotel a penzion - dvoulůžkové pokoje většinou  
s příslušenstvím, 5x noční přejezd lehátkovým vlakem, 1x nocleh na lodi), průvodce,  
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  indické vízum (950 Kč), jednolůžkový pokoj (5 900 Kč), program dle 
výběru v NP Peryiár, pojištění STORNO (780 Kč) 

Kód Termín Počet dní Cena

371 18.1.-15.2. 29 dní 53 990 Kč

372 31.10.-28.11. 29 dní 53 990 Kč

373 16.1.-13.2. 2021 29 dní 53 990 Kč
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Anuradhapura

Dambulla

Polonnaruwa

Unawatuna
NP Yala West

Horton Plains
Adam's Peak

Kandy

Colombo

SRÍ LANKA

Pohodový okruh  po Srí Lance malým autobusem s místním 
řidičem a s polopenzí. Navštívíte tropický ráj - Ráj bez 
andělů, jak jej nazvali Hanzelka a Zikmund. Se sluncem 
přímo v nadhlavníku objevíte fantastickou rozmanitost 
Cejlonu. Chrámy, džungle, čajové plantáže, sloni, kro-
kodýli, levharti a mnoho dalších zvířat v NP Yala West, 
relaxace na plážích.

SRÍ LANKA
(CEJLON)

 1.–2. den  odlet do Colomba na Srí Lanku, relaxace na pláži v Negombu
 3. den  přejezd do Anuradhapury, cestou zastávka v hinduist. komplexu u Chilow, Yapa-
huwa - zbytky pevnosti ukryté v džungli (možný výstup na vrchol)
 4. den  Mihintale - kolébka cejlonského buddhismu, Anuradhapura (UNESCO) - bývalé 
hl. město velkolepé buddhistické říše, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), 
posvátný strom Bo (2000 let)
 5. den  Ritigala - přírodní rezervace, zříceniny lesního kláštera z 9. stol., mohutné stro-
my, Polonnaruwa (UNESCO) - středověké město s komplexem zbytků královských palá-
ců, dágoby, monumentální sochy Buddhy vytesané ve skále
 6. den  Sigiriya - Lví skála (UNESCO) - královská sídelní pevnost na vrcholku skály 

(velkolepý výhled do krajiny), fresky se znázorněním krásek starých 1500 let, Dambulla 
(UNESCO) - návštěva buddhistického skalního chrámu za doprovodu všetečných opic, 
cestou do Kandy zastávky, Nalanda - příklad smíšené buddhistické a hinduistické archi-
tektury, tantrické výjevy, návštěva jedné z četných zahrad koření, Aluvihara - vyobrazení 
pekelných útrap hříšníků, Matale - hinduistický chrám
 7. den  Kandy (UNESCO) - poslední hlavní město Sinhálců na břehu stejnojmenného 
jezera, chrám Dalada Maligawa ukrývající vzácnou relikvii - Buddhův zub, trh s ovocem 
a kořením, Peradenyia - královská botanická zahrada, obří bambusy, strom s největší 
korunou na světě, vzácné seychelské palmy „Coco de mer“, večer možnost shlédnout 
představení kandyjských tanců
 8. den  přejezd do Pinnewalle - sloní sirotčinec (přes 60 slonů), krmení a koupání slonů, 
dále malebnou kopcovitou krajinou oblastí čajových plantáží, návštěva továrny na zpra-
cování čaje - seznámení s technologií výroby, přejezd do Dalhousie
 9. den  časně ráno výstup na skalnatý vrchol Adam’s Peak (2243 m) - poutní místo čtyř 
náboženství (dle křesťanství zde bylo první místo na Zemi, kam šlápl Adam vyhnaný  
z ráje), nezapomenutelný východ slunce, přejezd do Nuwara Eliya - sídelní místo Britů, 
cestou zastávky u vodopádů St. Clair a Devon, ochutnávka místních čajů v Tea centru
 10. den  výlet po náhorní planině Horton Plains (2000 m) vyvstalé z džungle, túra na 
konec světa World’s End - propast až 700 m hluboká, vodopád Baker’s Falls, přejezd do 
Haputale busem, ev. dle času jízda vlakem
 11. den  fakult. minivanem na Lipton’s Seat s čajovými plantážemi a nádhernými vý-
hledy do okolí, městečko Ella, buddh. chrám Dowa, přejezd z centrální hornaté části do 
nížiny, zastávky u vodopádů Ravana Ella a Diyaluma (plantáž kaučovníků, skořicovníků), 
Buduruvagala - majestátní plastiky vytesané do skály (s největší Buddhovou), lokalita  
s jezírky a množstvím ptáků, Tissamaharama - sídlo v jezernaté oblasti, dágoby, v pod-
večer výlet do Kataragamy - posvátné místo, Maha Devale
 12. den  safari s džípy v NP Yala West - ráj zvířat (sloni, levharti, buvoli, prasata, kro-
kodýli, opice, mangusty, pávi, sambaři a jeleni axis, orli, volavky, marabu aj.), přejezd 
pobřežím, Blow Hole - „mořský gejzír“, Wewurukannala - buddh. chrám s obrovskou 
sochou sedícího Buddhy, síň hrůzy, Dondra Head - nejjižnější cíp Srí Lanky s majákem
 13. den  Mirissa - zastávka na jedné z nejkrásnějších pláží, Galle (UNESCO) - barokní 
holandská pevnost, koloniální architektura, maják, rybáři na tyčích, návštěva čajové to-
várny Virgin White Tea s ochutnávkou čajů, želví farma, dojezd do letoviska Unawatuna 
či Hikkaduwa (3 noci)
 14.–15. den  koupání, relaxace, výlet do okolí (Muzeum tsunami, muzeum a důl draho-
kamů, možnost plavby po laguně s mangrovy), dílna na výrobu masek v Ambalangodě, 
pozorování západu slunce
 16.–17. den  přejezd pobřežím, skupiny kokosových palem spojených provazy - oblast 
výroby toddy (kvašený nápoj z květů palmy), bývalé hl. město Colombo - mešita Deva-
tagaha, radnice, nákup. centrum Odel, chrám Seema Malaka na jezeru Beira, procházka 
okolím Fortu a obchodní čtvrť Pettah, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 17 000 Kč, v termínu 26.12.-11.1.2021 -  
22 000 Kč), dopravu (minibus s místním řidičem), ubytování (14x turist. hotely a penzio-
ny - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování (14x polopenze), průvodce, inform. 
materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  vízum (900 Kč), jednolůžkový pokoj (4 500 Kč), pojištění  
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

381 31.1.-16.2. 17 dní 48 990 Kč

382 3.7.-19.7. 17 dní 48 990 Kč

383 6.11.-22.11. 17 dní 48 990 Kč

384 26.12.-11.1. 2021 17 dní 53 990 Kč

385 5.2.-21.2. 2021 17 dní 48 990 Kč
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Cecerleg

Darchan

Orchon
Mandalgobi

Ulánbátar

Khovsgol Lake

Saishand
MONGOLSKO

Navštivte s námi zemi nekonečných stepí, hor, pouští, nomádů, koní, 
nedotčené přírody a buddhismu. Nocujte v jurtě a projeďte se na koni 
či velbloudu. Poznejte zvláštní kouzlo a ruch Ulánbátaru v kontrastu 

s klidnou a liduprázdnou širou stepí. Celou trasu absolvujeme 
terénním mikrobusem, kterým pojedeme nejdříve z Ulánbátaru na 
severozápad k největšímu mongolskému jezeru Chövsgöl, dále na 

jih přes krásnou oblast Archangaj až do pouště Gobi a zpět. Uvi-
díme buddhistické kláštery v přírodě i ve městech. Je třeba se 

připravit i na delší a náročné přejezdy opravdovou divočinou, 
cesty jsou i bez zpevněného povrchu.  

MONGOLSKO

 1. den  odlet do Ulánbátaru, zahájení prohlídky města - Čingischánovo (Suchbátarovo) 
náměstí, parlament se sochou Čingischána, klášter Gandantegchinlen s 26 m vysokou 
sochou Buddhy
 3.–4. den  přejezd na sever, Darchan - zajímavé muzeum ajmagu, památníky Buddhy 
a mongolského hudebního nástroje morin khuur, klášter Charágín umístěný v krásném 
dřevěném srubu, přejezd přes řeku Orchon, Amarbajasgalant - jeden z nejvýznamějších 
a nejkrásnějších buddhistických klášterů v Mongolsku, mandžuský styl, dále přes města 
Erdenet (v blízkosti města obrovský důl na měď) a Bulgan, přejezd přes řeku Selenge, 
Mörön
 5.–6. den  Uushigin Uver - lokalita „jeleních kamenů“, stély z doby bronzové, dle mož-
nosti zastávka u „sobích lidí“ etnika Cátan, NP Chövsgöl - jezero Chövsgöl je druhé 
největší v Mongolsku (a nejhlubší ve Střední Asii, 262 m), s průzračnou pitnou vodou  
a množstvím ryb, obklopené horami s vrcholy okolo 2000 m, tajgou s porosty modřínů 
a loukami s pasoucími se jaky a koňmi, oblast je domovem medvědů, sobolů, losů, 
kozorožců, turistika u jezera  
 7.–8. den  zpět přes Mörön - socha „létajícího mnicha“ u letiště, okolo  kláštera Dan-
dzandardžá chíd, přejezd malebnou horskou krajinou přes několik sedel do Jargalan-
tu a dále k jezeru Terchín Cagán (Bílé jezero) v NP Chorgo - krásná oblast Archangaj  
s krajinou sopek, jezer a řek, možnost koupání, nenáročný výstup na hranu kráteru Chor-
go (2300 m), výhled do kaňonu řeky Chuluut, záhadný skalní masiv Tajchar čulú
 9.–10. den  příjemné město Cecerleg obklopené horami, chrámový komplex Dzajayn 
gegéní sum s jedním z nejlepších muzeí v zemi, oblast starodávného hlavního města 
Čingischánovy říše Karakorum (Charchorin), nejstarší buddhistický  klášter v Mongolsku 
Erdenedzú (Drahokamový Buddha) - obehnaný zdí se 108 stúpami (původně zde stávalo 
60-100 chrámů), sochy želv ochránkyň, klášter Šanch, Chudžirt - místní lázně využívají 
léčivé prameny k vanovým procedurám, návštěva největšího mongolského vodopádu  
v údolí řeky Orchon (UNESCO)
 11.–12. den  Arvajchér - klášter Gandanmuncaglan s kolekcí tibetských maleb - thangk, 
odtud směrem na jih do nehostinné, ale krásné pouště Gobi, Ongin chíd - ruiny kláštera 
v malebné krajině při řece Ongin, malý chrám, muzeum v jurtě, pouštní krajinou se ska-
lami do Bayanzagu - světoznámé naleziště dinosauřích koster a vajec, rudě zbarvené 
erodované skály
 13.–14. den  NP Gurvansaikhan - přes sedlo horského pásma Gurvan Saykhan a údolím 
do oblasti Knongoryn Els (zpívající přesypy) - až 300 m vysoké písečné duny, možnost 
jízdy na koních či velbloudech, v podvečer výstup na dunu s možností pozorovat západ 
slunce, Jolyn Am - ledová rokle, možnost pozorovat orlosupy, pišťuchy, v případě dob-
rých podmínek příjezd na lokalitu přes úchvatnou soutěsku Dungenee 
 15.–16. den  zastávka v Dalandzadgadu, přejezd do Tsagaan Suvarga - vyhlídka na 
bizarní oblast zemních pyramid (malá Kappadocie), loučení s pouští Gobi v Mandalgobi 
- park s památníkem hudebního nástroje, sochou Gagarina aj., klášter Dašgimpel, skalní 
útvary Bagagadzryn čulú - podle legendy zde pod horami pásl koně sám Čingischán, 
pozůstatky kláštera Tsorjin Khureeni chíd
 17. den  obrovská Čingischánova jezdecká socha, NP Gorchi-Tereldž s nádhernými 
horskými sceneriemi a skalními útvary (želva), výstup k meditačnímu chrámu a jeskyni 
na úpatí hory  
 18.–19. den  návrat do Ulánbátaru - dokončení prohlídky města, vyhlídka na město  
z budovatelského památníku Dzajsan, zimní palác Bogdchána, muzeum s expozicí di-
nosaurů a jejich vajec, dle zájmu klášter - muzeum Čojdžina lamy (orákula - věštce)  
s bohatou expozicí včetně rituálních masek cam, odlet a návrat zpět do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), dopravu (MHD, terénní mi-
krobus), ubytování (2x hostel, dvoulůžkové pokoje, 15x 4-6lůžkové jurty), stravování  
(15x polopenze), vyjížďku na koních či velbloudech, průvodce, inform. materiály,  
cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  vízum (1 900 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

391 1.7.-19.7. 19 dní 60 990 Kč
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Transsibiřská magistrála je s délkou 9288 km nejdelší železnicí na 
světě. Vede z Moskvy až do Vladivostoku na pacifickém pobřeží. 
Po prohlídce Moskvy zamíříme na východ. Navštívíme města 
Kazaň, Jekatěrinburk a Krasnojarsk. Pak už nás bude čekat 
oblast Bajkalu. Prohlédneme si Irkutsk. Přes Ulan-Ude  
a Chabarovsk dojedeme do cíle naší cesty - Vladivostoku.

RUSKO
TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA

 1.–2. den  odlet do Moskvy - transfer do hotelu, prohlídka hlavního města Ruska, zalo-
ženého v roce 1147, Rudé náměstí, Kreml, chrám Vasila Blaženého (UNESCO), obchodní 
dům GUM, prohlédneme si katedrálu Nanebevstoupení se slavnými freskami a katedrálu 
sv. Archanděla Michaela, 200 tun těžký zvon Car a úřední budova ruského prezidenta, 
odjezd po Transsibiřské magistrále do Kazaně 

 3.–4. den  Kazaň - město na řece Volze, centrum Tatarstánu, kazaňský Kreml (UNESCO), 
katedrála sv. Petra a Pavla aj., přejezd do Jekatěrinburku - uralské město na pomezí 
Evropy a Asie, založeno v roce 1723 jako pevnost a postupně se stávalo centrem Ura-
lu, kde začal ruský průmysl, místo vyhnanství posledního ruského cara Mikuláše II. a 
jeho rodiny, chrám na Krvi, architektonický památník Ruského klasicismu z 18.-19. stol., 
fakult. Ganina Jama - místo, kde byly pohřbeny ostatky carské rodiny Romanovců a 
památník na hranici mezi Evropou a Asií, odjezd vlakem do Krasnojarsku

 5.–7. den  přejezd do Krasnojarsku - prohlídka města, návštěva přírodní rezervace 
Krasnojarské Stolby, výhledy na řeku Jenisej, dle zájmu pohled na Krasnojarsk z hory 
Karaulnaja, odjezd vlakem do Irkutska

 8. den  Irkutsk - prohlídka historického centra města a nábřeží Angary, roubené domy 
děkabristů a pravoslavné chrámy

 9.–10. den  odjezd do Sludjanky na pobřeží jezera Bajkal (UNESCO) - nejhlubší jezero 
světa (1620 m) a zároveň největší zásobárna pitné vody, nádraží z mramoru, vyhlídková 
jízda krugobajkalkou okolo Bajkalu do stanice Port Bajkal, trajektem přes ústí řeky An-
gary do Listvjanky - rekreační centrum, oblázkové pláže, rybí trh v přístavu (ochutnáme 
výborného omula), vynikající muzeum bajkalské přírody (Limnologický ústav) s akvárii 
bajkalské fauny včetně místního bajkalského tuleně (něrpy), Talcy - skanzen, dřevěné 
stavby Evenků a sibiřských osadníků (17.-20. stol.), přejezd zpět do Irkutsku, odjezd 
vlakem

 11.–14. den  přejezd do hlavního města autonomní republiky Burjatska Ulan-Ude - ná-
městí s obrovskou bustou Lenina, opera, příjemná pěší zóna, dle času etnografické mu-
zeum, centrum ruského buddhismu Ivolginskij dacan, přejezd vlakem do Chabarovsku 
- po Vladivostoku druhé největší město ruského Dálného východu, leží na soutoku řek 
Amur a Ussuri, prohlídka centra města, rozsáhlé náměstí Lenina, procházka po břehu 
řeky Amur, ev. možnost projížďky lodi po řece, odjezd vlakem

 15.–17. den  Vladivostok - město na Dálném východě na pobřeží Tichého oceánu - cen-
trum přímořského kraje a také konečná stanice Transsibiřské magistrály, prohlídka měs-
ta, návštěva vojenské pevnosti, fakult. návštěva Ruského ostrova, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 15 000 Kč), místní dopravu (vlak, bus, mikro-

bus, taxi, metro, trajekt), ubytování (9x 4lůžkové kupé ve vlaku, 7x turist. hotely a penziony 

- dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím), registraci, průvodce, inform, materiály, 

cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  vízum vč. pozvání (2 500 Kč), jednolůžkový pokoj (3 500 Kč),  

pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

401 2.7.-18.7. 17 dní 59 990 Kč

EVROPA – ASIE  | POZNÁVACÍ | EXOTIKA
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Zveme Vás do země 29 aktivních vulkánů, ledovců, gejzírů, bystrých řek a průzračných jezer. 
Tam, kam jezdí za svými cestami i lovci a rybáři, na poloostrov Kamčatku, která se rozkládá 

mezi Ochotským mořem a Tichým oceánem. Zájezd je vhodný pro běžné turisty, kteří se 
umí vyrovnat s trochou cestovatelského nepohodlí. Podniknete celkem snadné výstupy 

na vrcholy sopek, zakusíte termální prameny, gejzíry. Pravděpodobně uvidíte i nějakého 
medvěda. Po celou dobu se o Vás bude starat kromě našeho průvodce i profesionální 

tým našeho ruského partnera - průvodci, řidič, kuchař. Až na nepatrné výjimky budete 
mít zajištěnu plnou penzi, okusíte, boršč, pirožky, lososy. Nemusíte si brát stan, 
karimatku ani jídelní potřeby. Ale samozřejmě, při vší snaze Vám vše zpříjemnit, 

zůstane Kamčatka vždy outdoorovou destinací.

RUSKO–KAMČATKA

 1.–2. den  odlet do Jelizova, přesun do města Petropavlovsk-Kamčatskij, ležícího na 
úpatí Korjackého (3456 m) a Avačinského vulkánu (2741 m), nejdůležitější přístav v této 
oblasti Tichého oceánu
 3. den  výlet motorovou jachtou s rybařením po Avačinském zálivu (5-6 hodin), pozo-
rování hnízdních kolonií mořských ptáků, výhled na ostrov Babuškin kámen a na skály 
Tři bratři - strážci města, výjezd až do Pacifiku k ostrovu Staryčkov, při troše štěstí je 
možné vidět místní faunu (lachtani, tuleni, mořské vydry, kosatky, delfíni, papuchalci)  
a ulovit několik kambal, přejezd k vulkánu Mutnovský (100 km), nocleh ve stanu
 4. den  výstup ke kráteru vulkánu Mutnovský (2323 m) - uvidíme aktivní fumarolová 
pole,   bahenní sifony, jezero (množstvím sopečných jevů jedna z nejvýznamnějších 
lokalit na Kamčatce), příkré svahy obklopující kráter jsou částečně pokryty ledovcem  
(8 hodin, pokud to podmínky umožní dopravě, tak čas cca 4 h.), Mutnovský vodopád  
(80 m), nocleh ve stanech 
 5. den  výstup na sopku Gorelaja (1829 m) ztuhlými lávovými proudy a štěrkovými poli, 
pozorování 3 kráterů s vulkanickými jezery (cca 6 hodin), první pohled do kráteru je 
ohromující, večer přesun do Paratunky - relax v termálním bazénu 
 6. den  možnost výletu vrtulníkem do Doliny gejzírů - jednoho z největších gejzírových  
a geotermálních polí světa v Kronocké rezervaci (UNESCO),  teplé prameny, vodopá-
dy, termální řeka Gejzernaja a asi 25 gejzírů, během letu je možno fotit, oblet několika 
vulkánů - Korjackyj, Karymskyj, Malý Semjačik s modrozeleným sirným jezerem, další 
přelet přes Dolinu smrti k exkurzi po kaldeře vulkánu Uzon, podvečerní přesun do osady 
Malka (130 km), možnost koupání v termálech  
 7. den  přejezd do oblasti vulkánů skupiny Ključevskaja (460 km), oběd v kavárně Milkovo 
(není v ceně zájezdu), cestou za jasného počasí panorama sopek Krestovskij (4057 m), 
Uškovskij (3903 m), Ključevskaja (4750 m), Kamen (4579 m), úpatí krásného sopečného 
masivu s vulkány Ploskij Tolbačik (3082 m) a Ostrij Tolbačik (3672 m), nocleh ve stanu
 8.–9. den  pozorování následků erupce z roku 2013 (mladý kužel, čerstvé široké lávové 
proudy, lávové jeskyně, kamenné skulptury), přejezd na tzv. Severní průlom, výstup na 
tolbačinské kužely (konusy) - jakési miniatury sopek o výšce 100 - 200 metrů, přesun ke 
kuželu Hvězda (15 km), nocleh ve stanu
 10. den  procházka „mrtvým lesem“, který zničila struska a popel během erupce r. 1975, 
přesun do vesnice Milkovo, která se nachází na březích říčky Kamčatka (230 km, 4 hodi-
ny), nocleh v hotelu Geolog
 11. den  návštěva etnografického muzea původních obyvatel oblasti, oběd v kavárně 
(není v ceně zájezdu), přesun do osady Malka (180 km, 4WD), začátek splavu říčky 
Bystraja na raftech, nocleh ve stanu
 12.–13. den  dále na raftech nádherným kaňonem se zalesněnými skalnatými břehy, 
přes 2 peřeje,  možnost vidět medvědy a lososy, rybaření, nocleh ve stanu, cesta zpět do 
Petropavlovsk-Kamčatského (180 km), nocleh v hotelu
 14. den  odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), dopravu (bus, Kamaz, loď), ubyto-
vání (hotely, pronajaté stany), plavbu lodí v Avačinském zálivu, rafting na řece Bystré, stra-
vování  (až na výjimky plnou penzi), kempinkové vybavení, registraci, českého a místního 
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  obědy v Café Milkovo (250 - 300 RUB), vízum vč. pozvání (2 500 Kč), 
výlet helikoptérou do Údolí gejzírů (cca 40-42 000 RUB), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

411 9.8.-22.8. 14 dní 79 990 Kč

RUSKO - KAVKAZ, BEZENGI, ELBRUS
Kód Termín Počet dní Cena

421 4.7.-19.7. 16 dní 31 990 Kč 

KYRGYZSTÁN - ŤAN ŠAN
Kód Termín Počet dní Cena

431 27.6.-12.7. 16 dní 36 990 Kč

ASIE | HORSKÁ TURISTIKA | TREKING

RUSKO

Kozyrevsk

TolbačikEsso

Dolina gejzírů

Jelizovo

Mutnovskij
Avačinskij záliv
Petropavlovsk-Kamčatskij
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Po Střední Asii pohodlně minivanem. Tento zájezd nás zavede do dvou nejzajímavějších zemí Střední Asie. 
Uzbekistán je převážně nížinatý, zasahují sem pouště Karakum a Kyzylkum. Jeho největšími zajímavostmi 
jsou lokality zapsané na seznamu UNESCO - Samarkand, Buchara a Chiva, připomínající někdejší slávu 
Hedvábné stezky. Oproti předchozí zemi je Kyrgyzstán jednou z nejvýše položených zemí na světě a je 
přezdíván Švýcarskem Střední Asie. 90 % území leží více jak 2000 m nad mořem. Země je protkána 
mnoha hřebeny Nebeského pohoří Ťan Šan. Největším lákadlem země je obrovské jezero Issyk-Kul až 
700 m hluboké. Zájezd je komfortnějšího charakteru, ubytování většinou ve 2-3* hotelech se snídaní.

UZBEKISTÁN 
KYRGYZSTÁN
KOMFORTNĚJI

 1.–2. den  odlet do města Urgench v Uzbekistánu, přesun do Karakalpacké republiky, 
výlet v poušti Kyzylkum k hliněným pevnostem Toprak Qala a Ayaz Qala chránících kdy-
si mocnou říši Chorezmu, nocleh v Chivě
 3. den  Chiva - město na okraji pouště Karakum, ve středověku hl. město chivského 
chanátu, staré město Ichon-Qala (UNESCO) obehnané hliněnou hradbou se čtyřmi bra-
nami, Kuhna Ark - rezidence chivských vládců s výtečnou vyhlídkou, medresy, mešity, 
minarety, řemeslné dílny
 4.–5. den  most přes řeku Amudarja, přejezd pouští Kyzylkum do Buchary (UNESCO) 
- oáza při dolním toku Zeravšanu, žili zde básníci Firdausi a Rudaki a poblíž se narodil 
vědec Avicena, nám. Lyabi-Hauz se sochou Nasredina, miniaturní mešita Char Minar, 
bazar, medresy Ulugbek, Abdul Aziz Khan a Mir-i-Arab, mešita a minaret Kaljan, pevnost 
Ark, mauzoleum Ismail Samani
 6. den  přejezd do Shahrisabs (UNESCO) - letní palác Timura Ak-Saray, mauzoleum 
Khazrati Imam, páteční mešita
 7.–8. den  přejezd do Samarkandu (UNESCO) - býval metropolí Timurovy říše, unikátní 
komplex staveb na náměstí Registan je tvořen medresami Ulugbek, Sher Dor a Tilla-Kari, 
Gur-e-Amir - mauzoleum Timura a Ulugbeka, mešita Bibi-Khanym s obrovským portálem, 
komplex mauzoleí Shah-i-Zinda, zbytky Ulugbekovy observatoře a obřího sextantu
 9.–10. den  přejezd do Taškentu - hl. město Uzbekistánu je zároveň největším měs-
tem Střední Asie, Timurovo náměstí, medresa Kulkedash, páteční mešita, bazar Chorsu, 
muslimské centrum Khast Imom s páteční mešitou Hazroti Imom a medresou Barak 
Khan
 11. den  přejezd sedla Kamchik (2267 m), Kokand - chánův palác, jízda nížinou Fergan-
ské kotliny - zelená oáza se sady meruněk, jabloní, překročení hranice do Kyrgyzstánu, 
podvečerní Osh
 12. den  Osh - město pod Šalamounovým trůnem, rušný bazar Jayma - jeden z nejlep-
ších ve Střední Asii, mešity, socha Lenina, přejezd přes Uzgen - mauzolea a minaret 
z období Karachánovců (11.-12. stol.), Jalal Abad  a Kara Kul, cesta okolo přehradní 
nádrže Toktogul
 13. den  průjezd malebným kaňonem Chychkan, vyhlídková jízda centrálním Ťan Ša-
nem, cesta přes průsmyky Ala Bel (3184 m) a Kyzart (2664 m), Kochkor
 14. den  přes Bokonbaevo k jižnímu pobřeží jezera Issyk-Kul - obrovské sladkovodní 
jezero (až 700 m hluboké), barevný kaňon Skazka (připomínající Bryce kaňon v USA), 
Jeti Oghuz - červené pískovcové skály s útvary Sedm volů a Zlomené srdce, sanatorium 
využívající minerální prameny, Karakol
 15. den  Karakol - město pod Těrským hřebenem, dřevěná katedrála, čínská mešita, 
bazar, procházka dolinou Altyn Arashan, možnost koupání v termálech Ak Suu
 16. den  Cholpon Ata - petroglyfy, známé rekreační centrum, dle zájmu možnost vykou-
pání v jezeře Issyk-Kul, cesta jeho severním pobřežím, přes městečko Tokmak, ruiny 
středověkého města Balasagun - dominantní věž Burana (zbytek minaretu), turkické 
náhrobky (balbals), muzeum, Biškek
 17.–18. den  Biškek (bývalé Frunze) - hl. město Kyrgyzstánu, ošský bazar, náměstí Ala 
Too, White House, historické muzeum a socha Lenina, Dubovy a Panfilov park, ochutná-
me šašlik, lagman, manty, výlet do blízkého přírodního parku Ala Archa - lehká turistika 
kaňonem v podhůří Kyrgyzského hřebene, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místního letu Taškent-Urgench (limit 13 000 Kč), 
dopravu (minivan s místním řidičem), ubytování (13-14x 2-3* hotel nebo zařízení obdob-
ného typu, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x penzion v horách, dvoulůžkové pokoje 
se společným příslušenstvím), stravování (15x snídaně), průvodce, inform. materiály, ces-
tovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (5 500 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

441 7.5.-24.5. 18 dní 59 990 Kč

442 10.9.-27.9. 18 dní 59 990 Kč

ASIE | POZNÁVACÍ | EXOTIKA
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KYRGYZSTÁN

Issyk-Kul
BiškekUZBEKISTÁN
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Cesta pohodlně minivanem čtyřmi zeměmi Střední Asie. Vede po mnoha místech dávné 
Hedvábné cesty. Navštívíme známé lokality Chivu, Bucharu a  Samarkand v Uzbekistánu. 

V Tádžikistánu navštívíme  Fanské hory. V Kyrgyzstánu a Kazachstánu se pokocháme 
malebným pohořím Ťan Šan. Zájezd je komfortnějšího charakteru, ubytování až na 

výjimky většinou ve 2-3* hotelech se snídaní.

UZBEKISTÁN–TÁDŽIKISTÁN 
KYRGYZSTÁN–KAZACHSTÁN

KOMFORTNĚJI

 1.–2. den  odlet do města Urgench v Uzbekistánu, přesun do Karakalpacké republiky, 
výlet v poušti Kyzylkum k hliněným pevnostem Toprak Qala a Ayaz Qala chránících kdysi 
mocnou říši Chorezmu, nocleh v Chivě

 3. den  Chiva - město na okraji pouště Karakum, ve středověku hl. město chivského 
chanátu, staré město Ichon-Qala (UNESCO) obehnané hliněnou hradbou se čtyřmi bra-
nami, Kuhna Ark - rezidence chivských vládců s výtečnou vyhlídkou, medresy, mešity, 
minarety, řemeslné dílny

 4.–5. den  most přes řeku Amudarja, přejezd pouští Kyzylkum do Buchary (UNESCO) 
- oáza při dolním toku Zeravšanu, žili zde básníci Firdausi a Rudaki a poblíž se narodil 
vědec Avicena, nám. Lyabi-Hauz se sochou Nasredina, miniaturní mešita Char Minar, 
bazar, medresy Ulugbek, Abdul Aziz Khan a Mir-i-Arab, mešita a minaret Kaljan, pevnost 
Ark, mauzoleum Ismail Samani

 6.–7. den  přejezd do Samarkandu (UNESCO) - býval metropolí Timurovy říše, unikátní 
komplex staveb na náměstí Registan je tvořen medresami Ulugbek, Sher Dor a Tilla-
-Kari, Gur-e-Amir - mauzoleum Timura a Ulugbeka, mešita Bibi-Khanym s obrovským 
portálem, komplex mauzoleí Shah-i-Zinda, zbytky Ulugbekovy observatoře a obřího sex-
tantu 

 8.–9. den  Shahrisabs (UNESCO) - letní palác Timura Ak-Saray, mauzoleum Khazrati 
Imam, páteční mešita, přejezd k afghánské hranici do Termezu - prohlídka města, bu-
ddhistický klášterní komplex Fayaz-Tepa, komplex Hakim, mauzoleum sultána Saadata

 10.–11. den  přejezd do Tádžikistánu, zastávka v Hissaru - pevnost, medresy, Dušanbe 
- nejpříjemnější z hlavních měst ve Střední Asii, bulvár Rudaki, monument krále Somoni-
ho, parlament, prezidentský palác, mešita a medresa Haji Yakoub, bazary aj 

 12.–13. den  cesta do nádherných Fanských hor, turistika v okolí ledovcového jezera 
Iskanderkul, vycházka podél řeky k vodopádu, přejezd do Khujandu

 14.–15. den  Khujand - citadela z 10. stol., 6 km dlouhé hradby, mešita, medresa, 22 m  
vysoká socha Lenina, přejezd do Batkenu, překročení tadžicko-kyrgyzské hranice, ces-
tou pod Turkestánským a Alajským hřebenem do města Osh - druhé největší město 
Kyrgyzstánu leží pod Šalamounovým trůnem, rušný bazar Jayma - jeden z nejlepších 
ve Střední Asii, mešity

 16.–17. den  cesta horami a tunely přes Uzgen - mauzolea a minaret z období Karachá-
novců (11.-12. stol.) do malebného kaňonu Chychkan, dále přes hory, sedla, tunely do 
hlavního města Biškek (bývalé Frunze) - podvečerní procházka centrem města, parky, 
náměstí Ala Too, White House aj.

 18–19 den  cestou k jezeru Issyk-Kul návštěva ruin středověkého města Balasagun 
- dominantní věž Burana (zbytek minaretu), turkické náhrobky (balbals), muzeum, ces-
ta severním pobřežím obrovského sladkovodního jezera Issyk-Kul - až 700 m hluboké, 
známé rekreační centrum Cholpon Ata - návštěva místní lokality s petroglyfy, návrat do 
Biškeku a přesun do Kazachstánu

 20.–22. den  Almaty - donedávna hl. město Kazachstánu (dnes je Astana), prohlídka 
města - pravoslavné kostely, největší mešita v zemi, supermoderní budované obchod-
ní centrum, možnost výletu lanovkou na vyhlídku Kok-Tobe, Centrální státní muzeum, 
Muzeum hudebních nástrojů, parky, výlet do Medea - proslulého střediska rychlobrus-
lení v Zailijském hřebenu pohoří Ťan-Šanu (výhledy), známý zimní stadion (1700 m) 
je vyhledávaný pro trénink a tvoření světových rekordů, přehrada na zachytávání tzv. 
avalanches/bahnotoků, které ohrožují i město Almaty (výjezd autem k přehradě nebo 
pro zájemce výstup po 800 schodech) a poté i autem až do střediska zimních sportů 
Čimbulak (2200 m), odtud sedačkovou lanovkou do sedla, pokud nebude v provozu či  
v případě nepříznivého počasí přejezd do vedlejšího údolí k Velkému Almatinskému je-
zeru s návštěvou nedaleké astronomické observatoře, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku Praha-Taškent, Taškent-Urgench a Almaty-Praha vč. let. tax 
(limit 14 000 Kč), dopravu (minivan s místním řidičem), ubytování (17-18x 2-3* hotely 

nebo zařízení obdobného typu, 2x penzion v horách, dvoulůžkové pokoje se společným 
příslušenstvím), stravování (19x snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní pojiš-
tění, tričko

  Cena nezahrnuje  vízum do Tádžikistánu vč. pozvání (80 Euro), jednolůžkový pokoj  
(9 900 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

451 3.5.-24.5. 22 dní 79 990 Kč
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Tento zájezd je určen pro každého milovníka hor i památek s průměr-
nou zdatností. Program většinou s jednodenními, jedním dvoudenním 
a jedním třídenním výletem v nádherném prostředí pákistánských 
hor. Vše jen s menšími batohy, při vícedenních výletech se velká 
zavazadla nechají v depozitu. Budeme se pohybovat v Karákó-
ramu, Hindúkuši i Himálaji. Budeme projíždět divokým údolím 
Indu, pojedeme  po slavné Karákóram Highway, navštívíme 
údolí Hunzy s túrou pod horu Rakaposhi. V případě příznivé 
situace dosáhneme Khunjerabského průsmyku na hranici  
s Čínou. Cestou zpět na jih podnikeme výlet pod osmitisí-
cový Nanga Parbat a na závěr si prohlédneme dvouměstí 
Islámábád/Rávalpindí a Lahore u indické hranice. Vzhle-
dem ke vzdálenostem se občas nevyhneme dlouhým 
přejezdům.

PÁKISTÁN
S LEHČÍ TURISTIKOU (KARÁKÓRAM,  
HINDÚKUŠ, HIMÁLAJ)

 1.–3. den  odlet do Islámábádu, následně přelet do Skardu (úžasný zážitek, při přeletu 
míjíte masiv Nanga Parbatu, v případě špatného počasí přejezd mikrobusem), Skardu 
- hlavní město Baltistanu, horolezecká a treková základna (2300 m), možnost výstupu  
a prohlídky pevnosti Karpochu s výhledy do údolí Indu, bývalý palác vládce - mira, meši-
ty, bazar, suvenýrové obchůdky s minerály 

 4. den  výlet džípy do NP Deosai Plains - planina ve výškách kolem 4000 m, jezero Sheo-
sar, sedlo  Chakor (4266 m), cestou Buddha Rock - skála s reliéfy Buddhů a Bodhisattvů 
(9. stol.), přehradní jezero Satpara, návrat zpět do Skardu

 5. den  průjezd 150 km dlouhým monumentálním kaňonem Indu, na pravém břehu je 
Karákóram, na levém Himálaj, většina cesty je vysekána ve skalnaté stěně, která spadá 
několik set metrů dolů do údolí divokého Indu a nahoru sahají skalní stěny až tisíc metrů 
vysoko, štoly hledačů drahokamů, napojení na Karákóram Highway (KKH, nazývaná ně-
kdy osmým divem světa, překonává čtyřtisícová sedla, je dlouhá přes 1000 km, prodírá 
se údolími dvou velkých řek - Indu a Hunzy a čtyřmi největšími velehorami světa - Ka-
rákóramem, Himálajem, Pamírem a Hindúkušem), dojezd do Gilgitu (1500 m) - etnicky 
bohatá oblast (Burushové, Yashkunové, Shinové,...) 

 6.–8. den  Kargah Buddha - reliéf stojícího Buddhy (7. stol.), průjezd údolím řeky Hun-
zy, kratší výlet do některého z nádherných bočních údolí (Naltar apod.), Ghulmet - jedno  
z nejkrásnějších míst na KKH s výhledem na masiv Rakaposhi (7789 m) v pohoří Karákó-
ram, dvoudenní výlet nalehko z Minapinu (2000 m) s přespáním ve stan. táboře Hapakun 
(2800 m, výstup 800 m, 4 hod.) nebo Tagafari (Rakaposhi BC, 3300 m, výstup 1300 m,  
7 hod.) pod masivem Rakaposhi, nádherná scénická túra, výhledy na ledovec Minapin, 
vrchol Diran Peak (7266 m) a další šestitisícovky v masivu Rakaposhi, návrat do Mina-
pinu

 9.–10. den  přejezd do Karimabádu (2440 m) - bývalé hl. město Hunzy, prohlídka pev-
nosti Baltit, která sloužila od 13. stol. místnímu králi (dnes muzeum) a blízké pevnosti 
Altit, malebná vesnice Ganish s tradičními domy a křivolakými uličkami, jednodenní pěší 
túra na Ultarské louky (3270 m, výstup 800 m, 4 hod.) s nádhernými výhledy na vrcholy 
Lady Finger (6000 m), Hunza (6270 m), Duanasir (7318 m), Ultar (7388 m) a Ultarský  
ledovec v pohoří Hindúkuš, variantně nádherné údolí Nagar s výhledem na Spantik 
(7027 m), Hopar, sestup na ledovec Bualtar

 11. den  Haldeikish - posvátné skály s petroglyfy (stovky kozorožců), dále oblastí Horní 
Hunzy (Gojal) přes Gulmit do Passu (2400 m) - visuté mosty nad řekou Hunza, túra 
mezi ledovci Passu a Batura do údolí Yunz, variantně lehčí túra k jezeru Borit, přejezd 
do Sostu (2700 m)

 12.–13. den  jízda dále na sever po KKH, vjezd do NP Khunjerab a dosažení průsmyku 
Khunjerab (4733 m) na hranici s Čínou, zpět do Sostu a dále na jih po KKH, památník na 
soutoku řek Gilgit a Indus 

 14.–16. den  z Raikotbridge odvážně vedenou cestou ve stěně kaňonu džípem do Tato 
a Jhelu, dále pěšky Raikotským údolím do místa s nejkrásnějším výhledem na Nanga 
Parbat (8125 m) v pohoří Himálaj - Fairy Meadows (Pohádková louka, 3300 m, výstup 
600 m, 3 hod.), po téměř alpských loukách okolo horské vesničky Beyal a nad ledovcem 
Raikot do BC Nanga Parbat (4000 m, výstup 700 m, 3-4 hod.), cintorín obětem z Nanga 
Parbatu, cesta zpět na KKH, Chilas - petroglyfy

 17.–18. den  přejezd po Karákóram Highway do Islamabádu  nebo v případě průjezdnosti 
kratší cestou přes sedlo Babusar (4170 m) - úžasná horská krajina, prohlídka dvouměstí 
Islámábádu/Rávalpindí - moderní mešita šáha Faisala, vyhlídka z Margalla Hills na Islá-
mábád, Rajah bazar

 19.–21. den  výlet do Lahore (UNESCO) poblíž indické hranice - památky z doby nej-
větších mughalských panovníků, pevnost, mešita Badshahi, staré město s bazarem  
a nejkrásnější mešitou Wazir Khan, zahrada Shalimar, návrat do Islámábádu, odlet  
a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místního letu Islámábád-Skardu (limit 22 000 Kč), 
místní dopravu (na většině trasy minivan s místním řidičem, taxi, bus, vlak, džíp), ubytování 
(16x turist. hotel, penzion, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x dvoulůžková chatka 
s WC na Fairy Meadows, 1x postavený stan s matrací v BC Rakaposhi), stravu při dvou-
denním treku pod Rakaposhi, vstupy do NP, českého průvodce, místního průvodce, inform. 
materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  pákistánské vízum (1 000 Kč), jednolůžkový pokoj (7 000 Kč), 
pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

461 2.8.-22.8. 21 dní 69 990 Kč
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Když slyšíme slovo Pákistán, vybaví se nám informace, které nám poskytují média 
- vybaví se nám „západní pohled“ na Pákistán, jako na nebezpečnou zemi ovláda-

nou Talibánem, zemi strádající častými bombovými útoky a uzavřeností  
k ostatnímu světu. Při návštěvě Pákistánu se tento pohled rozplývá a zjišťuje-
me, že Pákistánci jsou ti nejpříjemnější a nejpoctivější lidé, jaké si dokážeme 

představit. Zjišťujeme, že Pákistán má nejkrásnější horské masivy, nejdelší 
ledovce na světě, výbornou kuchyni, ale především zde žijí nesmírně sr-

deční, přívětiví a pohostinní lidé. Poznáme zemi, kde se zastavil čas, kde 
ještě přetrvávají tradiční lidské hodnoty a kde člověk věří člověku. 

Askole K2

Nanga 
Parbat

PÁKISTÁN

Chilas
Hushe

BaltoroSkardu

Islamabad
INDIE

PÁKISTÁN 
TREK POD K2 A NANGA PARBAT

 1.–3. den  odlet do Islámábádu, následně přelet do Skardu (úžasný zážitek, při přeletu 
míjíte masiv Nanga Parbatu, v případě špatného počasí přejezd mikrobusem), Skardu 
- hlavní město Baltistanu, horolezecká a treková základna (2300 m), možnost výstupu  
a prohlídky pevnosti Karpochu s výhledy do údolí Indu, bývalý palác vládce - mira, meši-
ty, bazar, suvenýrové obchůdky s minerály 
 4. den  aklimatizační výlet do NP Deosai Plains ve výškách kolem 4000 m, cestou ma-
lebné přehradní jezero Satpara, návrat zpět do Skardu
 5. den  přejezd džípem do Askole (3050 m) - poslední vesnice v horách před ledov-
cem Baltoro (trasa do Askole je úžasným zážitkem, zpočátku cestu lemují obdělávaná 
políčka na úpatí hor, později se cesta proplétá horami, chvílemi přilepená na kolmých 
skalách, někde zavěšená na mostech vysoko nad řekou)
 6.–8. den  zahájení treku, vstup do NP Karákóram, míjíme ledovec Biafo a cesta vede 
podél řeky Braldu, která vytéká z ledovce Baltoro, Jhola (3200 m) - Paiju (3450 m) - 
poslední oáza před vstupem na ledovec, výhled na „Magnum“ Peak, nástup na morénu 
ledovce Baltoro, odměnou jsou krásné scenérie se slavnými Trango Towers a výhledem 
na Kathedral (5866 m), kemp Khoburtse (3930 m)
 9.–11. den  kemp Urdukas s památníkem, výhledy na Masherbrum (7821 m) a masiv 
Gasherbrumu, cesta z kempu Goro I vede úchvatnými seskupeními ledovcových věží, 
míjíme ledovce Biango a Biarchedi, výhled na dominantní Mitre Peak (6025 m), Cristal 
Peak (6252 m) a Marble Peak (6256 m), dosáhneme kempu Concordia (4650 m), kde 
se slévají čtyři ledovce - Baltoro, Godwin Austen, Vigne a ledovec masivu Gasherbrum, 
čeká nás nezapomenutelný výhled na úchvatnou horu K2 (8611 m), kolem nás budou 
další velikáni - Gasherbrum IV (7925 m) a Broad Peak (8047 m)
 12. den  aklimatizační den, cestou směrem do BC K2 míjíme masiv Gasherbrum, jdeme 
těsně pod Broad Peakem (8047 m), míjíme BC Broad Peak a dle zájmu dosažení BC K2 
(5135 m), pohled na nejtěžší horu světu, nádhernou, majestátní horu hor K2, cesta zpět 
do Concordie
 13.–14. den  pochod po ledovci Vigne do Ali Campu (v případě příznivého počasí do 
Munir Campu), noční výstup do sedla Gondogoro La (5650 m), východ slunce nad masi-
vem Gasherbrumu, časným ranním sluncem ozářená K2, sestup do údolí ledovce Gon-
dogoro, téměř celá trasa je jištěna fixními lany, sestup do Hispungu (4600 m)
 15.–17. den  sestup po ledovci Gondogoro, míjíme nejfotogeničtější věž Karakoramu 
- Laila Peak (6660 m), výhledy na Masherbrum a ledovec Masherbrumu, mění se ráz 
krajiny, sestupujeme podél zelených rozkvetlých svahů do Saicho, Dalzampy (3400 m)  
a Hushe (3250 m), dále najatým džípem zpět do Skardu
 18.–20. den  přejezd k Raikotbridge, 150 km dlouhým monumentálním kaňonem Indu, 
na pravém břehu je Karákóram, na levém Himálaj, většina cesty je vysekána ve skalnaté 
stěně, která spadá několik set metrů dolů do údolí divokého Indu a nahoru sahají skalní 
stěny až tisíc metrů vysoko, štoly hledačů drahokamů, z KKH dále pokračujeme odváž-
ně vedenou cestou ve stěně kaňonu džípem do Tato a Jhelu, dále pěšky Raikotským 
údolím do místa s nejkrásnějším výhledem na Nanga Parbat (8125 m) v pohoří Himálaj 
- Fairy Meadows (Pohádková louka, 3300 m), po téměř alpských loukách okolo horské 
vesničky Beyal a nad ledovcem Raikot do BC Nanga Parbat (4000 m), cintorín obětem  
z Nanga Parbatu, cesta zpět na KKH
 21.–23. den  přejezd po Karákóram Highway do Islamabádu (KKH, nazývaná někdy 
osmým divem světa, překonává čtyřtisícová sedla, je dlouhá přes 1000 km, prodírá se 
údolími dvou velkých řek - Indu a Hunzy a čtyřmi největšími velehorami světa - Karákó-
ramem, Himálajem, Pamírem a Hindukúšem) nebo v případě průjezdnosti kratší cestou 
přes sedlo Babusar (4170 m), fakult. prohlídka dvouměstí Islámábádu/Rávalpindí - me-
šita šáha Faisala, bazary aj., odlet a návrat do ČR

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ PŘED ZÁJEZDEM
návštěva Lahore (UNESCO) - památky z doby největších mughalských panovníků, pev-
nost, mešita Badshahi, staré město s nejkrásnější mešitou Wazir Khan, hrob panovníka 
Jehangira, zahrada Shalimar, efektní každodenní rituál na pákistánsko-indické hranici, 
pevnost Rohtas (UNESCO)

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 22 000 Kč), místní let Islámábád-Skardu 
(limit 3 000 Kč), místní dopravu (taxi, bus, minibus, džíp), ubytování (cca 7x turist. hotel, 
penzion - dvoulůžkové pokoje, cca 14x ve vl. stanu na treku, poplatky za tábořiště), 
treking permit pod K2, vstup do NP, poplatek za přechod sedla Gondogoro La, poplatky 
za mosty, českého průvodce, povinného místního průvodce pod K2 a pod Nanga Parbat, 
inform. materiály, tričko

  Cena nezahrnuje  pákistánské vízum (1 000 Kč) ), povinný poplatek - rescue fee  
(45 USD), poplatky za nosiče (cca 250 USD na Baltoro treku, 1 nosič nese 25 kg, přes 
sedlo 20 kg), cestovní pojištění (Alpenverein, Axa Assistance apod.)

Kód Termín Počet dní Cena

471 (2.7.) 4.7.-26.7. 23/25 dní 61 500/65 000 Kč
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Tajemné kláštery, zdobené kostely a mohutné 
pevnosti v podhůří Kavkazu, středověká městeč-
ka a obydlí vytesaná do skal, unikátní obranné 
věže ve Svanetii, moderní architektura i histo-
rická centra měst Jerevan, Tbilisi a Baku.

ARMÉNIE–GRUZIE 
ÁZERBÁJDŽÁN

 1.–2. den  odlet do Jerevanu - obří schodiště Kaskáda, socha Matky Arménie, náměstí 
Republiky s budovou opery, Modrá mešita, památník genocidy
 3.–4. den  bývalé centrum helénistické kultury Garni, klášterní komplex Geghard 
(UNESCO) -  kaple a hroby tesané do skály, vrchol arménské středověké architektury, 
ruiny středověkého města Zvartnoc, sídlo hlavy arménské církve Ečmiadzin (UNESCO) 
- chrámy z 10. stol., pokladnice se sbírkou religiózních předmětů, možnost návštěvy li-
kérky Ararat, klášter Khor Virap s výhledem na legendární horu Ararat (5136 m), divokým 
údolím ke klášteru Noravank, ochutnávka vína v městečku Areni
 5.–6. den  pohraniční město Goris, cesta nejdelší lanovkou světa nad Ďáblůvým mos-
tem ke klášteru Tatev, jeskynní městečko Khndzoresk, prastará kamenná observatoř 
Karahunj, zachovalý karavanseráj Selim na bývalé Hedvábné stezce, tyrkysové jezero 

Sevan (2000 m), zastávka na hřbitově Noratus s tisícovkou křížů khačkars, klášter 
Haghartsin se třemi kostely
 7.–8. den  cesta k horským klášterům Odzun, Sanahin (UNESCO) a Haghpat (UNESCO) 
vysoko nad kaňonem Debed, kamenný most Ahlverdi, zastávka v klášteře Akhtala -nej-
zachovalejší a nejkrásnější fresky v Arménii, přesun do Tbilisi - staré město s kostely, 
katedrálami a typickými domy, pevnost Narikala, náměstí Svobody, Rustaveli avenue
 9.–10. den  starobylé náboženské centrum Mccheta (UNESCO) - chrám Džvary, katedrá-
la Sveti-Tskhoveli s Kristovým pláštěm, klášter Šio Mgvime, rodiště a muzeum diktátora 
Stalina ve městě Gori, jeskynní komplex Uplistsikhe - bývalá metropole království Kolci 
město Kutaisi - katedrála Gelati (UNESCO) s hrobkou krále Davida Stavitele, katedrála 
Bagrati
 11.–12. den  putování horskou silnicí do tajuplné kavkazské oblasti Svanetie (UNESCO) 
-unikátní vesnická obranná architektura - svanské věže, kamenné vesničky pod horou 
Ušba (4710 m), město Mestia - etnografické muzeum, návštěva zapadlé vesničky Ušguli 
(UNESCO) s více než dvaceti obrannými věžemi ležící na úpatí hory Šchara (5201 m)
 13.–14. den  odjezd ze Svanetie podél pobřeží Černého moře do letoviska Batumi 
-vyhlídková lanovka, Alphabet Tower, Piazza, koupání a relaxace na pláži, středověký 
jeskynní klášter vytesaný ve skále Vardzia, unikátní klášter Sapara - kostel sv. Sáby  
s freskami, kostel sv. Štěpána u města Akhaltsikhe
 15.–16. den  procházka lázněmi Bordžomi, návrat do Tbilisi - dokončení prohlídky, 
odlet a návrat do ČR

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ - ÁZERBÁJDŽÁN
 16.–17. den  vinařská oblast Kachetie, poutní místo Davit Gareja - úchvatný komplex 
patnácti jeskynních klášterů a kaplí ze 6. století, hradbami obklopené město Sighnaghi 
s hrobkou patronky Gruzie sv. Ninou, přesun přes hranice do Ázerbájdžánu, starobylé 
město Šeki - pevnost chánů s palácem, půvabný karavanseraj i mešity ve starém městě, 
zastávka u pozůstatků hlavního města kavkazské Albánie Qabaly, tradiční horské měs-
tečko měďotepců Lahic - pastýři, psi a stáda koz pod bílými štíty Kavkazu
 18. den  město Šamachi s Páteční mešitou a s muslimským hřbitovním areálem Yed-
di Günbaz, mauzoleum světce Diri baba, expandující metropole Baku (UNESCO) - Alej 
mučedníků, výhled na město a záliv, opevněné středověké centrum s Panenskou věží  
a palácem Širvanšáhů i moderní architektura v podobě famózního Centra Hejdara Alije-
va, Muzea koberců, filharmonie, Prezidentského paláce
 19.–21. den  dokončení prohlídky Baku, cesta na jih kolem ropných polí s těžebními 
věžemi do Gobustánu s jedinečnými prehistorickými petroglyfy (UNESCO) a bublajícími 
bahenními sopkami, perverzní krása krajiny zdevastované všudypřítomnou ropou na po-
loostrově Apšeron, město Suraxani - zoroastrijský chrám věčného ohně Atešgah, mešita 
v Šivelanu přitahující zástupy poutníků, centrum konzervativního islámu Nardaran - pev-
nostní věž, mešita Rehime Chaním, možnost koupání na písečných plážích Kaspického 
moře, fascinující ohně planoucí ze země na Ohnivé hoře Yanar Dag, popsané již Markem 
Polem, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 10 000 Kč), místní dopravu (pronajatý mi-
nibus, auta, MHD), ubytování (14/19x turistický hotel nebo soukromý dům, většinou 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, v několika případech čtyřlůžkové se společným 
příslušenstvím), stravování (14/19x snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní po-
jištění, tričko
  Cena nezahrnuje  ázerbájdžánské vízum (800 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

481 23.5.-7.6. (12.6.) 16/21 dní 41 780/57 990 Kč

482 12.9.-27.9. (2.10.) 16/21 dní 41 780/57 990 Kč
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Dvoutýdenní cestování po zemi, jež se díky jednostranné 
propagandě stala pro většinu z nás téměř nepřátelskou, 

neznámou zemí. To je však neuvěřitelný omyl.  Jedná 
se o zemi plnou příjemných lidí, téměř bez turistů, 
zemi plnou nádherných památek a krásných míst.  

A k tomu i levných cen, což je pro našince jistě 
velmi vítané. Teherán, Qom, Kashan, Esfahan, Ker-

man, Yazd, Shiraz, Persepolis, poušť Lut. Uvidíte 
to nejlepší, co lze za dva týdny stihnout.

Teherán

Kermán
Rayen

Yazd
Esfahán

Qom

Shiraz

ÍRÁN

Persepolis

SKVOSTY

ÍRÁNU

 1.–3. den  odlet do hl .města Teheránu - Národní muzeum se sbírkou archeologických 
pokladů ze všech íránských nalezišť, National jewels muzeum - Darya-ye nur (Moře svět-
la) - největší nerozřezaný diamant na světě, Peacock Throne (Paví trůn), 34kilový Globe 
of Jewels z 51 366 drahokamů - moře jsou ze smaragdů, pevniny z rubínů a Irán, Anglie 
a Francie jsou obloženy diamanty, koruny šáhů, aj. palác Golestan (UNESCO), příp. další 
palácový komplex Sad Abad, indiv. možnost návštěvy hrobky ajatoláha Chomejního, mo-
numentu Azadi, či výstupu nebo výjezdu lanovkou na horu Tochal, noční přejezd busem 
či vlakem

 4.–6. den  Yazd (UNESCO) - dosud zde přežívá prastaré íránské náboženství - zoro-
astrismus, ve městě žije více než 12 000 aktivních uctívačů boha Ahura Mazdy a jeho 
věčného ohně, chrám Ateškadé - nejposvátnější svatyně zoroastrijců, věže Ticha, meši-
ta Jameh - dominanta starého města, labyrint úzkých křivolakých uliček, celodenní výlet 
do okolí města - ruinové město Kharanaq s kývajícím se minaretem, zoroastrijské svaté 
místo Chak-Chak, ledový dům, karavanseraj a hrad v městečku Meibod

 7.–8. den  Kermán - působivý bazar, velkolepě zrestaurovaný hamam, Arg-e Rayen  
- menší hliněná pevnost, jež si nárokuje být nástupcem zničeného Bamu, zastavíme 
se v městečku Mahan (UNESCO) s jeho krásnými zahradami a palácem, podnikneme 
celodenní výlet do pouště Lut (UNESCO) - „íránské Monument Valley“, kde se projdeme 
mezi fantastickými útvary v poušti, uvidíme mistrovské podzemní vodovody - kanáty 
(UNESCO), navštívíme karavanseráj, noční přejezd do Šírázu

 9.–11. den  Šíráz - město slavíků, růží, poezie a kdysi i vína, nejpříjemnější město 
Íránu, zahrada Eram, mauzoleum Boghéyé Shah-e Cheragh, mešity Mashed-é Vakil  
a Naser-ol Molk, hroby básníků Háfeze a Sádího, Persepolis (UNESCO) - kdysi velkole-
pé sídlo, jehož výstavbu zahájil Dareius Velký v roce 512 př. n. l. a jež téměř se zemí 
srovnal Alexandr Veliký, Naqsh-é Rostám - hrobky perských králů Dareia I. a II., Xerxese  
a Artaxerxese, skalní reliéfy Naqsh-é Rajab, Pasargadee (UNESCO) - hrob a ruiny býva-
lého města vládce Kýra Velikého, přejezd do Esfahánu

 12.–13. den  Esfahán (UNESCO) - město s největší koncentrací nádherných islámských 
staveb v Íránu, příjemné klima, uvolněná atmosféra, město stvořené pro procházky, 
nádherné zahrady, orientální bazar, neuvěřitelně modře vykachlíkované mešity jsou 
světovým unikátem, mešita Jameh je živoucím muzeem islámské architektury, Bazar-é 
Bozorg - fascinující labyrint, Imámovo náměstí - kolekce staveb islámského světa, Imá-
mova mešita - jedna z nejkrásnějších mešit na světě, mešita šejka Lotfollaha, paláce 
Ali Qapu a Chehel Sotun, mosty přes řeku Zayandeh, arménská čtvrť s katedrálou Vank

 14.–16. den  návštěva malebné horské vesnice Abyaneh na úpatí téměř čtyřtisícové 
hory Karkas, přejezd do Kashanu - procházka poklidným bazarem, mešita Agha Bozorg, 
zrestaurované tradiční domy Tabatabei, Borujerdi a Abbasian, zahrada Finn (UNESCO), 
zastávka ve městě Qom - vnější prohlídka svatyně Hazrat-e Masumeh, druhého nejpo-
svátnějšího místa v Íránu, odjezd na letiště, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 10 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus, 
vlak, taxi), ubytování (11-12x turist. hotel, penzion - většinou dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím, 2x noční přejezd), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  vízum (50 Euro), jednolůžkový pokoj (4 000 Kč), zpracování  
a povolení e-visa (500 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

491 25.4.-10.5. 16 dní 45 990 Kč

492 19.9.-4.10. 16 dní 45 990 Kč
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Muscat
Rustaq

Nakhal
Jebel ShamsAl Ayn

Bahla
Nizva

Ibra
Muqal Sur

Al Kamil

OMÁN

Ras Al-Jinz

Poznejte s námi pohostinný Omán (ománci jsou většinou vyznavači umírněného, 
ibadijovského islámu), historii této prastaré velmoci a jeho přírodní krásy. Navští-
víme množství zajímavých lokalit v severním Ománu. Uvidíme historická města  
a jejich pevnosti, tradiční súky, hliněné paláce a domy, horské kaňony a nádher-
ná wádí, oázy datlových palem, okraj pouště s písečnými dunami. Při nočním 
safari budete moci pozorovat vzácné želvy - karety, které připlouvají na místní 
písečné pláže, aby zde zajistily své potomstvo. Na závěr možnost pokračovat 
do ománské exklávy, hornatého Musandamu a užít si plavbu typickou lodí 
dhau ve fjordu Khor ash Sham s možností koupání a pozorování delfínů  
i dobrodružnou jízdu terénním autem do hor pod vrchol Jebel Harim.

SEVERNÍ OMÁN
KOMFORTNĚJI

 1.–2. den  odlet do Muscatu - prohlídka hl. města na pobřeží Ománského zálivu  
a obklopeného horami, pobřežní promenáda Mutrah Corniche, šíitský okrsek Soor 
al Lawatia, pohled na město z pevnosti Mutrah, příjemný park Al Riyam, staré město  
s procházkou okolo sultánova paláce Al Alam a výhledem na portugalské pevnosti Mi-
rani a Jalali ze 16. stol., prohlídka velkolepé vstupní haly hotelového paláce Al Bustan
 3. den  Muscat - ranní návštěva rybího trhu, prohlídka Velká mešity Sultána Qaboose - 
obrovský lustr, jeden z největších koberců světa, budova Královské opery, muzeum Bait 
al Baranda s expozicí historie a prehistorie, rozsáhlý Mutrah súk provoněný kadidlem
 4. den  Bimmah Sinkhole - propast vzniklá propadem jeskynního stropu zalitá vodou 
(20 m hluboká, 50 m široká), možnost koupání, Wádí Shab - plavba loďkou k začátku 
stezky do nitra wádí, průchod kaňonem s nádhernými scenériemi, možnost koupání, 
přístavní Sur - město hrálo v minulosti velmi důležitou roli, bylo nejdůležitější tepnou 
ománského zaoceánského obchodu, největší překladiště afrických otroků v dobách 
ománské nadvlády nad východoafrickým pobřežím, navštěva jediné loděnice v zemi, 
kde se vyrábějí lodě z týkového dřeva (dhau) stejně jako v dávné minulosti, pobřežím do 
Ras al-Hadd, možnost večerního safari v přírodní rezervaci Ras al-Jinz - několik desítek ki-
lometrů ománských pláží, kde lze pozorovat želvy (karety), které sem připlouvají klást vejce
 5. den  Al Kamil - prohlídka místní pevnosti s tradičním pohoštěním kávou a datlemi, 
cesta podél pohoří Al Hajar al-Sharqiya do Wádí Bani Khalid - zelené zahrady a přírod-
ní jezírka v horském kaňonu, možnost koupání, výstup do vesnice Muqal na hřebeni 
kopce s nádherným výhledem do kaňonu, nocleh na okraji písečné pouště Al-Sharqiya  
(Wahiba Sands)
 6. den  scénická vesnice Al-Mudayrib s hliněnými domy a četnými strážními věžemi, 

Ibra - důležitý ochranný bod starobylé, avšak i v 2. pol. 20. stol. stále ještě používané 
obchodní cesty mezi Muscatem a Surem, staré město s opuštěnými domy a paláci
 7. den  zelená oblast pod svahy pohoří Al Jebel al-Akhdar, kterou umožňují zavlažovací 
systémy, tzv. afláže (UNESCO), jichž je v Ománu více než 3000 stále funkčních, svaté 
město Nizwa (UNESCO) - staré hl. město Ománu s orientální atmosférou, procházka 
súkem s bohatou nabídkou ománského stříbra, šatstva, starožitností, zakřivených dýk 
(khanjar), keramiky, návštěva zvířecího trhu, pevnost s největší obrannou věží v zemi ze 
17. stol., zastávka u Faláže Daris (UNESCO) - jeden z největších zavodňovacích kanálů, 
zásobící vodou město Nizwa, krápníková jeskyně Al Hoota, do které vás zaveze vláček, 
procházka hliněným městečkem Al Hamra, jedna z nejkrásnějších horských vesnic Mis-
fat al Abriyeen, postavená na úbočí hor nad palmerií
 8. den  průjezd Wádím Ghul a výjezd terénními auty na planinu pod vrchol hory Jebel 
Shams (3009 m), procházka s výhledy do 1000 m hlubokého ománského „Grand kaňo-
nu“ - Wádí Nakhar, Bahla (UNESCO) - oáza obehnaná 12 km dlouhou zdí, největší pev-
nost Ománu (13.-14. stol.), výroba keramiky, Jabrin - palác mocného Imáma z Jabrin, 
architektonický skvost ománského stavitelství, učebny studentů koránu, tajné chodby  
a místnosti, malované stropy 
 9. den  Al Ayn (UNESCO) - archeolog. naleziště dokládající vyspělou civilizaci před více 
než 5000 lety, hrobky (beehive, tzv. „včelí úly“), výhledy na masiv Jebel Misht, přejezd 
půvabnou krajinou na sever, Rustaq - město pod zubatými vrcholy pohoří Al Hajar, pro-
hlídka pevnosti, výhled na okolí od hrobky, vývěr horkého pramene Ain al Kasfah, průjezd 
částí malebného kaňonu Wádí Bani Awf
 10. den  Nakhal - jedna z nejzajímavějších ománských válečných staveb stojící na útesu 
nad oázou, teplé minerální prameny Ain al Thwarah - možnost koupání v bazénku, pobře-
ží Ománského zálivu - relaxace, koupání
 11.–12. den  odlet a návrat zpět do ČR 

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ - EXKLÁVA MUSANDAM
 11.–13. den  odlet do exklávy Musandam - hornatý výběžek Ománu při Hormuzském 
průlivu, známý svými fjordy („arabské Norsko“), Khasab - prohlídka města, pevnost  
s působivou expozicí, v okolí možnost pozorovat papoušky (alexandr malý), pobyt na 
pláži Bassa, plavba typickou lodí dhau do fjordu Khor ash Sham - koupání a šnorchlo-
vání poblíž Telegraph Island a Seebi Island, cestou možnost pozorování delfínů, v zá-
tokách  fjordu několik malých rybářských vesniček, dobrodružná jízda terénním autem 
do hor, výjezd na vyhlídku s pohledem do  fjordu Khor an Najd a pod vrchol Jebel Harim 
(2087 m) - vyhlídka do kaňonu, horská oáza s políčky, petroglyfy, fosilie
 14.–15. den  odlet a návrat zpět do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 14 000 Kč), dopravu (minivan s místním 
řidičem, terénní auta pod Jebel Shams, loďka ve wádí Shab), ubytování (9x hotel či 
apartmán - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování (6x snídaně), průvodce, 
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena prodloužení zahrnuje  letenku Muscat-Khasab-Muscat (limit 3 500 Kč), místní 
dopravu (minivan, loď-dhau, terénní auto), ubytování (3x turist. hotel - dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím), plavbu lodí  s občerstvením (oběd, ovoce, nápoje), jízdu do hor 
terénním autem, průvodce, cestovní pojištění
  Cena nezahrnuje  vízum (500 Kč, u prodloužení 1 400 Kč), jednolůžkový pokoj  
(5 400/7 200 Kč), poj. STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

501 22.2.-4.3. (7.3.) 12/15 dní 55 990/65 990 Kč

502 17.10.-28.10. (31.10.) 12/15 dní 55 990/65 990 Kč

503 26.12.-6.1. (9.1.) 2021 12/15 dní 58 990/68 990 Kč

504 20.2.-3.3. (6.3.) 2021 12/15 dní 55 990/65 990 Kč
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Nejznámější biblická místa 
Jeruzalém, Betlém, Nazaret  

a Massada, odpočinek  
u Mrtvého a Rudého moře, 

kaňony a skalní formace 
národního parku Timna, 

návštěva jordánské Petry  
a Wádí Ram. 

IZRAEL 
JORDÁNSKO 

 1.–2. den  odlet do Tel-Avivu, Caesarea - římský akvadukt, divadlo, hipodrom, pozůs-
tatky Herodova paláce a přístavu, vyhlídka na přístav a chrám víry Baha‘i (UNESCO) se 
zahradami v Haifě, opevněné křižácké město Akko (UNESCO) -  templářská pevnost  
a tunel, bazar, karavanseráje
 3. den  středověký hrad Nimrod pod horou Hermon, procházka krásnou přírodou pro-
pletenou historií a náboženstvím u pramenů řeky Jordán, výhled do Sýrie z Golanských 
výšin, návštěva vinařství s ochutnávkou kvalitních izraelských vín, procházka městem 
kabaly Safed - návštěva synagogy, malebné uličky plné galerií místních umělců
 4. den   biblická místa v oblasti Galilejskeho jezera - plavba lodí po jezeře, místo zá-
zraku rozmnožení chleba a ryb Tabgha a Kafernaum, kde si Ježíš vybral své učedníky, 
výjezd na horu Blahoslavenství - místo Kristova kázání, Ježíšovo působiště Nazaret - 
bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa
 5. den   přejezd po mostě šejcha Husseina do Jordánska, antické město Džeraš, by-
zantské mozaiky s mapou Svaté země a Jeruzaléma v kostele sv. Jiří v Madábě, výhledy  
z biblické hory Nebo na „Zemi zaslíbenou“
 6. den  celodenní prohlídka pohádkového skalního města Petra (UNESCO) - vodou vy-
mletá soutěska, Faraónova pokladnice, královské hrobky, byzantský klášter
 7. den  monumentální pouštní kaňony v oblasti Vádí Ram (UNESCO),  možnost koupání 
v Rudém moři na plážích u Akaby
 8. den  odjezd do izraelského Eilatu, pěší výlet na vyhlídku do čtyř zemí z hory Mt. 
Zefahot, nebo odpočinek na pláži, kaňony a skalní formace NP Timna v Negevské poušti
 9. den  výstup na skalní pevnost krále Heroda Masadu (UNESCO), návštěva NP Nachal 
David, zelené oázy Ein Gedi v Judské poušti - damani, kozorožci, průzračné potoky, od-
poledne možnost koupání v Mrtvém moři (- 427 m)
 10. den  svaté město Jeruzalém (UNESCO) - vyhlídka na Skalní dóm a mešitu al-Aksa 
z Olivetské hory, Getsemanská zahrada s bazilikou Všech národů, procházka přes údolí 
Kidron - kostel Hrob Panny Marie do Starého města, křížová cesta ulicí Via Dolorosa až 
do chrámu Božího hrobu na Golgotě, procházka židovskou čtvrtí Starého města - Car-
do, Menora ke Zdi nářků, posvátná hora Sion - hrobka krále Davida, kostel Dormicion, 
večeřadlo
 11. den  pokračování prohlídky Jeruzaléma - projížďka moderními částmi hlavního měs-
ta, památník holokaustu Jad Vašem, muzeum Izrael s modelem Jeruzaléma z období 
Ježíše Krista
 12. den  místo křtu Ježíše Krista Kaser El Jehud, nejstarší město světa Jericho - pohled 
na Horu Pokušení a na Tel Jericho, vyhlídka do údolí Vádí Qelt s ortodoxním klášterem 
Sv. Jiří, odpoledne Betlém - Chrám Narození Páně (UNESCO), kostel sv. Kateřiny
 13. den  projížďka Tel-Avivem - historické centrum, architektura Bauhaus (UNESCO), 
staré město Jaffa, odlet a návrat do ČR  

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 8 000 Kč), dopravu (pronajatý minibus, loď), 
ubytování (12x hotel*** - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování (12x snídaně, 
11x večeře formou bufetu), plavbu po Galilejském jezeře, licencovaného česky hovořícího 
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  vstupní a výstupní poplatky Jordánsko a Izrael (45 USD), jednolůžkový 
pokoj (12x, 12 000 Kč), balíček kompletních vstupů v Jordánsku (2 500 Kč), vstup na pláž  
u Mrtvého moře (cca 15 USD) ), spropitné (cca 70 USD), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

521  15.11.-27.11. 13 dní 49 990 Kč

Golanské výšiny

Wadi
Ram

Tel Aviv

Jeruzalém

Haifa Nazaret

Madaba

Mrtvé
moře

Petra

Eilat

JORDÁNSKO

IZRAEL

Nabízíme Vám krátký 
poznávací zájezd na 

Blízký Východ, tentokrát 
do Bahrajnu, Kataru a 

Kuvajtu. Program je již 
ověřen, je zařazeno to 

nejlepší co lze vidět. 
Plánováno pro malou 

skupinku zájemců.

BAHRAJN 
KUVAJT 

KATAR

 1.–3. den  odlet do Bahrajnu (v arabském jazyce „Země dvou moří“), stopadesátitisí-
cové hlavní město Manama - Národní muzeum s rozsáhými sbírkami, nejlepší v zemi, 
Páteční mešita (pouze exteriéry) s barevným minaretem, Bab al-Bahrajn - brána do Ba-
hrajnu, velkolepá mešita Al-Fatih (včetně interiéru), působivá pevnost Qalat Al-Bahrain, 
s pevninou spojený ostrov Muar Harraq, tradiční studny Beit Heikh Isa Bin Ali a Beit 
Seiadi, dokonale zrestaurovaná pevnost Qalát at Arab, odjezd do vnitrozemí - 600 let 
starý „Strom života“, muzeum ropy s historií její těžby, okolo hory Jebel ad-Dukham, 
která je se svými 134 m nejvyšší horou Bahrajnu, odvážní se mohou pokusit o noční 
výstup na tohoto „velikána“

 4.–6. den  noční přelet do Kuvajtu - stejnojmenné hlavní město Kuwait City, živé nábřeží 
s plážemi, restauracemi a kavárnami, charakteristický poznávací znak - věže Kuwait 
Tower, Národní muzeum. Grand Mosque - největší mešita s nejvyšším minaretem, tu-
ristům nepřístupný emírův palác, staré město a tržiště (súk), výlety za hranice města, 
poznávání tradičního života

 7.–9. den  dopolední přelet do Kataru, hlavní město Dauhá - tradiční tržiště Souk Waqif, 
nábřeží Al-Corniche a jeho supermoderní budovy, palác Fariq Al-Salata a Národní muze-
um, vnitrozemní moře Khor Al-Adaid, přírodní atrakce Kataru číslo jedna - mystické duny 
při západu slunce, vesnice Al-Khor, dříve středisko perlového průmyslu

 10. den  noční odjezd na letiště, nad ránem odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenky a let. taxy (limit 17 000 Kč), místní dopravu (minivan,  
ev. osobní auta), ubytování (Bahrajn a Kuvajt - čtyřlůžkové apartmámy, 2 oddělené poko-
je se společným soc. zařízením, Katar - dvoulůžkové pokoje se soc. zařízením), průvod-
ce, cestovní pojištění, inform. materiály, tričko

  Cena nezahrnuje  vstupní poplatky na místě (Katar - zdarma, Kuvajt - 3 KWD, Bahrajn -  
5 BHD), jednolůžkový pokoj (cena na vyžádání), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

511 19.3.-28.3. 10 dní  49 990 Kč
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Vstupné dle programu v ceně, 
přístav Haifa a základna křižáků 
ve Svaté zemi Akko, starodávné 
Jericho a zázračné okolí Galilej-
ského jezera, podmanivé poutní 
místo a duchovní most všech 
národů - Jeruzalém, nejníže 
položené místo světa - bla-
hodárné Mrtvé moře.

IZRAEL

 1.–2. den  odlet do Tel-Avivu, odjezd do hotelu na pobřeží Středozemního moře, noc-
leh, Caesarea - divadlo, hipodrom, pozůstatky Herodova paláce a přístavu, vyhlídka na 
přístav a chrám víry Baha‘i (UNESCO) se zahradami v Haifě, opevněné křižácké město 
Akko (UNESCO) - templářská pevnost a tunel, bazar, karavanseráje, nocleh v oblasti 
Galileje

 3. den  oblast Galilejskeho jezera - plavba lodí po jezeře, Kafernaum - synagoga a dům 
sv. Petra, Nazaret - bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, procházka městem kabaly 
Safed - návštěva synagogy, malebné uličky plné galerií místních umělců, nocleh v ob-
lasti Galileje

 4. den  výjezd na Golanské výšiny s krásným výhledem do okolí, návštěva vinařství 
s ochutnávkou kvalitních izraelských vín, cesta Jordánským údolím do jednoho z nej-
starších a nejníže položených měst světa Jericho, výhled na Horu Pokušení, stoupání 
Judskou pouští o téměř patnáct set metrů výše do Jeruzaléma, v případě času zastávka 
na vyhlídku do údolí Vádí Qelt s ortodoxním klášterem Sv. Jiří, nocleh v Betlémě

 5. den  svaté město Jeruzalém (UNESCO) - panoramatická vyhlídka z Olivetské hory, 
Getsemanská zahrada s bazilikou Všech národů, procházka přes údolí Kidron - kos-
tel Hrob Panny Marie do Starého města, křížová cesta ulicí Via Dolorosa přes arabský 
súk až do chrámu Božího hrobu na Golgotě, odpoledne Betlém - Chrám Narození Páně 
(UNESCO), bazilika sv. Kateřiny, nocleh v Betlémě

 6. den  pokračování prohlídky Jeruzaléma - projížďka moderními částmi hlavního měs-
ta, muzeum holokaustu Jad Vašem, procházka židovskou čtvrtí Starého města (Cardo, 
Menora) ke Zdi nářků, nocleh v Betlémě

 7. den  odjezd k Mrtvému moři (- 427 m), výjezd lanovkou na skalní pevnost krále 
Heroda Masadu (UNESCO), možnost koupání v Mrtvém moři, dle časových možností 
naleziště biblických svitků Kumrán, nocleh v Betlémě 

 8. den  návrat ke Středozemnímu moři, projížďka Tel Avivem - s nádhernou eklektickou 
a funkcionalistickou architekturou Bauhaus (UNESCO), prohlídka starého přístavního 
města Jaffa, odlet a návrat do ČR  

  Poznámka  max. 30 osob ve skupině, posloupnost navštívených míst se může změ-
nit vzhledem k letovému řádu a svátkům.

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 7 200 Kč), místní dopravu (pronajatý minibus 
či autobus, loď), ubytování (7x hotel*** nebo kibuc - dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím), stravování (7x snídaně a 6x večeře formou bufetu nebo 6x snídaně a 7x večeře 
- dle letového řádu), vstupné dle programu včetně plavby po Galilejském jezeře a lanov-
ky na Masadu, licencovaného, česky hovořícího průvodce, inform. materiály, cestovní 
pojištění, tričko 

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (7x, 5 600 Kč), vstup na pláž u Mrtvého moře 
(cca 16 USD), spropitné (cca 50 USD), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

531 16.2.-23.2. 8 dní 31 990 Kč

532 1.3.-8.3. 8 dní 33 490 Kč

533 22.3.-29.3. 8 dní 33 490 Kč

534 19.4.-26.4. 8 dní 34 490 Kč

535 17.5.-24.5. 8 dní 34 490 Kč

536 7.6.-14.6. 8 dní 31 990 Kč

537 6.9.-13.9. 8 dní 33 490 Kč

538 1.11.-8.11. 8 dní 34 990 Kč

539 29.11.-6.12. 8 dní 30 990 Kč
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Madeira byla původně destinací přede-
vším pro anglickou smetánku. Dnes 

můžeme půvaby tohoto ostrova květin 
objevovat i my. Ostrov věčného jara, 

jak se Madeiře přezdívá, je možno 
navštívit celoročně vzhledem  

k jeho příznivému klimatu.  

MADEIRA
(PORTUGALSKO)

 1.–2. den  odlet do hl. města Madeiry Funchalu - prohlídka města, stará čtvrť, pevnosti, 
katedrála Sé, tržnice Mercado dos Lavradores s množstvím subtropického ovoce, kvě-
tin a ryb, Monte - panoramatické výhledy, království starých panských sídel (quintas), 
poutní kostel Nossa Senhora (Panny Marie) s hrobem rakouského císaře Karla I., tro-
pická zahrada, pro zájemce možnost vyzkoušet místní raritu - jízdu v proutěných saních 
(babosas)

 3. den  výjezd do sedla Encumeada (1007 m) - vyhlídka, z které je za dobrého počasí 
vidět zároveň na severní a jižní pobřeží, dále na náhorní plošinu Paul da Serra - oblast 
vřesovišť (pustina připomíná skotskou Vysočinu), Rabacal - turistika podél levády Risco 
k vodopádu Risco (100 m) a 25 Fontes, vavřínové lesy (UNESCO), výhledy do hlubokého 
údolí nejdelší madeirské řeky Janely, Ribeira Brava - relaxace na pláži, kostel a náměstí 
dlážděné mozaikou, návrat do Funchalu

 4. den  rybářská vesnice Camara de Lobos - pobyt W. Churchilla, vyhlídka Cabo de 
Girao - jeden z nejvyšších útesů světa (580 m), Sao Vicente - návštěva lávové jeskyně, 
kaple sv. Rocha, severním pobřežím (novou i starou silnicí) do Porto Moniz - mořská lá-
vová jezírka, koupání, relaxace, návrat do Funchalu, večer návštěva staré rybářské čtvrti 
Velha s ochutnávkou tradiční madeirské kuchyně (vynikající ryba espada - tkaničnice 
atlantická)

 5. den  Terreiro da Luta - zastávka u pomníku Panny Marie, jedinečná vyhlídka, výjezd 
přes sedlo Poiso (1400 m) na Pico do Arieiro (1818 m) - třetí nejvyšší vrchol, možnost  
3 h přechodu pod nejvyšší horu Madeiry Pico Ruivo (1862 m) s následným výstupem 
nebo lehčí výstup z Achada do Teixeira (1592 m), sjezd do Santany - dochovaná tra-
diční obydlí s rákosovými střechami (casa de colmo), průjezd okolo výrazné krajinné 
dominanty Penha de Aguia (Orlí skála), Ribeiro Frio - pstruží farma a vycházka na vy-
hlídku Balcoes s pohledy do údolí i směrem k nejvyšším madeirským vrcholům, návrat 
do Funchalu

 6. den  odjezd na Eira do Serrado - výstup na vyhlídku (1094 m), sestup do městečka 
Curral das Freiras, ležícím v hlubokém kotli mezi horami, porosty jedlých kaštanovníků, 
ochutnávka místních likérů (kaštanový, višňový, banánový, maracujový aj.), návrat do 
Funchalu, odpoledne možnost plavby na replice Kolumbovy plachetnice Santa Maria 
pod útes Cabo de Girao, návštěvy vinných sklepů a degustace místních vín, návštěvy 
botanické a orchidejové zahrady nebo túra z Monte po Levádě dos Tornos

 7. den  odjezd na nejvýchodnější cíp ostrova, pěší výlet divokým poloostrovem Ponta 
de Sao Lourenco - vyprahlá pustina se skalními útvary, datlová oáza Casa do Sardinha, 
cestou zpět dle počasí relaxace na pláži Prainha, návrat do Funchalu

 8. den  dle času možnost návštěvy městečka Camacha - centrum výroby proutěného 
zboží, transfer na letiště, odlet a návrat do ČR   

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 10 000 Kč), místní dopravu (pronajatý mi-
nivan, bus, MHD, taxi), ubytování (7x turist. hotel ve Funchalu - dvoulůžkové pokoje  
s příslušenstvím), stravování (7x snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní pojiš-
tění, tričko  

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (3 500 Kč), pojištění STORNO (144 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

541 2.5.-9.5. 8 dní 27 990 Kč

542 4.7.-11.7. 8 dní 27 990 Kč

543 5.9.-12.9. 8 dní 27 990 Kč
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Maroko pohodlně minivanem. 
Čtyři královská města Rabat, Fes, 
Meknés a Marrákéš,  sultánské 
paláce, mešity a opevněné 
mediny, největší marocká 
duna Erg Chebbi, hliněné 
kasby, výstup na nejvyšší 
vrchol severní Afriky 
Jebel Toubkal.

MAROKO

 1.–2. den  odlet do největšího marockého města Casablanca - velkolepá mešita Ha-
ssana II., prohlídka metropole Rabat (UNESCO) - královské mauzoleum Muhammada 
V., nádherná kasba Oudaia s výhledem na Atlantský oceán, středověké královské po-
hřebiště Chellah

 3.–4. den  nejposvátnější místo země Moulay Idrís, vykopávky římského města Volubilis 
(UNESCO), prohlídka města Meknés (UNESCO) - opevnění, mauzoleum Moulaye Ismaila, 
náměstí Place Hedime, medína a řemeslnické dílny, perla Maroka město Fes (UNESCO) 
- dodnes stále obydlená a funkční medína z 9. stol. s mohutnými vstupními branami  
a spletí úzkých uliček, středověké koželužny, madrasy a mešity

 5.–6. den  průjezd Středním Atlasem s cedrovými háji a makaky, cesta údolím řeky Zíz  
k největším marockým dunám Erg Chebbi, návštěva kočovných Berberů, fosilní naleziš-
tě, pozorování západu a východu slunce na dunách, možnost projížďky na velbloudech

 7.–8. den  prohlídka pouštního města Rissani - hrobka zakladatele současného králov-
ského rodu Alího Šarífa, zrekonstruovaná kasba, trh, dílna na zpracování fosilií, odjezd 
do pohoří Vysoký Atlas, velkolepý kaňon řeky Todra, pěší výlet vesničkami v příjemném 
klimatu horského městečka Tamtetoucht, výjezd do sedla (2700 m) s výhledy na tříti-
sícové vrcholy

 9.–10. den  cesta romantickým „údolím kaseb“ (kasba = hliněná středověká pevnost) 
do oázy Skoura a dále do města Quarzazate, nejznámější ksar (uskupení několika 
kaseb) Ait Benhaddou (UNESCO) - kulisa k mnoha dobrodružným filmům, průsmyk Tizi-
-n-Tichka (2260 m) a cesta Vysokým Atlasem na úpatí Jebel Toubkalu

 11.–12. den  pěší výstup z horské vesnice Imlil (1700 m) na vysokohorskou chatu 
Neltner (3200 m), možnost výstupu na nejvyšší vrchol severní Afriky Jebel Toubkal  
(4167 m), případně pobyt v Imlilu a krásné výlety s lehkou turistikou v okolí, alternativně 
náročnější dvoudenní okruh přes tújové lesy do údolí Azzadene s návštěvou vodopádů

 13.–15. den  „brána Sahary“ a nejživější královské město Marrákeš (UNESCO) - palác 
Al Bahia, Majorellova zahrada, madrasa Ben Júsuf, 70 m vysoký minaret Koutoubia, 
pozůstatky impozantního paláce Badi, exotické náměstí Djamma el Fna, stará medína  
a největší marocké súky, odlet a návrat do ČR

  Poznámka  místo výstupu na Jebel Toubkal lze individuálně absolvovat krásné výlety 
s lehkou turistikou v okolí vesnice Imlil, místo jedné noci na chatě Neltner budete bydlet 
v Imlilu nebo přespíte na chatě v údolí Azzadane

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 13 000 Kč), dopravu (mikrobus, terénní 
auta do pouště),  ubytování (13x turist. hotel - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 
1x horská chata), výlet do pouště terénními auty, stravování (14x snídaně, 1x večeře  
v poušti), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  projížďku na velbloudech (cca 20 Euro), jednolůžkový pokoj  
(13x, 6 800 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

551 26.4.-10.5. 15 dní  35 990 Kč

552 5.7.-19.7. 15 dní  35 990 Kč

553 13.9.-27.9. 15 dní 35 990 Kč

554 25.4.-9.5. 2021 15 dní 35 990 Kč
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Dobrodružství mezi pyramidami, sta-
rověké skalní chrámy v Abú Simbelu, 

plavba po Nilu z Asuánu do Luxoru, 
výlet do Údolí králů a královen, 

nejstarší klášter na světě svatého 
Antonína. 

EGYPT
ZEMÍ FARAÓNŮ

 1.–2. den  odlet do Káhiry, velké pyramidy, Sfinga a Sluneční bárka v Gíze (UNESCO), 
bývalé hlavní město starověkého Egypta Memfis s kolosální sochou Ramesse II, Džose-
rova stupňovitá pyramida a mastaby královských úředníků v Sakkaře (UNESCO)

 3. den  celodenní výlet do Alexandrie - křesťanské katakomby Kómeš-Šukáfa, Pompejův 
sloup, Alexandrova knihovna, okouzlující zahrady paláce Montazah

 4. den  Káhira - Egyptské muzeum s Tutanchamonovým pokladem, starokřesťanské 
památky v Koptské čtvrti - Visutý kostel, kostel sv. Sergia, židovská synagoga, odjezd 
vlakem do Asuánu

 5. den  „brána Núbie“ Asuán - plavba nilskou plachetnicí „felukou“ kolem ostrovů prv-
ního kataraktu v nejkrásnějším údolí Nilu na ostrov Elefantina, botanická zahrada na 
Kitchenerově ostrově

 6. den  proslulé skalní chrámy v Abú Simbelu (UNESCO) pod obratníkem Raka, prohlíd-
ka 3600 m dlouhé hráze Velké asuánské přehrady, ptolemajovský chrám bohyně Isis na 
ostrově Philae (UNESCO) 

 7. den  nalodění na říční loď a romantická plavba z Asuánu do Kóm Omba, návštěva 
chrámu zasvěcenému bohům Haruerovi a Sobkovi 

 8. den   plavba do Edfu, prohlídka Hórova chrámu, pokračování plavby do Luxoru

 9. den  chrámové komplexy v Luxoru (UNESCO) a Karnaku (UNESCO) - alej sfing, slou-
pový sál a kolosy Ramesse II., večerní světelná show u chrámu v Karnaku

 10. den  výlet do Západních Théb (UNESCO) - Memnonovy kolosy, vesnice umělců, 
chrám královny Hatšepsut, Údolí králů (UNESCO) s hrobkou Tutanchamona a dalších 
významných faraónů 

 11. den  přesun Arabskou pouští na pobřeží Rudého moře, Hurghada

 12. den  šnorchlování, odpočinek, fakult. výlet na ostrov Giftun a pouštní safari s jízdou 
na velbloudech 

 13. den  dopoledne u moře, odpoledne cesta podél pobřeží Rudého moře na sever do 
městečka Zaafarana

 14. den  unikátní pouštní klášter sv. Pavla a nejstarší klášter na světě sv. Antonína 
- opevněný rozsáhlý komplex s několika kostely, mlýnem, pekárnou, knihovnou a zahra-
dami, návrat do Káhiry

 15.–16. den  dokončení prohlídky islámských čtvrtí Káhiry (UNESCO) - citadela s Ala-
bastrovou mešitou, mešita al-Azhar z 10. stol., medresa Sultána Hassana, nekropole 
mameluků „Město mrtvých“, bazar Khan el Khalili, nákup suvenýrů, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 11 000 Kč), místní dopravu (pronajatý mini-
bus, vlak, říční loď), ubytování (11x turistický hotel, 3x kajuta na lodi - vše dvoulůžkové  
s příslušenstvím, 1x noční lehátkový vlak), stravování (9x snídaně, 1x polopenze ve 
vlaku, 3x plná penze na lodi, 2x all inclusive v Hurghadě), plavbu z Asuánu do Luxoru, 
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  egyptské vízum (25 USD), jednolůžkový pokoj (14x, 9 200 Kč), 
pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

561 21.3.-5.4.               16 dní 42 990 Kč

562 24.10.-8.11. 16 dní 42 990 Kč

563 20.3.-4.4. 2021    16 dní 42 990 Kč
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Pohodlné putování na jih džípy, na sever minibusem.  
Etiopie získala díky zatím nedotčenému a obtížně 
dostupnému jihu s rozmanitými domorodými kmeny, 
dosud žijícími podle pradávných zvyků, pověst posled-
ní skutečné africké divočiny. Zde dojedeme až k řece 
Omo. Severní okruh naopak dýchne na návštěvníka 
atmosférou starodávné Habeše s tajemnými 
chrámy a kláštery. Mezi jednotlivými lokalitami 
budeme projíždět úchvatnou přírodou s výhle-
dem na nekončící horské scenérie a pozorovat 
divoká africká zvířata.

ETIOPIE

 1.–2. den  odlet z Prahy do Addis Abeby - první seznámení s městem zvaným „Nová 
květina“, bulváry i slumy, tržiště i vznešené kostely, špičkové Národní muzeum s kost-
rou přes tři miliony let staré „pramáti lidského druhu“, slavné Lucy (Australopithecus 
afarensis)
 3. den  najatými džípy se vydáme na cestu k domorodým kmenům a za přírodou eti-
opského jihu, zastávka u záhadných kamenných stél Tiya (UNESCO), připomínajících 
megalitické památky Bretaně a Británie, večerní Arba Minch
 4. den  výlet loďkou na jezero Chamo v NP Nechisar - frkání hrochů i plavba kolem 
„Krokodýlího trhu“, údajně největšího shromaždiště zubatých ještěrů v celé Africe, kro-
kodýli se „sžili“ i s kolonií pelikánů, domorodí rybáři na chatrných vorech loví ryby přímo 
ve vodách plných až šestimetrových monster, výjezd do hor do vesničky kmene Dorze, 
zručných tkalců, stavějících typické vysoké chýše, úchvatné výhledy na jezero a savanu 
Bridge Of God (Boží most) 
 5. den  vydáme se směrem do údolí řeky Omo (UNESCO), projedeme centra zdejších 
kultur  až do Turmi, oblasti obývané kmenem Hamerů, podle dne v týdnu zastavíme v té 
z vesnic, kde bude zrovna probíhat pestrobarevný trh, na tržištích setkání s příslušníky 
kmenů Banna či Tsemay ve slavnostním odění i líčení, večer v Turmi nejlépe „individuál-
ní exkurze“ do chýší zdejších Hamerů, kteří si tradičně zdobí hlinkou těla i vlasy spletené 
do rafinovaných účesů, šance na noční tance u ohňů i obřady
 6. den  dojezd až k řece Omo do Omorate - možnost plavby člunem či vydlabanou kanoí 
přes řeku, setkání s kmenem Desanech, přejezd do Jinky na území národa Ari, pastevců 
dobytka a slavných „včelařů“ s úly zavěšenými v korunách akácií, už cestou obvykle 
potkáváme muže s kalašnikovy, pokud ne pravými, tak alespoň vyřezanými ze dřeva 
jako odznak dospělosti
 7. den  NP Mago - „zlatý hřeb“ etiopského jihu s vesnicemi kmene Mursi, jehož ženy si 
„zdobí“ spodní ret destičkou z pálené hlíny, prohlídka bydlení na úrovni doby kamenné, 
cestou národním parkem šance na trpasličí antilopy dikdik, prasata bradavičnatá, pa-
viány, v případě dostatku času v podvečer návštěva kvalitního etnografického muzea 
v Jince
 8. den  v případě dobrého stavu cesty (většinou bez problémů) navštívíme i ves Gesergio 
poblíž impozantního erozního útvaru zvaného New York, připomínajícího mrakodra-
py, vesnice horského kmene Konsů - od místního průvodce si poslechneme vyprávění  
o dávných tradicích, „vítězných kamenech“, „stromu generací“ olaita i rituálních soškách 
bojovníků waga, silné žaludky mohou ochutnat domácí pivo tella, vyráběné z čiroku, 
večer v Arba Minch
 9. den  přejezd do městečka Awasa na pobřeží stejnojmenného jezera s možností ve-
černího pozorování vodních ptáků

 10.–11. den  jízda přes Dinsho do Goba (2600 m), NP Bale Mountains - jeden z nej-
hezčích národních parků Afriky, náhorní plošina Sanetti - množství endemických zvířat  
vč. vlčka etiopského, porosty lobélií, výjezd na Mt. Tullu Dimtu (4389 m) - druhá nejvyšší 
hora Etiopie, oromská vesnice
 12. den  Langano - jedno z jezer Velké příkopové propadliny, možnost si zaplavat  
v alkalické vodě jezera, zastávka u kráterového jezera v Debre Zeyit obvykle s výhledem 
na pelikány, návrat do Addis Abeby
 13. den  časně ráno odjedeme pronajatým mikrobusem na „památkářský okruh“ sta-
rou Habeší, dlouhý přejezd nám zpříjemní cesta přes monumentální kaňon Modrého 
Nilu - k vidění proslulé nosičky vody zdolávají nekonečné serpentiny s velkými džbány  
z pálené hlíny na zádech, nocleh na břehu jezera Tana
 14. den  výlet lodí k ostrovním klášterům na jezeře Tana, ve kterých se údajně skrývala 
Archa úmluvy, některé z klášterů jsou přístupné pouze mužům, v jiných žijí i mnišky, 
všechny však mají neopakovatelnou atmosféru a nabízejí k prohlídce staleté fresky, 
umně zdobené kříže, bible s krásnými iluminacemi a ilustracemi, psané na kůžích, 
poplujeme i ke zdrojnici Modrého Nilu, kdysi dráždivé hádance pro všechny zeměpis-
ce, domorodci na jezeře stále ještě používají lodě spletené ze stonků papyru, stejné 
jako v dobách starověkého Egypta, procházka kolem vodopádů Modrého Nilu - Tis Isat  
- „biblické výjevy“ s domorodými zemědělci, přechod portugalského mostu ze 17. stol. 
i domorodý přívoz
 15. den  Gondar (UNESCO) s velkolepými paláci císaře Fasilida, přezdívka „africký Kame-
lot“ je docela výstižná, podobnou architekturu byste v Africe nečekali, snoubí se v ní sice 
vlivy Sahelu a Indie, ale i evropských středověkých hradů, navštívíme také tzv. Fasilidovu 
lázeň - místo proslulé každoročními masovými křestními rituály během svátku Timkat 
(podle některých stavba připomíná malý výřez z kambodžského Angkor Watu), či jeden  
z historicky a umělecky nejhodnotnějších etiopských kostelů Debre Bihran Selassie, 
bude čas zajet i do blízké vesničky Wolleka, sídlu Falašů, etiopských Židů, i když se 
dnes jedná spíše o turistickou past a trh se suvenýry
 16.–17. den  napříč impozantními masivy pohoří Lasta přejedeme do odlehlé, legendami 
opředené Lalibely (UNESCO), „etiopské Petry“ s komplexy chrámů vytesanými do skály, 
tajemné chrámové prostory spojují podzemní chodby, navštívíme i skrytou komnatu (žel 
ženám nepřístupnou), jejíž návštěva prý zajistí „přímou cestu do nebe“, důstojní mniši  
s berlami, mumie poustevníků, nejkrásnější je křížový chrám věnovaný svatému Jiří, Bet 
Giyorgis, odjezd směr Addis Abeba
 18.–19. den  odpoledne příjezd do Addis Abeby - nákupy suvenýrů, individuální do-
končení prohlídky města, dle zájmu buď svérázný trh Merkato, kde prý lze koupit vše 
od kalašnikova po velblouda, nebo například Etnografické muzeum v někdejším paláci 
císaře Haile Selassieho, poslední místní speciality v hospůdkách, poslední kávové ob-
řady, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 15 000 Kč), dopravu (džípy na jižním okruhu 
a minibus k památkám severní Etiopie, MHD a taxi v Addis Abebě), plavbu na jezerech 
Tana a Chamo, přívoz přes Modrý Nil, ubytování (15x turist. hotely, na jihu může být uby-
tování jednoduššího typu, dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, 2x v oblasti 
Bale mohou být vícelůžkové), „vstupné“ do domorodých komunit v údolí Omo, průvodce, 
místní průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  vízum (na letišti 50 USD), 15x jednolůžkový pokoj (4 500 Kč), 
pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

571 4.3.-22.3. 19 dní 61 990 Kč

572 18.11.-6.12. 19 dní 61 990 Kč

573 3.3.-21.3. 2021 19 dní 61 990 Kč 
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Keňou a Tanzánií prochází Great Rift Valley (Velká příkopová propadlina), která 
je plná vulkánů a na některých místech je hluboká od 100 do 1000 metrů.  

V propadlině se také nachází většina národních parků a jezer. Národní parky 
Keni a Tanzánie jsou známé po celém světě. Nesmrtelnost jim propůjčil 

film Volání divočiny, Vzpomínky na Afriku a především Joy Adamsonová 
s lvicí Elsou. V savaně stále probíhá odvěký souboj lovce a kořisti. 

Naší africkou pouť zakončíme relaxem na ,,ostrově koření‘‘ exotickém 
Zanzibaru. Možnost prodloužení o Ugandu.  

KEŇA–TANZÁNIE 
ZANZIBAR–UGANDA 

 1.–2. den  odlet do Nairobi - náměstí City Square a Parlament, mešita, městská tržnice, 
možnost navštívit hadí park a akvárium, nairobské národní muzeum, oslava příletu do 
Keni v místní stylové restauraci
 3.–4. den  přejezd savanou na jih, Oloitokitok- nejvýchodnější hlavní středisko Masajů, 
městečko se rozprostírá na samém úpatí Kilimandžára (UNESCO, nejvyšší vrchol Kibo 
Peak je jen 25 km vzdušnou čarou, 5895 m), nejkrásnější východy a západy slunce se 
scenérií Kilimandžára, NP Amboseli - veliká stáda slonů putují národním parkem, v poza-
dí majestátní Kilimandžáro, přejezd do Tanzánie, Arusha - město safari a horských treků 
pod majestátní sopkou Mount Meru (druhá nejvyšší hora Tanzánie, 4585 m)
 5. den  odjezd na pětidenní safari, průjezd Velkou příkopovou propadlinou do NP Ma-
nyara s alkalickým jezerem, velká populace zvěře - sloni, žirafy, zebry, hejna plameňáků, 
specialitou jsou stromoví lvi, populární komunitní program ve vesnici Mto wa Mbu
 6. den  NP Ngorongoro (UNESCO) - největší koncentrace zvířat ze všech národních par-
ků Tanzánie, na dně sopečného kráteru o průměru 20 km (,, Noemova archa “), úžasná 
vyhlídka na dno kráteru, sjezd do kráteru a zde několikahodinové safari
 7.–8. den  přejezd do NP Serengeti (UNESCO) - nejstarší a největší národní park  
v Tanzánii, jeden z nejlepších parků k pozorování divokých zvířat, známý každoroční mi-
grací pakoňů, zeber, impal, které překonávají hraniční řeku Maru mezi Serengeti a Masai 
Mara v Keni, obrovské populace zvířat, největší možnost shlédnout divoké šelmy jako 
jsou lvi, levharti a gepardi, často lovící v travnatých plochách savany, severní hranice 
NP Serengeti, pozorování hrochů a krokodýlů, vjezd do vulkanické oblasti jezera Natron 
pod sopku Ol Doinyo Lengay (2960 m), divoká a vyprahlá příroda, masajské vesničky, vy-
cházka k jezeru s možností spatřit žirafy a zebry, pozorování plameňáků v jezeře Natron
 9. den  přejezd z vulkanické krajiny na jih, přes masajské vesnice, savanou (jedno  
z nejsušších míst v Tanzanii) zpět do Arushi
 10.–11. den  odlet na „ostrov koření“ exotický Zanzibar - prohlídka kamenného města 
Zanzibar Town (UNESCO) - městský palác a muzeum, stará arabská pevnost, typické 
domy s balkony, úzké uličky, anglikánská katedrála, dům Davida Livingstona, krámky 
s typickými dřevořezbami (umění Makonde), výlet lodí na ostrov Changu - bílé pláže, 
obrovské sloní želvy, rezervace Jozani - procházka naučnou stezkou s ukázkou několika 
biotopů (původní les, močály, mangrovy), výskyt gueréz červených, kočkodanů diadémo-
vých, štětkounů, antilop suni
 12.–13. den  Spice tour - výlet do zahrady koření a tropického ovoce (hřebíček, skoři-
ce, muškátový oříšek, pepř, kurkuma, kardamom, zázvor, vanilka, rambutan, avokádo,…), 
pobyt na severu ostrova v Nungwi - nejpopulárnější plážový resort na ostrově, relaxace, 
koupání, možnost různých sportovních aktivit (potápění, jízda na kajaku, windsurfing, 
aj.), jezírka s desítkami želv karet pravých a obrovských, možnost celodenního výletu na 
korálový ostrov Mnemba se šnorchlováním a grilováním ryb 
 14.–15. den  poslední koupání, cesta na letiště, odlet přes Nairobi a návrat do ČR

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ - UGANDA  
 14.–15. den  přesun trajektem ze Zanzibaru do Dar Es Salaamu a odtud let do Entebbe 
poblíž hl. města Kampaly v Ugandě, výlet k pramenu Nilu (výtok z Viktoriina jezera)  
v Jinja, plavba člunem po Nilu 
 16.–17. den  odjezd časně ráno, Ziwa Rhino Sanctuary - pozorování nosorožců bílých, 
které lze vidět z bezprostřední blízkosti, NP Murchison Falls - největší a jeden z nejlep-
ších NP v Ugandě, klasické safari v savaně s pozorováním zvěře (sloni, antilopy, lvi, 
buvoli, apod.), fakult. trek za šimpanzy, plavba lodí po Bílém Nilu (vodní ptactvo, hroši, 
krokodýli, aj.) až k patě mohutného vodopádu Murchison Falls 
 18.–19. den  dokončení prohlídky NP Murchison, Hoima, celodenní přejezd do města 
Fort Portal, cestou čajové plantáže, návštěva místního venkovského trhu, kráterová je-
zera Saka 
 20. den  přes město Kasese pod svahy pohoří Ruwenzori, přejezd rovníku, NP Queen 
Elizabeth - plavba po kanálu Kazinga mezi jezery George a Edward (největší koncentrace 
hrochů v Africe a spousta druhů vodních ptáků, krokodýli, buvoli, snad i sloni), výhled  
z lodi na poloostrov Mweya, který je sám plný zvířat, Mbarara 

 21.–22. den  přejezd do Entebbe na břehu Viktoriina jezera (největší africké jezero), 
odlet a návrat do ČR (minimum 6 osob)

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místních letů Arusha-Zanzibar a Zanzibar-
-Nairobi, u prodloužení navíc Dar Es Salaam-Entebbe (limit 26 000/30 000 Kč), místní 
dopravu (bus, minivan matatu, safari auto s odklápěcí střechou, džíp, loď, taxi), 13x/20x 
ubytování (turist. hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, 
na Zanzibaru v Nungwi bungalovy se snídaní, postavené stany v tanzánských parcích,  
v Ugandě 1x v NP Murchison), 5denní safari s plnou penzí v Tanzánii, plavby lodí (ostrov 
Changu, u prodloužení Zanzibar-Dar Es Salaam, po Nilu v Jinje, pod Murchison Falls, po 
kanálu Kazinga), vstupy do NP, průvodce, místní průvodce, inform. materiály, cestovní 
pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  keňské vízum (tranzitní e-vízum před odletem 700 Kč), tanzánské 
vízum (na hranici 50 USD), ugandské vízum (na letišti 50 USD), odletovou taxu ze Zan-
zibaru (30 USD, základní program), jednolůžkový pokoj (mimo stany na safari 9x/15x, 
5 000/7 000 Kč), v Ugandě permit na šimpanzy (100 USD), výlet na ostrov Mnemba 
se šnorchlováním a grilováním ryb (40 USD), spropitné (60 USD/30 USD), pojištění  
STORNO (780 Kč) 

Kód Termín Počet dní Cena

581 15.2.-29.2. (7.3.) 15/22 dní 91 990/115 990 Kč

582 8.8.-22.8. (29.8.) 15/22 dní 93 990/117 990 Kč

583 13.2.-27.2. (6.3.) 2021 15/22 dní 91 990/115 990 Kč
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Nejvyšší duny v Sossusvlei  
a národní rostlina Welwitschia mirabilis, safari v 
národním parku Etosha, možnost návštěvy 
původního domorodého kmene Himba.

NAMIBIE
AFRIKA | POZNÁVACÍ | EXOTIKA

 1.–2. den  odlet do Windhoeku - hl. město Namibie, dle času krátká prohlídka, zahájení 
cesty  

 3. den  cesta do NP Namib - Naukluft, části Namib, východiska do oblasti světozná-
mých dun, vycházka ke stromovým aloím v Quivertree Forest poblíž Hauchabfontein, 
velké seskupení „pravěkých“ stromů Aloe dichotoma

 4. den  východ slunce nad dunou 45, Dead Vlei (Mrtvá pánev) - neskutečně surrea-
listická krajina mrtvých stromů a oranžových dun nad nimi, dobrovolný výstup na  
300 metrů vysokou dunu, Sossuvlei - okouzlující jezírko uprostřed dun, pro zájemce 
Hidden Vlei, krátká procházka impozantním údolím kaňonu Sesriem, přesun do druhé 
části NP - Naukluft

 5. den  výlet nalehko v pohoří Naukluft, Waterklooft trail - 17 km procházku zvládne 
každý, přesto je i možnost kratšího výletu, nocleh v místním kempu nebo odjezd na noc 
do malé, ale vybavené oázy v poušti - Solitaire 

 6.–7. den  přejezd do zátoky Walvis Bay se spoustou plameňáků a jiného ptactva, 
Swakopmund - atmosféra a architektura sto let starého německého města, Muzeum 
krystalů, bary, historické domy, Welwitschia drive - výlet pro ty, kteří budou chtít poznat 
národní rostlinu a symbol Namibie Welwitschia mirabilis, možnost dalších individuál-
ních aktivit na moři i na suchu

 8. den  pobřeží Skeleton Coast, Cape Cross - stotisícová kolonie lachtanů jihoafrických, 
pohoří Brandberg, v němž se nachází jedna ze světově nejbohatších galérií skalního 
umění, procházka k nejproslulejší prastaré skalní malbě v Namibii - Bílé Paní

 9. den  Jižní Damaraland v oblasti Kaokoveld, Vingerklip - skalní div, balancující přírodní 
obelisk, Twyfelfontain - obrovská koncentrace skalního umění, tentokrát nikoliv malby, 
ale rytiny, skalní čedičové útvary („varhany“), Zkamenělý les - miliony let staré zkameně-
lé stromy, spálená hora Burnt mountain 

 10.–12. den  dlouhá cesta na sever, odpoledne v klesajícím sluníčku neskutečně ma-
lebné vodopády Epupa na hranici s Angolou, dvakrát projedeme oblastí Kaokoland - 
nádherná krajina osídlená namibijskými Masaji, pasteveckým lidem etnika Himba, mož-
nost návštěvy domorodých vesnic, poznání života a tradic tohoto národa

 13.–14. den  safari v NP Etosha - jeden celý den a dvě poloviny dne se budeme pohy-
bovat mezi mnoha napajedly této jedinečné přírodní rezervace, uvidíme spoustu druhů 
antilop, zebry, pakoně, slony, žirafy, s velkou pravděpodobností také lvy, nosorožce, hy-
eny, spaní dle možnosti ve vybavených a bezpečných tábořištích Namutoni či Okaukuejo 
přímo uvnitř parku

 15.–17. den  ráno ještě v NP Etosha, poté dojezd do Windhoeku - krátká prohlídka 
centra hl. města, sousoší se 33 meteority, „pohádkový“ kostel Christus Kirche, Gather-
mannův komplex, Národní muzeum v budově Alte Feste, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 21 000 Kč), místní dopravu (pronajaté mik-
robusy nebo auta), ubytování (5x hotel nebo hostel, zbytek tábořiště - vl. stan), permity 
- vstupné do NP Namib (Naukluft, Etosha), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, 
tričko

  Cena nezahrnuje  vízum (2 800 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)  

Kód Termín Počet dní Cena

601 27.6.-13.7. 17 dní 65 990 Kč
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 1.–3. den  odlet do Antananariva - čtvrť Isokara, památník Philiberta Tsiranany, výjezd 
na pahorek Rova - zbytky královského paláce, panoramatické výhledy na město, pře-
sun přes město Moramanga s památníkem Malagašského povstání do betsimisaracké 
vesnice Andasibe - zemědělci na rýžovištích a plantážích vanilky, noční safari v NP An-
dasibe

 4. den  safari v NP Andasibe - deštný prales s osmi druhy lemurů a největším druhem 
„Indri Indri“, orchideje, tenreci, chameleoni, soukromý park Vakona s „ostrovem přátel-
ských lemurů“, možnost pozorovat lemury opravdu zblízka

 5. den  návrat do Antananariva, zastávka v soukromé rezervaci Pyereras Reptiles  
- lemuři sifaka, chameleoni, mnoho druhů plazů, motýlů, cesta po národní silnici  
č. 7 se zastávkami v domorodých vesnicích, večerní příjezd do Antsirabe - lázně, termál-
ní prameny, zpracovávání diamantů a polodrahokamů, miniatury aut, možnost projížďky 
rikšou (poussepousse)

 6. den  zastávka u jezera Andraikiba, umělecké centrum celého ostrova Ambositra - 
dřevořezbářské dílny, benediktýnská katedrála, krajina rýžovišť a eukalyptů, dále mezi 
banánovými a kávovými plantážemi do městečka Ranomafana

 7. den  nejznámější NP Ranomafana - 12 druhů lemurů, nejvzácnější lemur širokonosý 
a lemur zlatý, více než 100 druhů ptáků z nichž většina jsou endemité, mnoho druhů 
orchidejí, vodopády, horké prameny, návštěva tradiční vesnice kmene Tanala - setkání  
s místním etnikem a jejich způsobem života, možnost léčivé koupele v místních termál-
ních lázních

 8. den  odjezd přes město Fianarantsoa - centrum katolické víry a vzdělání, „brána na 
jih“, vesnice Ambalava - centrum vinařství, prohlídka vinařského závodu s ochutnávkou 
vína, výrobna papíru Anteimoro - doklad arabské civilizace na ostrově, možnost navštívit 
největší dobytčí trh, soukromá rezervace Anja - možnost pozorovat lemury kata ve volné 
přírodě, přejezd na suchý jih pohořím Andringitra - žulové bloky skal, plošina Horombe,  
městečko Ranohira

 9.–10. den  dvoudenní návštěva NP Isalo - 340 druhů zvířat, skaliska pískovcových hor, 
hluboké kaňony, přechodné hroby kmene Bara a Sakalava ve skalách, možnost koupání 
v přírodních jezírkách

 11. den  vesnička Ilakaka - důležité centrum těžby safírů, místní tržiště, pěší výlet po 
NP Zombitse - endemické druhy ptáků, 6 druhů lemurů, baobaby, hroby kmenů Mahafaly  
a Antandroy, přesun do hl. města jihozápadu, přístavu Toliara

 12. den  procházka po botanické zahradě - arboretu Antsokay, odjezd do letoviska Ifa-
ty na březích Mosambického kanálu, návštěva soukromé rezervace Reniala s baobaby  
a dalšími madagaskarskými endemity, rezervace mangrovů komunity Honky

 13.–15. den  relaxace a koupání na nekonečných bílých plážích, bohaté možnosti 
vodních sportů, šnorchlování, možnost plavby na tradičním rybářském člunu pirogue, 
fakult. návštěva rybářské vesnice skupiny Vezo nebo bývalého anglického koloniálního 
městečka ze 17. stol. - Saint Augustin, návrat do Toliara

 16.–17. den  odlet do Anatananariva a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 30 000 Kč), místní let místní Toliara-Ana-
tananarivo, dopravu (pronajatý minivan, ev. auta), ubytování (14x hotel nebo lodge - 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování (14x snídaně, 2x večeře), vstupné do  
NP Pyereras, Andasibe, Ranomafana, Anja a Isalo, průvodce, místní povinné průvodce 
do NP, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko  

  Cena nezahrnuje  vízum (na letišti cca 35 Euro), jednolůžkový pokoj (12 800 Kč), 
pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

611 23.10.-8.11 17 dní 94 990 Kč

Vydejte se s námi na poslední nedo-
tčená místa čarokrásného ostrova 

lemurů, chameleónů a baobabů, 
do národních parků jižní a střední 

části Madagaskaru. Je třeba 
spěchat, původní pralesy mizí 
doslova před očima, ale pořád 

ještě skrývají opravdové 
přírodní poklady. 
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Činná sopka Piton de la Fournaise (2632 m), nádherné 
přírodní scenérie v okolí městeček Cilaos a Salazie, 
neuvěřitelně pestrá směsice národů - Indové, 
Číňané, Kreolové, Evropané, Afričané, 
koupání v Indickém oceánu.

RÉUNION
MAURICIUS 

 1.–4. den  odlet do hl. města Réunionu St. Denis - kreolská architektura, pobřežní pro-
menáda s kanóny, vesnice Hell-Bourg - staré lázně uprostřed kaldery Salazie, výlety  
a treky na vyhlídky v okolí (Col des Boeufs, Grand Ilet), trek na vyhlídku Bélouve a dále 
přes les s prastarými tamarindy k vodopádu Trou de Fer, nebo možnost canyoningu  
v Trou Blanc

 5.–6. den  zastávka v St. Rose - kostel mezi lávovými jazyky, východní část ostrova  
s vyústěním lávových polí do moře, plantáže vanilky, „divoký jih“ (ostré čedičové útesy 
a pandánové háje), pláně středu ostrova, návštěva interaktivního muzea vulkanologie 
Maison du Vulcan v Bourg Murat, turistika měsíční krajinou sopečného popela a lá-
vových proudů v obrovském vulkanickém komplexu Piton de la Fournaise (2632 m), 
městečko St. Pierre - pitoreskní hřbitov, mešita, čínský chrám, radnice, marina

 7.–8. den  nezapomenutelná cesta po klikaté horské silnici do městečka Cilaos - vodo-
pády Bras Rouge, vinice se sklípky a možností degustace místních těžkých vín, treking 
pod vyhaslým vulkánem Piton des Neiges (3069 m, nejvyšší hora ostrova obklopená tře-
mi kalderami), trek do sedla Coldu Taibit s úchvatným výhledem do nedostupné kaldery 
Mafate a procházka na vyhlídku Roche Merveilluese 

 9.–10. den  odjezd do letoviska St. Gilles - koupání na pláži L‘Ermitage, možnost šnor-
chlování, návštěvy botanické zahrady, nebo mořského akvária, odlet na ostrov Mauricius

 11.–13. den  čajovníkové plantáže a továrna na výrobu čaje v Bois Cheri, krokodýlí farma 
La Vanille, přístav Mahébourg - Námořní muzeum, starý přístav, koupání, šnorchlování  
a odpočinek na bělostných plážích nejkrásnějšího ostrova Indického oceánu, vila Eu-
reka s muzeem kreolské kultury, metropole Port Louis - Muzeum známek s proslulým 
Modrým Mauriciem a Přírodovědné muzeum vyhynulého ptáka „blbouna nejapného“ 
zvaného Dodo, rázovité tržiště, botanická zahrada Pamplemousses - palmové a ebeno-
vé aleje, staleté baobaby 

 14.–16. den  celodenní výlet člunem podél východního pobřeží do zátoky Blue Bay a na 
ostrůvek Ileaux Cerfs - kaskády vodopádů padající rovnou do moře, možnost koupání  
a grilování, střed ostrova - město Curepipe - prohlídka dílny na modely historických 
lodí, autobusové nádr. Jana Palacha, hinduistické poutní místo u jezera Grand Bassins  
s 33 m vysokou sochou boha Šivy, NP Black River Gorges, hříčka přírody Sedm barev 
země (sedmibarevné vrstvy hlíny) v Chamarel, továrna na výrobu pravého rumu, scé-
nická cesta po jihozápadním pobřeží kolem historického skaliska Le Morne (UNESCO), 
odpočinkový den, návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 32 000 Kč), místní lety na Réunion  
a zpět, místní dopravu (mikrobus, loď), ubytování (8x horská chata/pronajatý dům/pen-
zion, 5x apartmán s kuchyňkou na Mauriciu - dvoulůžkové pokoje), jednodenní výlet na 
lodi s občerstvením, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (5x, 7 000 Kč), canyoning (cca 75 Euro),  
pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

621 14.3.-29.3. 16 dní 68 990 Kč

622 24.10.-8.11. 16 dní 68 990 Kč

623 6.3.-21.3. 2021 16 dní 68 990 Kč
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Při této cestě navštívíme pět jihoafrických zemí. V národních parcích 
Chobe, Hwange, Kruger i jinde budeme pozorovat místní bohatou fau-
nu. Při troše štěstí uvidíme “velkou pětku” – lvy, nosorožce, levharty, 

slony, buvoly. Viktoriiny vodopády shlédneme ze zimbabwské  
i zambijské strany. Na závěr putování se podíváme ze Stolové hory 

na Kapské město, navštívíme Střelkový mys  i mys Dobré naděje.

 JIŽNÍ AFRIKOU
JAR - BOTSWANA - ZIMBABWE

ZAMBIE - SVAZIJSKO

 1.–2. den  odlet do Johannesburgu, Pretoria - jedno ze tří hlavních měst JAR, sídlo 
výkonné moci, Church square - historické centrum, stará synagoga, Justiční palác, diva-
dlo, Volksraad, Tudor Chembers, budova Centrální banky, Krugerovo muzeum, City  Hall, 
Melrose House, Union Buildings, Voortrekker monument
 3.–5. den  přejezd do Botswany, návštěva rezervace bílých a černých nosorožců Khama 
Rhino Sanctuary, oblast pouště Kalahari, setkání s prvními divokými zvířaty (sloni, pštrosi, 
zebry), dle zájmu návštěva muzea diamantů v Orapě a ev. průjezd přes solnou pánev Mak-
gadikgadi Pans - úžasná scenérie ostrova Kubu s baobaby, příjezd do NP Chobe
 6. den  NP Chobe - ranní safari, rekordní stáda slonů, lvi, žirafy i antilopy, odpolední 
boat safari (na člunu), stáda slonů na řece Chobe, krokodýli, hroši, romantický západ 
slunce nad řekou 
 7. den  přejezd do Zimbabwe na Viktoriiny vodopády (UNESCO), jedny z nejkrásnějších 
vodopádů světa (1700 m široká řeka padá o 110 m níže, 2x vyšší než Niagara), domo-
rodci je nazývají „Hřmící kouř“, socha Davida Livingstona, objevitele vodopádů, tropic-
ký deštný prales podél Zambezi (fakult. možnost raftingu, jet boat, bungee jumping, 
projížďka na koni mezi zvířaty, let nad vodopády helikoptérou), podvečerní plavba po 
Zambezi s pozorováním hrochů při západu slunce
 8. den  přechod přes historický hraniční most do Zambie - Viktoriiny vodopády ze zam-
bijské strany, fakult. možnost navštívit Livingstone, návrat do Zimbabwe, přejezd do  
NP Hwange 
 9. den  celodenní safari v NP Hwange - nejznámější park v Zimbabwe a jeden z nej-
lepších v celé Africe, domov tzv. „velké pětky“ (lvi, nosorožci, levharti, sloni, buvoli) 
nesčetné množství antilop, žiraf, zeber, pakoňů, atd., Painted dog Conservation - stanice 
ochrany divokých psů skvrnitých
 10. den  NP Matobo Hills (UNESCO) - nádherné skalní scenérie, jedny z nejhezčích  
v Africe, jeskyně White Rhino a Pomongwe se skalními malbami, působivý hrob Cecila 
Rhodese mezi mohutnými skalními monolity
 11.–12. den  Bulawayo - železniční muzeum, Khami Ruins (UNESCO) - ruiny města  
(16. stol.), přejezd směr hranice s JAR, Beit Bridge a dále do NP Kruger
 13.–14. den  NP Kruger - dvoudenní safari, snad nejlepší národní park celé Afriky, opět 
k vidění celá velká pětka, dále několik druhů antilop, gepardi, žirafy, …
 15. den  Blyde River Canyon - jeden z největších kaňonů světa, fantastické scenérie,  
vyhlídky na nejznámější místa - Pinnacle Rock, God’s Window, Bourke´s Luck Potholes, 
Three Rondavels, muzeum lidstva Museum of Man, zlatokopecké městečko Pilgrim‘s 
Rest  
 16.–17. den  přírodní bazénky Mac Mac Pools, vodopád Mac Mac Falls, jeskyně  
Sudwala - krápníky, stromatolity, přejezd do království Svazijsko, Malolotja Nature Re-
serve - pěší túra po rezervaci v krásné krajině, výhledy na hřebeny hor, kaňon, vodopád, 
Logwaja Viewpoint, Ezulwini Valley - centrum turistického ruchu Svazijska, tradiční mís-
to moci Lobamba - Národní parlament i memoriál nejoblíbenějšího krále Sobhuza II., 
Národní muzeum
 18. den  výstup na obří monolit Sibebe Rock - největší žulový „balvan světa“, oblast s 
unikátními skalními útvary, hlavní město Mbabane - nákupní centrum Swazi Plaza
 19. den  návrat do Johannesburgu - vyhl. na město z 50. patra Carlon centra („Top  
of Africa“), hist. budovy City Hall a Old Post, večer odlet do Kapského města
 20.–21. den  Paarl - Taal Monument, památník afrikánštiny, žulové monolity, Stellen-
bosch – druhé nejstarší město Jižní Afriky s romantickými domky v kapsko-holandském 
stylu, centrum známé vinařské oblasti, sklípek a ochutnávka vyhlášených jihoafrických 
vín, Hermanus - městečko na útesech, známé pozorováním velryb, vesnička Elim - kos-
tel, vodní mlýn, nejjižnější bod Afriky Cape Agulhas (Střelkový mys) - hranice Atlantské-
ho a Indického oceánu
 22.–23. den  Bredasdorp - muzeum vraků, Muizenberg - oblíbené pláže Agathy Christie, 
vyhlídka na False Bay, přístav Simon´s Town, kolonie tučňáků na pláži Boulders, Cape 
Point s nejvyššími útesy (530 m) a majákem nad skalisky, možnost pozorování velryb, 

Mys Dobré naděje - jihozápadní cíp afrického kontinentu opředený legendou o bludném 
Holanďanovi, Diazův kříž, De Gamma kříž, scénická silnice Chapman´s Peak Drive, pa-
norama 12 apoštolů nad Camps Bay  

 24. den  Stolová hora - dominanta jihu Afriky s typickými obyvateli, damany, pěší výstup 
(2 h, 600 m) na vrcholové plató a dále na nejvyšší vrchol Maclear-Baken (1085 m), 
nádherné výhledy na Kapské město i na False Bay, výjezd na Signal Hill s výhledem 
na město, Green market s umělci a suvenýry, muslimská čtvrť Bo-Kaap v pastelových 
barvách, botanická zahrada Kirstenbosch

 25. den  Kapské Město - jedno z nejkrásnějších měst světa, Parlament, katedrála Sv. 
Marie, starý holandský kostel Groote Kerk, muzeum otroctví Izik Slave Lodge, zahrady 
Company´s Garden, ulice Long Street, řečnický dům Open house, část berlínské zdi na 
Wale Street, katedrála sv. Jiří s labyrintem v křížové chodbě, City Hall, pevnost Castle of 
Good Hope, Waterfront s živou muzikou a vynikajícími mořskými specialitami, Victoria 
Wharf Shopping Centrum

 26.–27. den  odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy  vč. místního letu Johannesburg-Kapské Měs-
to (limit 22 000 Kč), místní dopravu (minivan, safari auto v NP Chobe, loď) ubytování  
(24x turist. hotel, penzion, bungalov, dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím), 
safari dle programu, vstupy  (NP Kruger, NP Chobe, NP Hwange, NP Matobo, Viktoriiny 
vodopády), plavbu po řece Chobe a Zambezi, průvodce, inform. materiály, cestovní po-
jištění, tričko

  Cena nezahrnuje  dvouvstupní zimbabwské a zambijské vízum (na hranicích  
50 USD), jednolůžkový pokoj (12 000 Kč), let helikoptérou nad Viktoriinými vodopády 
(cca 150 USD), ev. lanovku na Stolovou horu (cca 190 ZAR/1 cesta)

Kód Termín Počet dní Cena

631 30.6.-26.7. 27 dní 93 990 Kč
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Santiago de Chile, Valparaiso, NP Huerquehue, Puerto Montt, 
NP Vicente Pérez Rosales, vulkán Osorno, Punta Arenas, 
Magalhaesův průliv, NP Torres del Paine, NP Los Glaciares, 
ledovec Perito Moreno, Ohňová země, Ushuaia, Canal 
Beagle, Buenos Aires. Před zájezdem lze absolvovat cestu 
na Velikonoční ostrov.

CHILE 
ARGENTINA
(PATAGONIE, OHŇOVÁ ZEMĚ, VELIKONOČNÍ OSTROV)

 1.–2. den  odlet do Santiaga de Chile - prohlídka města, nám. Plaza de Armas s kate-
drálou, prezidentův palác La Moneda, památník národního hrdiny Bernarda O´Higginse, 
vyhlídka na město z vrcholku Santa Lucia
 3. den  Valparaiso (UNESCO) - největší chilský přístav na úbočí skalnatých útesů při 
pobřeží Tichého oceánu, nám. Sotomayor s památníkem hrdinů války v Pacifiku, výjezd 
výtahem (ascensorem) na proslulou vyhlídku Paseo 21 de Mayo, zpět do Santiaga, noč-
ní přejezd do Puconu
 4. den  Lake District – Lago Villarrica - prohlídka městečka Pucon, rozloženého u jezera 
Villarrica, výhledy na blízkou sopku Villarrica (2840 m), túra v NP Huerquehue - oblast 
jezer a vodopádů, tisíc let staré araukárie
 5.-6. den  odjezd do Puerto Montt - procházka městem, návštěva rybí tržnice a re-
staurace (ochutnáme výbornou marluzu, lososa, ev. mušle), výlet do Puerto Varas  
k jezeru Lanquihue a do NP Vicente Pérez Rosales s vycházkou po břehu jezera Todos 
Los Santos, vodopády Petrohué, výhledy na vulkán Osorno (2652 m) a Calbuco (2003 m) 
 7.–8. den  přelet z Puerto Montt do Punta Arenas - město při Magellanově průlivu, vy-
cházka městem, nábřeží, náměstí s pomníkem F. Magellana, katedrála, paláce někdej-
ších obchodníků s vlnou, vyhlídka na město, hřbitov s hrobkami místních „vlnových ba-
ronů“, dle zájmu saleziánské muzeum, výlet do národní rezervace Magallanes s porosty 
pabuků (lenga, coigue) pod horou Mt. Fenton - nádherné výhledy na Magellanův průliv 
nebo fakult. výlet ke kolonii tučňáků na ostrově Magdalena
 9. den  přejezd do Puerto Natales, ležícího na břehu zálivu Seno Ultima Esperanza, 
prohlídka městečka
 10. den  NP Torres del Paine - výlet minivanem v jednom z nejkrásnějších národních 
parků světa, fotozastávky a kratší pěší túry, monumentální skalní věže „torres“, řeky, 

jezera, vodopády, lamy guanako, vyhlídka na masiv Cuernos del Paine, návrat do Puerto 
Natales
 11. den  přejezd do Argentiny a přes El Calafate a okolo jezer Lago Argentino a Lago 
Viedma do městečka El Chaltén
 12.–13. den  NP Los Glaciares (UNESCO) - jednodenní výlety k legendárnímu štítu Fitz 
Roy (3405 m) a Cerro Torre (3102 m), návrat do El Calafate - procházka městečkem, 
možnost návštěvy laguny Nimez s plameňáky
 14. den  výlet k jednomu z nejkrásnějších ledovců světa Perito Moreno
 15.–17. den  denní přejezd, naposledy přes chilské území do Argentiny, trajektem přes 
Magellanův průliv do Ohňové země (Tierra del Fuego), nejjižnější město světa Ushuaia 
na břehu kanálu Beagle - nástupní místo pro cesty do Antarktidy, možnost plavby lodí 
po kanálu Beagle (pozorování tučňáků, lvounů, kormoránů, terejů aj.), dle zájmu a času 
vycházka pod horu Martial s nádherným výhledem na kanál Beagle a chilský ostrov 
Navarino, lehký pobřežní trek podél zálivu Lapataia v NP Tierra del Fuego
 18.–20. den  odlet z Ushuaie do Buenos Aires - prohlídka hl. města, prezidentský palác 
Casa Rosada, katedrála s hrobkou osvoboditele San Martína, nejširší ulice světa Aveni-
da 9 de Julio s obeliskem, hřbitov Recoleta s hrobem Evity Perónové, barevná čtvrť La 
Boca se známou uličkou Caminita, odlet a návrat do ČR

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ PŘED ZÁJEZDEM - VELIKONOČNÍ  
OSTROV (RAPA NUI)
Malý polynéský ostrov Rapa Nui je jedním z nejizolovanějších míst na zemi. Díky spo-
lečnosti LAN, která létá na ostrov ze Santiaga, máte možnost tento cestovatelský klenot 
navštívit před zájezdem Chile - Argentina. Na ostrově poznáme nejzajímavější místa. 
Řada lokalit je zapsána na seznamu UNESCO. Uvidíme proslulé sochy moai, vystoupíme 
na kráter Rano Ranaku s nádherným výhledem, vykoupeme se na pláži Anakena. Základ-
nou nám bude hlavní město Hanga Roa. 
 1. den  odlet ze Santiaga do Hanga Roa - prohlídka městečka, kostel, muzeum, barevný 
polynéský hřbitov, západ slunce u plošiny Ahu Tahai s prvními sochami moai 
 2. den  celodenní výlet - Ahu Akahanga, lehký výstup na sopku Rano Raraku s nádher-
ným výhledem do kráteru s jezírkem, sopka sloužila jako velký kamenolom, ze kterého 
pochází většina soch moai, 15 moai na Ahu Tongariki, Ahu Te Pito Kura a magnetický 
kámen, pláž Anakena s palmovým hájem, možnost koupání, Puna Pau - kráter, kde se 
vyráběli rezavá pukaa (klobouky - vlasy) k moai 
 3. den  výlet k obrovskému kráteru s jezerem Rano Kau a do obřadní vesnice Orongo 
s kultem ptačího muže, jeskyně lidojedů Ana Kai Tangata, Ahu Vinapu
 4. den  Hanga Roa - individ. volno, odlet zpět do Santiaga, zahájení zájezdu Argentina 
- Chile 

  Cena zahrnuje  letenku vč. místních letů P. Montt-P. Arenas a  Ushuaia-Buenos Ai-
res (limit 30 000 Kč), let. taxy, místní dopravu (bus, minibus, trajekt, taxi), ubytování 
(16x turist. hotely, penziony, hostely - čtyřlůžkové, občas dvoulůžkové pokoje, pokoje  
s příslušenstvím i bez, 1x noční přejezd), stravování (cca u poloviny ubytování snídaně), 
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
(Velikonoční ostrov): letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (minivan,  
ev. auto, taxi), ubytování (3x turist. hotel, penzion, bungalov - dvoulůžkové pokoje s 
příslušenstvím), průvodce, cestovní pojištění (od 4 zájemců) 
  Cena nezahrnuje  dvoulůžkový/jednolůžkový pokoj (zákl. program 8 000 Kč/os.,  
16 000 Kč/os), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

641 (24.2.) 28.2.-18.3. 20/24 dní 85 990/122 990 Kč

642 (2.11.) 6.11.-25.11. 20/24 dní 82 990/119 990 Kč

643 (22.2.) 26.2.-17.3. 2021 20/24 dní 85 990/122 990 Kč
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Okruh začneme v Peru prohlídkou hlavního města Limy. Poplujeme k 
ostrovům Ballestas.  Z malého letadélka budeme pozorovat záhadné ob-
razce na planině u města Nazca. Navštívíme jeden z nejhlubších kaňonů 

světa Valle de Colca. Poplujeme po jezeře Titicaca k ostrovům Uros, 
Amantani a Taquile. Navštívíme koloniální skvost - město Cuzco a 

na závěr si vychutnáme bájné incké město Machu Picchu. Možnost 
prodloužení o pobyt v Amazonii.

TO NEJLEPŠÍ Z 

PERU

 1.–2. den  odlet do Limy (UNESCO) - prohlídka města, klášter San Francisco a jeho 
katakomby, Plaza Mayor, katedrála, Pizzarova hrobka, prezidentský palác, koloniální 
paláce, Plaza San Martin, moderní čtvrť Miraflores

 3.–4. den  cesta podél pobřeží do města Pisco, Paracas - lodní výlet k ostrovům Bal-
lestas s možností pozorování lachtanů, tučňáků, pelikánů, terejů, kormoránů aj., mož-
nost fakult. výletu na poloostrov (Muzeum J. Tello, zřícený skalní most, rybářská ves-
nice Lagunillas), Ica - návštěva místního muzea (mumie, trepanované lebky, keramika, 
textilie, kipu), výlet k laguně Huacachina - malebné jezírko s palmami obklopené duna-
mi, možnost adrenalinového zážitku - jízdy bugginou v dunách

 5. den  záhadné geoglyfy na planině Nazca (UNESCO) - fakult. vyhlídkový let malými 
letadly, prehistorické pohřebiště Indiánů v Chauchille s dochovalými mumiemi, funkční 
akvadukty v Cantallo, noční přejezd do Arequipy

 6. den  „bílé město“ Arequipa (UNESCO) - ležící pod sopkami El Misti, Chachani a Pichu 
Pichu, Plaza de Armas s katedrálou, množství koloniálních památek, klášter Santa Ca-
talina je městem ve městě (nejprestižnější církevní stavba v Peru), muzeum Santuarios 
Andinos se zmrzlou mumií incké dívky Juanity, která byla obětována bohům

 7.–8. den  průjezd sedlem náhorní plošiny Altiplano ve výšce 4800 m do jednoho  
z nejhlubších kaňonů světa Valle de Colca - vyhlídka na zasněženou sopku Ampato 
(6388 m), stáda lam, městečko Chivay s trhem, koupel v termálních pramenech La Ca-
lera, pozorování kondorů z vyhlídky Cruz del Cóndor, terasovitá políčka, návrat z Caba-
naconde do Arequipy

 9. den  přesun do Puna přes průsmyk Crucero Alto (4471 m), výlet ke kamenným mohy-
lám v Sillustani nad jezerem Umayo

 10.–11. den  plavba po jezeře Titicaca - plovoucí rákosové ostrovy indiánů kmene Uros, 
návštěva ostrovů Amantani a Taquile se stravou a noclehem na Amantani u místních do-
morodců, výstup na vrcholek Pachatata (Otec země), západ slunce nad jezerem Titicaca

 12. den  přesun přes Altiplano a průsmyk La Raya (4318 m) do Cuzca 

 13. den  Cuzco (UNESCO) - prohlídka města, Plaza de Armas, katedrála, klášter Santo 
Domingo se zbytky slunečního chrámu Coricancha, koloniální architektura, řada muzeí, 
tržnice, velkolepé ruiny incké pevnosti Sacsayhuaman 

 14. den  výlet do okolí Cuzca za inckými památkami - Quenco, Puca Pucara, Tambo 
Machay, posvátné údolí řeky Urubamba: Pisac - návštěva tradičního trhu, výlet k incké 
pevnosti, výhledy na malebnou krajinu

 15. den  Ollantaytambo - prohlídka incké pevnosti a teras, jízda vláčkem do Aquas 
Calientes pod Machu Picchu, procházka městečkem, možnost navštívit místní termály

 16. den  prohlídka Machu Picchu (UNESCO), bájného města Inků, pro zájemce možnost 
výstupu na horu Huayna Picchu (2730 m), event. vycházka po Inca Trailu k Intipun-
ku, zpět pěšky sestup pěšinou a schodištěm pralesem (ev. možno busem) a návrat do 
Aquas Calientes

 17. den  odjezd vláčkem do Ollantaytamba, odjezd přes Urubambu, návštěva Moray 
 - kruhové terasy, zemědělská „laboratoř“ Inků, Salinas - terasy s těžbou soli, Chinchero 
(„Duhová vesnice“) - hradby inckého města, trůn Inky, návrat do Cuzca

 18.–19. den  odlet přes Limu a návrat zpět do ČR 

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ - AMAZONIE
Prodloužení vám dá jedinečnou možnost nahlédnout do tropického světa Peru, jeho 
bohaté fauny a flory jak pohodlně, tak dobrodružně.

 18.–22. den  odlet z Cuzka do Puerto Maldonado - přejezd k přístavu, plavba po řece 
Madre de Dios do hluboké džungle, kde pro nás budou připraveny chatky s plnou penzí 
na další 3 dny, po celou dobu nás bude obsluhovat loď, která nám zajistí rozvoz na 
pestrá místa Amazonie, navštívíme několik míst z bohatého ekosystému tropického 
deštného pralesa, čeká nás návštěva opičího ostrova, chytání piraní z kánoe, jezero 
Sandoval, pozorování papoušků a jejich her na jílové stěně, dobrodružná noční vyjížďka 
za anakondou a kajmany, žijící na řece Madre de Dios, místní indiánská komunita, noční 

procházka do džungle s hledáním nočního hmyzu a pozorování fauny v korunách stro-
mů ze speciální plošiny, odlet přes Limu a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místního letu Cuzco-Lima (limit 28 000 Kč), 
místní dopravu (bus, minibus, taxi, vlak, člun), ubytování (15x turist. hotel, penzion - 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x v soukromí na ostrově Amantani, 1x noční pře-
jezd dálkovým busem), stravování (14x snídaně, 1x plná penze na ostrově Amantani), 
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

Amazonie: místní lety Cuzco-Puerto Maldonado-Lima vč. tax, dopravu (taxi, loď), uby-
tování (3x dvoulůžkové chatky s příslušenstvím), stravování (3x plná penze), českého 
průvodce, místního průvodce, cestovní pojištění

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (15x, 5 200 Kč), let nad Nazcou (cca 80-100 USD), 
pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

651 29.4 .-17.5. (20.5.) 19/22 dní 63 990/77 990 Kč

652 29.7.-16.8. (19.8.) 19/22 dní 70 990/84 990 Kč

653 2.9.-20.9. (23.9.) 19/22 dní 63 990/77 990 Kč
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Snem každého cestovatele je alespoň jednou v životě se plavit po Amazonce. To se vám teď 
může splnit. Z peruánského města Iquitos se budeme tři dny plavit proti proudu nejdelšího 
toku světa a po jeho přítocích Maraňonu a Rio Huallaga. V severním Peru dále navštívíme 
unikátní předincké památky v oblasti Chachapoyas. Z údolí řeky Utcubamby vystoupá-
me až k pevnosti Kuélap, navštívíme pohřební místo s keramickými antropomorfními 
sarkofágy na lokalitě Karajia. Pak se přesuneme do Cajamarky, která ovlivnila dějiny 
Jižní Ameriky. Cestou po pobřeží od severu k jihu navštívíme známá pyramidová pole i 
ruiny obrovského hliněného města Chan Chan. Na závěr zamíříme do jedné z nejhez-
čích horských oblastí světa do pohoří Cordillera Blanca se známým NP Huascarán.  

TO NEJLEPŠÍ Z

PERU II
AMAZONKA, PYRAMIDY, NP HUASCARÁN

 1.–3. den  odlet přes Limu do města Iquitos - centrum peruánské Amazonie, prohlídka 
nejzajímavějšího pralesního města Peru ležícího na Amazonce, Plaza de Armas s Casa 
de Fierro (Železný dům postavený Eiffelem), kostel Matriz, malebný nábřežní bulvár, 
čtvrť Puerto Belén s chatrčemi na kůlech a barevným trhem, výlet po řece Momón v 
okolí Iquitosu, návštěva vesnic místních indiánů kmene Bora a Yaguar, kde si zatančíme  
s domorodci, zastřílíme foukačkou, návštěva malé chovné stanice s ukázkou místních 
zvířat (opice, lenochod, aguti, matamata, anakonda, papoušci), večer zahájení plavby 
po Amazonce
 4.–6. den  třídenní plavba po Amazonce a jejích přítocích Maraňonu a Rio Huallaga  
(s plnou penzí), okolo městeček Nauta, Santa Teresa (při hranicích NP Pacaya-Samiria), 
Lagunas, Santa Cruz, cestou možnost pozorování říčních delfínů (inie), ukončení plavby 
v městečku Yurimaguas (pův. redukci zde založil trutnovský rodák, misionář Samuel 
Fritz), přejezd do Moyobamby - návštěva termálů
 7.–9. den  Moyobamba - prohlídka orchidejové zahrady, přejezd malebnou krajinou do 

Chachapoyas - centrum bývalé kultury „lidí z mraků“, žijících v několika sídlech vysoko 
nad údolím řeky Utcubamba, výstup k ruinám města Kuélap - předincké citadela, hrad-
by z gigantických vápencových plátů, kruhové stavby, strážní věže, výhledy na okolní 
krajinu, Karajia - pohřební místo na skalní římse s až 2 m vysokými keramickými antro-
pomorfními sarkofágy vysoko v horách, túra mlžným pralesem (cca 4-5 h) k vodopádu 
Gocta - třetí nejvyšší vodopád světa (771 m)
 10.–11. den  přejezd přes Jaén do města Chiclayo, Túcume a Valle de los Pirámi-
des - pozůstatky 26 hliněných pyramid mochické kultury, Lambayeque - Casa de la Lo-
gia Masónica s nejdelším balkónem v Jižní Americe (67 m), archeologické muzeum 
Bruning se zlatým pokladem z hrobu pána ze Sipánu
 12.–13. den  přejezd do města Cajamarca, které výrazně ovlivnilo dějiny Jižní Ameriky 
- Plaza Armas s katedrálou, klášter San Francisco, koloniální perla kaple La Dolorosa, 
Cuarto del Rescate s výkupním sálem, kde byl vězněn Inka Atahualpa, vrchol Santa Apo-
lonia s nádherným výhledem, Otuzco - předincká nekropole ve skalách, skalní město 
Cumbemayo - 2000 let staré petroglyfy ve skalách, 1000 let starý akvadukt a kanál pře-
vádějící vodu z povodí Pacifiku do povodí Atlantiku
 14.–15. den  přejezd do města Trujillo - Plaza Armas je jedním z nejhezčích náměstí 
v Peru, katedrála, kostel El Carmen, nádherné koloniální domy, pozůstatky obrovského 
hliněného města Chan Chan (UNESCO) s chrámovou pevností Tschudi, dle času Moche 
- Huaca del Sol y de la Luna (pyramida Slunce a Měsíce), Huanchaco - rybáři zde dodnes 
používají úzké čluny vyrobené z totory, noční přejezd do Carazu
 16. den  pohoří Cordillera Blanca jehož součástí je NP Huascarán (UNESCO) - jeden 
z nejmalebnějších NP na světě, množství vrcholů nad 5000-6000 m, výlet k nádherné 
laguně Parón (4200 m) obklopené 5000-6000 m vysokými vrcholy, výhled na vrchol hory 
Huandoy (6395 m) a Piramide (5895 m), procházka po stezce vedoucí nad lagunou
 17. den  výlet ke smaragdově zbarveným jezerům Llanganuco (3800 m), výhledy smě-
rem k vrcholům hor Huascarán (6768 m), Chopicallqui (6354 m), Chacraraju (6112 m), 
Huandoy (6395 m), pomníček čs. horolezecké výpravy z roku 1970, odpoledne návštěva 
starého Yungay, pohřbeného pod lavinou bahna a kamení, dnes památník Campo Santo 
s květinovým parkem a replikou průčelí katedrály, přejezd do Huarázu (3060 m) - horské 
středisko a základna pro turistiku a horolezectví 
 18. den  údolím řeky Santa do Catacu, odtud přejezd horskou silničkou přes hřeben 
And, výhled na hory Shacsha (5703 m) a Huantsan (6395 m), zastávka u laguny Que-
rococha (3980 m), ve které se zrcadlí  hora Pucaraju (5322 m) a Yanamarrey (5237 
m),  průjezd tunelem Cahuish (4178 m) a následný dlouhý sjezd serpentinami do údolí 
řeky Mosna, návštěva archeolog. lokality s pozůstatky jedné z nejstarších kultur v Peru 
Chavín de Huantar (UNESCO) - stupňovitá pyramida El Castillo, naleziště Raimondiho 
stély a obelisku Tello, podzemní chodby s jedinečným kamenným pilířem (lanzónem), 
návrat do Huarázu
 19. den  výlet na ledovec Nevado Pastoruri (5200 m), cestou zastávka u obřích bromélií 
Puya Raymondii (výška až 10 m), návrat do Huarázu, noční přejezd do Limy
 20.–21. den  Lima (UNESCO) - prohlídka města, klášter San Francisco a jeho kata-
komby, Plaza Mayor, katedrála, Pizzarova hrobka, prezidentský palác, koloniální paláce, 
Plaza San Martin, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místního letu Lima-Iquitos (limit 28 000 Kč), 
místní dopravu (bus, minibus, taxi, loď), ubytování (13x turist. hotel a penzion - dvou-
lůžkové pokoje s příslušenstvím, 3x na lodi v hamakách, 2x noční přejezd busem), stra-
vování (2x plná penze na lodi), českého průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, 
tričko 
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (13x, 4 800 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

661 26.9.-16.10. 21 dní 64 990 Kč
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Okruh začneme v Peru prohlídkou hlavního města Limy. Navštívíme kolo-
niální skvost - město Cuzco a budeme se procházet ruinami tajuplného 

inckého města Machu Picchu. Nemůžeme vynechat ani plavbu po jezeře 
Titicaca k plovoucím ostrovům Uros. V Bolívii nás čeká La Paz, výlet 

džípem do solné pouště Salar de Uyuni, hornické město Potosí  
a malebné Sucre.  Uvidíme impozantní sopky v NP Sajama  

a NP Lauca. V Arice se dotkneme Pacifiku. Pak už nás čeká návrat 
do Peru, Arequipa a jeden z nejhlubších kaňonu světa - Colca 

 s populací kondorů. 

PERU–BOLÍVIE 
S PRŮJEZDEM CHILE

 1.–2. den  odlet do Limy (UNESCO) - prohlídka města, klášter San Francisco a jeho 
katakomby, Plaza Mayor, katedrála, Pizzarova hrobka, prezidentský palác, koloniální 
paláce, Plaza San Martin, moderní čtvrť Miraflores

 3. den  odlet do Cuzka (UNESCO) - prohlídka města, Plaza de Armas, katedrála, klášter 
Santo Domingo se zbytky slunečního chrámu Coricancha, koloniální architektura 

 4. den  prohlídka zbytků incké pevnosti Sacsayhuaman, posvátné údolí řeky Urubamba, 
Pisac - návštěva tradičního trhu, výlet k incké pevnosti, výhledy na malebnou krajinu, 
Ollantaytambo - prohlídka incké pevnosti a teras, jízda vlakem do Aquas Calientes pod 
Machu Picchu

 5. den  Machu Picchu (UNESCO) - prohlídka bájného města Inků, pro zájemce možnost 
výstupu na horu  Huayna Picchu (2730 m), návrat do Aquas Calientes, vlakem a  mini-
vanem zpět do Cuzka

 6. den  přejezd do Puna přes průsmyk La Raya (4318 m) a Altiplano, výlet ke kamenným 
mohylám v Sillustani nad jezerem Umayo

 7. den  plavba po jezeře Titicaca (3800 m) - plovoucí rákosové ostrovy indiánů kmene 
Uros, přejezd do Bolívie, Copacabana - slavné poutní místo, katedrála se soškou Černé 
madony, západ slunce nad jezerem Titicaca pozorovaný z hory Cerro Calvario 

 8.–9. den  Tiwanaku (UNESCO) - kultovní místo předincké kultury, metropole La Paz 
(3600-4000 m), prohlídka centra, Plaza Murillo s katedrálou, kostel San Francisco, ča-
rodějnický trh Mercado de las Brujas s amulety a sušenými lamími embryi, výlet s vý-
stupem na horu Chacaltaya (5395 m), vyhlídka na jezero Titicaca, sopky Huayna Potosí 
(6088 m) a Illimani (6439 m), noční přejezd do Uyuni

 10. den  hřbitov vlaků, nekonečná solná poušť Salar de Uyuni - těžba soli, hotel ze 
solných kvádrů, kaktusový ostrov Isla del Pescado

 11.–12. den  přejezd do Potosí (UNESCO) - prohlídka města, katedrála, pevnost Casa 
Real de la Moneda (bývalá mincovna), množství kostelů, pro zájemce adrenalinová ná-
vštěva dosud činných dolů v nitru hory Cerro Rico (4830m), přejezd do Sucre

 13. den  Sucre (UNESCO) - hl. město Bolívie, koloniální skvost s příjemným klimatem, 
Plaza 25 de Mayo s katedrálou, Casa de la Libertad (Dům svobody - podepsáno první 
prohlášení o nezávislosti země), vyhlídka na město od kláštera La Recoleta, blízké pří-
rodní muzeum dinosaurů s jejich maketami a dochovanými stopami v bývalém lomu, 
večer odlet do La Pazu

 14.–15. den  průjezd NP Sajama s impozantní stejnojmennou sopkou Sajama  
(6542 m), přejezd do Chile, NP Lauca - světová biosférická rezervace, vycházka podél 
Lago Chungará (jedno z nejvýše položených jezer světa, 4600 m), ve kterém se zrcadlí 
sopka Parinacota (6342 m), možnost spatřit plameňáky, lysky obrovské, viskače aj.,  
přes poušť Atacama do města Arica - letovisko na pobřeží Pacifiku, vyhlídka El Morro, 
kostel San Marcos a budova bývalé celnice (návrhy G. Eiffel), Casa Bolognesi  

 16.–17. den  přejezd do Arequipy (UNESCO) -„bílé město“ ležící pod sopkami El Misti, 
Chachani a Pichu Pichu, Plaza de Armas s katedrálou, množství koloniálních památek, 
klášter Santa Catalina je městem ve městě (nejprestižnější církevní stavba v Peru), mu-
zeum Santuarios Andinos se zmrzlou mumií incké dívky Juanity, která byla obětována 
bohům

 18.–19. den  průjezd sedlem náhorní plošiny Altiplano ve výšce 4800 m do jednoho  
z nejhlubších kaňonů světa Valle de Colca - vyhlídka na zasněženou sopku Ampato 
(6388 m), stáda lam, městečko Chivay s trhem, koupel v termálních pramenech La Ca-
lera, pozorování kondorů z vyhlídky Cruz del Cóndor, terasovitá políčka, návrat z Caba-
naconde do Arequipy

 20.–21. den  odlet přes Limu a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místních letů Lima-Cuzco, Sucre-La Paz   
a  Arequipa-Lima (limit 32 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus, terénní auto, taxi, vlak, 
člun), ubytování (18x turist. hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,  

1x noční přejezd dálkovým busem), stravování (snídaně v Peru), průvodce, inform. ma-
teriály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (18x, 6  000 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

671   20.4.-10.5. 21 dní 78 990 Kč

672 7.9.-27.9. 21 dní 78 990 Kč
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Cesta vedoucí napříč Jižní Amerikou. Začneme v Peru prohlídkou hlavního 
města Limy. Navštívíme koloniální skvost - město Cuzco a budeme se 
procházet ruinami tajuplného inckého města Machu Picchu. Nemůžeme vy-
nechat ani plavbu po jezeře Titicaca k plovoucím ostrovům Uros. V Bolívii 
nás čeká La Paz, hornické město Potosí, třídenní výlet džípy po planinách 
Altiplana ke kouzelným lagunám s plameňáky. V Argentině projedeme 
dlouhou barevnou soutěskou Quebrada de Humahuaca, navštívíme 
krásku Saltu a hlavní město Buenos Aires. Na závěr navštívíme pří-
rodní perlu - vodopády Iguazú a slavné Rio de Janeiro.

PERU–BOLÍVIE 
ARGENTINA–BRAZÍLIE

 1.–2. den  odlet do Limy (UNESCO) - prohlídka města, klášter San Francisco a jeho 
katakomby, Plaza Mayor, katedrála, Pizzarova hrobka, prezidentský palác, koloniální 
paláce, Plaza San Martin, moderní čtvrť Miraflores

3. den  odlet do Cuzka (UNESCO) - prohlídka města, Plaza de Armas, katedrála, klášter 
Santo Domingo se zbytky slunečního chrámu Coricancha, koloniální architektura 
 4. den  prohlídka zbytků incké pevnosti Sacsayhuaman, posvátné údolí řeky Urubamba, 

Pisac - návštěva tradičního trhu, výlet k incké pevnosti, výhledy na malebnou krajinu, 
Ollantaytambo - prohlídka incké pevnosti a teras, jízda vlakem do Aquas Calientes pod 
Machu Picchu
 5. den  Machu Picchu (UNESCO) - prohlídka bájného města Inků, pro zájemce možnost 
výstupu na horu  Huayna Picchu (2730 m), návrat do Aquas Calientes, vlakem a  mini-
vanem zpět do Cuzka
 6. den  přejezd do Puna přes průsmyk La Raya (4318 m) a Altiplano, výlet ke kamenným 
mohylám v Sillustani nad jezerem Umayo
 7. den  plavba po jezeře Titicaca (3800 m) - plovoucí rákosové ostrovy indiánů kmene 
Uros, přejezd do Bolívie, Copacabana - slavné poutní místo, katedrála se soškou Černé 
madony, západ slunce nad jezerem Titicaca pozorovaný z hory Cerro Calvario 
 8.–9. den  Tiwanaku (UNESCO) - kultovní místo předincké kultury, metropole La Paz 
(3600-4000 m), prohlídka centra, Plaza Murillo s katedrálou, kostel San Francisco, ča-
rodějnický trh Mercado de las Brujas s amulety a sušenými lamími embryi, výlet s vý-
stupem na horu Chacaltaya (5395 m), vyhlídka na jezero Titicaca, sopky Huayna Potosí 
(6088 m) a Illimani (6439 m), Valle de la Luna - měsíční krajina s pouštní vegetací, noční 
přejezd do Potosí
 10.–11. den  Potosí (UNESCO) - prohlídka města, katedrála, pevnost Casa Real de 
la Moneda (bývalá mincovna), množství kostelů, pro zájemce adrenalinová návštěva 
dosud činných dolů v nitru hory Cerro Rico (4830m), přejezd do Uyuni
 12.–14. den  jízda terénními džípy bolívijským Altiplanem: hřbitov vlaků, solná poušť 
Salar de Uyuni - těžba soli, hotel ze solných kvádrů, kaktusový ostrov Isla del Pescado, 
cesta pustinou na jih podél chilské hranice s řadou sopek, červená Laguna Colorada 
a další menší laguny se třemi druhy plameňáků, gejzíry Sol del Maňana, pouštní útvar 
Arbol de Piedra, koupání v termálním jezírku, zelená Laguna Verde a vulkán Licancabur 
(5916 m), návrat do Uyuni, noční přejezd vlakem na argentinskou hranici
 15. den  hraniční městečko Villazón, průjezd 150 km dlouhou soutěskou Quebrada de  
Humahuaca (UNESCO) uprostřed  barevných hor a skal, Salta - malebné město přezdí-
vané Salta la Linda (Kráska Salta), dle času prohlídka centra
 16.–17. den  přelet do Buenos Aires - prohlídka hl. města, prezidentský palác Casa 
Rosada, nejširší ulice světa Avenida 9 de Julio s obeliskem, hřbitov Recoleta s hrobem 
Evity Perónové, barevná čtvrť La Boca s uličkou Caminito
 18.–19. den  odlet k vodopádům Iguazú (UNESCO) - velkolepé kaskády, prohlídka  
z argentinské i brazilské strany, setkání s nosály, možnost plavby loďkou pod vodopády 
až k Ďáblovu chřtánu, Foz do Iguacu, odlet do Rio de Janeira
 20.–22. den  Rio de Janeiro (UNESCO) - prohlídka tohoto jedinečného města karne-
valů a samby, průjezd pralesem NP Tijuca a výhled na město z hory Corcovádo (Hrbáč,  
710 m) se sochou Krista, lanovkou na Pao de Acúcar (Cukrová homole, 396 m), moderní 
katedrála, Selarónovo schodiště, jízda historickou tramvají do čtvrti St. Teresa, relaxace 
na pláži Copacabana a Ipanema, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místních letů Lima-Cuzco, Salta-Buenos Aires, 
Buenos Aires-Iguazú, Iguazú-Rio (limit 32 000 Kč), místní dopravu (bus, minivan, te-
rénní auto, vlak, člun, taxi), ubytování (16x turist. hotel a penzion - dvoulůžkové pokoje  
s příslušenstvím, 2x jednoduchá ubytovna na Altiplanu, 1x noční přejezd busem,  
1x noční přejezd vlakem), stravování (v Peru snídaně, na některých dalších místech 
snídaně, plná penze při výletu přes bolívijské Altiplano), průvodce, inform. materiály, 
cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (16x, 6 300 Kč), lanovky, poj. STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

681 18.4.-9.5. 22 dní 87 990 Kč

682 5.9.-26.9. 22 dní 87 990 Kč
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Cesta vedoucí napříč Jižní Amerikou. Začneme v Peru prohlídkou hlavního města Limy. 
Navštívíme koloniální skvost - město Cuzco a budeme se procházet ruinami tajuplného 

inckého města Machu Picchu. Nemůžeme vynechat ani plavbu po jezeře Titicaca  
k plovoucím ostrovům Uros. V Bolívii nás čeká Copacabana, La Paz, Měsíční údolí. 

Poté přeletíme do Buenos Aires. Uděláme si výlet do Uruguaye a navštívime Colonii 
del Sacramento a hlavní město Montevideo.  Na závěr navštívíme přírodní perlu - 

vodopády Iguazú a slavné Rio de Janeiro v Brazílii.

PERU 
BOLÍVIE–ARGENTINA 

URUGUAY–BRAZÍLIE

 1.–2. den  odlet do Limy (UNESCO) - prohlídka města, klášter San Francisco a jeho 
katakomby, Plaza Mayor, katedrála, Pizzarova hrobka, prezidentský palác, koloniální 
paláce, Plaza San Martin, moderní čtvrť Miraflores

 3. den  odlet do Cuzka (UNESCO) - prohlídka města, Plaza de Armas, katedrála, klášter 
Santo Domingo se zbytky slunečního chrámu Coricancha, koloniální architektura 

 4.–5. den  ruiny incké pevnosti Sacsayhuaman nad Cuzkem a další incké památky 
-  svatyně Quenco, pevnost Puca Pucara, lázně Tambo Machay, sjezd do posvátného 
údolí řeky Urubamba, známá tržnice v Pisaku, pevnost Ollantaytambo,  večer vlakem do 
Aquas Calientes, ráno busem k Machu Picchu (UNESCO) - prohlídka bájného města Inků 
objeveného r. 1911, pro zájemce možnost výstupu na horu Huayna Picchu (2730 m), 
návrat do Aquas Calientes a cesta vlakem a minivanem zpět do Cuzka

 6. den  celodenní přejezd do Puna přes průsmyk La Raya (4318 m) a plošinu Altiplano, 
dle času výlet ke kamenným mohylám v Sillustani nad jezerem Umayo

 7.–8. den  plavba po jezeře Titicaca (3800 m) - plovoucí rákosové ostrovy indiánů 
kmene Uros, přejezd do Bolívie, Copacabana - slavné poutní místo, katedrála se soškou 
Černé madony, západ slunce nad jezerem Titicaca pozorovaný z hory Cerro Calvario, 
plavba na Isla del Sol (ostrov Slunce), návrat na pevninu a přejezd do La Pazu

 9. den  La Paz (3600-4000 m) - prohlídka centra města, Plaza Murillo s katedrálou, 
kostel San Francisco, čarodějnický trh Mercado de las Brujas s amulety a sušenými 
lamími embryi, výhledy k sopce Illimani (6439 m), měsíční krajina s pouštní vegetací 
ve Valle de la Luna

 10.–11. den  přelet do Buenos Aires, ležícího při ústí řeky Rio de la Plata, večerní čtvrť 
San Telmo s hospůdkami a tančírnami tanga, prohlídka hl. města - Plaza de Mayo s 
katedrálou a prezidentským palácem Casa Rosada, nejširší ulice světa Avenida 9 de 
Julio s obeliskem, barevná čtvrť La Boca s uličkou Caminito, hřbitov Recoleta s hrobem 
Evity Perónové

 12.–13. den  trajektem přes zátoku Rio de la Plata do Uruguaye, Colonia del Sacra-
mento (UNESCO) - historické město s koloniálním šarmem, Plaza Mayor 25 de Mayo  
a Plaza Armas s nejstarším kostelem Iglesia Matriz (1680), divadlo, maják, přejezd do 
hl. města Montevidea - historické centrum Ciudad Vieja, Plaza Independencia se so-
chou národního hrdiny Artigase, palác Salvo, divadlo Solís, Plaza Constitución s kated-
rálou, návrat lodí do Buenos Aires

 14.–15. den  odlet do Puerto Iguazú, návštěva NP Iguazú (UNESCO) - nejmohutnější 
a nejkrásnější vodopády na světě, desítky kaskád, prohlídka z argentinské i brazilské 
strany, setkání s nosály, možnost plavby loďkou pod vodopády až k Ďáblovu chřtánu, 
odlet do Rio de Janeira

 16.–18. den  Rio de Janeiro (UNESCO) - prohlídka tohoto jedinečného města karne-
valů a samby, průjezd pralesem NP Tijuca a výhled na město z hory Corcovádo (Hrbáč,  
710 m) se sochou Krista, lanovkou na Pao de Acúcar (Cukrová homole, 396 m), moderní 
katedrála, Selarónovo schodiště, jízda historickou tramvají do čtvrti St. Teresa, relaxace 
na pláži Copacabana a Ipanema, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místních letů Lima-Cuzco, La Paz-Buenos 
Aires, Buenos Aires-Puerto Iguazú a Foz do Iguacú-Rio de Janeiro (limit 40 000 Kč), 
veškerou místní dopravu (bus, minibus, vlak, člun, loď, taxi), ubytování (16x turist. hotel 
a penzion - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování (14x snídaně), průvodce, 
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (16x, 7 500 Kč), odletové taxy (cca 25 USD),  
pojištění STORNO (780 Kč) 

Kód Termín Počet dní Cena

691 24.9.-11.10. 18 dní 95 990 Kč
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Po prohlídce Buenos Aires se vydáme do Uruguaye, kde navštívíme historické 
město Colonii a hl. město Montevideo. Poté se vydáme do severních provincií 
Argentiny, Entre Ríos, Corrientes a Misiones. Navštívíme příjemný Colón, 
národní park El Palmar s nejjižnějším palmovým hájem světa, argentinský 
„Pantanal“ - mokřady Esteros del Iberá. Jedním z největších zážitků 
bude cesta a plavba k nejdelším vodopádům světa - Saltos del Moconá. 
Navštívíme bývalé jezuitské misie. V Paraguayi nemineme hl. město 
Asunción a okolí. Pak už nás čeká finále s úžasnými vodopády Iguazú 
na argentinsko-brazilském pomezí a Rio de Janeiro.

ARGENTINA–URUGUAY 
PARAGUAY–BRAZÍLIE

 1.–3. den  odlet do Buenos Aires, ležícího při ústí řeky Rio de la Plata, prohlídka hl. měs-
ta - Plaza de Mayo s katedrálou a prezidentským palácem Casa Rosada, nejširší ulice 
světa Avenida 9 de Julio s obeliskem, barevná čtvrť La Boca s uličkou Caminito, hřbitov 
Recoleta s hrobem Evity Perónové, večerní čtvrť San Telmo s hospůdkami a tančírnami 
tanga, výlet do delty řeky Paraná, vlakem do Tigre - vstupní brána do bludiště ostrovů a 
říčních kanálů, projížďka lodí s procházkou po pevnině, honosná sídla  z poč. 20. stol.

 4.–5. den  trajektem přes zátoku Rio de la Plata do Uruguaye, Colonia del Sacramento 
(UNESCO) - historické město s koloniálním šarmem, Plaza Mayor 25 de Mayo a Plaza 
Armas s nejstarším kostelem Iglesia Matriz (1680), divadlo, maják, přejezd do hl. města 
Montevidea - historické centrum Ciudad Vieja, Plaza Independencia se sochou národ-
ního hrdiny Artigase, palác Salvo, divadlo Solís, Plaza Constitución s katedrálou, návrat 
lodí do Buenos Aires

 6.–7. den  přejezd do oblasti tzv. Litoralu (oblast známá pěstováním a popíjením maté  
a živou taneční hudbou chamamé), provincie Entre Ríos (Mesopotamia) ležící mezi řeka-
mi Paraná a Uruguay, Colón - půvabné letovisko na řece Uruguay, nábřežní promenáda, 
možnost relaxace na pláži, plavby po řece Uruguay k říčním ostrovům, návštěvy vinařství 
s ochutnávkou místních vín či místních termálů, výlet do NP El Palmar - oblast s poros-
tem vysokých palem yatay (nejjižnější palmový háj světa), lehčí turistika podél říček  
a palmovými háji, nádherné výhledy ze skály La Glorieta, můžeme zde pozorovat pštrosy 
nandu, pásovce, lišky, kapybary, viskače

 8.–9. den  přejezd do provincie Corrientes, přes Mercedes do Colonie Carlos Pellegri-
ni - ranní plavba loďkou na Lagunu del Iberá - součást rezervace rozsáhlých mokřadů 
Esteros del Iberá (obdoba brazilského Pantanalu), plovoucí ostrůvky, porosty barevných 
leknínů, možnost pozorovat na 300 druhů ptáků, kajmany, hady (vč. anakondy žluté), 
vydry, kapybary, jelence, vřešťany, motýly, přejezd do Posadas na řece Paraná - Plaza 9 
de Julio s katedrálou a růžovou budovou Casa de Gobierno

 10.–11. den  subtropická zelená provincie Misiones - jedna z nejkrásnějších v Argen-
tině, oblast pěstování maté a tabáku, čajové plantáže, citrusové háje, jezuitské misie 
Santa Ana a San Ignácio Miní (UNESCO), přejezd do El Soberbia, cesta k nejdelším 
vodopádům světa Saltos del Moconá na soutoku řek Uruguay a Pepirí-Guazú - 3 km 
dlouhé kaskády, plavba člunem pod vodopády, návrat do Posadas

 12.–13. den  přejezd přes řeku Paraná do Encarnaciónu v Paraguayi, jezuitské misie  
a osady indiánů Guaraní Trinidad a Jesús de Tavarangue (UNESCO) ze 17-18. stol., pře-
jezd do hl. města Asunciónu, ležícího na řece Paraguay - Palacio Gobernio, Casa Viola, 
Plaza Constitución s katedrálou, divadlo, mauzoleum Panteón de los Héroes

 14.–15. den  jednodenní výlet v okolí Asunciónu - půvabné Areguá na břehu jezera 
Ypacaraí, výroba jemných krajek v Itauguá, Caacupé s impozantní bazilikou, Yaguarón - 
frant. kostel, klenot kolon. architektury, přejezd do Ciudad del Este na hranici s Brazílií, 
Foz do Iguacu

 16.–17. den  návštěva NP Iguazú (UNESCO) - nejmohutnější a nejkrásnější vodopády 
na světě, desítky kaskád, prohlídka z argentinské i brazilské strany, setkání s nosály, 
možnost plavby loďkou pod vodopády až k Ďáblovu chřtánu, odlet do Rio de Janeira

 18.–20. den  Rio de Janeiro (UNESCO) - prohlídka tohoto jedinečného města karne-
valů a samby, průjezd pralesem NP Tijuca a výhled na město z hory Corcovádo (Hrbáč,  
710 m) se sochou Krista, lanovkou na Pao de Acúcar (Cukrová homole, 396 m), moderní 
katedrála, Selarónovo schodiště, jízda historickou tramvají do čtvrti St. Teresa, relaxace 
na pláži Copacabana a Ipanema, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místního letu Foz do Iguacú-Rio de Janeiro 
(limit 24 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus, člun, taxi), plavbu na Lagunu del Iberá  
a pod vodopády Saltos del Moconá, ubytování (17x turist. hotel a penzion - dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím, na některých místech snídaně), průvodce, inform. materiály, 
cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (8 500 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

701 31.3.-19.4. 20 dní 85 990 Kč

702 30.3.-18.4. 2021 20 dní 85 990 Kč

ARGENTINA - CHILE - BOLÍVIE
Kód Termín Počet dní Cena

711 21.4.-7.5. 17 dní 94 990 Kč

712 20.10.-5.11. 17 dní 94 990 Kč
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Smaragdová kráterová jezera Quilotoa a Cuicocha, 
ochutnávka Amazonské džungle, tajemné pre-

hispánské sochy v San Augustín, pozorování hvězd 
na poušti Tatacoa, koloniální pýcha Kolumbie 

Popayán a Cartagena, lenošení na plážích Karib-
ského moře v NP Tayrona.

EKVÁDOR 
KOLUMBIE

 1.–2. den  odlet do Quita (UNESCO), výhledy na sopky Cotopaxi (5897 m), Ilinizu Norte 
(5126 m), Sur (5248 m) a Pichinchu (4776m), prohlídka historického centra,  náměstí 
Plaza Grande s katedrálou, kostel Companía de Jesús, výjezd lanovkou na vrchol Cruz 
Loma (4100 m) na úbočí sopky Pichincha s vyhlídkou na město a okolí, slavnostní pře-
kročení rovníku u Mitad del Mundo

 3.–4. den  cesta po Panamerické dálnici do NP Cotopaxi (vrchol 5897 m), sopečná 
krajina, jezero Limpiopungo, divocí koně, smaragdově zbarvené kráterové jezero Quilo-
toa, procházka po hraně kráteru a možnost treku indiánským venkovem až do vesnice 
Chugchilan

 5. den  lázeňské městečko Baños pod dýmajícími sopkami Tungurahua (5023 m)  
a Sangay (5300 m), odpočinek v termálních lázních, možnost bunjee jumpingu, jízdy na 
koni, canopy nebo canyoningu

 6.–7. den  dvoudenní výlet do amazonské džungle, jedinečný ekosystém tropického 
deštného pralesa, cestou zastávky u vodopádů Manto de Novia a Pailón del Diablo, plav-
ba na domorodé kánoi, ochutnávka tropických plodů, koupání ve vodopádech a nocleh  
v místní osadě s pozorováním kajmanů

 8.–9. den  slavné pestrobarevné indiánské trhy v Otavalu, vodopád Peguche - rituální 
očistné místo, výlet do rezervace Cotacachi s plavbou po jezeře Cuicocha,  městečko 
Cotacachi s obchůdky s kožedělnými výrobky

 10.–11. den  odjezd do Kolumbie, místo zjevení Panny Marie - neogotická svatyně Las 
Lajas 100 m nad kaňonem řeky Guáitara, průjezd údolím sopečných kuželů a hlubokých 
strží do Pasta - koloniální centrum, kostel Svatého Jana Křtitele, výlet na ostrov Corotoa 
na jezeře La Cocha (2800 m) s unikátním ekosystémem mlžného lesa

 12. den  „bílé město“ Popayán - perla koloniální architektury, kostely San Francisco  
a Santo Domingo, La Hermita, skvělá muzea

 13.–14. den  odjezd do nitra pohoří Cordillera Occidental, záhadná archeologická loka-
lita San Agustín (UNESCO), předkolumbovské sochy a hrobky rozeseté v džungli, mož-
nost pěších výletů, jízdy na koni, nebo raftingu na řece Magdalena

 15. den  přesun do fascinující minipouště Tatacoa (UNESCO) - aridní krajina roklí  
s téměř pětimetrovými kaktusy, noc strávená pozorováním hvězd na jednom z nejlep-
ších míst na světě

 16.–18. den  Salento - koloniální městečko v srdci kávové oblasti Zona Cafetera 
(UNESCO) -  exkurze po kávových plantážích a seznámení s tradicí kolumbijské kávy, 
výlet do údolí Cocora v NP Los Nevados - krajina „voskových“ palem, odjezd do Pereiry 
a odlet do Cartegeny

 19.–20. den  nejkrásnější kolumbijské město a významný koloniální přístav Cartagena 
(UNESCO)  - pestrobarevná náměstí, pevnost San Felipe, Palác inkvizice, kostel San 
Pedro Claver, procházka po hradbách, bohatý noční život, celodenní lodní výlet po ost-
růvcích v NP Corales del Rosario y San Bernardo

 21.–23. den  pohoda a odpočinek v zátokách u rybářské vesnice Taganga, ztracený ráj 
na karibském pobřeží v NP Tayrona, koupání, šnorchlování, možnost jednodenního treku 
k ruinám prehispánského města El Pueblito

 24.–26. den  odlet do Bogoty, solná katedrála vytesaná v obřích solných dolech v 
Zipaquiře, půvabné koloniální městečko Villa de Leyva - muzeum zkamenělin se 120 
mil. let starou kostrou kronosaura, kamenná indiánská observatoř El Infiernito, možnost 
jednodenního treku krajinou frajilejonů k posvátné laguně Iguaque indiánů Muisca

 27.–28. den  hl. město Kolumbie Bogotá - Plaza de Bolívar, katedrála, Palacio de San 
Carlos, Muzeum zlata, odlet a návrat do ČR               

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místních letů  Pereira-Cartagena a Santa 
Marta-Bogota (limit 29 000 Kč), místní dopravu (autobus, minibus, loď), ubytování  
(25x turistický hotel -dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,1x domorodý dům v Amazo-
nii), dvoudenní výlet do amazonské džungle vč. 1x plné penze, lodní výlet do NP Cora-
lesdel Rosario y San Bernardo, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (25x, 13 800 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

721 22.2.-20.3. 28 dní 84 990 Kč

722 20.2.-19.3. 2021 28 dní 84 990 Kč

KOLUMBIE
Kód Termín Počet dní Cena

731 3.7.-19.7. (24.7.) 17/22 dní 71 990/77 990 Kč

732 27.11.-13.12. (18.12.) 17/22 dní 70 990/76 990 Kč
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Otavalo

Quilotoa
Isla De La Plata

Guayaquil

Cuenca

Baňos Amazonie

Quito
Cotopaxi

EKVÁDOR

Hl. město Quito na úpatí sopky Pichincha, 
památník rovníku Mitad del Mundo, Otavalo  
a laguna Cuicocha, NP Cotopaxi, termály  
v Baňos, amazonská džungle, incká 
Ingapirca, architektonická perla Cuenca, 
pobřeží Tichého oceánu, Guayaquil.

EKVÁDOR 

 1.–2. den  odlet do hl. města Ekvádoru, Quita (2800 m) - prohlídka starého města 

(UNESCO), Plaza de la Independencia s arcibiskupským palácem a radnicí, katedrála, 

prezidentský palác, kostely San Francisco a Santo Domingo, výjezd lanovkou na Cruz 

Loma (4100 m) na úpatí sopky Rucu Pichincha (4698 m), možnost vycházek s kouzelný-

mi výhledy na město Quito a okolní sopky (Cotopaxi aj.) 

 3.–4. den  monument Mitad del Mundo ležící na rovníku, etnografické muzeum, výlet do 

města Otavalo - centrum tradiční rukodělné výroby, trhy, pozorování vulkánu Imbabura 

(4609 m) cestou do městečka Cotacachi - množství butiků s koženými výrobky, vycház-

ka u impozantní Laguny de Cuicocha pod vulkánem Cotacachi (4939 m), možnost plav-

by lodičkou, návrat do Quita 

 5. den  výlet do NP Cotopaxi - okolo sopky Rumiňahui (4712 m) a laguny Limpiopungo 

k chatě José Ribas (4810 m) na úpatí sopky Cotopaxi (5897 m) 

 6.–7. den  jízda na jih Avenidou de los Volcanes, Baňos - městečko nad soutěskou řeky 

Pastaza pod vulkánem Tungurahua (5023 m, uvidíme efektní noční erupce?), náměstí 

s bazilikou, trh, možnost pěšího výstupu na vyhlídku nad město nebo sjezd na kolech 

údolím řeky Pastaza - množství vodopádů (Manto de Novia, Pailón de Diablo), termály 

La Virgen 

 8.–10. den  výlet do amazonské džungle - poznávání ekosystému s obrovským množ-

stvím druhů rostlin a zvířat (opice, lenochodi, želvy, krokodýli, piraně, papoušci aj.), mož-

nost koupání v tůních pod vodopády, návštěva domorodé vesnice aj., nocleh v Riobambě 

 11.–12. den  přejezd horami, výhled do oblasti Nariz del Diablo, Ingapirca - největší 

incká lokalita v Ekvádoru, chrám Slunce, perla Ekvádoru Cuenca (UNESCO) - náměstí 

Calderón se starou a novou katedrálou, procházka malebným koloniálním městem 

 13.–14. den  přejezd na pobřeží Tichého oceánu, odpočinek na pláži, rybí speciality, 

možnost fakult. výletu na ostrov Isla de la Plata - pozorování řady druhů ptáků, ostrov 

je součástí NP Machalilla 

 15.–16. den  Guayaquil - největší město Ekvádoru (přes 2 mil. obyvatel) a významný pří-

stav, leží v deltě řeky Guayas, úžasná koloniální architektura, parky, nábřežní promenáda 

Malecón, katedrála, kostel San Francisco, odlet a návrat do ČR    

  Poznámka  pro zájemce možnost zajištění pobytu na Galapágách

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 28 000 Kč), místní dopravu (bus, pronajatý 

minivan, taxi, loďka), ubytování (12x turist. hotel a penzion - dvoulůžkové pokoje s pří-

slušenstvím, 2x jednodušší ubytování v pralese), stravování (12x snídaně, 2x plná penze 

při výletu do amazonské džungle), výlet do amazonské džungle s místním průvodcem, 

českého průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (12x, 5 000 Kč), pojištění STORNO (780 Kč) 

Kód Termín Počet dní Cena

741 8.8.-23.8. 16 dní 63 990 Kč 

742 10.10.-25.10. 16 dní 63 990 Kč
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BRAZÍLIE

Manaus

Salvador

Brasilia
Pantanal

Campo Grande 
Rio de Janeiro

NP lguacu

Salvador, hl. město Brasília, Manaus 
a třídenní výlet do Amazonie, 

jedinečný NP Pantanal, vodopády 
Iguazú, přehrada Itaipú, Rio de 

Janeiro. Možnost prodloužení - 
stát Minas Gerais.

VELKÝ OKRUH 

BRAZÍLIÍ  

 1.–3. den  odlet do Salvadoru de Bahia (UNESCO) - první hl. město Brazílie, centrum 
afro-brazilské kultury (hudba, gastronomie, bojový tanec capoeira), perla koloniálního 
baroka, historická čtvrť Pelourinho, katedrála, kostel San Francisco, pláže Atlantiku  
s bílým pískem, posezení nad caipirinhou (nápoj z cukrové třtiny)

 4.–5. den  přelet do vnitrozemí do hl. města Brasília - architektura od O. Niemeyera 
(UNESCO), katedrála Metropolitana, Národní divadlo, Kongres, Memorial JK s hrobkou 
prezidenta Kubitscheka, kostel Dom Bosco s modrým interiérem, vyhlídková TV Tower 

 6. den  přelet do Manausu, centra brazilské Amazonie - proslulá opera Teatro Amazo-
nas, kde v dobách kaučukové slávy zpívaly největší světové hvězdy, katedrála, Mercado 
Municipal se suvenýry a řemeslnými výrobky, nábřeží řeky Rio Negro, palác Rio Negro

 7.–9. den  výlet do Amazonie s místními průvodci, místo setkání řek Rio Negro a Rio 
Solimoes - masy hnědé a žluté vody vedle sebe, uvidíme život na Amazonce a jejích 
přítocích, porost viktorie amazonské, lov piraní, pozorování západu a východu slunce, 
procházka primárním pralesem, pro zájemce nocleh v džungli, uvidíme kajmany, delfíny, 
ptáky a třeba i lenochoda, návštěva hospodářství místních obyvatel, návrat do Manausu

 10. den  odlet do Campo Grande - hl. města státu Mato Grosso, které je východiskem 
do NP Pantanal

 11.–14. den  oblast Pantanalu (UNESCO) - největší mokřady světa, naprosto jedinečný 
ráj zvěře a ptáků, kajmani, kapybary, vřešťani, papoušci ara, tukani, čápi jabiru, ibiso-
vé, při troše štěstí i tapír, pásovec či mravenečník, pozorování zvěře pěšky, z lodi nebo  
z džípu, návrat do Campo Grande, noční přejezd

 15.–16. den  NP Iguazú (UNESCO) - nejmohutnější a nejkrásnější vodopády na světě, 
desítky kaskád, prohlídka z argentinské i brazilské strany, setkání s nosály, možnost 
plavby loďkou pod vodopády až k Ďáblovu chřtánu, výlet k přehradě Itaipú s druhou nej-
výkonnější vodní elektrárnou na světě, dle času výlet do Paraguaye s návštěvou města 
Ciudad del Este

 17.–20. den  odlet do Rio de Janeira (UNESCO) - prohlídka tohoto jedinečného města 
karnevalů a samby, průjezd pralesem NP Tijuca a výhled na město z hory Corcovádo 
(Hrbáč, 710 m) se sochou Krista, lanovkou na Pao de Acúcar (Cukrová homole, 396 m), 
katedrála, Selarónovo schodiště, jízda historickou tramvají do čtvrti St. Teresa, stadion 
Maracaná, relaxace na pláži Copacabana a Ipanema, odlet a návrat do ČR

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ PŘED ZÁJEZDEM - MINAS GERAIS  
 1.–4. den  odlet do Belo Horizonte - hl. město státu Minas Gerais, přejezd do Ouro Preto 
(UNESCO) - historický barokní klenot na Královské cestě (Estrada Real), těžící z období 
zlaté horečky v 18.-19. stol., náměstí Praca Tirandetes, kostel sv. Františka z Assisi, 
nádherný výhled na město od kostela San Francisco de Paula, hornická škola s muzeem 
drahokamů, Mariana - malebné městečko s řadou kostelů, prohlídka starého hlubinného 
zlatého dolu, přejezd do Congonhas (UNESCO) - bazilika Bom Jesus de Matosinhos, 
křížová cesta obsahující unikátní polychromované sochy, návrat do Belo Horizonte, vý-
let do čtvrti Pampulha - obří stadiony, umělé jezero a stavby O. Niemayera (kostel Sao 
Francisco de Assis, Casa Kubitscheck, UNESCO), dle času prohlídka centra města, odlet 
do Salvadoru de Bahia

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), místní dopravu (bus, minivan, 
loď, člun, taxi), 5x/6x místní lety - Rio/Sao Paulo-Salvador, Salvador-Brasília, Brasília-
-Manaus, Manaus-Campo Grande, Iguazú-Rio, u prodl. Rio/Sao Paulo-Belo Horizonte, 
Belo Horizonte-Salvador (limit 12 000/14000 Kč), ubytování (13/17x turist. hotely a pen-
ziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x chatky v Amazoniii, 3x vícelůžková uby-
tovna v Pantanalu, 1x noční přejezd dálkovým busem), stravování (plná penze při výletu 
do Amazonie, v NP Pantanal, na ostatních místech většinou snídaně), místní průvodce, 
českého průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (13/17x, 6 500/8 500 Kč), pojištění  
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

751 (3.9.) 7.9.-26.9. 20/24 dní 92 990/101 990 Kč
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Kostarika je perlou Střední Ameriky. Ve srovnání se sousedními státy je sku-
tečnou oázou klidu a nejlepším místem pro poznávání tropických oblastí bez 
rizika. Dlouhé pobřeží nabízí vynikající podmínky pro windsurfing, množství 
pláží a klima je jako stvořené pro lenošení. Milovníci vzrušení mohou na-
hlédnout do vroucích vulkánů, surfovat po obřích vlnách nebo se potápět 
s delfíny během obyčejného všedního dne. Nakonec si můžete hovět v 
houpací síti a užívat si nezkaženého života, pura vida, což je národní 
výraz označující touhu prožít život beze spěchu, bez zmatků a 
šarvátek. Na závěr příjemné Boquete pod vulkánem Barú v Panamě, 
Panama City a návštěva panamského průplavu.

KOSTARIKA–PANAMA 

 1.–2. den  odlet do San José, hlavního města Kostariky, ubytování, dle časových mož-
ností prohlídka města - katedrála, divadlo, parky a muzea, především proslulé „jadeito-
vé“ muzeum a místní bazar
 3. den  výjezd na jednu z nejzajímavějších kostarických sopek - Volcán Poás (2708 m), 
ohromující hlavní kráter o průměru 1,3 km, naskytne se vám překrásný výhled na modré 
jezero a na páru a plyn unikající z kráteru, projdeme se trpasličím mlžným lesem mezi 
lišejníky, mechy a budeme obdivovat vzrostlé bromélie na pokřivených větvích stromů, 
sjezd 1400 m dolů a navštívíme zahrady a vodopády La Paz - jedno z nejfotogeničtěj-
ších míst Kostariky, při procházce budeme míjet vodopády El Templo, Magia Blanca, 
Encantada a La Paz
 4. den  výjezd ke smaragdové laguně v kráteru sopky Irazú (3432 m), zastávka ve městě 
Cartago s nejposvátnější kostarickou bazilikou, vesnice Orosí - jedno z nejmalebnějších 
míst v Kostarice, údolí mezi kopci s kávovými plantážemi, nejstarší funkční kostarický 
kostelík (r. 1735) postavený z vepřovic
 5. den  průjezd NP Braunilo Carillo, přejezd do přístavu v La Pavona, plavba lodí lancha 
po říčních kanálech pralesem s výhledy na dřevěné domky na kůlech do Tortuguera, 
muzeum želv
 6. den  NP Tortuguera - karibský ráj, tropické zahrady, lodní výlet po okolí s pozorováním 
zvířat (papoušci, tukani, opice, leguáni, krokodýli, želvy aj), procházka parkem, relaxace 
na pláži, možnost nočního pozorování želv při kladení vajec 
 7. den  plavba lodí do La Pavona a přejezd do městečka La Fortuna s výhlederm na 
vulkán Arenal (1640 m), 70 m vysoký vodopád Fortuna, koupání v horkých pramenech
 8. den  turistika v NP Arenal - vulkanickou stezkou dojdeme k lávovým polím, krásný 
výhled na jezero Arenal a okolní kopce, přejezd do pohoří Cordillera de Tilarán do ves-
nice Santa Elena
 9. den  biosférická rezervace mlžného horského pralesa Monteverde - procházky po 
můstcích zavěšených nad korunami stromů (skywalk) nebo canopy tour s projížďkou 
na laně nad korunami pralesních velikánů, zahrada kolibříků, možnost navštívit zahradu 
motýlů, expozici žab a plazů, zahradu orchidejí aj.
 10. den  přejezd na jih k pobřeží Tichého oceánu, zastávka v NP Carara známém pře-
devším líně se povalujícími krokodýly pod mostem u řeky Tarcoles, vyhlídka z terasy na 
ústí řeky do Pacifiku, dojezd do NP Manuel Antonio - procházka parkem, kde je k vidění 
množství zvířat (opice, nosáli, lenochodi, leguáni aj.), koupání v teplých vodách Pacifi-
ku, dle zájmu plavba katamaránem za delfíny
 11. den  celodenní přejezd přes hranice do Panamy, kouzelné horské městečko Boque-
te, rozložené mezi zahradami a kávovými plantážemi
 12. den  Boquete - aktivnější mohou projít stezku Sendero de Los Quetzales v NP Vol-
cán Barú s možností pozorovat vzácné kvesaly, pohodovější projít nádherné zahrady  
a vystoupat podél kávových plantáží na vyhlídku na sopku Barú (3475 m)
 13. den  přejezd do hl. města Panama City - prohlídka starého města Panama Viejo 
(UNESCO) a Casco Viejo (UNESCO)
 14–15.(16.) den  výlet k panamskému průplavu, jednomu z technických divů našeho 
světa, zdymadla Miraflores, odlet z Panama City a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 22 000 Kč), místní dopravu (v Kostarice 
pronajmutý mikrobus s místním řidičem až do města Quepos, bus, loď, taxi), ubytování 
(13x turist. hotely a penziony - většinou dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, na někte-
rém místě může být čtyřlůžkový), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (6 000 Kč), pojištění STORNO (780 Kč) 

Kód Termín Počet dní Cena

761 8.3.-22.3. 15 dní 64 990 Kč 

762 7.3.-21.3. 2021 15 dní 64 990 Kč
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Putování Střední Amerikou od guatemalských mayských měst po národní parky Kostariky a Panamu.
Guatemalská perla - koloniální Antigua, blankytné jezero v náručí sopek - Lago de Atitlán, indiánské trhy 
v Chichicastenangu, vrcholky mayských chrámů tyčící se nad pralesem v Tikalu, tropická džungle u řeky 

Río Dulce, Lívingston - domov afro-karibského etnika Garifunů, dokonale vypracované kamenné stély 
mayského Copánu, šnorchlování u karibských korálových ostrovů Cayos Cochinos, metropole Hondurasu 

Tegucigalpa, nejkrásnější nikaragujská města León a Granada, sopka Masaya, největší středoamerické 
jezero Lago de Nicaragua se sopečným ostrovem Ometepe, horský mlžný les v kostarickém Montever-

de, procházka po můstcích v korunách stromů, opice, nosáli, lenochodi a leguáni v přímořském NP 
Manuel Antonio na pobřeží Pacifiku, hlavní města Kostariky, dřívější Cartago a současné San José, 

pohled do kráterů činných sopek Poás a Irazú, na závěr Panama City a panamský průplav

STŘEDNÍ AMERIKOU
GUATEMALA–HONDURAS–NIKARAGUA–KOSTARIKA–PANAMA

 1.–2. den  odlet do Guatemala City, přejezd do španělského koloniálního sídla Antigua 
Guatemala (UNESCO) - prohlídka nejkrásnějšího guatemalského města, odpoledne pro 
zájemce fakult. túra pod vrchol sopky Pacaya (2551 m)

 3.–4. den  Guatemalskou vysočinou do Panajachelu, neskutečná krása jezera Atitlán, 
obklopeného vulkány San Pedro, Tolimán a Atitlán zrcadlícími se v jeho hladině, plavba 
po jezeře s návštěvou městeček San Pedro la Laguna a Santiago Atitlán, mayské poutní 
místo Chichicastenango proslulé barvitými indiánskými trhy, odjezd na severovýchod 
Guatemaly do oblasti Petén

 5.–6. den  Flores - město na ostrově v jezeře Petén Itzá, možnost plavby po jezeře  
s návštěvou minizoo, v pralese ukrytý Tikal (UNESCO) - klenot mezi mayskými městy, 
mohutné pyramidy tyčící se nad korunami stromů, přejezd do Rio Dulce k Lago de Izabal

 7.–8. den  pevnost San Felipe, lodí po Río Dulce tropickou džunglí ke Karibiku, Lívings-
ton - domov afro-karibského etnika Garifunů, pohodová atmosféra rybářského přístavu, 
přes záliv Bahía de Amatique do Puerto Barrios a poté dále do honduraského Copánu

 9. den  Copán (UNESCO) - jižní výspa mayské civilizace, dokonale vypracované kamen-
né stély, impozantní hyeroglyfické schodiště, možnost návštěvy ptačí rezervace nebo 
termálních pramenů

 10.–11. den  přes San Pedro Sula a banánovými plantážemi do La Ceiby, možnost 
šnorchlování v průzračné vodě mořské rezervace korálových ostrovů Cayos Cochinos, 
výletu do NP Pico Bonito s mlžným tropickým pralesem nebo jen odpočinku na píseč-
ných plážích Karibiku

 12.–13. den  přejezd z karibských nížin přes hlavní město Hondurasu Tegucigalpu, 
vystavěného v horském údolí pod Cerro Picacho do Nikaragui

 14.–15. den  bývalé nikaragujské hlavní město León (UNESCO) s největší katedrálou ve 
Střední Americe, výlet do Poneloyi na pobřeží bouřlivého Pacifiku, León Viejo (UNESCO) 
- zbytky města zničeného r. 1609 zemětřesením, vyhlídka na jezero Managua a sopku 
Momotombo, stromy ledvinovníku (kešu), dále přes Managuu - krátká prohlídka centra 
města, do NP Volcán Masaya s výhledy do kráteru činné sopky a poté přejezd do Gra-
nady

 16.–18. den  Granada - koloniální perla na březích Nikaragujského jezera, možnost 
plavby na Isletas de Granada a pobytu na pláži, lodí na sopečný ostrov Ometepe se dvě-
ma horami, aktivní sopkou Concepción a spícím Maderasem (1394 m, možnost výstupu 
pralesem na vrchol hory), výlet k vodopádu či pobřežím jezera na mořském kajaku

 19.–20. den  přes hranice do Kostariky do pohoří Cordillera de Tilarán, biosférická 
rezervace mlžného horského pralesa Monteverde - pozorování kolibříků, třeba uvidíme  
i quetzala, možnost procházky po můstcích zavěšených nad korunami stromů - skywalk 
nebo canopy tour s projížďkou na laně nad korunami pralesních velikánů, dále možnost 
navštívit zahradu motýlů, expozici žab a plazů, zahradu orchidejí aj.

 21.–22. den  přejezd z horských mlžných lesů do hl. města San José - katedrála, ná-
rodní divadlo, výjezd ke smaragdové laguně v kráteru nejvyšší sopky Kostariky - Irazú  
(3432 m), prohlídka bývalého hlavního města Cartaga - poutní kostel Panny Marie de los 
Angeles a malebné vesničky Orosí

 23.–24. den  výjezd ke kouřícímu kráteru vulkánu Poás (2708 m) a následně přejezd  
k pobřeží Tichého oceánu, NP Carara s líně se povalujícími krokodýly pod mostem  
u řeky Tarcoles, vyhlídka z terasy na ústí řeky do Pacifiku, Quepos, přímořský NP Manuel 
Antonio - opice, nosáli, lenochodi, leguáni..., koupání v teplých vodách Pacifiku 

 25.–26. den  přejezd do Panamy, návštěva městečka Boquete ležícího pod sopkou 
Barú (3475 m) - tropický ráj, nádherné zahrady, kávové plantáže, noční přejezd do Pa-
nama City

 27.–29. den  Panama City - prohlídka města a okolí, Casco Viejo (UNESCO) a Panamá 
Viejo (UNESCO), návštěva panamského průplavu - zdymadla Miraflores, odlet a návrat 
do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 22 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus, 
loď, taxi), ubytování (25x turist. hotely, penziony a bungalovy - dvoulůžkové pokoje vět-
šinou s příslušenstvím, 2x noční přejezd dálkovým busem), průvodce, inform. materiály, 
cestovní pojištění, tričko 

  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (9 300 Kč), vstupní a výstupní poplatky (cca 
40 USD), výlet a šnorchlování na Cayos Cochinos (60 USD), pojištění STORNO (780 Kč) 

Kód Termín Počet dní Cena

771 2.3.-30.3. 29 dní 72 990 Kč

772 1.3.-29.3. 2021 29 dní 72 990 Kč
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Zájezd do kraje prastarých indiánských památek i nebetyčných 
sněhem pokrytých vulkánů. Budeme putovat po stopách in-
diánských kultur Aztéků, Mayů, Olméků i Toltéků. Spatříme 
malebná koloniální města, projedeme pralesy Yucatánu, 
vykoupeme se ve vlnách Karibského moře.

MEXIKO

 1.–2. den  odlet do Mexico City (UNESCO) - prohlídka historického centra města, náměstí 
Zócalo, katedrála, Národní palác, Templo Mayor a Muzeum Tenochtitlánu, park Chapulte-
pec a Antropologické muzeum - přehled a rekapitulace všech indiánských kultur Mexika 
(vč. ukázek obřích olméckých hlav), Palác krásných umění, Latinskoamerická věž 

 3. den  Teotihuacan (UNESCO) - chrám boha Quetzalcoátla se zachovalými reliéfy, ces-
ta mrtvých, pyramidy Slunce a Měsíce 

 4. den  odjezd do města Puebla (UNESCO) - prohlídka jednoho z mexických koloniálních 
skvostů (Růžencová kaple, jeden z dalších divů světa), trh zaměřený na místní keramiku 
- Talavera, výhledy k vulkánům Popocatepetl (5452 m) a Iztaccihuatl (5286 m), možnost 
návštěvy Choluly - největší pyramida světa

 5.–6. den  Oaxaca (UNESCO) - proslavená tržnice, kromě tropického ovoce a mexických 
specialit také možnost ochutnat křupavé kobylky či původní mexickou čokoládu, památ-
ky v centru města, Monte Albán (UNESCO) - zapotécko-mixtécké památky, místo nálezu 
„mexického Tutanchamona“ - hrobky č. 7

 7. den  Tule - gigantický strom, návštěva Mitly - unikátní mixtécké ornamenty, nádherné 
travertinové kaskády Hierve El Agua - možnost koupání v jezírkách, návštěva dílny na 
textil a výrobny mezcalu s ochutnávkou, noční přejezd do státu Chiapas

 8. den  přes Tuxtla Gutérrez do městečka San Cristóbal de las Casas - fascinující spoje-
ní univerzitního města s kulturou původních mayských kmenů, výlet do 1300 m hluboké-
ho kaňonu Sumidero na řece Grijalva s populací krokodýlů, městečko Chiapa de Corzo  
- španělská studna ve stylu mudejar z r. 1562

 9. den  San Cristóbal de las Casas - výlet do indiánské vesnice San Juan de Chamula 
- návštěva unikátního místního kostela spojujícího prastaré pohanské rituály s křesťan-
stvím, návštěva vesnice Zinacatán - možnost shlédnout život běžných indiánů, dle zá-
jmu rezervace Huitepec - les s porostem bromélií či muzeum Casa Na Bolom věnované 
kultuře Lacandonců - posledních ,,necivilizovaných“ Mayů

 10. den  cesta přes hory do Palenque, malé kávové plantáže, návštěva NP Agua Azúl - 
nádherné vodopády na jednom z přítoků řeky Tulijá, relaxace u řeky, další 30 m vysoký 
vodopád Misol-Há

 11. den  celodenní výlet; Yaxchilán - výlet po hraniční řece Usumacinta mezi Mexikem 
a Guatemalou do mayského města ukrytého v džungli s působivými stélami, cestou 
zpět návštěva deštného pralesa, kde žijí potomci Mayů Lacandonové, shlédnutí nejlépe 
barevně zachovalé mayské fresky v Bonampaku, návrat do Palenque

 12. den  Palenque (UNESCO) - působivé mayské památky uprostřed džungle, Palác, 
Chrám nápisů s hrobkou vládce Pacala, skupina chrámů Kříže aj.

 13. den  přejezd do Campeche (UNESCO) - prohlídka koloniálního města s hradbami ze 
17. stol., muzea, pozorování efektního západu slunce nad Mexickým zálivem

 14. den  Ruta Puuc - návštěva památek tzv. puucké cesty, spojující několik archeologic-
kých lokalit Uxmal (UNESCO) - oválná pyramida, nejlépe zachovalé paláce s ozdobnými 
fasádami, Kabáh, Labná, jeskyně Loltún s bohatou krápníkovou výzdobou, dojezd do 
Méridy - hl. město Yucatánu

 15. den  výlet k pobřeží Mexického zálivu do biosférické rezervace Ría Celestún - plavba 
po laguně s pozorováním mnoha druhů ptactva (plameňáci, pelikáni, kormoráni, orli)

 16. den  Chichén Itzá (UNESCO) - mayské památky, Kukulkánova pyramida, hřiště na pe-
lotu, observatoř, slavná „studna smrti“ (posvátné cenote), Valladolid - krátká prohlídka 
typického koloniálního yucatánského města

 17.–18. den  pobřeží Karibského moře, Tulum - návštěva mayských památek zasvěce-
ných ,,Sestupujícímu bohovi“, patronu obchodu, relaxace a koupání v oblasti nejkrás-
nějších pláží, možnost návštěvy Grand Cenote - koupání v křišťálově čistých vodách 
jeskynního systému, zážitkového parku NP Xel-há nebo jednoho z největších mayských 
měst Cobá

 19.–20. den  odjezd na letiště v Cancúnu, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místního letu Cancún-Mexico (limit 20 000 Kč), 
místní dopravu (bus, minibus, taxi, metro), ubytování (16x turist. hotely - dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím, 1x noční přejezd pohodlným busem), průvodce, inform. mate-
riály, cestovní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (6 000 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

781 4.2.-23.2. 20 dní 58 990 Kč

782 10.11.-29.11. 20 dní 58 990 Kč

783 2.2.-21.2. 2021 20 dní 58 990 Kč

AMERIKA | POZNÁVACÍ | EXOTIKA

Mexico City

Bonampak

Campeche

Merida
Chichen 
itza Cancún

Tulum

Palenque
San 
Cristobal

Oaxaca

Puebla

MEXIKO



71www.karavela.cz

Zajímá vás spíše příroda, lidé, kultura 
a realita každodenního života, než 
uzavřený svět hotelových resortů? 
Pak máte jedinečnou možnost na-
hlédnout do nejhezčích, masovou 
turistikou ještě nedotčených míst 
této úžasné karibské země. Čeka-

jí na vás národní parky, jeskyně, 
vodopády, pláže s kokosovými 
palmami, teplé moře s korály, 
laguny, pouštní jezero s legu-

ány a krokodýly, indiánské 
vesničky i starobylé město. 

Pyramida Slunce a Měsíce v Teoti-
huacánu, památky starých Aztéků, 
Mayů, Olméků a Zapotéků, 1200 m 

hluboký kaňon El Sumidero, výlet  
k jezeru Atitlán, honduraský 

Copán.

DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA

MEXIKO 
GUATEMALA  
HONDURAS

 1.–2. den  odlet do Santo Dominga (Punta Cany), transfer na ubytování v Bayahibe, 
plavba člunem podél pobřeží NP Del Este na ostrov Saona - relaxace, koupání na nád-
herné pláži s palmami 
 3. den  odjezd do Santo Dominga (UNESCO), cestou zastávka v pohádkových jeskyních 
Los Tres Ojos se třemi jezírky, procházka v Zoně Colonial, kde se nacházejí všechny dů-
ležité památky - Plaza Espaňa s palácem Kolumbů, katedrála Santa María, Panteón Na-
cional, pevnost Ozama, nejstarší ulice Ameriky Calle de las Damas, odpoledne přejezd 
měnící se krajinou s typickými vesničkami směrem do Barahony, cestou písečné duny  
a výrobna soli z mořské vody
 4. den  jízda scénickou pobřežní silnicí poloostrova Pedernales, vyhlídky na neskuteč-
ně modré moře, koupání v moři i v zahrazených říčních bazénech (balneária), možnost 
nákupu suvenýrů vyrobených z polodrahokamu larimar (v blízkosti jediné doly tohoto 
minerálu na světě), vyhlídka na lagunu Oviedo s možností spatřit plameňáky a jiné ptac-
tvo, návrat do Barahony
 5. den  NP Isla Cabritos - plavba slaným jezerem Enriquillo (- 40 m) k ostrovu Isla 
Cabritos - pouštní fauna a flora, kaktusy, leguáni, na jezeře můžete spatřit plameňáky, 
volavky, v ústí řeky krokodýla amerického, krátký výstup k jeskyni s tisíce let starými 
kresbami původních obyvatel Tainů, Jimani - návštěva tržnice na hranici s Haiti, přejezd 
na pobřeží
 6. den  přejezd do středu ostrova do hornaté oblasti Cordillery Central (nejvyšší po-
hoří Karibiku s vrcholem Pico Duarte, 3175 m), krátký pěší výlet pralesem k barevným 
skalám a vodopádu Jimenoa (scéna ve filmu Jurský park), horské letovisko Jarabacoa   
 7. den  přejezd přes Santiago de los Caballeros a Cordilleru Septentrional na sever 
na Jantarové pobřeží, výjezd jedinou lanovkou v Karibiku na horu Isabel de Torres  
(798 m) - výhledy na moře i do vnitrozemí, botanická zahrada, socha Krista, Puerto Plata 
- prohlídka starého města, pevnost San Felipe, nábřežní Malecón, Plaza Independencia, 
katedrála San Felipe, viktoriánské domy
 8. den  přejezd pobřežím do Río San Juan, plavba po mangrovové laguně Gri-Gri s ná-
vštěvou jeskyně a šnorchlováním nebo plaváním u korálů, večer příjezd do Las Terrenas 
na poloostrově Samaná, tropické zahrady s bungalovy
 9. den  koupání na nedaleké pláži Bonita s velkým korálovým reefem, odpoledne pěší 
výlet přes plantáže tropického ovoce, kakaa aj. a dále pralesem k vodopádům Limón
 10. den  výlet do úžasného NP Los Haitises - cesta na lodi mezi porosty mangrovů, 
ostrůvky s pelikány a jiným ptactvem, návštěva jeskyní s malbami Tainů, návštěva ro-
mantického ostrova Cayo Levantado, známého svou pláží z reklamy na rum Baccardi, 
u jarních termínů variantně místo NP Haitises možnost výletu za pozorováním velryb 
(keporkaků)
 11.–12. den  přejezd podhůřím s rýžovými poli do Santo Dominga, cestou vodopád  
De Socoa, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (klimat. mik-
robus, loď), ubytování (10x turist. hotely, penziony, bungalovy - dvoulůžkové pokoje s 
příslušenstvím), plavbu lodí na ostrov Saona, po jezeře Enriquillo, po laguně Gri-Gri a do 
NP Los Haitises a Cayo Levantado (variantně plavba za velrybami) s obědem, vstupné 
do NP, českého průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (5 000 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)  

Kód Termín Počet dní Cena

801 26.2.-8.3. 12 dní 55 990 Kč

802 21.10.-1.11. 12 dní 55 990 Kč

803 24.2.-7.3. 2021 12 dní 55 990 Kč

 1.–3. den  odlet do Mexico City (UNESCO) - náměstí Zócalo, Národní palác, katedrá-
la, Templo Mayor, Basilika Guadalupe, Torre Latino, náměstí Tří kultur, park Chapultepec  
a Antropologické muzeum (obří Olmécké hlavy, „Aztécký kalendář“), „město bohů“  Teoti-
huacán (UNESCO) - Sluneční a Měsíční pyramida, Cesta mrtvých, Quetzalcóatlův chrám
 4.–6. den  Puebla (UNESCO) - katedrála, kostely, umělecká čtvrť, Cholula - Velká pyrami-
da, výhledy k sopce Popocatepetl (5426 m) a Iztaccihuatl (5230 m),  Oaxaca (UNESCO) 
- výroba čokolády, klášter Santo Domingo s Růžencovou kaplí, ochutnávka smažených 
kobylek a mezcalu, Monte Albán (UNESCO) - starověký komplex obřadních staveb, mixtéc-
ké  město Mitla (UNESCO), zkamenělý vodopád v horách plných kaktusů Hierve el Agua
 7.–8. den  přejezd přes pohoří Sierra Madre del Sur na pobřeží Tichého oceánu, koupání 
a odpočinek v zátokách v okolí Puerto Angel a na pohodové pláži Zipolite, noční přesun 
do státu Chiapas
 9.–10. den  po řece Grijalva do 1200 m hlubokého kaňonu El Sumidero u městečka 
Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas - centrum mexických Mayů, barvité trhy, 
muzeum Casa Na Bolom, muzeum jantaru, indiánská vesnice San Juan Chamula - ritu-
ální obřady v kostele 
 11.–12. den  Guatemala, jezero Atitlán obklopené sopkami, vyhlídka Sololá s pohledy 
na jezero, výlet po jezeře, Santiago Atitlán a San Juan
 13.–14. den  Chichicastenango - tradiční mayské trhy, kostel sv. Tomáše, svatyně Pas-
cal Abaj, bývalá metropole Střední Ameriky Antigua (UNESCO), možný výstup na sopku 
Pacaya (2552 m)
 15.–16. den  Honduras, mayské město Copán (UNESCO) - jaguáří schodiště, Akropo-
lis, muzeum skulptur, chrám Rosalila, návrat do Guatemaly, mayské stély v Quiriguá 
(UNESCO),  přístav Puerto Barrios a plavba přes záliv Amatique do černošského měs-
tečka Lívingston
 17.–18. den  plavba pralesem po řece Dulce až k jezeru Izabal a pevnosti San Felipe,  
mayské město Tikal (UNESCO)  v  hloubi Peténského pralesa - 70 m vysoké chrámy, zbytky 
obřadních staveb z dob před Kristem, městečko Flores na ostrově jezera Petén-Itzá
 19.–20. den  Mexiko, plavba pralesem po hraniční řece Usumacinta do Yaxchilánu, rui-
ny Bonampak v Lakandonské džungli - největší mayská malba, nocleh u indiánů, vodo-
pády v NP Aqua Azul,  ruiny Palenque (UNESCO)  obklopené bujnou vegetací deštného 
pralesa
 21.–22. den  město Campeche (UNESCO) na břehu Mexického zálivu, Puucká archi-
tektura Uxmal (UNESCO), mayské lokality Kabáh, Labná a největší jeskyně na Yucatánu 
Grutas de Loltún - prehistorické malby, krápníková výzdoba
 23.–24. den  rezervace Ría Celestún - plavba po laguně, plameňáci, pelikáni a jiné 
ptactvo, Mérida - Plaza Mayor s katedrálou Palacio de Gobierno, Casa de Montejo, cen-
trum toltécko-mayské civilizace Chichén Itzá (UNESCO) - Kukulkánova pyramida, nej-
větší hřiště na pelotu z celé Mezoameriky, studna Cenote sagrado, Observatoř, koupání  
v krápníkových jeskyních „cenotes“, zastávka ve městě Valladolid
 25.–26. den  mayský přístav Tulum na útesu Karibského pobřeží - Chrám sestupujícího 
boha, „maják“ El Castillo, Chrám fresek, možnost koupání pod pyramidami, odpočinek 
na bělostných plážích Mayské riviéry u městečka Tulum, fakult. akce (potápění, šnorch-
lování, koupání ve vápencových jeskyních, návštěvy ekoparku Xel-Ha, koupaní s delfíny 
v  parku Xcaret, plavby na ostrov Cozumel)
 27.–28. den  odjezd do Cancúnu, odlet a návrat do ČR   

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), místní dopravu (autobus, mikro-
bus, taxi, loď), ubytování (17x turist. hotel, 6x hotel - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,  
2x chatka - spol. přísl., 1x noční autobus), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, 
tričko
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (24x, 9 800 Kč), ESTA (450 Kč), vstupní a výstupní 
poplatky (cca 40 USD), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

791 7.11.-4.12. 28 dní 69 990 Kč 
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Pohodlně po Kubě malým autobusem. Největší ostrov Velkých Antil si právem 
zaslouží označení perla Karibiku. Na cestovatele ihned dýchne nostalgie 30. 
let, uvidí slávu a pád koloniální Havany i pohnutou historii 20. století. Díky 
dlouhé izolovanosti ostrova zde nalezneme civilizací ušetřenou přírodu i pro-
sté, přátelské lidi. Údolí Viňales potěší srdce každého fotografa, korálové 
útesy a čisté pláže Karibiku jsou snem potápěčů. Hory a krásnou přírodu 
uvidíme při návštěvě pohoří Escambray a Sierra Maestra. Milovníci 
salsy a rumby propadnou nočnímu životu při večerech s kubánskou 
hudbou a při sklence Cuba libre. Obdivovatelé koloniální architektury 
neminou města jako Trinidad či Cienfuegos, zachovávající si dobovou 
atmosféru. Pláže Varadera jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst 
na Kubě.

KUBA  

 1.–2. den  odlet do Havany, celodenní prohlídka starého města (UNESCO) - Capitolio, 
náměstí Plaza de Armas, náměstí Plaza de la Catedral, náměstí Plaza Vieja, náměstí 
Plaza de San Francisco, palác Generálních kapitánů, hotel Ambos Mundos s vyhlídkou 
a pokojem E. Hemingwaye, bar Floridita, Bodeguita del Medio, muzeum rumu, pobřežní 
promenáda Malecón, bulvár Prado
 3. den  odjezd na prohlídku domu E. Hemingwaye v San Francisco de Paula, Cojímar - ry-
bářská vesnice s pevnůstkou u malebné zátoky (dějiště románu Stařec a moře), památ-
ník E. Hemingwaye, La Terraza, odpoledne pokračování v prohlídce Havany - pevnost 
Tres Reyes del Morro, hřbitov K. Kolumba, Náměstí revoluce aj.
 4. den  Havana - návštěva továrny na výrobu doutníků (případně v Santiago de Cuba), 
odjezd do západní provincie Pinar del Río, kde se nacházejí největší tábákové plantáže 
na světě, zastávka v orchideráriu v Soroa, dle zájmu krátká vycházka k vodopádu, poté 
odjezd do vesničky Viňales s vápencovými útvary (mogoty, UNESCO), zastávka u hotelu 
Los Jazmines, kde je krásná vyhlídka na okolní krajinu
 5. den  odjezd na severní pobřeží, Cayo Jutía - koupání na nádherné pláži s možností 
potápění z lodi, v odpoledních hodinách návrat do Viňales - projížďka údolím
 6. den  návštěva jeskyně Santo Tomás a indiánské jeskyně Cueva del Indio s plavbou 
po podzemní říčce, Stěna Prehistorie, návštěva tabákové plantáže a domu na sušení 
tabákových listů
 7. den  přejezd do vesničky Playa Girón, návštěva krokodýlí farmy, zastávka na koupání  
u Karibského moře v Zátoce sviní (oblast Playa Larga - Playa Girón)
 8. den  prohlídka města Cienfuegos (UNESCO) nazývaného perlou jihu, odjezd do ko-

loniálního městečka Trinidad (UNESCO) - procházka městečkem s typickou koloniální 
architekturou, Plaza Mayor, kostel St. Trinidad, muzea, večerní program v Trinidadu - 
poslech kubánské hudby s možností zatancovat si salsu

 9. den  výlet do pohoří Escambray - Topes de Collantes (návštěva jednoho z parků) nebo 
návštěva parku El Cubano nedaleko Trinidadu (dle zdatnosti klientů), možnost koupání 
u vodopádu, poznávání kubánské fauny a flóry, návrat do Trinidadu, koupání na pláži 
Ancón

 10. den  zastávka ve Valle de los Ingenios - plantáže cukrové třtiny, cukrovary, strážní 
věž Torre de Iznaga s nádherným výhledem do údolí, přejezd do druhého největšího 
města Kuby - Santiaga de Cuba

 11. den  výlet do pohoří Sierra Maestra s výstupem na horu Gran Piedra (1214 m)  
k velké skále s nádherným výhledem na pohoří, návštěva nádherné zahrady a haciendy 
Isabelica byvalého plantážníka z Haiti, zbytky mlýna na kávu, koupání v Karibiku, večer 
možnost poslechu kubánské hudby v Casa de La Trova

 12. den  návštěva El Cobre - poutní místo s největší bazilikou na Kubě, v okolí doly na 
měď, návrat do Santiaga - prohlídka hřbitova Sta. Ifigenia s hroby kubánských hrdinů 
José Martího, Manuela Céspedese, podnikatele Emilia Bacardi aj., dle zájmu návštěva 
kasáren Moncada,  prohlídka centra města, náměstí Parque Céspedes s radnicí, dům 
Diega Velázqueze (nejstarší na Kubě z r. 1522), katedrála, náměstí Plaza Dolores aj., 
prohlídka opevnění El Morro San Pedro de la Roca (UNESCO)

 13.–14. den  zastávka ve městě Bayamo s prohlídkou centra, rodný dům Manuela 
Céspedese, „otce vlasti”, odjezd do města Camaguey (UNESCO) s největším počtem 
kostelů, prohlídka města netypickým způsobem z bici taxi, odjezd do města Santa Cla-
ra - památník Toma del Tren Blindado s vykolejeným vlakem, Parque Vidal, památník  
a mauzoleum Ernesta Che Guevary, poté odjezd na Varadero

 15.–17. den  Varadero - volný den, koupání a relaxace na největší pláži Kuby s jemným 
bílým pískem a smaragdově-tyrkysovou vodou Atlantiku, projížďka vyhlídkovým busem 
po celé délce poloostrova Hicacos, odjezd na letiště v Havaně se zastávkou na vyhlídce 
Bacuyanagua, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a  let. taxy (limit 20 000 Kč, Silvestr 28 000 Kč), místní dopra-
vu (pronajatý malý autobus či mikrobus s místním řidičem), ubytování (15x v soukromí 
- casas particulares, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), průvodce, inform. materiály, 
cestovní pojištění, tričko

Příplatek: 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji ve Varaderu ve 3* hotelu all inclusive  
za cca 2 800 Kč/os., ve 4* hotelu all inclusive za cca 3 500 Kč/os. (ceny na ověření) 

  Cena nezahrnuje  vízum (950 Kč), jednolůžkový pokoj (6 500 Kč), pojištění  
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

811 6.3.-22.3. 17 dní 59 990 Kč

812 6.11.-22.11. 17 dní 59 990 Kč

813 25.12.-10.1. 2021 17 dní 66 990 Kč

814 5.3.-21.3. 2021 17 dní 59 990 Kč

JAMAJKA
Kód Termín Počet dní Cena

821 15.3.-28.3. 14 dní 69 990 Kč

822 22.11.-5.12. 14 dní 69 990 Kč

823 14.3.-27.3. 2021 14 dní 69 990 Kč
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Málokdo v Evropě tuší, jak pestré a rozmanité typy krajin v sobě skrývá západ USA. 
Tento okruh vám to pomůže odhalit. Budete moci vychutnat atmosféru vyprahlé 

pouště, ostrých štítů hor, velkých jezer i horských ples, obrovských prostor ledov-
cových údolí s jejich ohlazenými žulovými plotnami, navštívíte oblasti se stále 

živou vulkanickou činností, sevřené soutěsky i široké kaňony, strmé pískovcové 
útesy i rozlehlé prérie. Kromě toho poznáte exotické druhy vegetace (kaktusy, 

stromové juky, kadidlové cedry, pobřežní i vysokohorské sekvoje nebo jalovco-
vé lesy) a s velkou pravděpodobností spatříte i divoká zvířata (bizony, vidloro-
hy, jeleny či losy). Okruh vás zavede i na místa upomínající na dávnou historii 

zmizelých indiánských kmenů i na poměrně nedávnou minulost bělošského 
osídlení. A nakonec, můžete na okamžik nahlédnout i do života některých 

známých měst (San Francisco, Los Angeles, Salt Lake City).

NÁRODNÍ PARKY USA

 1.–2. den  odlet do San Franciska - město považované za nejkrásnější v USA, teraso-
vité ulice, vyhlídka Twin Peaks, úžina Golden Gate se slavným červeným mostem, „nej-
kroucenější ulice“ Lombard Street, čínská čtvrť, cable cars - proslulé tramvaje tažené 
podzemním lanem, možnost plavby po zálivu pod Golden Gate Bridge a okolo bývalé 
věznice Alcatraz, odjezd směr NP Yosemite 
 3. den  NP Yosemite (UNESCO) - vyhlídkový bod Glacier Point s pohledem do tisícime-
trové hloubky Yosemite Valley i na majestátní Half Dome (2695 m) a ostatní skalní veli-
kány, nádherné hlavní ledovcové údolí s mnoha mohutnými vodopády, vycházka v údolí, 
obávaná horolezecká skála El Capitan (2307 m), pěší túra k vodopádům Vernal Falls  
a Nevada Falls
 4. den  NP Sequoia a Kings Canyon - obrovské horské sekvoje (vysoké přes 80 m), jsou 
největšími živými organismy na Zemi, dosahují stáří až 3200 let, rostou pouze zde na 
svazích amerického pohoří Sierra Nevada
 5. den  pustá a přitom úchvatná krajina nádherně zbarvených skal a zkamenělých píseč-
ných dun oblasti NP Death Valley (Údolí smrti), jedno z nejteplejších míst na Zemi, Bad 
Water (- 86 m) je nejnižším místem západní polokoule 
 6.–7. den  vysoká přehradní hráz Hoover Dam (vysoká 221 m a široká 37 m) přes se-
vřenou soutěsku řeky Colorado vytvářející jezero Lake Mead s největším objemem vody  
v USA, přejezd do NP Grand Canyon (UNESCO) - monumentální labyrint skalních útesů  
a skalních teras, propastí a strží, který vyhloubila řeka Colorado během deseti miliónů 
let, kaňon je dlouhý 450 km, jeho šířka se pohybuje od 1 km do 29 km a hloubka dosa-
huje místy až 1600 m, možnost letu nad kaňonem
 8. den  proslulá podkova Horseshoe Band řeky Colorado, Page, fakult. úžasný Antelope 
Canyon, zastávka v Monument Valley - oblast obřích skalních masivů a stolových hor, 
mnohokrát použitá v kovbojkách i reklamách
 9. den  NP Mesa Verde (UNESCO) - obrovský komplex skalních obydlí prehistorických 
indiánů pod převisy stolové hory
 10. den  NP Arches - oblast s největší hustotou podivuhodných skalních bran, oblouků 
a oken na světě, výlety k nejslavnějším z nich - Landscape Arch, Delicate Arch, skalní 
útvar Three Gossips (Tři drbny), Dead Horse Point - fantastický výhled na řeku Colorado 
a na NP Canyonlands, klikatící se řeka si za miliony let vyhloubila ve skalnatém terénu 
obrovský kaňon
 11. den  NP Rocky Mountains (Skalisté hory) - nejvýše položená asfaltová silnice  
v USA - Trail Ridge Road - umožňuje průjezd jednou z nejvyšších partií Skalistých hor 
až do výšky 3600 m, poskytuje řadu úchvatných pohledů na okolní čtyřtisícové vrcholky, 
procházka v údolí Colorada, které je zde malým potůčkem, zastávka v sedle
 12.–13. den  přejezd do Cody - městečko známé díky působení W. Codyho (Buffa-
lo Billa), NP Yellowstone (UNESCO) - pozoruhodná sbírka geotermálních jevů - gejzírů 
(nejznámější Old Faithful v oblasti Upper Geyser Basin), vápencových teras (Mammoth 
Hot Springs), bahenních sopek, horkých pramenů a fumarol, ale také líbezná krajina se 
stády bizonů a jiné divoké zvěře, hluboké kaňony a burácející vodopády (kaňon řeky Ye-
llowstone), díky všem těmto atrakcím se Yellowstone stal nejstarším národním parkem 
na světě (r.1872), zastávka na vyhlídce na NP Grand Teton - čtyřtisícové skalní štíty 
vypínající se strmě nad plochým dnem bývalého obrovského ledovcového jezera
 14. den  Salt Lake City - hlavní město Utahu i mormonů s mnoha monumentálními budo-
vami - mormonský chrám a tabernákl, sídlo jednoho z nejlepších světových pěveckých 
sborů, State Capitol
 15. den  NP Bryce Canyon - neuvěřitelné skalní město červenorůžových věží a jehel  
z měkkého pískovce, uzavřené v obrovského amfiteátru, útvary vznikaly po tisíciletí pů-
sobení větru a vody
 16. den  NP Zion - kaňon sevřený kolmými stěnami pískovcových útesů s barvou pře-
cházející od ohnivě rudé po oslnivě bílou, večerní procházka v Las Vegas s mnoha sva-
tebními kaplemi, milióny neonových světel a desetitisíci hazardních hráčů, bulvár Strip
 17.–18. den  NP Joshua Tree - park ležící na rozhraní Coloradské a Mohavské pouště, 

oblast oblých skal a pouští, v nichž kromě chlupatých kaktusů rostou stromové juky, 
podle kterých získal park své jméno, přejezd do Los Angeles - dle zájmu mrakodrapy 
v moderním centru, čínská čtvrť, Hollywood, Čínské divadlo, chodník hvězd, Universal 
Studios, Beverly Hills (lokality se dají pohodlně objet metrem)
 19.–20. den  dle času dokončení prohlídky Los Angeles, ev. nákupy, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), dopravu mikrobusem, ubytování 
(18x hotely, motely - čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím, na řadě míst s bazénem, v re-
cepci většinou k dispozici jednoduchá snídaně), vstupy do většiny NP, průvodce, inform. 
materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  povolení vstupu do USA - ESTA (450 Kč), výlet do Antilopího kaňo-
nu (možno pouze s místní agenturou - cca 75 USD), let vrtulníkem nad Grand kaňonem 
(cca 220 USD), dvoulůžkový pokoj (12 500 Kč/os., při dohodě 4 účastníků), pojištění 
STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

831 26.5.-14.6. 20 dní 73 990 Kč 

832 18.8.-6.9. 20 dní 73 990 Kč
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Havaj nabízí mnohem víc než běžně nabízené exotické pláže a hotely. Minivanem navští-
víme úžasná místa běžnému turistovi skrytá. Projedeme nejkrásnější místa všech čtyř 
hlavních ostrovů a seznámíme se jak s původní polynéskou kulturou, tak i novodobou 
historií. Projdeme se tropickým deštným pralesem s vodopády, byl zde natáčen 
známý film „Jurský park“, budeme obdivovat divoké pobřeží s mohutnými útesy 
a neuvěřitelné válcové vlny Pacifiku, jež se snaží pokořit na vhodných místech 
surfaři. Obdiv zaslouží i majestátní Grand Canyon Pacifiku na ostrově Kauai, 
aktivní vulkány a lávové jeskyně na Big Island, či vysokohorské mlžné lesy se 
stromovými kapradinami, obrovská lávová pole vytvářející „měsíční“ krajinu a 
noční obloha s milióny hvězd třpytících se v krystalicky čistém vzduchu.  

HAVAJSKÉ OSTROVY

 1.–2. den  odlet do Kahului na ostrově Maui (Ostrov údolí), historické velrybářské cen-
trum Tichomoří Lahaina

 3.–4. den  výlet po nejkrásnější klikaté silničce deštným pralesem do města Hana, 
kultovní místo Pi´ilanihale Heiau, procházka po černé a červené pláži, vodopády Wailua  

a Seven Sacred Pools, krátký výlet po vrcholu sopky Haleakala (3055 m) 
 5. den  přelet na ostrov Hawai‘i (Velký ostrov) - historické útočiště pro poražené bo-
jovníky a havajský „skanzen“ Puuhonua o Honaunau, šnorchlování na korálovém útesu, 
nejjižnější bod USA Ka Lae, koupání na černé pláži Punaluu Black Sand Beach, pozoro-
vání želv v přilehlé zátoce 
 6. den  NP Hawai‘i Volcanoes (UNESCO) - sopka Kilauea, kráter Halemaumau, lávová 
jeskyně Thurston Lava Tube, procházka v lávových polích, silnice utopená v lávě Chain 
of Craters Road, petroglyfy Pu‘u Loa, v případě dostupnosti možnost pozorování žhavé 
lávy 
 7. den  možnost vyhlídkového letu vrtulníkem nad sopkou, lávové stromy - procházka 
mezi bizarními lávovými útvary v džungli, „nová země“ Kalapana - lávové proudy z roku 
1986 
 8. den  výjezd na nejvyšší horu Havaje Mauna Kea (4205 m) s mnoha astronomickými 
observatořemi, vyhlídka do údolí Waipio, projížďka džunglí klikatou silnicí severní deš-
tivou částí ostrova 
 9.–10. den  přelet na Kauai (Zahradní ostrov), fakult. let helikoptérou nad kaňony  
a podél rozeklaného pobřeží - jedinečná příležitost spatřit pobřežní scenérie z Jurského 
parku, Grand Canyon Tichomoří - kaňon Waimea 
 11. den  krátký trek po Kalalau Trail podél spektakulárního pobřeží Na Pali, pláž Hana-
kapi´ai - možnost výletu k vodopádu, jeskyně u Waikanoloa  
 12. den  možnost návštěvy světoznámé botanické zahrady National Tropical Botanical 
Garden s bohatou kolekcí tropických rostlin světa, příbojový gejzír Spouting Horn, odpo-
ledne přelet na Oahu (Ostrov setkání), ubytování u legendární pláže Waikiki 
 13. den  domovský přístav americké tichomořské flotily Pearl Harbor - muzeum japon-
ského útoku na USA, památník obětem lodi Arizona, původní ananasové plantáže firmy 
Dole, severní pobřeží s vyhlášenými surfařskými lokalitami Banzai pipeline a Sunset 
 14. den  vyhlídka Nuuanu Pali, japonský chrám Byodo-In v Údolí chrámů, možnost 
návštěvy Polynéského kulturního centra v Laie 
 15. den  prohlídka centra Honolulu - socha krále Kamehameha, královský palác Iolani, 
budova parlamentu, Aloha Tower
 16.–18. den  volný den - možnost nákupů, koupání, krátkých výletů do okolí, nebo 
náročnějšího výletu do deštného pralesa v úbočí Koolau Range, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 30 000 Kč), místní dopravu (minivan  
vč. poplatků za vjezdy do NP, přelety na Havaji včetně tax), ubytování (15x hotel, motel 
nebo penzion,  většinou dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), průvodce, inform. mate-
riály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (15x, 23 000 Kč), povolení vstupu do USA - ESTA 
(450 Kč), let vrtulníkem (od 4 600 Kč), Polynéské kulturní centrum (od 60 USD), pojištění 
STORNO (780 Kč) 

Kód Termín Počet dní Cena

841 23.10.-9.11. 17 dní 94 990 Kč

NEW YORK
Kód Termín Počet dní Cena

851-854  4 termíny 6 dní 36 990/38 990 Kč

NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON
Kód Termín Počet dní Cena

861-863 3 termíny 10 dní 46 990/49 990 Kč
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Zájezd nabízí seznámení s úžasnou přírodou západní Kanady. Navštívíme 
nejvýznamější národní a provinční parky této oblasti. Ve Skalistých horách 

navštívíme parky Robson, Jasper, Yoho, Banff, Kootenay. Úžasné horské 
scenérie, jezera, ledovce, divoké řeky. Při troše štěstí spatříme i divoká 

zvířata  jeleny wapiti, soby karibu, losy, medvědy, aj. V parku Wells 
Gray uvidíme několik vodopádů. Vykoupeme se v termálních vodách 

Radium Hot Springs. Vycházky v parcích Glacier a Revelstoke. 
Navštívíme též úrodné jezerní údolí Okanagan se sady a vinicemi. 

Zavítáme do Calgary, malebného Vancouveru a Victorie.

NÁRODNÍ PARKY  
ZÁPADU KANADY

 1.–2. den  odlet do Vancouveru - malebné město při zálivu Burrard, za nímž se zvedají 
vrcholy Coast Mountains, trh Granville s výběrem ryb, mořských živočichů, sýrů, ovoce, 
Downtown  s Canada Place - kanadský pavilon pro EXPO 86, možnost kruhové vyhlíd-
ky z Harbour Centre Tower (167 m), historická část Gastown s obchůdky, hospůdkami  
a nejstaršími párou poháněnými hodinami na světě Steam Clock, čínská čtvrť se vstupní 
bránou Millenium Gate a Sunjatsenovým parkem - klasická čínská zahrada, procházka 
příjemným Stanley parkem, pole totemů

 3. den  zastávka v Hope na řece Fraser - bývalá obchodní stanice s kožešinami a zlato-
kopecká osada, jeden z nejstarších kostelíků v BK, zastávky v Hell‘s Gate a u Alexandra 
Bridge v kaňonu řeky Fraser, dále podél řeky Thompson a Kamloops Lake do města 
Kamloops - historická železniční budova

 4. den  přes Clearwater do Wells Gray Provincial Park s množstvím vodopádů, vodopád 
Spahats (70 m) a vyhlídka do údolí Clearwater, vodopád Dawson a na závěr 4. nejvyšší 
vodopád Kanady - Helmcken (140 m) na řece Murtle, podél řeky Thompson na sever 
do oblasti Rocky Mountains (Skalisté hory) - domov divokých zvířat (medvědů grizzly, 
baribalů, losů, sobů, jelenů wapiti aj.)

 5. den  vycházka k vodopádu Rearguard, Mount Robson Provincial Park (UNESCO) - 
výhledy na nejvyšší horu kanadských Skalistých hor - Mt. Robson (3954 m), přejezd po 
Yellowhead Highway okolo jezera Moose, vstup do NP Jasper (UNESCO), výlet z Jasperu 
k jezerům Patricia a Pyramide pod horou Mt. Pyramid (2763 m)

 6. den  NP Jasper, přejezd okolo jezera Medicine k nádhernému jezeru Maligne - plavba 
lodí ke Spirit Island, cestou zpět procházka kaňonem Maligne, dle zájmu výjezd lanov-
kou na horu Whistlers (2181 m)

 7. den  po vyhlídkové Icefields Parkway, zastávky u vodopádů Athabasca, Sunwapta 
a Tangle, oblast obrovského ledového pole Columbia Icefield, návštěvní centrum, vy-
cházka ke splazu ledovce Athabasca, Sunwapta Pass (2035 m) a vjezd do NP Banff 
(UNESCO), Bow Pass (2068 m), krátká túra k vyhlídce na nádherné smaragdově zbar-
vené Peyto Lake

 8. den  NP Yoho (UNESCO), Natural Bridge, vycházka u Emerald Lake (Smaragdové 
jezero), výhled k hoře Mt. Burgess, známé nálezy kambrických fosilií (přes 500 mil. let), 
vodopád Takakkaw (384 m, 2. nejvyšší vodopád v Kanadě), spirálové železniční tunely 
pod sedlem Kicking Horse Pass (1650 m) jsou technickým unikátem, zpět v NP Banff, 
výhled na Castle Mt., procházka vapencovým kaňonem Johnston s vodopády Lower  
a Upper Falls

 9. den  NP Banff - procházka kolem nádherného Lake Louise s luxusním hotelem Cha-
teau Lake  Louise a výhledem na Mt. Victoria (3459 m) s ledovcem Victoria, výstup oko-
lo Lake Mirror k Lake Agnes (okruh celkem cca 7 km, případně na vyhl. Little Beehive,  
9 km), vycházka u Lake Moraine v údolí Valley of the Ten Peaks, večer příjemné Canmore 
pod masivem Three Sisters

 10. den  městečko Banff na řece Bow, nádherné Cascade gardens, luxusní Banff Springs 
hotel z r. 1888, Cave and Basin National Historic site - bývalé lázně, horké sirné prame-
ny, zde se zrodil systém ochrany kanadské přírody, areál Upper Hot Springs, dle zájmu 
lanovkou na vyhlídkový Sulphur Mt. (2281 m), vycházka ke skalním útvarům (hoodoos)

 11. den  Calgary - Heritage Park Historical Village (skanzen) s budovami z přelomu 19.-
20. stol., jízda historickým vlakem, procházka centrem, Olympic Plaza, malebná pěší zóna 
nad kterou ční vyhlídková věž Calgary Tower (191 m), subtropické Devonian gardens

 12. den  přejezd do NP Kootenay (UNESCO) - Vermilion Pass (1637 m) je kontinentál-

ním rozvodím a hranicí mezi Albertou a BK, vycházka nad pískovcovým Marble kaňonem 
a k okrovým jezírkům Paint Pots, sjezd z hor do Radium Hot Springs - koupání v termá-
lech (40 °C), údolím řeky Columbia do Goldenu

 13. den  přejezd do NP Glacier, Rogers Pass (1327 m), túra pod ledovec Illecillewaet  
s vyhlídkou na vodopád (celkem cca 8 km), Hemlock Grove - pralesní stezka mezi obřími 
jedlovci, NP Mount Revelstoke - výjezd k vrcholu Mt. Revelstoke (1938 m), lehká túra 
květnatými loukami, úžasné výhledy z vrcholu na okolní hory a přehradní jezero Revel-
stoke na řece Columbia, okolo jezera Okanagan s vodní příšerou Ogo-Pogo do Kelowny

 14. den  Kelowna - ráno lehký výstup na vyhlídku ve svahu hory Knox Mt., průjezd úrod-
ným údolím  Okanagan s vinicemi a sady, zastávka ve winery, nákup ovoce od místních 
farmářů, příjemné město Penticton - vysloužilý kolesový parník, relax a koupání na pláži 
jezera Okanagan, Princeton 

 15. den  Manning Provincial Park - vycházka po Sumallo Grove, Cascade Lookout - vy-
hlídka na okolní hory, které tvoří obří amfiteátr, historická obchodní stanice Fort Lan-
gley, návrat do Vancouveru

 16.–17. den  plavba trajektem z Tsawwassenu mezi ostrovy v průlivu Georgia, malebné 
hl. město Britské Kolumbie - Victoria, budova parlamentu, luxusní hotel Empress, měst-
ský Beacon Hill park s jezírky, sochou legendárního běžce Terryho Foxe a  nultou mílí 
Transcanadian Hwy, výhled přes průliv na vrcholy pohoří Olympia v USA, úžasné zahrady 
Butchard, návrat do Vancouveru

18.–19. den  odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 22 000 Kč), dopravu (mikrobus, 2x trajekt, 
MHD), ubytování (17x hotely, motely - čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím), vstupy do 
NP, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 

  Cena nezahrnuje  povolení vstupu do Kanady - ETA (200 Kč), dvoulůžkový pokoj 
(17x, 12 000 Kč/os. při dohodě 4 účastníků), lanovky, plavbu lodí po Maligne Lake  
(cca 77 CAD), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

871 17.6.-5.7. 19 dní 75 990 Kč
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NP Jasper

Calgary
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KANADA

Vancouver

Toronto
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vodopády
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Ottawa

Velká cesta Kanadou od východu na západ. 
Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto, Velká 
kanadská jezera, Niagárské vodopády, 
Calgary, národní parky Skalistých hor 
Banff a Jasper, Vancouver.

VELKÁ CESTA 

KANADOU

 1.–2. den  odlet do Quebec City (UNESCO) - jedno z nejstarších měst na sever od Mexi-
ka ležící na řece Sv. Vavřince, impozantní hotel Chateau Frontenac, Parlament, městské 
hradby aj., mohutné Montmorenské vodopády (83 m), legendami opředená poutní ba-
zilika S. Anne de Beaupré 
 3. den  průjezd přes Laurentinskou vysočinu, NP Jacques-Cartier, Charlevoixský me-
teoritický kráter, přes pitoreskní Baie Saint-Paul do fjordu Saguenay - nejpopulárnější 
místo na pozorování velryb v celé Kanadě, podvečer romantická procházka v Tadoussac 
 4. den  okolo NP Cap de Bon Desir, plavba trajektem přes záliv Saint Laurent do No-
vého Brunšviku, atmosféra prostého života akadských venkovanů, západ slunce v NP 
Kouchibouguac
 5. den  letovisko Shediac, koupání v nejteplejších slaných vodách Kanady, procházka 
písečnými plážemi NP Parlee Beach, přejezd přes most Konfederace na Ostrov prince 
Edwarda, miniaturní metropole Charlottetown - ukázka britské koloniální architektury, 
přirozený přístav ležící na soutoku tří řek, Anne of Green Gable House - prohlídka domu 
inspirovaného známou knihou Anna ze zeleného domu, přejezd trajektem na pevninu
 6. den  jízda pobřežím zálivu Bay of Fundy proslulého svými světově unikátními přílivy 
a odlivy do stejnojmenného NP s bizarními skalními útvary vytvořenými silnými vlnami z 
pískovových útesů, odkryté fosilie mezi korálovými útesy a nekonečné pláže, Frederic-
ton - univerzitní město ležící na břehu majestátní řeky Saint John River
 7. den  přejezd přes nejdelší zastřešený most na světě (390 m) v Hartlandu ke hřmícím 
vodopádům Grand Falls, východní pobřeží zálivu St. Laurent
 8. den  Montreal - prohlídka nejvíce fascinujícího velkoměsta v celé zemi, mix evropské 
tradice a severoamerické moderny, město s tradicí koňských drožek, nespočtem zahrá-
dek francouzských a italských kaváren, pouličními baviči a umělci, olympijský stadion, 
Biodome, botanická zahrada, starý přístav, basilika Notre Dame
 9. den  Ottawa - hl. město Kanady, město muzeí a politiky, Parlament, Národní galerie, 
monumentální plavební kanál Rideau (UNESCO), 202 km
 10. den  Jezero tisíce ostrovů, jízda vyhlídkovou Thousand Islands Parkway jezerní 
oblastí z Kingstonu do Toronta - největší kanadské město, nejnavštěvovanější turistická 
atrakce města Eaton Centre, unikátní nákupní centrum, futuristická stavba City Hall, CN 
Tower, pobřeží Queen´s Quay, Muzeum Bati, fakult. výlet lodí po jezeře Ontario 
 11. den  Niagarské vodopády - prohlídka mohutných vodopádů, možnost výletu legen-
dární lodí Maid of the Mist, výlet do městečka Niagara on the Lake - okouzlující vinařská 
vesnice s atmosférou 19. stol., fakult. plavba tryskovým člunem do peřejí Whirlpool na 
řece Niagara, let helikoptérou či pěší výlet po wine route srdcem kanadského vinařství 
podél poloostrova Niagara, večer odpočinek a ochutnávka vína u vodopádů

 12. den  přejezd do Midlandu, bývalé území indiánského kmene Huronů, historický 
skanzen bělošské misijní stanice Sainte-Marie among the Hurons, Huronské jezero se 
zálivem Georgian Bay

 13. den  vyhlídka z vrcholu Blue Mountain, přejezd na poloostrov Bruce oddělující Hu-
ronské jezero od Georgian Bay, NP Bruce Peninsula, večer příjezd do rybářské osady 
Tobermory

 14. den  návrat do Toronta, přelet do Calgary - večerní město, rozlohou největší v Kana-
dě, dějiště ZOH (1988)

 15. den  přejezd do Rocky Mountains (Skalisté hory), NP Banff (UNESCO) - nejstarší 
park Kanady a třetí nejstarší na světě, procházka v horské přírodě okolí lázeňského měs-
ta Banff, v níž dosud žijí medvědi grizzly, nádherné Cascade gardens, procházka mezi 
skalními útvary (hoodoos), fakult. výlet lanovkou na horu Sulphur (2281 m) s nejvýše 
položenou restaurací v Kanadě  

 16. den  turistika v okolí nádherných ledovcových jezer Lake Louise, Agnes, Moraine, 
v jejichž tyrkysově zbarvené vodě se zrcadlí majestátní štíty, fakult. relaxace v horkých 
pramenech Banff Hot Springs

 17. den  vyhlídková jízda nejkrásnější silnicí na světě Icefields Parkway s častými za-
stávkami, jezero Hector, kaňon Mistaya s výhledy na třitísicové vrcholy, Weeping Wall, 
oblast obrovského ledového pole Columbia Icefield, návštěvní centrum, vycházka ke 
splazu ledovce Athabasca, vodopády Sunwapta a Athabasca, přejezd do města Jasper

 18. den  NP Jasper (UNESCO) - přejezd okolo jezera Medicine k nádhernému jezeru 
Maligne - fakult. plavba lodí ke Spirit Island, vycházka v kaňonu Maligne, možnost jízdy 
nejdelší kanadskou lanovkou na Mt. Whistler (2466 m)

 19. den  přejezd pod nejvyšší horu kanadských Skalistých hor - Mt. Robson (UNESCO, 
3954 m), vyhlídková jízda půvabnou krajinou oblasti Okanagan kaňonem řeky Thompson 
protékající dlouhým jezerem Kamloops Lake, městečko Whistler uprostřed strmých hor 
horského provinčního parku Garibaldi (dějiště ZOH 2010 společně s Vancouverem)

 20. den  Vancouver - Downtown s Canada Place - kanadský pavilon pro EXPO 86, mož-
nost kruhové vyhlídky z Harbour Centre Tower (167 m), historická část Gastown s ob-
chůdky, hospůdkami a nejstaršími párou poháněnými hodinami na světě Steam Clock, 
čínská čtvrť se vstupní bránou Millenium Gate a Sunjatsenovým parkem - klasická čín-
ská zahrada, procházka příjemným Stanley parkem, pole totemů

 21.–23. den  přejezd trajektem na Vancouver Island, největší z ostrovů tichomořského 
pobřeží Severní Ameriky, malebná Victoria - budova parlamentu, luxusní hotel Empress, 
úžasné zahrady Butchard, poslední nákupy, odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místního letu Toronto-Calgary (limit 32 000 Kč), 
dopravu (mikrobus, trajekt), ubytování (21x hotely, motely - čtyřlůžkové pokoje s příslušen-
stvím), vstupy do NP, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

  Cena nezahrnuje  povolení vstupu do Kanady - ETA (200 Kč), dvoulůžkový po-
koj (13 000 Kč/os. při dohodě 4 účastníků), lanovky, plavbu lodí po Maligne Lake  
(cca 77 CAD),  pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

881 20.6.-12.7. 23 dní 94 990 Kč
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Po stopách zlatokopů z doby Zlaté horečky 1898. Pěšky přes Chilko-
otský průsmyk či historickou železnicí k Bennettovu jezeru. Hlavní 

centrum a magnet všech prospektorů Dawson City, Klondike - legen-
dární oblast rýžování zlata. Jízda k nejvyšší hoře Severní Ameriky, 

národní parky Kanady  a Aljašky (Banff, Jasper, Kluane, Denali, 
Wrangell), slavná Alaska Highway. Olympijská velkoměsta Calga-

ry a Vancouver. Ledovce, jezera, termální prameny, divoká zvěř, 
indiánské totemy. Možnost treku přes Chilkootský průsmyk.

KANADA–USA
ALJAŠKA

 1. den  odlet do Calgary v kanadské Albertě, druhé největší město provincie, prohlídka 
města a olympijského areálu (z r. 1988), panorama Skalistých hor
 2.–3. den  průjezd NP Banff (UNESCO) - nejstarší národní park Kanady, lázeňské město 
Banff s panoramatickými Cascade Gardens, Lake Louise - jedno z nejznámějších lyžař-
ských středisek Kanady s nádherným jezerem, NP Jasper (UNESCO), řeka Saskatche-
wan, pěšky nebo terénním autobusem po slavném ledovci Athabasca
 4.–5. den  mohutná řeka Athabasca, jezera, vodopády, dále pod nejvyšší horu kanad-
ských Skalistých hor - Mt. Robson (3954 m), sobi, jeleni, horské kozy, Dawson Creek 
- Nultá míle a Alaska Highway - slavná silnice postavená za 2. světové války, koupání 
v termálních pramenech, Les cedulí, brána Yukonu - Watson Lake na 60. rovnoběžce
 6.–9. den  Skagway a okolí, fakult. třídenní přechod Chilkootského průsmyku na hra-
nicích Aljašky a Kanady (60 km), překonání jednoho z nejobtížnějších míst při cestě 
dobrodruhů za zlatem na Klondike, pro ostatní výlety v okolí Skagway nebo historickou 
železnicí na White Pass
 10.–13. den  NP Kluane (UNESCO) - kolem pobřežního pásu hor s nejvyšší horou Kana-
dy - Mt. Logan (5950 m), zastávka na „Severním Pólu“, kde žije Santa Claus, Fairbanks - 
zlatokopecké město se skanzenem z dob zlaté horečky, Transaljašský ropovod, koupání 
v horkých pramenech, celodenní projížďka divokou přírodou NP Denali (medvědi, karibu, 
vlci, lišky) s nejvyšší horou USA i celé Severní Ameriky - Denali (Mt. McKinley, 6194 m)
 14.–16. den  prohlídka Anchorage - největší město Aljašky, přejezd na poloostrov Ke-
nai, pěší výlet na ledovec v NP Exit, Whittier, Seward, fakult. pozorování velryb, ledovců  
a fjordů z výletní lodi v Prince William Sound
 17.–18. den  NP Wrangell - kolem mohutného, ledovci pokrytého pohoří sopečného 
původu, dosahujícího nadmořské výšky až 5000 m, po silnici Top of the World Highway, 
trajektem přes řeku Yukon do Dawson City - srdce Yukonu z dob Zlaté horečky, leží-
cího na soutoku řek Yukon a Klondike, rýžování zlata na Bonanza Creek, obří rypadla 
- dredge, srub Jacka Londona
 19.–22. den  vycházka v divočině pohoří Tombstone Mountains, Whitehorse - dnešní 
hlavní město Yukonu, koupání v termálních bazénech Takhini Hot Springs, návštěva 
přehradní hráze s kanálem pro tah lososů, odlet z Yukonu a návrat do ČR

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ - BRITSKÁ KOLUMBIE
 21.–23. den  medvědi na silnici č. 37, ledovce, indiánské totemy, potoky, kterými táh-
nou lososi, New Hazelton, Prince George, přívětivou scenérií Britské Kolumbie do jejího 
středu, po Cariboo Highway podél řeky Fraser na jih
 24.–26. den  přes Pobřežní hory do olympijského Whistleru, 70 m vysoký vodopád 
Brandyfwine Falls, dále k pobřeží Pacifiku a podél něj do dějiště ZOH v r. 2010 - kos-
mopolitního Vancouveru, dle mnohých nejkrásnějšího města Severní Ameriky, prohlídka 
města - Stanley Park, Canada Place připomínající Operu v Sydney, Muzeum antropologie 
aj., možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku z Tetřeví hory
 27.–28. den  odlet a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 24 000 Kč), místní dopravu (minivan), ubyto-
vání (8x/10x motely, hotely nebo vybavené sruby - dvou/čtyřlůžkové pokoje s vlastním 
či společným příslušenstvím, 12x/16x vybavené kempy a placená tábořiště - vl. stany), 
vstupy do NP Jasper a Banff, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  dvoulůžkový pokoj (8x/10x, 19 300/23 700 Kč), povolení vstupu do 
USA - ESTA (450 Kč), povolení vstupu do Kanady - ETA (200 Kč), volitelný výlet - Chilko-
otský průsmyk (příplatek 10 890 Kč zahrnuje průvodce, permit pro přechod průsmyku  
a na ubytování ve vl. stanu na tábořištích, vlak po historické yukonské trati Bennett- 
Fraser, ev. Bennett - Carcross), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

891 13.6.-4.7. (10.7.) 22/28 dní 90 790/93 590 Kč
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Zájezd na Aljašku je snem každého milovníka přírody. Nabízíme vám 
ochutnávku toho nejlepšího co se dá zvládnout za 17 dní. Začneme 
v Anchorage, navštívíme poloostrov Kenai, podnikneme plavbu po 
fjordech se sledováním místní fauny. Asi největším zážitkem bude 
pobyt v NP Denali, kde uskutečníme denní výlet místním autobusem. 
Pokud počasí dovolí, budeme obdivovat majestátný masiv nejvyšší 
hory severní Ameriky - Mt. McKinley a pozorovat místní faunu. 
Navštívíme Fairbanks, vykoupeme se v termálech. Podnikneme 
dobrodružnou jízdu po historické McCarthy Road pod svahy 
Wrangell Mountains do bývalého důlního městečka Kennicot.

ALJAŠKA

 1.–2. den  odlet do Anchorage - prohlídka největšího města Aljašky, Muzeum historie  
a umění, Salmon Viwing Area na potoce Ship Creek, Resolution park se sochou J. Cooka  
s vyhlídkou na záliv Cook Inlet a Mt. Susitna, Earthquake park, vycházka po Tony 
Knowles Coastal Trail
 3. den  vyhlídková jízda podél mořského ramene Turnagain Arm, Potter Marsh - vy-
cházka nad bažinami s možností pozorovat ptáky, ev. losy, vyhlídka Beluga Point, Gi-
rdwood, Chugach Mountains - návštěva bývalé zlatokopecké vesničky Crow Creek Mine, 
možnost rýžování zlata ve zlatonosné řece, návštěva Jade muzea s působivou expozicí 
zelených nefritů

 4. den  přejezd na poloostrov Kenai, návštěva městečka Whittier, poblíž se nachází tzv. 
Passage Canal, který je jedním z nejhlubších fjordů ve vodách Prince William Sound, vr-
cholky hor v okolí města jsou přikryté sněhem během celého roku a chladné vody zálivu 
nabízí nezapomenutelné scény odlamujících se kusů ledovce za obrovského třesku do 
oceánu (tzv. telení ledovce), túra k ledovci Portage
 5. den  přejezd přes Moose Pass do přístavního městečka Seward při zálivu Resurrec-
tion Bay s bohatou rybářskou historií, atmosféra městečka je jako vystřižená z wester-
nových filmů, podmořský svět můžete obdivovat v Alaska Sea Life Center, nenáročný 
pěší výlet k ledovci Exit
 6. den  fakult. lodní výlet do NP Kenai Fjords - krajina fjordů se splazy přílivových ledov-
ců, fjordy plné velryb, tuleňů, kosatek, mořských vyder i divokého ptactva nebo výstup 
na působivý Mt. Marathon (921 m) s krásným výhledem na město Seward, odjezd směr 
Anchorage
 7. den  vodopád Thunderbird, athabaská vesnice Eklutna s ruským vlivem - pravoslavný 
kostel sv. Mikuláše, zastávka v Iditarod centru, věnovaném legendárním psím závodům 
a životu musherů, Palmer, pižmoní farma Musk Ox Farm, výjezd na Hatcher Pass v ob-
lasti Talkeetna Mt., výhledy na hory porostlé tundrou,  pozůstatky zlatého dolu Indepen-
dence Mine
 8.–9. den  celodenní přejezd po George Parks Highway, podél trasy železnice Alaska 
Railroad do Healy - vstupní brána do NP Denali, další den celodenní výlet autobusem 
do srdce parku až k jezeru Wonder Lake, cestou možno vidět základní zvířenu Aljašky 
během jednoho dne, při troše štěstí uvidíme stáda soba polárního (karibu), vyskytuje 
se zde medvěd grizzly i medvěd baribal, na horských svazích žije ovce aljašská, při 
jezírkách a mokřinách zase los aljašský krmící se vodními rostlinami, zážitek koru-
novaný výhledem na nejvyšší horu severoamerického kontinentu, na ledem pokrytý  
Mt. McKinley (6194 m) 
 10. den  přejezd přes Nenanu, kde se uzavírají sázky na to, kdy prasknou ledy na řece 
Tanana, Fairbanks - město na řece Chena, chrám Immaculate Conception, Golden Heart 
Park s pomníkem prvním lidem, kteří překročili Beringův pevninský most, Alaskaland  
s muzeem pionýrů, historií zlaté horečky, kolesovým parníkem Nenana aj.
 11. den  Chena Hot Springs - možnost koupání v termálech, vycházka po Angel Rocks 
Trail (okruh 5,6 km), večeře v jedné z hospůdek, kde rádi turistům vykládají, jak z med-
vědů připravují steaky 
 12. den  zastávka v North Pole u domu Santa Clause, průjezd po Richardson Highway 
mezi horstvem Alaska Range, sedlo Isabel Pass (1000 m), výhledy směrem k NP Wran-
gell/St. Elias a k jeho nejvyššímu vrcholu Mt. Blackburn (5376 m), zastávka v Chitině s 
lososími pastmi na řece Copper
 13. den  podíváme se do samého srdce hor, „kde silnice končí a divočina začíná“, jízda 
po historické McCarthy Road do horského centra McCarthy bude zážitkem 
 14. den  výlet po stopách Zlaté horečky, která skončila objevem rozsáhlého naleziště 
mědi, bývalé důlní městečko Kennicott, túra po Root Glacier Trail (2,4 km jedním smě-
rem) s výhledy na ledovce Kennicott a Root  
 15. den  přejezd zpět do Anchorage po Glenn Highway, cestou zastávka na vyhlídce  
u ledovce Matanuska, útvar Lion’s Head
 16.–17. den  poslední nákupy v Anchorage, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 28 000 Kč), místní dopravu (minivan, bus 
v NP Denali), ubytování (15 x motely, penziony, čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím), 
vstupné do NP, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  povolení vstupu do USA - ESTA (450 Kč), lodní výlet do NP Kenai Fjords 
(cca 160 USD), pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

901 14.8.-30.8. 17 dní 93 990 Kč
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Tento program zahrnuje maximum zajímavých míst, která můžete  
v Austrálii navštívit. Z Melbourne pojedeme přes oblast Australských 

Alp a přes Canberru do Sydney. Odtud přeletíme do  Brisbane  
a navštívíme zajímavá místa v okolí vč. ostrova Fraser. Z Brisbane 
dále přeletíme do Cairns a budeme pokračovat oblastí tropických 
pralesů Queenslandu. Odtud můžete podniknout i výlet  na Velký 
bariérový útes. Z Cairns  přeletíme do Alice Springs a navštívíme 

tzv „rudý střed“  s jeho symboly -  posvátnou horu Uluru, Kata 
Tjuta a Kings kaňon. Odtud přeletíme zpět do Melbourne.  

Na závěr cesta po úchvatné silnici Great Ocean Road  
s návštěvou parku NP Port Campbell a dále NP Grampians. 

U podzimního termínu možnost napojení na Nový Zéland. 

VELKÁ CESTA  

AUSTRÁLIÍ

 1.–3. den  odlet do Melbourne - druhé největší australské město a hl. město Victorie 
- Queen Victoria Market, rušná Elizabeth St., budova hl. nádraží, Federation Square, ka-
tedrála sv. Pavla, výhled z mostu přes řeku Yarra na City, odpoledne přejezd do oblasti 
Australských Alp
 4. den  NP Kosciuszko - kraj vombatů, zavalitých horských vačnatců, za příznivého 
počasí vyjedeme z horského střediska Thredbo lanovkou a dále pěšky vystoupíme na 
nejvyšší vrchol kontinentální Austrálie - Mount Kosciuszko (2228 m)
 5. den  prohlídka hl. města Canberra ležícího na březích jezera Burley Griffin, výhled na 
město z věže Telstra Tower (195 m), starý a nový parlament, protestní aboriginská sta-
nová ambasáda, nábřeží s budovami Australského národního muzea a galerie, hodinová 
věž, válečný památník, přejezd do Blue Mountains
 6. den  návštěva NP Blue Mountains - Modré hory (UNESCO) jehož dominantou je ob-
rovský pískovcový kaňon s nejznámějším skalním útvarem Tři sestry, sestup a procház-
ka kaňonem se stromovými kapradinami, pozorování papoušků, vodopády Katoomba 
Falls, bývalé uhelné doly, k návratu z kaňonu možno použít lanovky, přejezd do Sydney
 7.–8. den  Sydney - prohlídka největšího města Austrálie a hl. města Nového Jižního 
Walesu, Královská botanická zahrada, Opera (UNESCO), přístav Circular Quay, most Har-
bour Bridge, The Rocks, Customs House, centrum města s věží Sydney Tower (305 m) 
a její vyhlídkou, čínská zahrada, Darling Harbour, dle zájmu možnost podvečerní plavby 
lodí s výhledem na Operu a City,  možnost návštěvy ZOO, kde kromě koalů uvidíte další 
australská zvířata či nejvyhlášenější pláže Bondi Beach, příp. „lechtivé“ uličky Kings 
Crossu
 9. den  přelet do Brisbane, přejezd na Gold Coast (Zlaté pobřeží), koupání a relax na plá-
žích a v podvečer návštěva surfařské mekky Byron Bay a nejvýchodnější mys Austrálie 
Cape Byron s majákem
 10. den  prohlídka NP Mount Warning - Gondwanské deštné pralesy Austrálie (UNESCO), 
výstup pralesem na sopečný vrchol Mount Warning s úžasnými výhledy na sopečné vr-
choly v blízkém NP Lamington a Border Ranges, možnost osvěžení pod malým vodopá-
dem, Nimbin - malé hippies městečko v oblasti Nové Anglie, kde se jakoby zastavil čas 
v 60. letech, večer možnost koupání na Zlatém pobřeží
 11. den  ráno prohlídka Brisbane - hl. město Queenslandu, centrum s náměstím krále 
Jiřího a  radnicí, nejstarší budova „Větrný mlýn“, výhled na City od řeky Brisbane, Parla-
ment, nádherné parky, odpoledne přejezd do Hervey Bay
 12. den  plavba na Fraser Island (UNESCO) - největší písečný ostrov světa, který téměř 
celý pokrývá NP Great Sandy, jízda terénním vozem, koupání v křišťálově čistém pra-
lesním jezeře Lake McKenzie, jízda po Seventy-Five Mile Beach (75 mílové pláži) podél 
Tichého oceánu, možnost spatřit divoké psy dingo nebo varany 
 13.–14. den  návrat do Brisbane a přelet na sever do Cairns - centrum tropického 
Queenslandu, akvárium, okruh kolem NP Wooroonooran - kraj banánovníkových a ča-
jových plantáží, Cathedral Fig Tree - jeden z největších a nejstarších stromů místního 
pralesa, kráterová jezírka s výskytem ptakopyska, vodopády Milla Milla, dle času park 
Paronela
 15. den  fakult. celodenní výlet lodí k Velkému bariérovému útesu (UNESCO) či na Green 
Island - možnost šnorchlování u korálových útesů a plavání ve vodách Korálového moře 
nebo odpočinek v Cairns s možností koupání v místní laguně, Night Market s širokým 
výběrem exotických pokrmů za skvělé ceny
 16. den  fakult. výlet po scénické železnici z Cairns do Kurandy na Athertonské náhor-
ní plošině, barvitá tržnice, lanovkou zpět nad pralesem a mohutnými vodopády Barron 
Falls v NP Barron Gorge, možnost návštěvy kulturního centra Aboriginců kmene Tja-
pukai (hod bumerangem, hra na didgeridoo aj.)
 17. den  výlet do tropických deštných pralesů sahajících až na nádherné pláže v NP 
Daintree - Vlhké tropy Queenslandu (UNESCO), rozsáhlé plantáže cukrové třtiny, mož-
nost výletu lodí po řece Daintree s výskytem krokodýlů, čajová plantáž, pláže u mysu 
Tribulation, po naučné stezce pralesem a mangrovy, výskyt tabonů a kasuárů
 18. den  odlet z Cairns do Alice Springs v rudém středu Austrálie, návštěva muzea 
létajících doktorů a historické telegrafní stanice, výhled na město z Anzac Hill, velbloudí 

farma, podvečerní soutěska Simpsons Gap se skalními klokany
 19. den  cesta do pouštního MacDonnellova pohoří jež je součástí NP West MacDonnell 
se spoustou roklí a kaňonů s jezírky ke koupání, návštěva impozantní rokle Ormiston 
Gorge vyhloubené říčkou Ormiston Creek, možnost koupání v jezírku v Ellery Big Hole, 
úzká skalní průrva Standley Chasm, porosty cykasů
 20. den  turistika v Kings Canyonu v NP Watarrka, 6 km okruh po hraně kaňonu, nádher-
né výhledy, Garden of Eden, relaxace u bazénu
 21. den  přejezd, výhled na stolovou horu Mt. Connors, symboly Austrálie v NP Ulu-
ru - Kata Tjuta (UNESCO) - pěší výlet Údolím větrů v oblasti Olgas, návštěva místního 
kulturního střediska aboriginského pouštního kmene Anangu, vlastníků zdejšího území, 
kratší túra a západ slunce u monolitu rudé hory Ayers Rock
 22. den  východ slunce nad posvátným Uluru, odjezd na místní letiště a přelet do Mel-
bourne, odjezd směr pobřeží
 23. den  cesta úžasnou pobřežní vyhlídkovou silnicí Great Ocean Road s rozeklanými 
útesy a rozbouřeným Indickým Oceánem, zastávka u historického majáku Split Point  
z 19. stol., přímořské městečko Lorne, přes NP Otway s unikátními pralesy s výskytem 
koaly do NP Port Campbell s gigantickými erozními monolity Dvanáct apoštolů, pískov-
covými fjordy Loch Ard Gorge aj., přejezd do NP Grampians
 24. den  NP Grampians - nejzápadnější výspa Velkého předělového pohoří, kde nalezne-
me nespoutané skalnaté scenérie s vodopády a horskými jezery, hojný výskyt klokanů, 
živoucí skanzen Sovereign Hill ve městě Ballarat, který zobrazuje Austrálii v době zlaté 
horečky v 19. stol., přejezd do Melbourne
 25.–26. den  dopoledne volný program v Melbourne, nákupy, odlet a návrat do ČR nebo 
možné pokračování na Nový Zéland (u podzimního termínu) 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místních letů Sydney-Brisbane, Brisbane-
-Cairns, Cairns-Alice Springs a Ayers Rock-Melbourne (limit 39 000 Kč), místní dopravu 
(klimat. mikrobus a terénní auta na Fraserově ostrově vč. PHM), ubytování (23x motely, 
hotely, hostely, bungalovy - čtyřlůžkové pokoje většinou s příslušenstvím), průvodce, 
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko  
  Cena nezahrnuje  vízum (500 Kč), dvoulůžkový pokoj (při dohodě 4 klientů - 16 000 Kč/os.), 
vstupy do NP a památek, lanovky, vlak, fakult. výlety, pojištění STORNO (780 Kč) 

Kód Termín Počet dní Cena

911 22.2.-18.3 26 dní 119 990 Kč

912 14.10.-8.11. 26 dní 119 990 Kč

913 20.2.-17.3. 2021 26 dní 119 990 Kč
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Tento program zahrnuje výběr těch nejzajímavějších míst Austrálie, které se nám 
nevešly do naší Velké cesty Austrálií I. Začneme tentokrát severním Queenslan-
dem, kde navštívíme korálové ostrovy a prozkoumáme náhorní planinu Atherton 
Tablelands v místním Outbacku. Z Cairns přeletíme do tropického Darwinu, kde 
navštívíme jeden z nejkrásnějších NP Kakadu (UNESCO). Odtud přeletíme do 
Perthu, prohlédneme si nejizolovanější velké město světa a navštívíme ty nej-
zajímavější místa v jeho okolí - Pinnacles Rocks aj. Z Perthu dále přeletíme 
do Adelaide, kde nás čeká ochutnávka těch nejlepších australských vín.  
Z Adelaide přeletíme do Hobartu, hlavního města Tasmánie. Prohlédneme 
si historický Hobart a navštívíme tří nejvýznamnější atraktivity Tasmánie 
- věznici a pevnost Port Arthur, jedinečný NP Freycinet s nádherným záli-
vem Wineglass Bay a NP Cradle Mountain s charakteristicky tvarovanou 
horou, která se stala ikonou Tasmánie. Z Hobartu se přes Melbourne 
nebo Sydney vrátíme zpět do ČR.

VELKÁ CESTA  

AUSTRÁLIÍ II

 1.–2. den  odlet do Cairns - centrum tropického Queenslandu  
 3.–4. den  výlet do Kurandy a k vodopádu Barron Falls, návštěva Coffee Works s ochut-
návkou káv, čokolády a likérů v Mareeba, přejezd na Atherton Tablelands - oblast pěsto-
vání čaje, kávy, banánů, manga, návštěva lokality s výskytem ptakopyska, vodopád Milla 
Milla, unikátní obrovský fikovník Curtain Fig Tree - jeden z největších a nejstarších stro-
mů místního pralesa, návštěva kráterových jezer Eacham a Barrine, vycházka pralesem 
ke stromům kauri, návrat do Cairns - pozorování kolonie netopýrů (kaloňů), procházka 
večerní esplanádou, večeře v místním Night Market s širokým výběrem exotických po-
krmů za skvělé ceny 
 5. den  celodenní výlet lodí k Velkému bariérovému útesu (UNESCO), Green Island nebo 
Fitzroy Island - možnost šnorchlování u korálových útesů a plavání ve vodách Korálového 
moře nebo odpočinek v Cairns s možností koupání v místní laguně, Night Market 
 6.–7. den  odlet do Darwinu a následný přejezd do NP Kakadu (UNESCO) - největší  
a jeden z nejkrásnějších NP Austrálie, starodávné skalní malby v Nourlangie Rock, ná-
vštěva místního aboriginského kulturního centra, kde se dozvíte zajímavosti o životě  
a tradicích místních domorodců kmene Warradjan, plavba po řece Yellow Waters s po-
zorováním krokodýlů, ptactva
 8. den  Pine Creek - malé železniční a důlní muzeum, přejezd do NP Nitmiluk - malebný 
pěší okruh okolo Edith Falls, Katherine Gorge - soustava kaňonů zařezávajících se do 
pískovcových skal, pěší výlet s vyhlídkou do kaňonu
 9. den  přejezd do NP Litchfield, který je plný krásných vodopádů, Florence Falls s mož-
ností koupání v jezírku pod vodopádem, Wangi Falls, uvidíte také obří termitiště, cestou 
zastávka v Batcheloru - Havlik park s miniaturou hradu Karlštejna, Darwin - západ slunce 
na pláži Mindil Beach
 10. den  prohlídka Darwinu - Aquascene s pozorováním obyvatel mořských hlubin při 
přílivu nebo Crocosaurus Cove s pozorováním krokodýlů, návštěva botanické zahrady  
s téměř 2000 druhy rostlin, budova parlamentu, odpoledne odlet do nejodlehlejšího vel-
kého města světa - Perthu (Perth je od nejbližšího lidnatého města Adelaide vzdálen 
2800 km)
 11. den  prohlídka přístavu Fremantle - budova věznice, malebná High St., Round  Hou-
se, plavba ferry na Rottnest Island - pěšky či na kole okolo solných lagun, možnost 
koupání, setkání s unikátními klokany (quokkas), Perth - budova parlamentu, Kings Park 

a botanická zahrada s nádhernou vyhlídkou na město
 12. den  průjezd Swan Valley s vinicemi a cesta do NP Yanchep, kde uvidíme koaly  
a několik druhů papoušků kakadu i jiné ptactvo, dále do NP Nambung k „Pinnacles 
Rocks“ - tisíce vápencových útvarů trčících do výše až 4 metrů, zastávka v Cervantes
 13. den  návrat do Perthu - prohlídka centra města, mincovna Perth Mint, katedrála, 
nákupní pasáž London Court v alžbětinském stylu, odlet do Adelaide
 14. den  přejezd do Adelaide Hills - vyhlídka na město z vrcholu Mt. Lofty (727 m), 
ochutnávka vín z nejlepších vinařských oblastí Jižní Austrálie
 15. den  přímořský Glenelg, Adelaide - prohlídka centra města, katedrála sv. Petra, 
budovy parlamentů, radnice, nám. Victoria, Central Market, pěší zóna Rundle St., večer 
přelet do Hobartu, hl. města Tasmánie
 16. den  prohlídka Hobartu, ležícího u ústí řeky Derwent do Tasmánského moře, přístav, 
procházka parkem kolem budovy parlamentu, historický Salamanca Market a Battery 
Point, prohlídka Hobart CBD, návštěva muzea s exponáty tasmánského vlka a ďábla, 
v podvečer výjezd na Mt. Wellington (1270 m) s nádherným výhledem na Hobart a pří-
padný západ slunce
 17. den  přejezd do bývalé trestanecké kolonie, pevnosti a věznice Port Arthur (UNESCO) 
- prohlídka pevnosti, ruin kostela, plavba k ostrovu Isle of the Dead, cestou zastávky  
v Eaglehawk Neck - úzká šíje, kdysi hlídaná brutálními psisky, Taranna - minizoo s mož-
ností pozorovat ďábla medvědovitého, útesové formace Tasman Arch a Devils Kitchen, 
odpoledne přejezd do nejstaršího NP Tasmánie - NP Freycinet s jednou z nejkrásnějších 
zátok světa Wineglass Bay
 18. den  celodenní pěší výlety v NP Freycinet - nádherné výhledy na Coles Bay  
a Wineglass Bay, možnost koupání, setkání s klokany, zdatnější mohou vystoupit na  
Mt. Amos (454 m) v masivu The Hazards
 19. den  celodenní cesta nádhernou přírodou Tasmánie do NP Cradle Mountain - Lake 
St Clair, cestou zastávky, Ross - městečko zal. Skoty r. 1821, kostelíky, kamenný most, 
Launceston - procházka soutěskou řeky South Esk River - Cataract, Penny Royal park 
s atrakcemi a vodopádem, prohlídka centra, pavilon makaků červenolících v městském 
parku, Sheffield - nástěnné malby na domech, okolo hory Mt. Roland (1231 m)
 20. den  celodenní výlet v překrásné přírodě NP Cradle Mountain - Lake St Clair 
(UNESCO), okruh okolo jezera Dove s výhledem na Mt. Cradle (1545 m ), porosty pan-
dánů, dle zájmu dále okolo Lake Lilla k Wombat Pool a Crater Lake - možnost setkání 
s vombaty
 21.–22. den  scénická cesta nádhernou přírodou a kolem jezer střední Tasmánie, pro-
cházka u jezera Lake St. Clair a prohlídka visitor centra, přejezd do NP Mt. Field - pro-
cházka pralesem  s vodopády  Russell Falls a Horseshoe Falls, stromové kapradiny, obří 
eukalypty, od jezera Lake Dobson túra úžasnou krajinou ledovcových jezer
 23.–24. den  návrat do Hobartu, odlet do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy vč. místních letů Cairns-Darwin, Darwin-Perth, 
Perth-Adelaide, Adelaide-Hobart, Hobart-Sydney/Melbourne (limit 47 000 Kč), místní 
dopravu (klimat. mikrobus), ubytování (20x motely, hotely, hostely, bungalovy - čtyřlůž-
kové pokoje většinou s příslušenstvím), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, 
tričko
  Cena nezahrnuje  vízum (500 Kč), dvoulůžkový pokoj (při dohodě 4 klientů -  
15 000 Kč/os.), vstupy do NP a památek, ferry na ostrov Rottnest, fakult. výlety, pojiš-
tění STORNO (780 Kč)  

Kód Termín Počet dní Cena

921 30.1.-22.2. 24 dní 125 990 Kč

922 28.1.-20.2. 2021 24 dní 125 990 Kč
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Nový Zéland - fantastická země s kouzelnou přírodou. 
Naleznete zde sopečnou krajinu, štíty Jižních Alp včetně 

nejvyšší hory Mt. Cook, mnžství řek, jezer, vodopádů, 
termální oblasti s gejzíry, husté lesy, krásné pláže. Se-

známíte se s původní maorskou kulturou. Navštívíte 
Auckland, Wellington, Christchurch. Cesta pohodlně 

minivanem.

NOVÝ ZÉLAND

 1.–3. den  odlet do Aucklandu, cesta na subtropický Northland
 4. den  Whangarei - památník Parahaki War Memorial s nádhernými výhledy, vodopád 
Whangarei, Glow-worm Caves - prohlídka jeskyně se svítícími červy, přejezd do oblasti 
Bay of Islands - nádherné pobřežní scenérie, zátoka plná ostrovů, Waitangi - místo po-
depsání legendární smlouvy
 5. den  Waipoua Kauri Forest - vycházka mezi největšími stromy jižní polokoule (kauri 
- damaroň australská), Tane Mahuta („Bůh lesa“, 55 m), prales se stromovými kapradi-
nami, Matakohe - Kauri muzeum
 6. den  zastávka v Puhoi - vesnice založená Čechy, Auckland - největší město NZ, 
rozložené mezi šedesáti krátery, Ferry Building, vycházka po Queen Street, vyhlídková 
věž Sky Tower (328 m), akvárium Kelly Tarlton’s Underwater World se žraloky, rejnoky  
a tučňáky, výstup na sopku Mt. Eden (196 m)
 7. den  poloostrov Coromandel - pralesy se stromovými kapradinami, Hot Water Beach 
- vývěr termálních pramenů na pobřeží, vycházka ke Cathedral Cove - scénické pobřeží 
s krásnými plážemi, koupání
 8. den  vulkanická oblast Rotorua - centrum maorské kultury, Bath house (muzeum), 
Polynesian Spa, Ohinemutu - maorská osada s kostelíkem na břehu jezera Rotorua, 
termální rezervace Whakarewarewa - maorská vesnice se sněmovním domem (marae), 
hřbitov, vystoupení maorské taneční skupiny, gejzír Pohutu, termální oblast Waiotapu - 
túra oblastí gejzírů, barevných horkých jezer (Champagne Pool), pramenů, aj., vodopády 
Huka, jízda okolo kráterového jezera Taupo
 9. den  NP Tongariro (UNESCO) - trek v oblasti sopek, jezer a pouští, přechod Tongariro 
Crossing Track (Mangatepopo Hut - Mangatepopo Saddle - Red Crater - Emerald Lakes 
- Ketatahi Hut) 
 10. den  přejezd do hl. města Wellingtonu - Národní muzeum Te Papa, lanovkou na 
vyhlídku, botanická zahrada, parlamentní budovy, Beehive (včelín), katedrála sv. Pavla
 11. den  trajektem přes Cookovu úžinu na jižní ostrov do Pictonu - loď Edwin Fox, fjordy 
Marlborough Sounds, městečko Nelson se zajímavým kostelem a botanickou zahradou
 12. den  průjezd divokým kaňonem Buller, vycházka po nejdelším visutém mostu NZ 
Swing Bridge, Cape Foulwind - scénické pobřeží, útesy, maják, vycházka k tulení kolonii, 
NP Paparoa - vyhlídka na skalní stěny Pancake Rocks ve tvaru palačinek
 13. den  Hokitika - dílny a obchody s maorskými výrobky (jadeit), podél pobřeží pod 
úpatím Jižních Alp, zastávka u jezera Wahapo, NP Westland - vycházka k ledovci Franz 
Jozef, vycházkový okruh okolo „zrcadlového jezera“ Matheson
 14. den  krátká túra k ledovci Fox, vyhlídka Knight’s Point, vodopád Fantail Creek, prů-
smyk Haast (563 m), vyhlídková silnice mezi jezery Wanaka a Hawea, „bláznivý dům“  
a bludiště The Great Maze, městečko Wanaka - nádherný výhled přes jezero k vrcholu 
Mt. Aspiring (3027 m)
 15. den  Kawarau Bridge - bungee jumping, zlatokopecké městečko Arrowtown, Arthur’s 
Point - pro zájemce adrenalinová vyjížďka jet-boatem (tryskový člun) Skippers kaňonem 
po řece Shotover, okolo jezera Wakatipu do Glenorchy - místo natáčení Pána prstenů 
a východisko světoznámých túr, podvečerní Queenstown - lanovkou nebo pěšky na vy-
hlídku Bob’s Peak (446 m) 
 16. den  Queenstown - jedno z nejkrásnějších měst Nového Zélandu, túra v okolí nebo 
vyjížďka historickým parníkem Earnslaw po jezeře Wakatipu, přejezd do Te Anau - vy-
cházka po břehu jezera
 17. den  po Milford Road ke fjordu Milford Sound - přírodní div světa, nezapomenu-
telná plavba lodí mezi skalami a vodopády, monumentální Mitre Peak (1692 m), tulení 
kolonie, podvodní observatoř, Bowen Falls, cestou zpět zastávky - Homer tunel, koryto 
Chasm, Mirror Lakes, podvečer u jezera v Te Anau
 18. den  jízda divokým pobřežím Catlins, Slope Point - nejjižnější místo Nového Zé-
landu, Curio Bay se zbytky zkamenělého lesa, Cathedral Caves, vyhlídka Florence Hill, 
vodopády Purakaunui, večerní vycházka k Nugget Point - scénické pobřeží, kolonie tuč-
ňáků žlutookých
 19. den  Dunedin - náměstí Octagon, katedrála sv. Pavla, nádražní budova s mozaikou, 
univerzita, nejpříkřejší silnice světa Baldwin St., poloostrov Otaga - zahrada Glenfalloch, 

zámek Larnach, Taiaroa Head s kolonií albatrosů, tajemné kulovité balvany Moeraki 
Boulders na pobřeží moře
 20. den  okolo jezera Pukaki do NP Mt. Cook - túra k jezeru Hooker pod nejvyšší horu  
N. Zélandu Mt. Cook (3764 m), vycházka k Tasmánskému ledovci (nejdelší ledovec NZ, 
27 km), jezero Tekapo a kostelík Dobrého pastýře
 21. den  přejezd do Christchurch - anglikánská architektura (dosti zničeno po nedáv-
ném zemětřesení – prohlídka lokality dle možnosti na místě), náhradně budované kon-
tejnerové městečko, muzeum Antarktidy
 22.–23. den  odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 32 000 Kč), dopravu (klimat. mikrobus vč. 
PHM, trajekt mezi ostrovy), 19x ubytování (čtyř/dvoulůžkové chatky a apartmány, cca 
polovina 4l/polovina 2l pokoje), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko    
  Cena nezahrnuje  povolení ETA + turist. poplatek (1 000 Kč), dvoulůžkový pokoj (po celou 
dobu zájezdu - příplatek 9 900 Kč/os.), let helikoptérou z Foxu pod Mt. Cook (cca 300 NZD), 
pojištění STORNO (780 Kč) 

Kód Termín Počet dní Cena

931 25.1.-16.2. 23 dní 89 990 Kč

932 7.11.-29.11. 23 dní 89 990 Kč

933 14.11.-6.12. 23 dní 89 990 Kč

934 16.1.-7.2. 2021 23 dní 89 990 Kč
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Kdo by neznal knihu Miroslava Stingla - Neznámou Mikronésií. Neznámou ale pro nás tato 
oblast zůstává stále Během celého zájezdu si užijeme dostatek nádherných pláží s možností 
jedinečného šnorchlování, ale všude, kde to bude možné, budeme podnikat krátké poznávací 
výlety a také se seznámíme s nejzajímavějšími archeologickými památkami Pacifiku. Např. 
s tisíci obřích kamenných mincí na ostrově Yap. Během pobytu na Palau navštívíme ostrov 
Babeldaob s vodopády, plážemi i tajemnými kamennými monolity a také skupinku ostrovů 
Rock Islands s báječnou šnorchlovací lagunou. Poznáme také největší z mikronéských 
ostrovů - Guam, patřící USA.

NEZNÁMOU MIKRONÉSIÍ 
PALAU, YAP, GUAM

 1.–3. den  odlet do Kororu, do státu Palau - prohlídka města, návštěva Národního 
muzea, ukázka tradičního domu „bai“, Etpisonovo muzeum - největší sbírka tradičního 
palauského umění, unikátní skleněné mince (kluk, brak,…), akvárium s ekosystémem 
korálových útesů

 4. den  výlet do severní části neskutečné ostrovní říše Rock Islands (UNESCO) - smarag-
dová scenérie s desítkami vápencových ostrůvků hřibovitých tvarů, pokrytých zelenou 
džunglí, ostrovy jsou domovem slanovodních krokodýlů, ledňáčků, volavek či kaloňů, 
potopená japonská stíhačka Zero, Milky Way - můžete se celí pomazat absolutně jem-
ným bílým pískovým blátem a pak ho zase spláchnout, šnorchlovací zastávky, bohatý 
korálový svět, nezapomenutelné šnorchlování v unikátním Jellyfish Lake plném žlutých 
nežahavých medúz, skalní brána Coral Arch

 5. den  výlet autem na ostrově Babeldaob - největší na Palau a druhý největší v Mikro-
nésii, projedeme celé východní pobřeží a bude nás zajímat historický odkaz Palauanů, 
navštívíme tradiční dům  „bai“ v Airai (nejstarší na Palau, přes 200 let), uvidíme válečné 
kanoe, tajemné archeolog. naleziště Badrulchau s 37 kamennými monolity neznámého 
původu a účelu (některé až 5 tun těžké), kamenná rakev ve vesnici Ollei, relaxace na plá-
ži, Melekeok - vládní budova v Ngerulmudu, záhadné kameny Odalmelech Stone Faces, 
výstup lesem k dalšímu tradičnímu domu „bai“ s erotickými motivy
 6. den  západní stranou ostrova Babeldaob, půvabné vodopády Ngatpang - přechod 
řeky nad vodopády a vodní masáž pod nimi, největší vodopády Mikronésie  - Ngardmau, 
možnost koupele v přírodním bazénku na řece při cestě k vodopádům, stará japonská 
železnice a rozpadávající se lokomotiva u bývalého lomu na bauxit, v porostu četné 
láčkovky, stezkou k největšímu mikronéskému jezeru Ngardok - přírodní rezervace s 
populací krokodýla mořského, množství ptáků, návrat do Kororu
 7.–8. den  dvoudenní volno možno využít podle svých představ - nádherný šnorchlovací 
výlet na jih od Rock Islands, German Channel, zastávka Big Drop Off - hrana hlubokého 
útesu s neskutečným množstvím ryb všech druhů a barev u ostrova Ngemelis, další 
zastávka u kolonie obřích ústřic, dále možnost plavby na ostrov Peleliu - dějiště jedné  
z nejkrvavějších bitev v Pacifiku, americké a japonské tanky, japonské úkryty i jejich veli-
telství, americké i japonské památníky, muzeum, relaxace na krásné pláži Orange Beach, 
kde začala invaze, ev. odpočinek v Kororu, jízda na mořském kajaku, atd.  
 9. den  noční přelet na Guam - největší ostrov Mikronésie, patřící USA, prohlídka  
hl. města Hagatňa - Plaza de Espaňa, katedrála - bazilika Dulce Nombre de María, nej-
známější pozůstatek kultury původních Chamorrů - kameny latte, Guvernérův palác, ne-
patrné pozůstatky pevnosti Santa Agueda s výhledy na tyrkysové vody zálivu, odpoledne 
možnost odpočinku na dlouhých plážích zálivu Tumon Bay, podvečerní vyhlídka Dvou 
milenců, možnost návštěvy zdejších shopping mallů, noční odlet na Yap
 10. den  Yap (Mikronésie), Colonia - hl. město ostrova, muzeum pod širým nebem, 
půlhodinový výstup na nejvyšší horu s výhledy na lagunu, chlebovníky, keře noni, první 
stará kamenná cesta, guvernérův dům, kostelík, pěšky do vesnice Balabat - nádherná 
ulice obřích kamenných mincí (fei) vysekaných z aragonitu a dopravených po moři  
z palauských ostrovů, mužské shromažďovací domy (falu), terasy, kamenná cesta
 11.–12. den  výlet lodí po laguně i za její hranice, šnorchlování v místě, kde se o mělké 
dno moře čistí obrovské manty, šnorchlování uvnitř laguny s korály a barevnými rybka-
mi, další den výlet do jižní části ostrova Yap - uvidíme sestřelená letadla, další sbírky ob-
řích kamenných mincí, půvabné tradiční dřevěné setkávací domy, staré kamenné cesty, 
výlet na sever od Colonie na ostrov Gagil-Tomil, večer přesun na letiště, odlet na Guam 
 13. den  Guam - výlet do jižní, nejkrásnější části Guamu, japonská obří děla u Piti, vyhlíd-
ka na záliv Sella Bay, starý španělský most, výstup na poutní horu Jumullong Manglo, 
půvabná vesnice Umatac s Magellanovým pomníkem a pevností nad zátokou, skalní 
útvar Bear Rock, největší vodopády Talofofo Falls 
 14.–16. den  odpočinek na plážích a v teplých vodách zálivu Tumon Bay, poslední 
šnorchlování a nákupy, odlet a návrat do ČR 

  Cena zahrnuje  letenky a let. taxy vč. místních letů Palau-Guam, Guam-Yap a Yap-
-Guam (limit 51 000 Kč), místní dopravu (taxi, auta, lodě), ubytování (12x hotely či 
apartmány - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), lodní výlet na Rock Islands a na 
Yapu, pronájem aut (dvoudenní v Kororu, denní na Yapu, dvoudenní na Guamu), průvod-
ce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
  Cena nezahrnuje  povolení vstupu na území USA (Guam) - ESTA (450 Kč), jednolůž-
kový pokoj (13 900 Kč), odletové taxy (Palau - 50 USD, Yap - 20 USD), pojištění STORNO 
(780 Kč)  

Kód Termín Počet dní Cena

941 13.3.-28.3. 16 dní 102 990 Kč

942 12.3.-27.3. 2021 16 dní 102 990 Kč
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Exotika na druhé straně zeměkoule. Pojeďte s námi 
navštívit jeden z cestovatelských snů - Společen-

ské ostrovy, Tahiti. Navštívíme postupně šest 
ostrovů - Tahiti Nui, Mooreu, Huahine, Raiateiu, 

Bora Bora a Maupiti. Okouzlí vás bělostné 
pláže, azurové laguny, horská panoramata  

i polynéská kultura.

FRANCOUZSKÁ 
POLYNÉSIE

 1.–2. den  odlet z ČR, přílet do Papeete - hl. město Tahiti i celé Franc. Polynésie, nám. 
Toata (korálový stůl) - divadlo pod širým nebem, evangel. kostel, Muzeum Tahiti, park 
Bougainville, parlament, prezidentský palác, centrum Vaima, katedrála, tržnice Marché 
se stánky s ovocem, rybami, Place Vaiete s rychlým občerstvením (roulottes)
 3. den  lodí přes Měsíční moře na ostrov Moorea - přístav Vaiare, Afareaitu, vodopády, 
marae Umarea, vesnice Maharepa, Cookova zátoka, Paopao, zátoka Opunohu, Papetoai 
- osmiboký kostel, údolí Opunohu, vyhlídka Belvédére, marae Titiroa a Afareaito, plantá-
že (ananas, vanilka, mangovníky, kávovníky, kakaovníky, taro)
 4. den  túra Vaiare-Paopao, výlet do laguny - krmení žraloků a plavání s rejnoky, mož-
nost návštěvy polynéské vesnice Tiki (kulturní centrum)
 5.–6. den  přelet na ostrov Huahine, Fare, Maeva - největší komplex marae na Spole-
čenských ostrovech u jezera Fauna Nui, výstup k marae Tefano s mohutným banyánem,  
ev. až na vrchol kopce Matareia - výhled na lagunu a korálový útes, lov ryb do kamen-
ných pastí v průlivu, Faie - tůň s posvátnými modrookými úhoři, perlová farma na laguně, 
vyhlídka Belvédére s pohledy na zátoky Maroe a Bourayne, případně zemědělská farma 
Eden Parc, ev. krásné opuštěné pláže na menším ostrovu Huahine Iti, marae Anini, dále 
fakult. možnost výletu motorovou lodí - azurová laguna a opuštěné bílé pláže
 7.–8. den  odlet na ostrov Raiatea, Uturoa - druhé největší město ve Franc. Polynésii, 
okruh okolo ostrova, zátoka Faaroa, Opoa, marae Taputapuatea - nejvýznamnější ma-
rae v celé Franc. Polynésii, vyhlídka Belvédére, vodopády, možnost výšlapu za vzácnou 
květinou tiare ap
 9.–10. den  odlet na ostrov Bora Bora - plavba katamaránem z letiště (Motu Mute) 
přes lagunu na pobřeží ostrova, hl. vesnice Vaitape - památník Alainu Gerbaultovi (první 
jachtař, který překonal bez zastávky Atlantik, 1923), kostelík, náměstí s fotbalovým hřiš-
těm, okruh kolem ostrova Bora Bora (32 km), nejkrásnější pláže Matira, výstup k baterii 
pobřežních obranných děl ze II. světové války, Anau - jedna z nejstarších osad na Bora 
Bora, marae Fare-Opu a Taianapa, možnost výstupu přes sady, kaštanové háje na vrchol 
Pahia (649 m) - nádherná vyhlídka na Společenské ostrovy
 11.–12. den  výlet lodí (ev. letecky) na ostrov Maupiti - jediný ostrov odolávající vý-
stavbě hotelových komplexů, pěšky nebo na kole okolo ostrova (10 km), údolí Haranaie  
s petroglyfy, možnost výstupu na Mt. Hotu Paraoa (250 m), pláž Tereia s mělkou lagu-
nou, marae Vaiahu, letecký návrat na ostrov Tahiti 
 13. den  okruh po ostrově Tahiti Nui - hrobka krále Pomara V., zátoka Matavai (poprvé 
zde přistála loď Dolphin pod vedením kpt. Wallise r. 1767, později Bligh, Cook), mys 
Point Vénus s majákem, mořské gejzíry (blow holes), nádherné vodopády Faarumai, 
Arahoho, Papeari - botanická zahrada s galapážskými želvami, muzeum P. Gauguina  
(v případě otevření), jeskyně Maraa, rekonstr. marae Arahurahu s tiki
 14.–16. den  odlet z Papeete a návrat do ČR

  Cena zahrnuje  letenku a let. taxy (limit 40 000 Kč), místní dopravu (bus, truck, 
minivan, taxi, loď, dle zájmu možnost variantně kola na ostrovech Moorea, Huahine, 
Bora Bora, Maupiti), místní lety Moorea-Huahine, Huahine-Raiatea, Raiatea-Bora-Bora, 
Bora Bora-Maupiti a Maupiti-Tahiti vč. tax (limit 11 500 Kč), plavbu lodí na Mooreu, výlet 
na lagunu s krmením žraloků, plaváním s rejnoky a šnorchlováním na ostrově Moorea, 
ubytování (12x turist. hotely, penziony, chatky, bungalovy - dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko 
  Cena nezahrnuje  jednolůžkový pokoj (18 000 Kč), povolení vstupu do USA - ESTA (450 Kč), 
pojištění STORNO (780 Kč)

Kód Termín Počet dní Cena

951 21.3.-5.4. 16 dní 121 990 Kč

952 14.11.-29.11. 16 dní 121 990 Kč

953 20.3.-4.4. 2021 16 dní 121 990 Kč 

OCEÁNIE | POZNÁVACÍ | EXOTIKA

Bora Bora

Raiatea
Huahine

Papeete

TAHITI

Tahiti Nui

Maupiti

Moorea
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INFORMACE SMLOUVA O ZÁJEZDU / POTVRZENÍ ZÁJEZDUPŘIHLÁŠKA

CK KARAVELA S. R. O.
Petrohradská 10, 101 00 Praha 10, tel./fax: 271 745 237, tel. 271 747 985, 603 466 
895, e-mail: karavela@karavela.cz, www.karavela.cz 
se sídlem: Smetanova 894, 539 01 Hlinsko 
IČO: 28853849, DIČ: CZ28853849 / HK Rg. C 31087 
Bankovní spojení: KB Praha 10, č.ú. 107-3301450287/0100

Pořadatel / spolupořadatel Provizní prodejce

Jméno, příjmení, titul (přesně podle pasu)

Trvalé bydliště

Kontaktní adresa

Rodné číslo

Telefon

PSČ

PSČ

Pas číslo

Mobil

Platnost do

E-mail

ZÁKAZNÍK / OBJEDNATEL

DALŠÍ PŘIHLAŠOVANÉ OSOBY

ZÁJEZD

Jméno, příjmení, titul

Jméno, příjmení, titul

Jméno, příjmení, titul

Jméno, příjmení, titul

Trvalé bydliště

Trvalé bydliště

Trvalé bydliště

Trvalé bydliště

Telefon

Telefon

Telefon

Telefon

Rodné číslo

Rodné číslo

Rodné číslo

Rodné číslo

PSČ

PSČ

PSČ

PSČ

Mobil

Mobil

Mobil

Mobil

Pas číslo

Pas číslo

Pas číslo

Pas číslo

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail

Platnost do

Platnost do

Platnost do

Platnost do

Destinace

Doprava

Jazyk v němž se služby cestovního ruchu nabízejí      Český (ev. slovenský) jazyk

Typ ubytování

Zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu

Termín

Kód

Počet dní Počet ubytování

Místo odjezdu

Stravování
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CENA ZÁJEZDU

DALŠÍ PODMÍKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDU

Základní cena

Variabilní symbol pro identifikaci platby

- pojištění storna

Zvláštní požadavky klienta bez právního nároku

Předpokládaná doba na zajištění víz

- jiné

Platnost pasu - minimálně 6 měsíců po vycestování z destinace

Příplatky - vízum

Dárek – tričko velikost (uveďte počet dané velikosti)  S  M L XL XXL

- samostatný pokoj

Nejnižší počet osob k uskutečnění zájezdu

Očkování povinné

- jiné

Pas předat na zajištění víz nejpozději do

Sleva - dle bodu a)  b)  c)  d)  e)    v Kč

Záloha (hotovost / převod) splatnost do

Fakultace cca

Cena celkem

Doplatek (nejpozději 30 dnů před odj.) splatnost do

Nejvyšší počet osob ve skupině

Očkování doporučené

Spropitné cca

Vstupy cca

V                       dne      V                        dne

Podpis CK (prodejce)       Podpis zákazníka

Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením zájezdu proti zaplacení 
storno poplatku, jehož výše je stanovena pořadatelem zájezdu (CK Karavela s.r.o.) ve 
všeobecných smluvních podmínkách.

Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit pořadateli, že se zájezdu 
místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení 
se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení se musí doručit nejméně 7 dní 
před odjezdem na zájezd. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že 
souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu/potvrzení zájezdu. Původní a nový zákazník 
společně a nerozdílně zodpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního 
poplatku podle smlouvy, popřípadě prokazatelných nákladů spojených s překnihováním. 
V jistých případech nelze záměnu provést (nemožnost vyřídit vízum v krátké lhůtě).

CK Karavela s.r.o odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního 
ruchu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.

Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, ideálně 
na místě samém. Pokud závadu nelze odstranit na místě má zákazník nárok na slevu. 
Pokud nebude možné vypořádání dohodou, budou vzniklé spory s konečnou platností 
řešeny obecnými soudy ČR.

V ceně většiny zájezdů je zahrnuto cestovní pojištění. Toto pojištění je poskytováno na zá-
kladě smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnou a.s. (produkt TURISTA). Pojištění zahrnuje: 
léčebné výlohy v zahraničí, kryjící náklady až do výše 6 000 000 Kč (Svět), ev. 3 000 000 Kč 
(Evropa), úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění zavazadel (Svět – 
50 000 Kč, Evropa – 20 000 Kč). Klienti nad 70 let věku mají pojištění bez příplatku. Možné 
pojištění stornopoplatků do výše 100 000 Kč (Svět, poplatek 780 Kč) a do výše 15 000 Kč 
(Evropa, poplatek 120 Kč). V případě storna je plnění pojišťovnou ve výši 80 %.

Pojištění CK proti úpadku zajišťuje Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Pobřežní 
665/23, Praha 8, info@cpp.cz, tel. 957 444 555.  Na tento subjekt se zákazník může 
obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

Kontakt na zástupce pořadatele pro zákazníka v nesnázích/oznámení vady zájezdu: 
Petr Modráček a  Ing. Jitka Coníková, 00420 603 466 895, e-mail: karavela@karavela.cz.

Podpisem této smlouvy o zájezdu/potvrzení o zájezdu vstupuje zákazník do smluvního 
vztahu s CK Karavela s.r.o. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou informace obsa-
žené v nabídce zájezdu a také všeobecné obchodní podmínky. Zákazník svým podpisem 
smlouvy o zájezdu osvědčuje že:

a) se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami CK, které tvoří nedílnou sou-
část smlouvy o zájezdu, že s těmito podmínkami seznámil i ostatní cestující a že s nimi 
všichni zákazníci souhlasí,

b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu (katalog, www.karavela.cz),

c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku, 

d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů 
pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb,

e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včet-
ně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení,

f) mu byl předán kontakt na zástupce pořadatele,

g) se seznámil s podmínkami cestovního pojištění

INFORMACESMLOUVA O ZÁJEZDU / POTVRZENÍ ZÁJEZDU PŘIHLÁŠKA
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Smlouva o zájezdu/potvrzení zájezdu se uzavírá mezi Cestovní kanceláří Karavela (dále 
jen „pořadatel“) a zákazníkem. Smlouva může být uzavřena přímo s pořadatelem (tour-
operátorem) nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (prodejce). Pořadatel se 
zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou 
cenu. 

1. PODMÍNKY REALIZACE ZÁJEZDU 
Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Pořadatel 
je povinen informovat zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního 
počtu zákazníků nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Realizace zájezdů je podmí-
něna minimálním počtem zákazníků následovně: letecké zájezdy 7-8. U většiny zájezdů 
je max. počet zákazníků ve skupině 16.

2. CENA ZÁJEZDU 
Cena zájezdu je smluvní cenou mezi zákazníkem a pořadatelem a zahrnu-
je vždy vyjmenované položky ve smlouvě o zájezdu/potvrzení zájezdu. Zálo-
hu ve výši minimálně 30 % z ceny zájezdu je třeba uhradit při uzavření smlouvy  
o zájezdu/ potvrzení zájezdu, doplatek pak nejpozději 30 dnů před odjezdem zájezdu 
nebo poskytnutím služeb. Bez úplného zaplacení nemá zákazník nárok na poskytnutí 
služeb. Maximální výše zálohy je většinou 20 000 Kč (u zájezdů do Jižní Ameriky a na 
Nový Zéland minim. 30 000 Kč, do Austrálie 40 000 Kč, Oceánie minim. 50 000 Kč vzhle-
dem k cenám letenek, případně i u dalších zájezdů kde cena letenky přesahuje částku  
20 000 Kč je záloha rovnající se ceně letenky). V případě uzavření smlouvy ve lhůtě 
kratší než 30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen 
uhradit 100 % celkové ceny zájezdu. 

3. POVINNOSTI POŘADATELE PŘI UZAVŘENÍ  
SMLOUVY O ZÁJEZDU/POTVRZENÍ ZÁJEZDU 
Pořadatel informuje zákazníka o tom zda si kupuje zájezd či spojené cestovní služby  
a o způsobu právní ochrany zákazníka, předává mu informace k zájezdu - předsmluvní 
podmínky. Poté je možné sepsat smlouvu o zájezdu/potvrzení zájezdu. Po vyplnění ob-
drží každá ze smluvních stran po jednom exempláři se stejnou platností. Zákazník svým 
podpisem smlouvy o zájezdu/potvrzení zájezdu stvrzuje, že se seznámil se skutečností, 
že si kupuje zájezd, s předsmluvními informacemi (informace k zájezdu) a všeobecnými 
podmínkami. Dále se způsobem uplatnění svých nároků plynoucích z porušení právní 
povinnosti pořadatele a s bezpečnostní situací v oblastech, kam je zájezd pořádán. 
Pořadatel taktéž zákazníkovi vydá doklad o svém pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb  
Pořadatel je povinen nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníko-
vi písemně konečné informace (pokyny k zájezdu) a informovat o všech skutečnostech, 
které jsou pro zákazníka důležité a které jsou pořadateli známy. Je-li smlouva uzavřena 
v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí pořadatel svoji povinnost splnit 
již při uzavření smlouvy o zájezdu/potvrzení zájezdu. 

4. ZMĚNA PODMÍNEK SMLOUVY O ZÁJEZDU/POTVRZENÍ ZÁ-
JEZDU 
Je-li pořadatel nucen z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmín-
ky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy/potvrzení o zájezdu. Pokud 
zákazník do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu od smlouvy neod-
stoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Pořadatel je oprávněn provést účelné 
programové změny, zejména z důvodů bezpečnostních, organizačních či klimatických 
(např. jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů). 
Tyto programové změny činí pořadatel zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh 
zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena 
zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje pořa-
datel zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo 
odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné 
(významná úprava programu či trasy zájezdu, týkající se více než 20 % doby jeho trvání). 
Pořadatel je oprávněn zvýšit cenu zájezdu při pozdním přihlášení zákazníka či v případě 
vyšší ceny letenky než je stanovený limit na cenu letenky. Zákazník doplácí rozdíl mezi 
skutečnou cenou letenky a stanovenou limitní cenou letenky. Zákazník nemusí souhla-
sit se změnou smlouvy a může od smlouvy odstoupit bez sankcí. Lhůta pro odstoupení 
je 5 kalendářních dní. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě/potvrzení zájezdu ne-
smí být zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu. Před zahájením zájezdu může 
zákazník písemně oznámit pořadateli, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba  
v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává 
zákazníkem. Oznámení se musí doručit nejméně 7 dní před odjezdem na zájezd. Ozná-
mení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou  
o zájezdu/potvrzení zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně zodpovída-
jí za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle smlouvy, popřípadě 
prokazatelných nákladů spojených s překnihováním. 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU/POTVRZENÍ ZÁJEZ-
DU
a) ze strany pořadatele 

Pořadatel může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu/potvrzení zájezdu odstou-
pit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem. 
Odstoupí-li pořadatel od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti 
zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit pořadateli níže stanovené odstupné a pořada-
tel je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu podle 
zrušené smlouvy o zájezdu. Odstoupil-li zákazník od smlouvy z důvodu, že nesouhlasí 
se změnou smlouvy dle čl. 4, nebo zrušil -li pořadatel zájezd z jiného důvodu než pro 
porušení povinnosti zákazníkem, nabídne pořadatel zákazníkovi náhradní zájezd celkově 
odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li pořadatel takový zájezd 
nabídnout, nebo vrácení již uhrazené částky. Zruší-li pořadatel zájezd ve lhůtě kratší než 
20 dnů před jeho zahájením, je povinen uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny 
zájezdu. Pořadatel se může zprostit odpovědnosti za škodu a 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 mimořádné ne-
předvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli. Realizace zájez-
dů je podmíněna minimálním počtem zákazníků dle článku 1 této smlouvy. 

b) ze strany zákazníka 
Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek stanovených touto smlouvou. 
Od-stoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je zákazník povinen zaplatit pořadateli níže 
stanovené odstupné a pořadatel je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel 
na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu/potvrzení zájezdu. Informace  
o odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka musí být podána v písemné podobě. Po-
kud zákazník odstoupí od smlouvy o zájezdu z důvodu obav z nenadálých situací v ob-
lasti, kam je zájezd pořádán, např. ojedinělých ozbrojených loupeží, teroristických útoků, 
dopravních nehod atd., je povinen hradit odstupné dle čl. 6, pokud pořadatel zájezd sám 
nezruší. Zákazník nehradí odstupné v případě, kdy v bezprostředním okolí trasy nastaly 
okolnosti, které by měly významný dopad na poskytnutí služeb. 

V případě že dojde ke zrušení nebo odstoupení od smlouvy vrací CK dle smluvních pod-
mínek finanční prostředky zákazníku nejpozději do 14 dní.

6. ODSTUPNÉ 
V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit pořadateli 
odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti, která zakládá 
povinnost k jeho úhradě do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného 
při odstoupení od smlouvy činí:

více než 50 dnů před odjezdem 10 % z ceny zájezdu 
mezi 50 až 35 dny před odjezdem 20 % z ceny zájezdu 
mezi 34 až 21 dny před odjezdem 30 % z ceny zájezdu 
mezi 20 až 11 dny před odjezdem 50 % z ceny zájezdu 
mezi 10 až 6 dny před odjezdem 75 % z ceny zájezdu 
méně než 6 dnů před odjezdem a při nedostavení se k odjezdu 100 % ceny zájezdu 

U zájezdů, kde přímo vynaložené náklady na zákazníka již přesáhly stanovené odstup-
né, je možné tuto částku zvýšit dle skutečně vynaložených nákladů. Zákazník neplatí 
odstupné v případě, že si za sebe najde včas odpovídající náhradu. Hradí pouze mani-
pulační poplatek ve výši 300 Kč a případně již prokazatelně vynaložené náklady (např. 
zaplacené vízum, storno letenky ap.). 

7. ODPOVĚDNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE 
Pořadatel odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb a má po-
vinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Nelze–li v důsledku vyšší moci 
zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, nese pořadatel náklady na nezbytné 
ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho 
zákazníka. Omezení výše nákladů na 3 noci se nevztahuje na osoby s omezenou schop-
ností pohybu a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé bez 
doprovodu, jakož i osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že 
pořadateli sdělily své zvláštní potřeby alespoň 48 hodin před zahájením zájezdu. Zavi-
nil-li si zákazník nesnáze sám, může pořadatel požadovat přiměřenou náhradu skutečně 
vynaložených nákladů.

Pořadatel odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy 
o zájezdu bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny pořadatelem nebo jinými 
dodavateli služeb poskytovaných v rámci zájezdu. Má-li zájezd vadu, zákazník ji musí vy-
tknout bez zbytečného odkladu ihned na místě, aby mohla být vada co nejdříve odstraněna. 
V případě, že vadu nelze úplně odstranit má zákazník právo na slevu z kupní ceny ve výši 
přiměřené rozsahu a trvání vady. Zákazník může uplatnit reklamaci nejpozději ve lhůtě  
2 roků po ukončení zájezdu. Pořadatel se může odpovědnosti za škodu způsobenou 
odstoupením od cestovní smlouvy před zahájením zájezdu zprostit jen tehdy, prokáže-li, 
že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu nízkého počtu účastníků nebo v důsledku mimo-
řádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli pořadatele. 
Pořadatel se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti 
zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinil on ani jiní dodavatelé služeb posky-
tovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není 
spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat 
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nebo byla mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou událostí, které nemohlo být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí. Ve výše uvedených případech je pořadatel 
povinen poskytnout zákazníkovi v nesnázích neprodleně pomoc. Nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou událostí je např. občanská válka, válka mezi státy, revoluce, teroris-
tický útok, ozbrojená loupež, stávky, úřední zákazy, nehody, výjimečný stav, nepříznivé 
klimatické podmínky, přírodní katastrofy, dopravní kolapsy a zdržení na státních hra-
nicích apod. U expedičních zájezdů může dojít k úpravě trasy, změně harmonogramu 
navštívených míst. V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny 
zájezdu, ani na odstoupení od cestovní smlouvy. Výlohy a škody zákazníků v těchto 
případech pořadatel nehradí. Pořadatel také neručí za majetek zákazníků v případě jeho 
poškození, ztráty či krádeže nebo loupeže. 

8. PORUŠENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU/POTVRZENÍ  
ZÁJEZDU V PRŮBĚHU ZÁJEZDU 
Jestliže po zahájení zájezdu pořadatel neposkytne zákazníkovi služby nebo jejich pod-
statnou část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby nebo jejich podstatnou 
část nebude moci řádně a včas poskytnout, je povinen provést bez zbytečného odkladu 
taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit 
jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality, než uvedené v smlouvě o zájezdu, je pořa-
datel povinen vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. 

9. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 
V cenách většiny zájezdů pořadatele je zahrnuto cestovní pojištění. Toto pojištění je nově 
poskytováno na základě smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnou (produkt TURISTA). 
Pojištění zahrnuje: léčebné výlohy v zahraničí, kryjící náklady až do výše 6 000 000 Kč 
(Svět), ev. 3 000 000 Kč (Evropa), úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, 
pojištění zavazadel (Svět – 50 000 Kč, Evropa – 20 000 Kč). Nově klienti nad 70 let věku 
mají pojištění bez příplatku. Možné pojištění stornopoplatků do výše 100 000/150 000 Kč 
(Svět, poplatek 780/2 100 Kč) a do výše 15 000 Kč (Evropa, poplatek 144 Kč). U storna 
(Svět) je dále pojištěna právní ochrana (20 000 Kč), nevyužitá dovolená (15 000 Kč)  
a přerušená cesta (20 000 Kč). V případě storna je plnění pojišťovnou ve výši 80 %. Při 
likvidaci pojistné události je v přímém vztahu k zákazníkovi pojišťovna. Pořadatel tímto 
výslovně upozorňuje na skutečnost, že zmíněné pojištění nekryje sportovní činnost. Po-
řadatel doporučuje připojištění u náročné vysokohorské turistiky, trekingu. 

10. LETECKÉ ZÁJEZDY 
Celková cena leteckého zájezdu obsahuje mezinárodní letenku, letištní taxy, místní do-
pravu, dle potřeby místní lety, ubytování, služby průvodce, cestovní pojištění (ne vždy  
u náročné VHT) a případně další vyjmenované služby. Víza nejsou většinou v ceně zá-
jezdu. U mnoha destinací se víza vyřizují přímo na letišti či na hranici. Tam, kde je nutné 
vyřídit víza dopředu, informuje pořadatel o této situaci zákazníka. Zákazník si může víza 
vyřídit sám nebo je zajistí na požádání pořadatel. O výši poplatků informuje pořadatel 
své zákazníky. Odletové taxy, které se hradí na některých letištích při odletu si zákazník 
hradí sám. Při uzavírání smlouvy/potvrzení o zájezdu je zákazník seznámen s celko-
vou cenou zájezdu. Odlety mohou být i z jiného letiště než Praha (Mnichov, Vídeň ap.).  
V tomto případě pořadatel zajišťuje dopravu na letiště mikrobusem, autobusovou linkou 
nebo vlakem. Za tuto dopravu zákazník neplatí. U leteckých zájezdů může dojít k posu-
nu termínu o několik dní s ohledem na možnosti letecké přepravy. S touto eventualitou 
je nutné počítat. Pořadatel o této změně informuje co nejdříve, jak je možné. 

11. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
A SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
1) Zákazník je srozuměn s tím, že CK Karavela je oprávněna pro účely plnění smlou-
vy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje 
v rozsahu zejména: jméno, příjmení, titul, rodné číslo/datum narození, typ cestovního 
dokladu, číslo cestovního dokladu a jeho platnost, bankovní spojení, datum narození, 
bydliště, e-mailová a doručovací adresa, číslo telefonu, údaje o alergiích, lécích a jiných 
zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou 
zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. 
2) Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 1 v nezbytném 
rozsahu poskytnuty také dodavatelům služeb (zejména hotelům, přepravním společnos-
tem, průvodcům, pojišťovně). Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evrop-
ského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou 
poskytnuty příjemcům osobních údajů v třetích zemích (zejména hotelům, přepravcům). 
Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat 
a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních 
údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka. 
3) Zákazník bere na vědomí, že CK Karavela je v rozsahu a za podmínek stanovených 
platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené 
zákonem. 
4) Zákazník bere na vědomí, že CK Karavela bude zpracovávat jeho osobní údaje v roz-
sahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem přímého 
marketingu (zasílání obchodních sdělení). Obchodní sdělení je cestovní kancelář opráv-
něna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti 

zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese 
CK Karavela nebo e-mailem zaslaným na adresu karavela@karavela.cz. V tomto případě 
nebude CK Karavela zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat 
jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu. 
5) Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, ale 
i jiným prohlášením, s tím, že cestovní kancelář bude pořizovat fotografie jeho osoby 
během zájezdu a k použití těchto fotografií v rámci propagačních materiálů cestovní 
kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.
6) Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch 
zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zá-
kazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na 
základě smluvního či jiného zastoupení.
7) Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva (plat-
nost Smlouvy o zájezdu tím zůstává nedotčena):
a) Souhlas s pořizováním fotografií může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným ces-
tovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na adresu  
karavela@karavela.cz.
b) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, je-
jich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, 
vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
c) Požadovat, aby CK Karavela omezila zpracování jeho osobních údajů pokud 
•  zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 
správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; 

•  zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních úda-
jů, ale o omezení jejich použití;

•  cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník 
je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;

•  zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude 
ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody 
zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho 
údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
e) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracová-
vány, a pokud tomu tak je, je CK Karavela povinna mu na žádost poskytnout následující 
informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: 
• účel zpracování 
• kategorie osobních údajů, které zpracovává
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
• plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné 
určit, kritéria použitá ke stanovení této doby

• existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů zákazníka 
nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování

f) Získat své osobní údaje, které CK Karavela zpracovává, ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu/potvrzení zájezdu potvrzuje, že se seznámil  
s její obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smy-
slu zákona č. 159/1999 Sb., podmínkami cestovního pojištění jakož i s podmínkami 
úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit 
pořadateli. Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a odstupné jsou nedílnou 
součástí smlouvy a souhlasí s nimi. Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím 
uvedených osobních údajů. Zákazník je povinen zajistit si platné cestovní doklady včet-
ně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace (např. 
doklad o očkování). V případě vyřizování cestovních dokladů prostřednictvím pořada-
tele poskytnout zákazníci ve stanoveném termínu cestovní pas, ev. další požadované 
podklady. Při požadavku zaslání cestovního pasu zpět poštou nese případné riziko 
ztráty majitel cestovního pasu. Zákazník je povinen dodržet místo nástupu, které uvedl. 
Zákazník se zúčastňuje zájezdu, fakult. výletů, případně sportovního programu (horské  
a vysokohorské turistiky, trekingu, raftingu a cykloturistiky) na vlastní zodpovědnost,  
a to i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři. Zákazník je povinen 
dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený pro-
gram a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své pláno-
vané trase. Ten má právo zákazníkovi tuto plánovanou trasu zakázat v případě, že jeho 
fyzické předpoklady, zkušenosti a vybavení neodpovídají předpokládané náročnosti 
trasy. Zákazník je povinen předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se jako 
osoba mladší 18 let účastní zájezdu bez jeho doprovodu. Účast osob mladších 15 let je 
podmíněna doprovodem a dohledem dospělého účastníka v průběhu zájezdu. Vedoucí 
zájezdu má právo vyloučit účastníka zájezdu ze sportovního programu či mu zakázat 
plánovanou trasu, pokud jeho vybavení, zkušenosti nebo momentální fyzický a psychic-
ký stav neodpovídají náročnosti programu. Neúčast na programu z výše uvedených dů-
vodů se nepovažuje za porušení smlouvy ze strany pořadatele.




