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Letecké zájezdy / Exotika

Evropou v hotelech

S Karavelou na cestách
®

Evropou se stanem

Horská turistika / Treking
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Cestovní kancelář Karavela se představuje

Petr Modráček
vedoucí CK Karavela

Zdeňka Merčáková
prodej zájezdů, administrativa

Monika Hainzová
průvodkyně − Kuba

Bc. Jaroslav Vančata
průvodce − Peru, Etiopie...

Ing. Josef Kafoněk
průvodce − Japonsko, Korea...

Petra Ježková
průvodkyně − Mexiko, Peru...

Jiří Koubek
průvodce − Oceánie, JV Asie...

MgA Jitka Váchová
průvodkyně − Indonésie

Jan Pokorný
průvodce − JV Asie

Jana Martínková, DiS
průvodkyně − Indie

Martin Vorel
průvodce − Mongolsko

Tomáš Vaska
průvodce − Omán

Irena Janoušková
průvodkyně − JV Asie

Mgr. Marek Neubauer MBA
průvodce − Nový Zéland, Barma

Ing. Martin Černý
průvodce − Havaj

Ing. Vladimír Sojka
průvodce − Patagonie, Nepál

Mgr. Tomáš Polívka
průvodce − JV Asie, Etiopie, Čína

PhDr. Hana Čechová
průvodkyně − Srí Lanka, Kuba

Bc. Helena Fišerová
průvodkyně − N. Zéland, Aljaška...

Kam s námi můžete cestovat?
Mikronésie 57
Mexiko 48, 49
Mongolsko 26
Namibie 36
Nikaragua 47
Nepál 19, 20, 21, 62,

63, 64
Nový Zéland 55
Omán 31
Pákistán 25, 62
Panama 46, 47
Patagonie 38
Peru 39, 40, 41, 42, 43
Polynésie 56, 57
Réunion 35
Rusko 26, 27, 58,

59, 70
Salvador 48
Singapur 8, 9, 10
Srí Lanka 24
Súdán 33

Ing. Tomasz Olszar
průvodce − Jižní Amerika

Radka Tkáčiková
průvodkyně − JV Asie, Nepál

Ing. Ivan Ivánek, PhD.
průvodce − JV Asie, Srí Lanka

Ing. Iva Sadílková
ekonomika, účetnictví

Chile 38, 40, 41
Indie 19, 21, 22, 23, 25
Indonésie 10, 11, 12,13
Írán 29
Izrael 30
Jamajka 51
Japonsko 14, 15
JAR 36
Jordánsko 30
Kambodža 4,7
Kanada 53
Kazachstán 28
Keňa 34, 66
Kolumbie 44, 65
Korea 16
Kostarika 46, 47
Kuba 50
Kyrgyzstán 28, 60
Laos 7
Madagaskar 35
Madeira 37
Malajsie 8, 9, 10
Maroko 30, 32
Mauricius 35
Melanésie 56

Exotika

Exotika
Aljaška 53
Alžírsko 30, 32
Argentina 38, 42, 65
Arménie 29
Austrálie 54
Azory 37
Bangladéš 25
Barma 5
Bolívie 40, 41, 42
Botswana 36
Brazílie 42, 45
Brunej 10
Čína 17, 18, 19
Egypt 30
Ekvádor 43, 65
Eritrea 33
Etiopie 33
Filipíny 14
Gruzie 29
Guatemala 47, 48
Havaj 52
Honduras 47, 48

Václav Fišer
průvodce − N. Zéland, Aljaška, USA

otevíráte náš nový katalog zájezdů na již jednadvacátou sezonu. V průběhu let doznala naše činnost podstatných změn.
Začínali jsme se zájezdy po Evropě pod stany, v současné době nabízíme poznávací zájezdy a horskou turistiku téměř po
celé Zemi do nejzajímavějších lokalit. Tak jako každý rok i do nové sezony jsme se snažili připravit řadu nových zájezdů
a vylepšit stávající. V roce 2014 s námi můžete nově cestovat na zájezdy: Indonésie − Bali (Jáva), Nepál pro každého II,

Bangladéš − Indie, Rusko − Kamčatka, Súdán − Eritrea, Namibie, Venezuela pro každého, Brazílie, Aljaška, Velká cesta Austrálií, Polynésie −
Melanésie, Polynésie − Tahiti, Mikronésie, z horské turistiky pak nově treking v Altaji, na Kamčatce, v okolí Bajkalu a v Indii v oblasti Zanskaru.
Věříme, že je z čeho vybírat. Je jen na Vás, kam se rozhodnete vyrazit za poznáním. My Vám k tomu přejeme hodně příjemných zážitků a pohody.

Vážení přátelé,

Indie 22, 61
Kamčatka 59
Kašmír 61
Kavkaz 58
Keňa 66
Kilimandžáro 66
Kolumbie 44, 65
Korsika 67, 69
Kyrgyzstán 60
Ladakh 22, 61
Madeira 37
Manaslu 62
Mt. Everest 64
Mt. Keňa 66
Mustang 64
Nepál 20, 62, 63, 64
Pákistán 25, 62
Pamír 60
Rusko 27, 58, 59
Stok Kangri 61
Tádžikistán 60
Tanzánie 66
Ťan Šan 60
Zak. Ukrajina 68
Zanskar 61S námi poznáte pět světadílů

Tádžikistán 28, 60
Taiwan 16
Tanzánie 34, 66
Tenerife 37
Thajsko 4, 7, 8
Tibet 19
Tunisko 30
USA 52, 53
Uzbekistán 28
Velikonoční ostrov 38
Venezuela 44, 45
Vietnam 6, 7
Zambie 36
Zanzibar 34, 66
Zimbabwe 36

Evropa − hotely

Albánie 68
Azory 37
Černá Hora 67

Korsika 67
Krym 68
Madeira 37
Rumunsko 68
Rusko 70
Tenerife 37
Ukrajina 68

Evropa − stany

Černá Hora 69
Korsika 69
Norsko 70
Švédsko 70

Hory, treking

Aconcagua 65
Altaj 58
Annapurny 63
Bajkal 59
Fanské hory 60
Dolpo 63
Ekvádor 65
Himálaj 20, 62, 63, 64
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Cestovní kancelář
Karavela s.r.o.

Petrohradská 10
101 00 Praha 10 − Vršovice
tel. 271 745 237, 271 747 985
mobil 603 466 895
sídlo: Smetanova 894, 539 01
Hlinsko (nezasílat korespondenci)
e−mail: karavela@karavela.cz
www.karavela.czOtevírací doba

po−čt 9.00−12.00, 13.00−17.00
pá 9.00−12.00

SlevyJak se přihlásit na zájezd

Místo v zájezdu si můžete rezervovat telefonicky, fa−
xem, mailem nebo osobně. Rezervace platí max. 10 dní.
Do stanovené doby předejte nebo zašlete vyplněnou a po−
depsanou cestovní smlouvu − přihlášku 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, pomocí pokladní složenky Ko−
merční banky na kterékoli pobočce KB nebo poštovní
poukázkou typu A. Variabilním symbolem je prvních
šest čísel rodného čísla (před lomítkem) + kód zájezdu.
Konstantní symbol je při převodu − 308, při platbě
pokl. slož. KB − 1379, při platbě pošt. poukázkou typu  A
− 379.

Záloha je minimálně 30 % ceny zájezdu (nejvýše
20 000 Kč; u zájezdů do Jižní Ameriky, na Nový Zéland
a do Austrálie vč. Oceánie minim. 30 000 Kč vzhledem
k cenám letenek, případně i u dalších zájezdů kde cena
letenky přesahuje částku 20 000 Kč je záloha rovnající se
ceně letenky). Doplatek ceny zájezdu je splatný nejpoz−
ději 30 dnů před odjezdem.

Další informace

Letecké zájezdy
Celková cena leteckého zájezdu obsahuje mezinárodní
letenku, letištní taxy, místní dopravu, dle potřeby místní
lety, ubytování, služby průvodce, poj. léčeb. výloh vč.
storna (ne vždy u náročné VHT) a případně další vyjme−
nované 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 informu−
jeme o této situaci klienta. Klient si může víza vyřídit sám
nebo je zajistí na požádání naše CK. O výši poplatků in−
formujeme. Odletové taxy, které se hradí na některých
letištích při odletu si klient hradí sám.
Při uzavírání smlouvy je klient seznámen s celkovou ce−
nou zájezdu. Odlety mohou být i z jiného letiště než Praha
(Mnichov, Vídeň ap.). V tomto případě CK zajišťuje ná−
vaznou dopravu mikrobusem,  autobusovou linkou nebo
vlakem. Za tuto dopravu až na výjimky (uvedené v bliž−
ších informacích) klient neplatí.
U leteckých zájezdů může dojít k posunu termínu o něko−
lik dní s ohledem na možnosti letecké přepravy. S touto
eventualitou je nutné počítat. CK o této změně informuje
co nejdříve, jak je možné.
U leteckých zájezdů doporučujeme podat přihlášku
s předstihem. Nenechávejte přihlášení na poslední
chvíli. V cenách zájezdů je letenka kalkulována za prů−
měrnou 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 nákupu zájezdu za cenu
first minute, vzhledem k nutnému zajišťování služeb od
partnerů a zajištění zájezdu v zahraničí budou last mi−
nute vyhlašovány výjimečně.

Víza
Viz Letecké zájezdy. Pro vyřízení víz je nutný platný ces−
tovní pas s dobou platnosti nejméně ještě 6 měsíců po
skončení zájezdu a s dostatečným počtem volných listů
pro udělení víz. Pasy se předávají při odbavení zájezdu
na letišti či na jiném místě před odjezdem, ev. dle dohody
před odjezdem v kanceláři CK.

Očkování
Při cestách především mimo Evropu se doporučují ně−
která očkování. Základem je očkování proti žloutence
(hepatitidě) typu A (B). Dále dle jednotlivých oblastí a do−
poručení ze strany hygienických stanic jsou nejčastěji
realizována další očkování proti tyfu, meningokokové
meningitidě, žluté zimnici (do některých oblastí povinné)
a antimalarická profylaxe.

Ubytování
Při autobusových zájezdech po Evropě využíváme ubyto−
vání v kempech ve vlastních stanech nebo v hotelech
(apartmánech, bungalovech ap.).
U leteckých zájezdů jsou zajišťovány hotely, hostely, pen−
ziony, ubytovny. Ubytování je především ve dvoulůžko−
vých pokojích včetně soc. zařízení. V horských oblastech
může být ubytování i ve vícelůžkových pokojích se spo−
lečným soc. zařízením.

Stravování
U některých zájezdů je v ceně stravování (snídaně, polo−
penze, plná penze). Tam kde není v ceně stravování, řeší
se na místě za pomoci průvodce (restaurace, tržnice).

Pokyny k zájezdům
Především u leteckých zájezdů obdržíte nutné informace
k přípravě s dostatečným předstihem před odjezdem
(2 měsíce i více).

Slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat:
a) First minute − u zájezdů získáte nejvyšší slevu 4 % při
nákupu zájezdu více jak 6 měsíců před odjezdem, nižší
slevu 2 % v období nákupu 3−6 měsíců před odjezdem,
méně než 3 měsíce do odjezdu se sleva First minute ne−
vypisuje. Slevy se neposkytují z cen prodloužení zájezdů
a z příplatků (víza, pojištění, jednolůžkové pokoje ap.).
b) Věrnostní sleva − u leteckých zájezdů sleva 500 Kč
pro každého, kdo cestoval s CK Karavela 1x a byl přímo
přihlášen v CK Karavela (přihlášen v letech 2012−2013),
sleva 1000 Kč pro každého, kdo cestoval více jak 1x a byl
přímo přihlášen v CK Karavela (přihlášen v letech 2012−
2013), u autobusových zájezdů platí poloviční sazby
(250 Kč, 500 Kč).
c) Sleva pro seniory (věk nad 65 let), učitele (na základě
ITIC), studenty SŠ/VŠ (na základě ISIC, indexu), děti do
15 let, lékaře (s dostatečně vybavenou lékárnou s mož−
ností poskytnutí první pomoci) činí 500 Kč.
d) Skupinová sleva − u leteckých zájezdů při počtu 4−5
osob náleží sleva 500 Kč, od počtu 6 osob sleva 1000 Kč
(platí při společném zaslání smluv a platby zálohy),
u autobusových zájezdů platí poloviční sazby (250 Kč,
500 Kč).
e) Last minute − nelze sčítat s žádnou další slevou.

Platby ze zahraničí
Adresát − CK Karavela, Petrohradská 10,
101 00  Praha 10
Adresa banky − Komerční banka,
Vladivostocká 2, 101 01 Praha 10
IBAN − CZ4701000001073301450287
SWIFT − KOMBCZPPXXX

Pojištění CK proti úpadku

CK Karavela s r.o. je pojištěna ve smyslu zákona 159/
1999 Sb. proti případnému úpadku. Pojistná smlouva je  uza−
vřena s pojišťovnou Generali, a.s. se sídlem v Praze.
Číslo pojistné smlouvy: 1710120045. Originál smlouvy je
uložen v CK a je možné jej předložit zákazníkovi. Při uza−
vření cestovní smlouvy obdrží zákazník doklad o pojištění.

Cestovní pojištění

Cena zájezdů (až na výjimky) obsahuje cestovní po−
jištění. Toto obsahuje pojištění léčebných výloh v zahra−
ničí (až do hodnoty 1 500 000 Kč), 24hodinovou asistenční
službu, úrazové pojištění, odpovědnost za škody a připo−
jištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty
(plnění ve výši 80 % z celkové výše stornopoplatků, max.
však 10 000 Kč). Možnost pojištění stornopoplatků do plné
výše ceny zájezdu. V případě, že vlastníte vhodný typ po−
jištění, lze příslušnou částku odečíst z ceny zájezdu.
Bližší informace o pojištění získáte na www.karavela.cz
nebo budou předány jinou formou.

Při zájezdech zaměřených na náročnější sportovní
činnost (VHT, treking) doporučujeme pojištění Alpen−
verein.

hledáme průvodce

Slevová karta CK Karavela
Každý zákazník obdrží slevovou kartu
na nákup zboží v prodejnách:

KIWI, Jungmannova 23, Praha 1
sleva 10 % na nákup map, průvodců, literatury

HUDY SPORT − síť prodejen
v celé republice (seznam na www.hudy.cz)
sleva 7 % na nákup sportovního vybavení

Aktualizace na www.karavela.cz

zájezdy na zakázku

Novinky, First Minute a Last
Minute můžete sledovat na
našem webu, další aktuality
na Facebooku přístupném
z úvodní stránky webu.

Thajsko, Barma−Laos−Kambodža−Malajsie−Singapur,
Indie, Nepál, Nový Zéland, Chile−Argentina−Patagonie,
Peru−Bolívie, Ekvádor, Venezuela, Mexiko, NP USA, Srí
Lanka, Keňa−Tanzánie, Jemen, Indonésie, Izrael, Írán,
Čína, Tibet, Střední Asie, Filipíny, Mongolsko

Španělsko−Portugalsko, Elba−Korsika−Sardinie, Sicílie−
−Lipary, Slovinsko, Černá Hora−Chorvatsko, Rumunsko,
Bulharsko, Albánie, Řecko, Kréta, Turecko, Pobaltí, Skan−
dinávie, Anglie−Skotsko, Island, Maroko, Tunisko, Egypt,
Sýrie−Libanon−Jordánsko, Madeira, Polsko

Pyreneje, Mont Blanc, Dolomity, Julské Alpy, Zak. Ukraji−
na, Treking v Ladakhu,Treking okolo Annapuren, Treking
pod Mt. Everest + Mera Peak, Ararat, Kilimandžáro, Ťan
Šan

Pro skupiny zájemců
uskutečníme přednášky,
DIASHOW a promítání

www.karavela.cz
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KAMBODŽA

22.−23. den přejezd do Kambodže; Siem Reap − celo−
denní návštěva rozsáhlého areálu bývalého hl. města
khmérských králů Angkor Watu a Angkor Thomu
(UNESCO) − 130 paláců a chrámů uprostřed džungle
(9.−14. stol.), Bayon s reliéfy tváří, Baphuon, Sloní te−
rasa, terasa krále Lepera aj.
24.−26. den vyhlídková plavba rychlou lodí po řece a je−
zeře Tonle Sap (cestou plovoucí rybářské vesnice) do hl.
města Phnom Penhu − muzeum genocidy Tuol Sleng (mu−
čírna a vězení Rudých Khmerů), Killing Fields, královský
palác se stříbrnou pagodou, kláštery Wat Ounalom a Wat
Phnom, tržiště, přejezd do Sihanoukville
27.−28. den letovisko Sihanoukville − odpočinek na plá−
ži, možnost projížďky na blízký ostrov
29.−31. den přesun do Bangkoku přes Koh Kong, Trat,
individ. volno, nákupy, návrat do ČR

Cena zahrnuje: prodloužení letenky, dopravu (autobus,
minibus, taxi), plavbu lodí po řece a jezeře Tonle Sap,
ubytování (8x turist. hotel, penzion − dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím),  průvodce, inform. materiály, cestovní
pojištění
Cena nezahrnuje: vízum (cca 20 USD na hranici)

THAJSKO − velký okruh
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a 011 1.2.−23.2. 23 dní cena celkem 46 990 Kč
012 1.11.−23 .11.  23 dní cena celkem 46 990 Kč
013 26.12.−17.1.2015 23 dní cena celkem 50 990 Kč
014 31.1.−22.2.2015 23 dní  cena celkem 46 990 Kč

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. Z Chiang Mai se vydáme na třídenní trek do
oblasti horských pralesů a rýžových polí. Podíváme se na svět ze sloního hřbetu, svezeme se na vorech z bambusu. Nejsever−
nějším místem našeho putování bude oblast Zlatého trojúhelníku. Zde staneme i na břehu veletoku Mekong. Na závěr
budeme relaxovat v jižním Thajsku na báječných plážích v oblasti Krabi. Možnost prodloužení zájezdu o Kambodžu.

1.−2. den odlet do Bangkoku, ubytování v centru, dle času
výstup na Golden Mount (Zlatá hora) − vyhlídka na město
3. den celodenní prohlídka Bangkoku − ráno možnost fa−
kult. vyjížďky po kanálech (klongy), královský palác a Wat
Phra Kaeo − chrám Smaragdového Buddhy, Wat Pho −
chrám Ležícího Buddhy, Wat Arun − chrám Ranních čer−
vánků, Wat Traimit − chrám Zlatého Buddhy, China Town
aj., večer dle zájmu návštěva erotického centra Pat Pong
4. den Damnoen Saduak − návštěva plovoucího trhu,
Nakhon Pathom − nejvyšší buddhistická stúpa světa
Phra Pathom (127 m)
5. den přejezd do bývalého hl. města Ayutthayi (UNESCO)
− prohlídky chrámů Wat Phra Ram, Wat Phra Si Sanphet,
Wat Mahathat, Viharn Mongkol Bopit, přejezd do Sukhothai
6. den Sukhotai (UNESCO) − klenot thajského království,
historický park s mnoha chrámy, přejezd do Chiang Mai
7. den Chiang Mai − centrum severu, prohlídka starého
města − chrámy Wat Phra Sing, Wat Chedi Luang, vy−
jížďka do hor ke klášteru Wat Doi Suthep (nejkrásnější
v Thajsku) − prohlídka, nádherné výhledy na Chiang Mai
a okolí, večer návštěva nočního bazaru
8. den návštěva výcvikového centra slonů, orchidejové
a motýlí farmy, San Kamphaeng − vesnice tradičních ře−
mesel (výroba slunečníků, hedvábí, keramiky, brusírna
drahokamů, aj.)
9.−11. den třídenní trek v oblasti horských pralesů a rýžo−
vých polí, návštěva vesnic horských kmenů (Hmong, Ka−
ren), jízda na slonech a rafting na bambusových vorech, vý−

jezd pod vrchol nejvyšší thajské hory Doi Ithanon (2599 m),
vodopád Washiratam Falls (2x ubytování u domorodců)
12. den buddhistické jeskyně v Chiang Dao, návštěva
kláštera v pralese, přejezd do Thatonu
13. den Thaton − městečko v malebné krajině při hranici
s Barmou, obrovské sochy Buddhů, fakult. návštěva ves−
nice „dlouhokrkých žen“ nosících bronzové spirály oko−
lo krku
14. den plavba člunem po řece Mae Kok do Chiang Rai −
procházka městem, chrám Wat Phra Kaew, noční bazar
15.−16. den hraniční město Mae Sai, výlet do centra
oblasti Zlatého trojúhelníku − veletok Mekong na hranici
s Barmou a Laosem, muzeum opia, přesun přes Bang−
kok na jih Thajska
17.−21. den oblast Krabi − scénická krajina, oblast bizar−
ních vápencových útvarů na moři i na pevnině, relaxace,
koupání (možnost fakult. výletu okolo malebných ost−
rovů s možností šnorchlování, ostrovy Phi−Phi ev.
NP Phang−Nga), noční přejezd do Bangkoku
22.−23. den Bangkok − individ. volno, nákupy, návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (autobus,
minibus, taxi, plavba člunem po řece Mae Kok), ubytování
(15x turist. hotel, penzion − dvoulůžk. pokoje s příslušenstvím,
2x ubytovna na treku, 3x noční přejezd dálkovým busem),
trek včetně jízdy na slonu a plavby na raftu s plnou penzí
(2x), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Možnost prodloužení o KAMBODŽU

Zájezd do Thajska si můžete prodloužit o cestu do Kambod−
že. Navštívíte fascinující Angkor Wat, hlavní město Phnom
Penh, relaxovat budete na  plážích v letovisku Sihanoukville.

021 22.2.−3.3.  8 dní 12 990 Kč
022 22.11.−1.12. 8 dní 12 990 Kč
023 16.1.−25.1.2015 8 dní 12 990 Kč
024 21.2.−2.3.2015 8 dní 12 990 Kč
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8.den přejezd k jezeru Inle se zastávkou v posvátných
jeskyních Pindaya − série skalních dómů s krápníky,
naplněná více než šesti tisíci sošek Buddhů, významné
poutní místo buddhistů celého světa, stihneme navštívit
i některou ze zdejších dílniček na výrobu ručního papíru
a poslechneme si báji o sedmi princeznách, děsivém ob−
řím pavouku a statečném princi
9. den celodenní výlet na člunu po jezeře Inle − rybářské
vesnice, dřevěné domky postavené na pilotech nad vo−
dou, šance na plovoucí trh, zdejší kultura Intha je pro−
slulá zručností, navštívíme některé manufaktury, tkal−
covskou dílnu „žirafích žen“, dámy s těžkými kovovými
kruhy na krku předvedou tradiční výrobu látek, necháme
se zasvětit do tajů výroby „lotosového hedvábí“, budeme
obdivovat mistrovství kovářů, stříbrotepců a šperkářů,
navštívíme klášter „skákajících koček“, při troše štěstí nám
zdejší čtyřnohé obyvatelky předvedou neuvěřitelné cirku−
sové kousky, uvidíme v akci zdejší slavné rybáře, pádlu−
jící vestoje nohou, popřípadě pádlující „zahradníky“, pěs−
tující květiny a zeleninu na plovoucích zahradách
10. den přejezd do královského města Mandalay − z hor
sjedeme do úrodného, teplého údolí řeky Iravádí, dle
času zastávka v Palei u „Pagody tří hadů“, skuteční hadi,
tři obří pythoni si zde pohodlně hoví u sochy Buddhy
11.−12. den bývalé hl. město Mandalay a někdejší krá−
lovská města v jeho okolí, navštívíme královský palác
obklopený dlouhými vodními příkopy, projdeme „nej−
větší knihu na světě“ − Kuthodaw Paya, navštívíme pa−
godu Mahamuni se slavnou sochou Buddhy a zázrač−

nými sochami, ukořistěnými v Angkor Watu, stihneme
i slavnou uličku kameníků a sochařů, budeme pozoro−
vat tisícovku mnichů, proudících v dlouhých řadách
z ranní žebroty na oběd v klášteře Mahagandhayon,
Amarapura − přejdeme jezero s rýžovišti po nejdelším
mostu z týkového dřeva a dojdeme až ke Kyauktawgyi
Paya, pagodě proslavené nádhernými freskami, večer
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, vystou−
páme až na její vrcholek, odkud můžeme pozorovat pito−
reskní život na řece, hlavní dopravní tepně celé Barmy,
v Mingunu je uložen i největší nepoškozený litý zvon na
světě, můžete si vlézt i dovnitř a zkusit, co to udělá s va−
šimi ušními bubínky, navštívíme i opuštěné královské
město Sagaing − kopce nad řekou Iravádí jsou poseté
pagodami, pohled do údolí patří k nezapomenutelným,
mystickým zážitkům
13. den pobyt v přírodě v okolí někdejšího britského hors−
kého střediska Pyin U Lwin, vystoupáme rozsáhlým jeskyn−
ním systémem Peik Chin Hmyaung podél podzemní řeky
s vodopádky, projdeme dómy s přirozenou krápníkovou
výzdobou i pitoreskními sochami draků a výjevy z barmské
mytologie, až k buddhistické svatyni uprostřed hory, pro−
jdeme se kolem snadno přístupných kaskád Pwe Kauk, stih−
neme i co do převýšení náročnější trek k divokým a mnohem
impozantnějším vodopádům Anisakan, v případě dostatku
času strávíme klidný večer v malebných, rozsáhlých bo−
tanických zahradách Kandawgyi, založených v koloniál−
ních časech (průchozí ptačí voliéra, orchideje, muzeum mo−
týlů, jezírka, skalky, ukázky vegetace bažin i pralesů)
14.−15. den přejezd do Baganu (UNESCO) − zřejmě nej−
úchvatnější místo v Barmě, tisíce chrámů a pagod nej−
různějších stavebních slohů zaplňují velkou planinu po−
dél řeky Iravádí, architektonické skvosty od původních
jednoduchých, kulovitých stúp z 8. stol. po impozantní
pahto vrcholného období, s labyrinty vnitřních chodeb
a košatými, členitými „barokizujícími“ tvary, celodenní  po−
byt (možnost vypůjčení kola i zajištění letu balonem), po−
zorování západu slunce z terasy pagody
16. den přejezd sopečnou krajinou k mystické Mt. Popa,
„Hoře květin“ − specifické klima, klášter vystavěný na vr−
cholové plošině vysokého sopouchu (nazývaný „myan−
marský Olymp“), věří se, že na skále sídlí nejmocnější
duchové − natové, výstup po stovkách strmých schodů
za doprovodu drzých opic − makaků
17−19. den návrat do Rangúnu, podle okolností a sjízd−
nosti silnic zpestřený zajímavými zastávkami − např.
u chatrčí výrobců palmového vína, kteří rádi předve−
dou kaskadérský výstup po vysokém, holém kmeni
palmy, silnice se opravují a tak pravděpodobně zvlád−
neme návštěvu lokality bahenních sopek Dračího jezera
i cestu přes Pyay (Prome) s obří sochou sedícího Bud−
dhy a slavnou pagodou Shwesandaw, případně pauzu
v Shwedaungu u svatyně „Buddhy zlatých brýlí“, v Ran−
gúnu individuální volno, možnost návštěvy dalších pa−
mátek (pagoda Botataung na břehu řeky, se schránkou
se záhadnými ostatky, procházka po lávce napříč jezer−
ním parkem s obří zlatou kopií královské lodě atd.), trh
Bogyoke − nákupy suvenýrů, odlet a návrat do ČR
Poznámka: podání přihlášek na zájezd nejpozději 1,5 mě−
síce před odletem, vzhledem ke zdlouhavému vyřízení
víz na ambasádě v Berlíně.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, dopravu (mikrobus
s řidičem, člun, loď), ubytování (16 x turist. hotely, pen−
ziony − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), plavbu člu−
nem po jezeře Inle, plavbu lodí do Mingunu, trek, prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (2000 Kč − vyřizuje se v Ber−
líně), případnou odletovou taxu v Rangunu (10 USD)

031 5.2.−23.2.  19 dní cena celkem 59 990 Kč
032 19.11.−7.12. 19 dní cena celkem 59 990 Kč
033 4.2.−22.2. 2015 19 dní cena celkem 59 990 Kč

BARMA

Šarmantní Rangún, pralesem k posvátné pagodě, scénickou krajinou k jezeru Inle, královský Mandalay, plavba po řece
Iravádí, jeskynní systém Peik Chin Hmyaung, tisíce chrámů a pagod v Baganu, mystická Mt. Popa.

1.−3. den odlet do Rangúnu − 2000 let stará pagoda Sule
v centru města, obklopená koloniální architekturou, fas−
cinující zlatá pagoda Shwedagon (údajně více zlata než
v britských bankách), neopakovatelná atmosféra ve−
černích obřadů, pokorné zástupy věřících, dým vonných
tyčinek, cestou do Baga najdeme chvilku na zastávku
u spojeneckého válečného hřbitova Taukkyan, místa
pietní vzpomínky na hrůzy druhé světové války, Bago −
nejvyšší zlatá pagoda, historická socha ležícího Buddhy
(55 m), vedle které věřící postavili ještě jednu, úplně no−
vou a delší, zjistíme, jak pokročila rekonstrukce zlatého
královského paláce, zastavíme u monumentu čtyř sedí−
cích Buddhů, přejezd pod Zlatou skálu
4. den jízda terénním autem pralesem do hor, Kyaiktiyo −
barmské poutní místo se známým pozlaceným „viklanem“
na skále (Golden Rock), nepravděpodobnou hříčku rov−
nováhy a vzpouru proti zemské přitažlivosti má prý na svě−
domí Buddhův správně vyvážený vlas, poutající viklan
k nebesům, poutníci stoupající po strmé stezce, tržiště
s magickými předměty a kouzelnickými pomůckami, zdatní
chodci mohou stihnout i nedaleký vodopád a kláštery v oko−
lí, buddhisté mohou přilepit zlatý plíšek přímo na viklan
5.−7. den jízda scénickou krajinou (rýžoviště, krajina
se sukulenty, prales, hory s porostem borovic) do měs−
tečka Kalaw, jednodenní trek v Šánských horách za hor−
ským kmenem Palaungů, možné pozvání na čaj a na „ex−
kurzi“ do zdejší jednotřídky, každopádně poobědváme
čapátí v „hospůdce na vyhlídce“ u pohostinné rodiny, která
se do zdejších hor přestěhovala z Nepálu
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a 041 10.1.−2.2. 24 dní cena celkem 53 990 Kč
042 21.11.−14.12. 24 dní cena celkem 53 990 Kč
043 16.1.−8.2.2015 24 dní cena celkem 53 990 Kč

Vietnam − krásná a rozmanitá země s dlouhou historií. Země rýžových polí, hor a nekonečných písečných pláží. Země kde
žije více jak 70 národnostních menšin s kořeny v Barmě, Thajsku, Laosu a Číně. Vietnam se v posledních letech stává jed−
nou z nejoblíbenějších turistických destinací Asie. Vydejte se s námi na více jak 2500 km dlouhou cestu mezi hranicí s Čínou
až po deltu řeky Mekong, na cestu napříč několika klimatickými pásmy. Porovnáme kontrast úzkých uliček Hanoje s ruš−
nými bulváry Saigonu, uchvacující zátoku Ha Long Bay s životem v deltě Mekongu. Podíváme se na sever k čínským a la−
oským hranicím mezi horské kmeny. Nevynecháme ani památky historie − navštívíme bývalé sídelní město císařů Hué, po−
zůstatky chamské architektury My Son a následně známé tunely Cu Chi z americko−vietnamské války. Prach z cest smyjeme
na plážích Nha Trangu.

Velká cesta VIETNAMEM

1.−2. den odlet do Hanoje − dle času prohlídka starého
města, jezero Navráceného meče Hoan Kiem
3.−4. den odjezd minibusem do oblasti Ha Long Bay −
Dračí zátoka (UNESCO) − jedno z nejúchvatnějších míst
ve Vietnamu, nasedneme na loď a vydáme se na projížďku
do oblasti tisíce ostrůvků (oběd na lodi), večer a noc strá−
víme na ostrově Cat Ba a po zpáteční plavbě k pobřeží se
vrátíme zpět do Hanoje, večer odjezd vlakem na sever
Vietnamu do hor na vietnamsko−čínskou hranici
5.−6. den dva dny v městečku Sapa − horské středisko
v blízkosti nejvyšší hory Vietnamu − Fan Si Panu (3143 m),
lehký treking po okolních vesničkách, kde žijí horské
kmeny s původem v okolních zemích
7.−11. den cesta minibusem přes hory − malebné sce−
nérie, navštívíme národnostní menšiny na pomezí Viet−
namu a Laosu, nespoutaná příroda na trase Sapa − Lai
Chau (soutěska Tram Ton − 1900 m, zastávka u vodo−
pádu) − Dien Bien Phu (navštívíme bývalá bitevní pole,
kde francouzi prohráli rozhodující bitvu o vládu nad fran−
couzskou Indočínou) − Son La (návštěva staré francouz−
ské věznice) − Mai Chau (spaní v dřevěném domu na
kůlech u kmene bílých Thajců, večer hudební předsta−
vení), návrat do Hanoje
12. den Hanoj − prohlídka města, Ho Či Minovo mauzole−
um, Ho Či Minův domek na sloupech, pagoda jednoho
sloupu, Chrám písemnictví − první vietnamská univerzita
založena r. 1075, návštěva proslulého Vodního loutko−
vého divadla, večer odjezd nočním vlakem do Hué

13. den Hué (UNESCO) − citadela − bývalé sídlo dynastie
Nguye, plavba lodí po Voňavé řece k pagodě Thien Mu
a k nejvelkolepější ze všech královských hrobek − hrobce
císaře Minga Manga
14. den odjezd do Hoi An, cesta přes Hai Van Pass −
nádherné výhledy, Mramorové hory, zastávka v Danan−
gu, kde navštíme chrám sekty Cao Dai, prohlídka histo−
rického místa ve Vietnamu − bývalého královského sídla
My Son (UNESCO) − chrámy říše Champa (6. stol.)

15. den celodenní prohlídka Hoi An (UNESCO) − návště−
va historického jádra města, krytý japonský most, dřevě−
ný dům Phung Hung, dům Tana Kye, kongregační sály,
muzeum kupecké keramiky, tržiště
16. den denní přejezd vlakem do Nha Trangu
17.−18. den relaxace na plážích Jihočínského moře v Nha
Trangu, v případě zájmu můžeme vyrazit do okolí nebo
možnost výletu lanovkou na ostrov s podmořským akvá−
riem, večer vlakem přesun do Saigonu
19. den Saigon − tržiště Ben Thanh, kde nasajeme typic−
kou vietnamskou atmosféru, dále navštívíme čínskou čtvrť
Cholon, Muzeum historie, Palác sjednocení − dříve Prezi−
dentský palác, Válečné muzeum
20. den výlet ke chrámu víry sekty Cao Dai a ke známým
tunelům Cu Chi z americko−vietnamské války
21.−22. den odjezd autobusem do městečka Mytho −
vstupní brána do delty Mekongu, plavba loďkou po ka−
nálech delty, navštívíme plovoucí market a přespíme
ve městě Can Tho, večer návrat do Saigonu
23.−24. den Saigon − nákupy, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus, mi−
nibus, taxi, lehátkový vlak, loď), ubytování (17x turist. hotely
− dvoulůžkové pokoje, 1x vícelůžková ubytovna v horách,
3x lehátkový vlak), 1x oběd na lodi při plavbě po Halong
Bay, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (žádost 500 Kč + 45 USD na letišti)

051 3.8.−24.8. 22 dní cena celkem 51 990 Kč

Nabídka exotiky pro každého z vás, kdo si nemůže vzít delší dovolenou v zimě. Severní a Střední Vietnam lze dobře navštívit
i v letním období. Vše kvete a nádherně voní, rýžoviště jsou zelená.

Severní a Střední VIETNAM

1.−2. den odlet do Hanoje − dle času procházka po staré
čtvrti, jezero Navráceného meče Hoan Kiem
3. den Hanoj − prohlídka Ho Či Minova mauzolea, Ho Či
Minův dům na sloupech, pagoda jednoho sloupu, Chrám
písemnictví − první vietnamská univerzita založena v roce
1075, navštěva proslulého Vodního loutkového divadla
4. den odjezd do oblasti Ha Long Bay − Dračí zátoka
(UNESCO) − jedno z nejúchvatnějších míst ve Vietnamu,
nasedneme na loď a vydáme se na projížďku do oblasti
tisíce ostrůvků (oběd na lodi), přespáni na ostrově Cat Ba
5. den ostrov Cat Ba − návštěva národního parku Cat Ba
− podnikneme zde túru nádhernou přírodní rezervací
6. den zpáteční plavba k pobřeží a vracíme se do Hanoje,
dle času návštěva „české restaurace“, noční přesun le−
hátkovým vlakem do městečka Sapa
7. den Sapa − horské středisko v blízkosti nejvyšší hory
Vietnamu − Fan Si Panu (3143 m), návštěva tržiště
8.− 9. den trek do osad horských kmenů spojený s noc−
lehem v jedné z vesnic, nahlédneme do jejich způsobu
života, tradiční obydlí, rýžová terasovitá pole, ochutnáme
ledacos z jejich kuchyně (náročnost treku − hlavní náplní
treku není fyzický výkon, ale poznání horských etnik
a jejich způsobu života, velké zavazadlo před trekem od−
ložíme v hotelu a sebou si vezmeme jen to nejnutnější)
10. den odjezd do Lai Chau − soutěska Tram Ton
(1900 m), zastávka u stříbrného vodopádu, v místních
vesnicích, cesta přes hory, nádherné výhledy
11. den Dien Bien Phu − navštívíme bývalá bitevní pole,
kde francouzi prohráli rozhodující bitvu o vládu nad fran−
couzskou Indočínou
12. den Son La − návštěva staré francouzské věznice
13.−14. den Mai Chau − spaní v dřevěném domu na ků−
lech u kmene bílých Thajců, večer hudební představení,
návrat do Hanoje
15. den Hanoj − pamětní rezidence, projížďka rikšami,
katedrála sv. Josefa, vězeňské muzeum Hoa Lo, kde byli
vězněni američtí piloti, stará čtvrť a tržiště, noční přesun
lehátkovým vlakem do Hue
16. den Hue (UNESCO), citadela − bývalé sídlo dynastie
Nguyen, plavba po Voňavé řece k pagodě Thien Mu

a k nejvelkolepější ze všech královských hrobek − hrobce
císaře Minga Manga
17. den návštěva Demilitarizované zóny, kde se odehrály
nejtvrdší boje během války ve Vietnamu, řeka Ben Hai, kte−
rá rozdělovala severní a jížní Vietnam, tunely u Vinh Moc
− dochované v původním stavu, zastávka na jedné ze zdej−
ších nádherných pláží
18. den odjezd do Hoi An (UNESCO), cesta přes Hai Van
Pass − nádherné výhledy, Mramorové hory, zastávka v Da−
nangu, kde navštíme chrám sekty Cao Dai, návštěva his−
torického jádra města, krytý japonský most, dřevěný dům
Phung Hung, kongregační sály
19.−20. den Hoi An − relaxace na plážích, návštěva nedaleke−
ho ostrova, projíždky po okolí na kole, uvidíme život místních
obyvatel, nákupy, výlet k čamské památce My Son (UNESCO)
21.−22. den odjezd do Danangu, dle času prohlídka města,
přelet do Hanoje, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, taxi, lehátkový vlak, loď po Halong Bay), místní
let Danang−Hanoj, ubytování (16x turist. hotely − dvou−
lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x vícelůžková ubytov−
na v horách, 2x lehátkový vlak), 1x oběd na lodi, průvod−
ce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (500 Kč + 45 USD na letišti)
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Vieng, královské město Vientiane − Královský palác,
starobylý chrám Wat Si Saket s tisíci soškami Buddhy,
zlatá pagoda Pha That Luang, triumfální oblouk, Ná−
rodní muzeum, přelet do vietnamské metropole Ha−
noje
12.−14. den  Hanoj − staré město, univerzita, Chrám lite−
ratury, jezero Hoan Kiem s posvátným mečem, vodní
divadlo, plavba mezi třemi tisíci skalními věžemi Ha Long
Bay − Dračí zátoky (UNESCO), návštěva ostrova Luong
s krápníkovou jeskyní, přenocování na lodi
15.−18. den císařské město Hué (UNESCO) − Zakázané
město, citadela, osmiboká pagoda, císařské paláce
a  hrobky, pozůstatky chrámového komplexu ze 6. stol.
My Son (UNESCO), kosmopolitní přístav Hoi An
(UNESCO) − holandská, portugalská a čínská koloniální
architektura, cesta podél pobřeží Jihočínského moře
do letoviska Nha Trang − odpočinek na písečných plá−
žích, možnost šnorchlování
19.−21. den prohlídka Ho Či Minova Města (dříve
Saigon) − prezidentský palác a radnice, katedrála,
čínská  čtvrť, pagoda Giac Lam, plavba lodí bludištěm
říčních ramen v deltě Mekongu, rybářské vesničky
s domy na kůlech a plovoucími trhy, nekonečná rý−
žová pole a plantáže kaučukovníků, odjezd do Kam−
bodži
22.−23. den kambodžská metropole Phnom Penh − Krá−
lovský palác, Stříbrná pagoda, chrám Wat Ounalom, mu−
zeum 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 sta−
letí ztracené v džungli − 130 velmi zachovalých paláců
a chrámů z 9.−14. stol. na ploše téměř 200 km2, nejslav−
nější 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, dokončení
prohlídky, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (loď,
vlak, mikrobus, autobus, taxi, tuk−tuk), místní let Vien−
tiane−Hanoj, ubytování (20x turist. hotel − dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, 4x lehátkový vlak nebo bus,
1x na lodi − dvoulůžkové kajuty), dvoudenní výlet po Ha−
long Bay s 1x plnou penzí, průvodce, inform. materiály,
cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: laoské vízum (na hranici 30 USD), viet−
namské vízum (žádost 500 Kč + 45 USD na letišti), kam−
bodžské vízum (na hranici 20 USD)

061 12.10.−8.11. 28 dní cena celkem 59 990 Kč

THAJSKO−LAOS−VIETNAM−KAMBODŽA

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 Hué, relaxace na pobřeží Jihočínského moře,
Ho Či Minovo Město, delta Mekongu, Phnom Penh, khmérský Angkor Wat.

1.−4. den odlet do Bangkoku − prohlídka thajské metro−
pole, královský palác a Wat Phra Kaeo − chrám Smarag−
dového Buddhy, Wat Pho − chrám Ležícího Buddhy, Wat
Arun − chrám Ranních červánků, čínská čtvrť, noční život
v zábavní čtvrti Pat Pong, plavba po řece Chao Phraya,
půvabné severothajské město Chiang Mai − staré město
s četnými chrámy, sloní výcvikové centrum, orchidejová
farma, lidové výrobky, noční trh
5.−6. den oblast tropických horských pralesů Zlatého troj−
úhelníku na thajsko−barmském pomezí, možnost jízdy

na slonech a raftingu na bambusových vorech po řece Mae
Sa, návštěva vesnice tradičních řemesel a výlet  na horu Doi
Suthep (1676 m) s nádherným chrámem   Wat Phra That
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 Tad Sae
10.−11. den průjezd hornatou krajinou s malebnými
vesničkami a oblastí krasových skalních útvarů Vang
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THAJSKO−MALAJSIE−SINGAPUR
071 8.3.−30.3 23 dní cena celkem 56 990 Kč
072 4.10−26.10. 23 dní cena celkem 56 990 Kč
073 7.3.−29.3.2015 23 dní cena celkem 56 990 Kč

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.

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 kaná−
lech, královský palác a Wat Phra Kaeo − chrám Smarag−
dového Buddhy, Wat Pho − chrám Ležícího Buddhy, Wat
Arun − chrám Ranních červánků, Wat Traimit − chrám Zla−
tého Buddhy, China Town, večer dle zájmu návštěva trž−
nice 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 buddhis−
tická stupa světa v Nakhon Pathom, odjezd na jih do Trangu
6.−7. den přejezd do Satunu, plavba lodí z přístavu Tam−
malang do Malajsie na ostrov Langkawi, hl. město Kuah
− obří plastika orla u přístavu, procházka tematickým par−
kem Lagenda Langkawi Dalam Taman, mešita Al−Hana,
plážové centrum Pantai Cenang − relaxace, koupání, výlet
autem okolo ostrova − Telaga Harbour Park s majákem, sé−
rie 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 chrá−
mový komplex v Malajsii − Kek Lok Si, výjezd lanovkou
na Penang Hill (821 m), pěšky sestup pralesem k bota−

nické 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 Pe−
nang − pěší túra pobřežím k mysu Muka Head či vnitro−
zemím k pláži Keracut a nedalekému meromiktickému
jezeru (oddělené vrstvy slané a sladké vody), zahrada tro−
pického koření, plážové středisko Batu Ferringhi
10.−12. den ferry do Butterworthu, přejezd do Ipohu −
prohlídka města s koloniálními stavbami, mešita, skalní
buddhistický chrám Perak Tong, přejezd do Tanah Rata
v horské oblasti Cameron Highlands − malebná krajina
s čajovými plantážemi, výjezd na vrchol hory Gunung Brin−
chang (2031 m) − vyhlídková věž, procházka nejstarším
lesem v oblasti Mossy Forest s výskytem láčkovek, ná−
vštěva továrny na výrobu čaje BOH, motýlí zahrady a ja−
hodové farmy, vodopád Robinson, túra pralesem s vý−
stupem na Gunung Jasar (1670 m)
13.−14. den přejezd přes Kuala Lipis do Jerantutu − me−
šita, dale do přístavu v Kuala Tembelingu, 60 km dlouhá
plavba po řece Tembeling do Kuala Tahanu − vstupní
brána do NP Taman Negara − vycházka pralesem, vy−
hlídková věž, canopy walk v korunách pralesních veli−
kánů, výstup na vrchol Gunung Teresik (344 m) s vy−
hlídkou 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 koň−
ské polo, přejezd do Padang Endau, trajekt na nádherný
ostrov Tioman − prohlídka správního městečka Tekek,
túra pralesem napříč ostrovem do vesnice Jurau, re−
laxace a koupání, možnost výletu na korálový ostrov
se šnorchlováním
18.−19. den trajekt zpět na pevninu do Mersingu, pře−
jezd 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) − koloni−
ální architektura (portugalská, holandská, britská),
Kristův chrám, Stadthuys, kostel sv. Pavla a vyhlídka
na město, Porta de Santiago, sultánův palác se zahra−
dou, 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 pohádko−
vou budovou Sultan Abdul Samad, Národní mešita, staré
vlakové nádraží, Jezerní zahrady s Ptačím parkem, jes−
kyně 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, místní dopravu (bus,
minivan, loď, člun, ferry, taxi), ubytování (19x turist. ho−
tely, ev. bungalovy − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
většinou klimatizace, 1x noční přejezd), průvodce, inform.
materiály, cestovní pojištění, tričko
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zahrada tropického koření, plážové středisko Batu
Ferringhi
7.−9. den ferry do Butterworthu, přejezd do Ipohu − pro−
hlídka města s koloniálními stavbami, mešita, skalní
buddhistický chrám Perak Tong, přejezd do Tanah
Rata v horské oblasti Cameron Highlands − malebná
krajina s čajovými plantážemi, výjezd na vrchol hory
Gunung Brinchang (2031 m) − vyhlídková věž, pro−
cházka nejstarším lesem v oblasti Mossy Forest s vý−
skytem láčkovek, návštěva továrny na výrobu čaje
BOH, motýlí zahrady a jahodové farmy, vodopád Ro−
binson, túra pralesem s výstupem na Gunung Jasar
(1670 m)
10.−11. den přejezd přes Kuala Lipis do Jerantutu −
mešita, dale do přístavu v Kuala Tembelingu, 60 km
dlouhá plavba po řece Tembeling do Kuala Tahanu −
vstupní brána do NP Taman Negara − vycházka pra−
lesem, vyhlídková věž, canopy walk v korunách pra−
lesních 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
12.−14. den přejezd do Belimbingu, lodní výlet po sou−
stavě jezer Tasik Chini, porosty kvetoucích lotosů, do−
jezd do Pekanu − dle času prohlídka města, mešity, sul−
tánův palác, hřiště na koňské polo, přejezd do Padang
Endau, trajekt na nádherný ostrov Tioman − prohlídka
správního městečka Tekek, túra pralesem napříč ostro−
vem do vesnice Jurau, relaxace a koupání, možnost vý−
letu na korálový ostrov se šnorchlováním
15.−16. den trajekt zpět na pevninu do Mersingu, pře−
jezd do Johor Bahru, výlet do Singapuru − prohlídka
hl. města, hotel Raffles, Národní muzeum, arménský kos−
tel, 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 Sen−
tosa − pláž, koupání, možnost návštěvy mořského akvá−
ria se 100 m tunelem, návrat do Malajsie
17.−19. den přejezd do exotické Melaky (UNESCO) − ko−
loniální architektura (portugalská, holandská, britská),
Kristův chrám, Stadthuys, kostel sv. Pavla a vyhlídka
na město, Porta de Santiago, sultánův palác se zahra−
dou, replika vodního kola a námořní muzeum, čínská
čtvrť s chrámy Sian Lin, Čcheng Choon Teng, mešitou
a hindu templem, indická čtvrť, přejezd do Kuala Lum−
puru, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minivan, loď, člun, ferry, taxi), ubytování (16x turist. ho−
tely, ev. bungalovy − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
většinou klimatizace), průvodce, inform. materiály, ces−
tovní pojištění, tričko

MALAJSIE −SINGAPUR

Kuala Lumpur, ostrov Penang, horská oblast Cameron Highlands s čajovými plantážemi, NP Taman Negara, lodní výlet po je−
zerech Tasik Chini s porosty lotosů, nádherný ostrov Tioman, obchodní centrum Singapur, exotická Melaka.

081 2.7.−20.7. 19 dní cena celkem 54 990 Kč

1.−3. den odlet do Kuala Lumpuru − prohlídka hl. města,
čínská čtvrť s tržnicí Petaling, hindu chrámem Sri Maha−
mariamman, čínské chrámy Kuan−Ti a Sze Ya, náměstí
Medan Pasar s hodinovou věží, mešita Jamek, indická
čtvrť, náměstí nezávislosti Merdeka s pohádkovou budo−
vou Sultan Abdul Samad, Národní mešita, staré vlakové
nádraží, Jezerní zahrady s Ptačím parkem, jeskyně Batu
Caves − obří zlatá socha Murugy, 272 schodů do Chrá−
mové jeskyně, Petronas Towers, vyhlídková TV věž KL
Menara

4.−6. den přejezd na ostrov Penang − největší buddhis−
tický chrámový komplex v Malajsii − Kek Lok Si, výjezd
lanovkou na Penang Hill (821 m), pěšky sestup prale−
sem k botanické zahradě, prohlídka hl. města Georgetown
(UNESCO) − čínská čtvrť s klanovým domem Khoo Kong−
si, 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 meromik−
tickému jezeru (oddělené vrstvy slané a sladké vody),
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MALAJSIE (Pevninská část, Borneo) −BRUNEJ
091 3.7.−18.7. (29.7.) 16/27 dní cena celkem 54 990/67 990 Kč
092 20.12.−4.1.2015 16 dní cena celkem 59 990 Kč

101 20.9.−11.10. 22 dní cena celkem 59 990 Kč

Zájezd je určen pro každého aktivního turistu, který chce poznat tuto lákavou oblast. Putování tropickým pralesem,
koupání na bělostných plážích, pozorování orangutanů, výstup na sopku či překročení rovníku vám připraví zážitky, na
které se nezapomíná.

MALAJSIE−INDONÉSIE (Sumatra) −SINGAPUR

Moderní metropole Kuala Lumpur a Singapur, koupání a odpočinek na ostrovech Perhantian, národní parky na Borneu,
plavba do nitra Bornea po řece Batang Rajang, sultanát Brunej.

1.−3. den odlet do Kuala Lumpur − prohlídka města, me−
šita Jamek, náměstí nezávislosti 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 Ge−
orgetown (UNESCO) neztrácejícího svůj koloniální šarm,

čínské a hinduistické chrámy, mešita Kapitan Keling, in−
dická čtvrť, koloniální čtvrť − radnice, pevnost Cornwallis,
hodinová věž, buddhistický klášter Kek Lok Si, podve−
černí výjezd lanovkou na Penang Hill (821 m) a následný
sestup deštným lesem
6.−9. den cesta na východní pobřeží do přístavu Kota
Bharu, plavba na nejkrásnější malajské ostrovy Perhen−
tians − odpočinek, koupání, šnorchlování, možnost potá−
pění nebo lodních výletů na vzdálenější korálové útesy

10.−13. den přejezd po „pralesní železnici“ do Jerantutu,
návštěva jednoho z nejstarších pralesů světa v NP
Taman Negara − výprava do noční džungle, procházka
po lávkách zavěšených vysoko v korunách stromů (ca−
nopy walk), možnost noclehu ve vyhlídkové věži s je−
dinečnou příležitostí pozorování volně žijících zvířat,
odjezd do perly Malajsie, přístavu Melaka (UNESCO) −
koloniální architektura (portugalská, holandská, britská),
Kristův chrám, Stadthuys, kostel sv. Pavla a vyhlídka
na město, ruiny portugalských pevností (Porta de Santia−
go), čínská čtvrť
14.−16. den Singapur − prohlídka hl. města, koloniální
památky, hinduistické a čínské chrámy, moderní čtvrti,
Theatres on the Bay, socha Merliona, vyhlídkové kolo
Singapore Flyer, možnost nočního safari v ZOO nebo vý−
let na zábavní ostrov Sentosa − mořské akvárium se 100 m
tunelem, koupání na pláži, nákupy, ukončení zájezdu
a odlet do ČR nebo pokračování na Borneo

Možnost prodloužení − BORNEO, BRUNEJ
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, ná−
vštěva záchranného centra orangutanů Semenggoh,
výlet do NP Bako (výskyt opic druhu kahau nosatý),
masožravé láčkovky, procházka mangrovovým lesem,
dále návštěva NP Gunung Gading (v případě, že pokvete
rostlina s největším květem na světě − Rafflesia)
20.−24. den přejezd do města Sibu, plavba do nitra Bor−
nea po řece Batang Rajang za dajáckými kmeny žijícími
v dlouhých společných domech v okolí městečka Be−
laga, návrat po řece Batang Kemena na pobřeží do Bin−
tulu
25.−27. den přesun do sultanátu Brunej, prohlídka hlav−
ního města Bandar Seri Begawan − zlatá mešita Omar Ali
Saifuddien, sultánův palác, 28 vodních vesnic v Kampung
Ayer, odlet a návrat do ČR
 
Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (vlak,
loď, mikrobus, autobus, metro, taxi), u prodloužení
místní lety Johor Bahru−Kuching, Brunej−Kuala Lumpur,
ubytování (11x/22x turist. hotely, většinou dvoulůž−
kové pokoje s příslušenstvím, 2x jednoduché bungalovy
na ostrovech), průvodce, inform. materiály, cestovní po−
jištění, tričko

1.−4. den odlet do Kuala Lumpur − prohlídka hl. města,
čínská čtvrť s tržnicí Petaling, hindu chrámem Sri Maha−
mariamman, čínské chrámy Kuan−Ti a Sze Ya, náměstí
Medan Pasar s hodinovou věží, mešita Jamek, indická
čtvrť, náměstí nezávislosti Merdeka s pohádkovou budo−
vou Sultan Abdul Samad, Národní mešita, staré vlakové
nádraží, Jezerní zahrady s Ptačím parkem, jeskyně Batu
Caves − obří zlatá socha Murugy, 272 schodů do Chrá−
mové jeskyně, Petronas Towers, vyhlídková TV věž KL
Menara, přejezd do Tanah Rata v Cameroon Highlands
5.−6. den horská oblast Cameron Highlands − malebná
krajina s čajovými plantážemi, výjezd na vrchol hory Gu−
nung Brinchang (2031 m) − vyhlídková věž, procházka
nejstarším lesem v oblasti Mossy Forest s výskytem láč−
kovek, návštěva továrny na výrobu čaje BOH, motýlí za−
hrady a jahodové farmy, vodopád Robinson, túra prale−
sem s výstupem na Gunung Jasar (1670 m)
7.−8. den přejezd na ostrov Pangkor − koupání, relaxace
(možné šnorchlování), vzácní zoborožci, přejezd na os−
trov Penang
9.−10. den ostrov Penang − největší buddhistický chrá−
mový komplex v Malajsii − Kek Lok Si, výjezd lanovkou
na Penang Hill (821 m), pěšky sestup pralesem k bota−
nické 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 Pe−
nang − pěší túra pobřežím k mysu Muka Head či vnitro−
zemím k pláži Keracut a nedalekému meromiktickému
jezeru (oddělené vrstvy slané a sladké vody), zahrada tro−
pického koření, plážové středisko Batu Ferringhi
11.−12. den plavba rychlou lodí na Sumatru, Medan, pře−
jezd do Bukit Lawang − záchranné centrum pro oranguta−
ny, nachází se v největším indonéském NP Gunung Leuser
(UNESCO), pozorování orangutanů při krmení, přejezd
13.−14. den Berastagi − horské městečko obklopené pra−
lesy, výstup na sopku Gunung Sibayak (2300 m), koupání
v sirných termálních pramenech, přejezd k sopečnému je−
zeru Toba, cestou prohlídka domorodé vesnice batackého
stylu, vodopád Sipisopiso (100 m), vyhlídka na jezero
15.−16. den jezero Toba, pěší výlet do vesnice Tomok,
rýžoviště, buvoli, koupání, přejezd hornatou krajinou
k rovníku

17. den Bukittingi − malebné městečko mezi třemi sop−
kami, výlet do údolí Harau, možnost návštěvy Rafflesia
Sanctuary − místa, kde rostou rostliny s největšími květy
na světě (Rafflesia Arnoldii)
18.−19. den sopečné jezero Maninjau − údajně nejkrás−
nější jezero na Sumatře, úchvatné panorama, sestup k je−
zeru (44 ostrých zatáček), skořicovníkové háje, možnost kou−
pání nebo pronajmutí horských kol, přejezd do Dumaie
20.−22. den plavba souostrovím Riau na rychlé lodi na os−
trov Batam a odtud do Singapuru − prohlídka města, hotel
Raffles, Národní muzeum, arménský kostel, katedrála
sv. Ondřeje, Esplanade − Theatres on the Bay, Singapore
Flyer, socha Merliona, Raffles Place, čínská čtvrť s Chrámem
Buddhova zubu, mešitou i hindu templem, rekreační a zá−
bavní ostrov Sentosa − pláž, koupání, možnost návštěvy
mořského akvária se 100 m tunelem, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, taxi, metro, trajekt, loď), ubytování (17x turist.
hotely a penziony, ev. bungalovy − dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím, 2x přejezd busem), průvodce, inform.
materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: indonéské vízum
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9. den Maros − vyjížďka dřevěnou kanoí po řece plné mang−
rovů, ptáků, pěší výlet s koupáním v tyrkysové laguně upro−
střed skal, ochutnávání lahodných kokosů a bananů přímo
ze stromu, oběd v tradičním dřevěném domě na kůlech upro−
střed rýžových polí, scénická oblast vápencových útesů,
množství exotických rostlin, večer představení tradiční su−
laweské muziky na nástroje kecapi a gambus
10. den přelet do Denpasaru na Bali − městečko Ubud −
Ubud Palace, lotosový chrám Pura Saraswati, řemeslné dílny,
galerie, možnost shlédnutí ohňového tance, tance Kecak aj.
11. den přelet do Maumere na Flores − přejezd pod sopku
Keli Mutu
12. den výjezd ke třem tajemným jezerům v kráterech
sopky Keli Mutu, jejichž barva se mění i několikrát do roka,
trek kolem sopky a zpět dolů do Moni přes tradiční ves−
ničky, koupání v termálním pramenu, večer možnost
shlédnutí tradičních floreských tanců
13.−14. den přesun do Bajawy − výlet do tradičních ves−
nic kmene Ngada v okolí majestátní sopky Gunung Ine−
rie, tajemné megality a domečky ngadhu a bhagu, večer
koupání v horké termální říčce
15. den celodenní přesun do Labuanbaja − přístavní
městečko na západním konci ostrova Flores
16.−19. den plavba najatou lodí z Floresu na Lombok,
s návštěvou ostrovů Rinca a Komodo − vycházka za varany,
relaxace a šnorchlování u ostrovů Laba, Banta, Satonda,
Moyo, přejezd na sever pod sopku Gunung Rinjani do Se−
naru (700 m), vycházka k vodopádům Sindenggile
20. den výstup ke hraně kráteru sopky Gunung Rinjani
(2600 m) vyplněného jezerem Segara Anak se smarag−
dově zbarvenou vodou, návrat do Senaru
21. den přejezd severním pobřežím ostrova Lombok, vý−
let lodí na některý z ostrůvků souostroví Gilis − bílé pí−
sečné pláže, korálové útesy, přejezd do Mataramu
22. den Mataram a okolí − vodní palác Mayura, chrám Pura
Meru, odpoledne trajekt do Padangbai na ostrově Bali
23. den Bali − prohlídka zajímavých lokalit ostrova: chrám
Pura Goa Lawah s kolonií netopýrů v jeskyni, Besakih −
komplex 22 chrámů na 7 terasách pod sopkou Gunung
Agung (3142 m), malebná krajina u největšího balijského
jezera Batur, dílny řemeslníků, nádherné a levné dřevo−
řezby, chrám Pura Kehen v Bangli, přejezd do Kuty
24.−26. den Kuta − známé letovisko, relaxace u moře,
nákupy, odlet zpět z Denpasaru, návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (mini−
van, bus, bemo, motocykl s řidičem, loď, trajekt), místní
lety Jakarta−Makassar, Makassar−Denpasar a Denpasar−
Maumere, ubytování (20x turist. hotely a penziony − dvou−
lůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, 3x na palubě
lodi s matracemi), stravování (při ubyt. většinou sní−
daně, 3x plná penze na lodi z Floresu na Lombok), prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: indonéské vízum (na letišti v Jakartě
25 USD), odletové taxy (3x 3 USD, 1x 15 USD)

5. den výjezd do hor nad Rantepao, scénická krajina
v okolí vesnic Lempo a Batutumonga, terasová rýžová
políčka, trek po okolních vesnicích, přejezd do Senkangu
6. den Sengkang − dílny na výrobu hedvábí, vyjížďka
po jezeře Tempe, návštěva plovoucí vesnice, mnoho
druhů ptactva, přejezd
7.−8. den Bira − relaxace na malebném pobřeží, odjezd do Ma−
kassaru, cestou zastávka ve vesnici Tanaberu známé tra−
diční výrobou lodí, přejezd do Marosu

1.−2. den odlet přes Jakartu do Makassaru (bývalý
Ujung Padang) − hl. město ostrova Sulawesi (původně
Celebes)
3. den přejezd z Makassaru 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

INDONÉSIE − Sulawesi, Flores, Komodo, Rinca, Lombok, Bali

Indonésie − jedna země na tisíci ostrovech. Země mnoha kultur, zvyklostí, náboženství ale také země činných sopek, nekoneč−
ných 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 křesťan−
ství a moderní doba dosud mísí s krvavými divošskými zvyky. Přeletíme na Bali a následně na Flores. Ostrov se sopkou Keli
Mutu, stále opředenou tajemstvím, do jejíchž tří barevných jezer podle místních pověr odcházejí duše mrtvých. Najatou rybář−
skou 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. Ostrov Lombok nám představí svá tradiční řemesla a nekonečná rýžová pole pod majestátně se
vzpínající sopkou Rinjani. Na závěr se rozloučíme s Indonésií na Bali, asi nejznámějším ostrově Indonésie, který každého
návštěvníka nadchne. Vedle hinduistických chrámů budeme obdivovat jeho barevnost a rozmanitost.

111 30.4.−25.5. 26 dní cena celkem 66 990 Kč
112 24.9.−19.10. 26 dní cena celkem 66 990 Kč
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INDONÉSIE − Sumatra, Jáva, Bali

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, Kawah Ijen a mnoho dalšího.

121 5.7.−1.8. 28 dní cena celkem 65 990 Kč

19. den nádherný hinduistický chrám Prambanan
(UNESCO), přejezd ke chrámu Candi Ceto − umístěn
vysoko na kopci, nádherný výhled (možno vidět i sop−
ku Merapi), dále chrám Candi Sukuh s erotickými vý−
jevy
20.−21. 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,
největší sopka Jávy) a Gunung Batok, sjezd ke kráteru
Bromo (2392 m), přejezd
22.−23. den výstup ke kráteru sopky Kawah Ijen − nej−
větší a nejdéle existujicí sirné jezero na světě, ruční těžba
síry, odpoledne přes Banyuwangi, trajekt na Bali, nocleh
v přímořském letovisku Lovina, ráno koupání nebo fa−
kult. výlet loďkami na delfiny, Banjar − návštěva jediného
buddhistického chramu na Bali, termální prameny, odpo−
ledne relaxace u moře
24.−25. den návštěva vodopádů Git Git, dále vodní chrám
Pura Ulun Danau, cestou do Ubudu navštívíme řeme−
slné dílničky (kameníci, dřevořezbáři, atd.) a jednu
z mnoha galerií, večer pro zájemce možnost shlédnout
některý z balijských tanců, ráno odjezd do Besakihu −
komplex 22 chrámů na 7 terasách pod sopkou Gunung
Agung (3142 m), přejezd ke chrámu Kintamani u jezera
Batur
26.−28. den brzy ráno výstup na sopku Gunung Batur −
pozorování východu slunce, odjezd do Kuty − relaxace
na pobřeží, odlet a návrat zpět do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (mini−
van, bus, bemo, loď), místní let Padang−Jakarta, trajekt
na Bali, ubytování (25x turist. hotely a penziony − dvou−
lůžkové pokoje většinou s příslušenstvím), stravování
(u ubyt. většinou snídaně), průvodce, inform. materiály,
cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (25 USD na letišti v Jakartě),
odletové taxy (1x 15 USD, 1x 3 USD)

1.−3. den odlet přes Jakartu do Medanu − prohlídka nej−
většího města ostrova Sumatra, přejezd do Bukit Lawang
− záchranné centrum pro orangutany, nacházející se v nej−
větším indonéském NP Gunung Leuser (UNESCO) − půl−
denní trek v okolí s pozorováním orangutanů a dalších
opic v přírodě, možnost splutí části řeky v údolí na člunu
4. den přejezd do horského městečka Berastagi, výstup
na sopku Gunung Sibayak (2300 m), cestou koupání
v termálních sirných pramenech
5.−6. den přejezd do města Prapat u jezera Toba − nej−
větší jezero v jihovýchodní Asii, žijí zde Batakové, cestou
zastávka u stometrového vodopádu Sipisopiso a u plan−
táží ananasu, kávovníku a zázvoru, lodí přejezd na ostrov
Samosir − navštěva tradičních batackých vesnic, např.
Tomok, Ambarita a Simanindo (ve vesnici Simanindo
budeme mít možná štěstí shlédnout představení batac−
kého tance)
7. den lodí zpět do Prapatu a poté pokračujeme na zá−
padní Sumatru do města Bukittinggi, přejezd rovníku
8.−9. den Bukittinggi − obklopeno třemi sopkami (kraj
Minangkabau), tradiční minangkabauské domy s pro−
hnutými střechami, pěší trek přes údolí Harau, zastávka
u vodopádu, zpět do Bukittinggi, výlet korytem řeky
do kaňonu Ngarai Sianok, exkurze do tradičních ručních
balíren kávy včetně ochutnávky (různé druhy kávy, káva
se zázvorem, káva z kávových listů)

10.−11. den odjezd k jezeru Maninjau, ruční výroba třti−
nového cukru, relaxace u jezera Maninjau, pokračujeme
přes Padang − hlavní město západní provincie Sumatra,
nádherné údolí Anai s vodopádem, pláž Bungkus
12.−13. den ráno výlet lodí na celý den na jeden z nád−
herných neobydlených ostrůvků, šnorchlování, přejezd
zpět do Padangu, přelet do Jakarty − prohlídka staré Ba−
tavie, muzeum Wayang, posezení u kávy v Café Batavia
(navštívil i Václav Havel), podvečerní přístav Sunda Ke−
lapa s ruční vykládkou
14.−15. den přejezd do Ciater, Cipanas − botanická za−
hrada a park, cesta přes horské sedlo Puncak − nádherné
čajové plantáže, návštěva továrničky na výrobu čaje, vý−
stup ke kráteru Tangkubanperahu a Dumas − možnost
koupele nohou v termálních jezírkách
16.−17. den výstup ke kráteru Kawah Putih, přejezd do Ta−
sikmalaya pod úpatí nádherné hory Galungnggung, kde je
cesta lemována jahodovými plantážemi, výstup po kamen−
ných schodech k okraji kráteru sopky s jezírkem a ost−
růvky uvnitř, přejezd do sultánského města Yogyakarta
18. den Borobudur (UNESCO) − nejznámější indonéská
památka, prohlídka kolosální mnohostupňové budhis−
tické stúpy, Yogyakarta − prohlídka centra javanské kul−
tury, batikové dílničky, výroba loutek pro stínové divadlo,
večer je možné shlédnout tradiční javanské baletní před−
stavení Ramayana
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INDONÉSIE − Irian Jaya, Biak, Supiori

141 4.8.−30.8. 27 dní cena celkem 98 990 Kč

Ojedinělá příležitost pro cestovatele stát se na chvíli opravdovými dobrodruhy v nadherné bujné divočině a prožít neza−
pomenutelný čas s domorodými lidmi, jejich primitivním způsobem života a denními rituály i přípravě tradičních pokrmů.
Papuánci s tmavou tváří, jasnýma očima a neskutečně čistým srdcem. Budeme mít příležitost vyzkoušet si svou zdat−
nost při průchodu deštným pralesem plného obřích lián, gigantických kořenů a podivných rostlin i mamutích listů. Jako
jedni z mála odvážlivců poputujeme stezkami domorodých lidí z kmenů ze vzdálených baliemských hor a údolí. Fascinují
Vás orchideje? Stanete se svědky těch nejpodivnějších zázraků flóry a orchidejových trsů na každém kroku. Cesta pro
odvážné cestovatele, kteří se dokaží vyrovnat s nepohodlím výměnou za vyjímečné prožitky v divočině. Trek je fyzicky
náročný, pouze pro trénované jedince. V rámci expedice se zúčastníme fascinujícího Baliemského festivalu.

oděni pouze do koteky, vyzdobeni peřím, kly či kostmi
v nosech a hlinkou pomalovaným tělem, soutěž ve střelbě
šípů, prasečí dostihy, kde žokejem není statečný muž,
ale vždy papuánská žena, množství tradičních pokrmů
nasytí a uspokojí i kulinářské labužníky
12.−19. den odlet do Kosarek nebo Anguruk, sedmidenní
trek džunglí, horami, noclehy ve vl. stanech, návrat do Wa−
meny
20. den odpočinek, rezervní den
21.−22. den odlet na ostrov Biak − cesta k vodopádu
Wardo na malých vydlabankách, pečení ryb na pláži, kou−
pání, přejezd na ostrov Supiori
23.−24. den ostrov Supiori − celodenní pěší trek přes vr−
cholky ostrova s krásnými vyhlídkami po okolních ostro−
vech, rýžoviště zlata, bambusovým hájem k vodopádu
s jezírkem (koupání)
25.−27. den návrat na ostrov Biak − podle časových mož−
ností návštěva orchidejového a ptačího parku, přelet do
Jakarty a následný odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: zpáteč. letenku do Jakarty a let. taxy, místní
dopravu (veškerou pozemní dopravu, loďky, čluny), místní
lety Jakarta−Jayapura, Jayapura−Wamena, Wamena−Kosarek

1.−3. den odlet do Jakarty a následně přelet do Jayapury
− ubytování, vyhlídka na noční město
4.−5. den Jayapura − vyřízení cest. povolení (surat jalan),
zajištění potravin na cestu, návštěva muzea asmatské kul−
tury, odlet do Wameny − návštěva tradičního trhu, přesun
do vesničky Wosilimo − vycházka za výhledem na Baliem−
ské údolí a pěší trek za jednou z mála dochovaných mumií
do vesnice Pummo, plavba vydlabankou přes řeku Baliem
6. den přesun autem do vesnice Wolo, Ilugua, sestup
do obřího kaňonu s gigantickým komplexem jeskyní, noc−
leh ve vesnici v tradičních chýších (honai)
7.−9. den celodenní pěší trek lesem do zahrad buah me−
rah, vaření pandanových plodů, buah merah, lisováni
oleje, nocování v tradičních chýších, návrat zpět pěšky
a autem do vesnice Wosilimo
10.−11. den účast na Baliemském festivalu − fascinující
festival lidských vášní a emočních prožitků − setkání do−
morodců z řady kmenů, možnost stát se sami součástí
a svědky kmenových válek, těch nejpůvodnějších slavností
a rituálů papuánských kmenů, domorodci putují na festi−
val i několik dnů pěšky, stovky papuánců s nahými těli roz−
poutají během festivalu nespočet válek, tradiční tance,
rituály a slavnosti s celou svou divokou vášní, domorodci

Možnost prodloužení − JÁVA

15. den přejezd do přístavu Gilimanuk a plavba na Jávu,
přejezd k vulkánu Kawah Ijen, přenocování v oblasti ká−
vových plantáží
16. den výstup k vulkánu Kawah Ijen a sestup do kráte−
ru k sirnému jezeru, kde místní nosiči těží síru a vynášejí
až stokilové koše na povrch kráteru, kráter je považován
za nejfotogeničtější místo na Javě
17.−18. den přesun k nedávno vybuchlé sopce Bromo,
přenocování ve vesnici, brzké vstávání a přesun džípy
na vyhlídku s pozorováním východu slunce nad sopkou
Bromo (2392 m), procházka po „měsíční“ krajině, pře−
jezd do města Solo
19. den návštěva tzv. „pornochrámů“ s erotickými vý−
jevy Candi Sukuh, přejezd k obřímu hinduistickému
chrámovému komplexu Prambanan (UNESCO), dále
přesun k buddhistickému chrámu Borobudur, pro−
cházka vesnicí s návštěvou rodinné výrobny tofu a rý−
žových nudlí
20. den návštěva nejznámější jávské památky, buddhis−
tického chrámu Borobodur (UNESCO) s možnou poutní
cestou na vrchol Nirvany přes několik pater zdobenými
rytinami z Buddhova života, odjezd do Yogyakarty − ná−
vštěva místních galerií s batikou, nákupy a večerní od−
jezd do Jakarty
21.−22. den procházka po hl. městě Indonésie − Jakartě,
odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje (Bali): letenku a let. taxy, místní dopravu
(pronajatý minivan, loď), ubytování (12x turist. hotely −
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování
(12x snídaně, 1x společná večeře), průvodce, inform.
materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena zahrnuje (Bali−Jáva): letenku a let. taxy, místní
dopravu (pronajatý minivan, bus, džíp, loď, trajekt), uby−
tování (19x turist. hotely − dvoulůžkové pokoje s příslu−
šenstvím), stravování (19x snídaně, 1x společná večeře),
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti v Denpasaru − 25 USD),
odletovou taxu (cca 15 USD)

INDONÉSIE pro každého − BALI (Jáva)

131 5.4.−19.4. (26.4.) 15/22 dní  cena celkem 44 490/59 990 Kč
132 16.8.−30.8. (6.9.) 15/22 dní  cena celkem 44 490/59 990 Kč
133 8.11.−22.11.(29.11.) 15/22 dní  cena celkem 44 490/59 990 Kč

Příjemná dvoutýdenní prázdninová a podzimní cesta na Bali s možností týdenního prodloužení o poznávání Jávy. Kul−
turní krajina Bali je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Při prodloužení o Jávu návštěva dalších lokalit
ze seznamu UNESCO − Prambanan a Borobudur.

chrámu, přímořské letovisko Lovina − známé svými čer−
nými plážemi z vulkanického popela, podvečer strávíme
v blízkých tradičních lázních s kalnou minerální vodou
a skvělými masážemi, bary a noční život
8. den Seririt − buddhistický chrám Brahma Vihara pře−
zdívaný jako malý Borobudur, odjezd na jih ostrova přes
vrchovinu s četnými rýžovými poli a malými vesnicemi,
zastávka ve vesnici, která je známá výskytem velkého
množství opic a výhledy do údolí a na jezero Buyan, im−
pozantní chrám Pura Ulun Danu ležící na jezeře se zahra−
dami a velkým množstvím soch, scenická oblast s nej−
většími rýžovými poli a neuvěřitelnými výhledy, nekonečné
serpentiny nás dovedou k chrámu Pura Luhur, den za−
končíme v Ubudu v jedné ze skvělých restaurací
9. den návštěva nedalekého opičího chrámu a lesa se stro−
movým útvarem muž−žena, různé sousoší z Ramajany,
přejezd na blízké trhy Sukawati a návrat do města Ubud
s dalšími trhy a večerní návštěvou balijských tanců (kon−
krétně tance Kecak − pouze na Bali)
10.−12. den přejezd do přístavu Sanur, plavba lodí na os−
trov Lembongan − krásné pláže a poklidný životní rytmus
ostrovanů, možnost plavání, surfování, šnorchlování a cel−
kového lenošení na krásných plážích, dle zájmu fakult. vý−
let na kolech kolem ostrova s návštěvou bílých pláží,
mangrovových porostů a nejsvatějšího místa ostrova
13.−15. den návrat na Kuta Beach, návštěva poloostrova Bu−
kit Badung, chrámy Carda Wisnu a Pura Luhur Uluwatu,
poslední nákupy, společná večeře, odlet a návrat zpět do ČR

1.−3. den odlet do Denpasaru na Bali, ubytování v plá−
žovém a surfařském centru Kuta Beach, možnost pobytu
na pláži, surfování, tradiční masáže a 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 tra−
diční trh ve vesnici
5. den návštěva vodního paláce Tirtagangga a jeho sva−
tých bazénků, přesun na severovýchod Bali přes rýžové te−
rasy 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 krát−
kou procházku napříč džunglí k místnímu vodopádu
a chrámu s velkým množstvím tropických motýlů, opus−
tíme pobřeží a zajedeme do hor k sopce a jezeru Batur,
cesta nás zavede do vysočiny s velkým množstvím vý−
hledů, večer strávíme v termálech na břehu jezera
7. den plavba přes jezero Batur k posvátnému pohřebišti,
kde místní domorodci pohřbívají své mrtvé pod kmen
posvátného stromu (možnost náhradního programu),
odjezd k chrámovému areálu Besakih − nejstarší a nejvý−
znamější hinduistická památka na ostrově 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, prohlídka místního

(Anguruk), Wamena−Jayapura−Biak a Biak−Jakarta vč. let. tax,
ubytování (penziony, jednoduché příbytky honai u domo−
rodců, vl. stan při treku), povolení pro vstup (surat jalan),
českého průvodce, místní průvodce, informační materiá−
ly, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (25 USD na letišti v Jakartě),
odletové taxy (Jakarta cca 15 USD, místní lety cca po 3 USD),
cestovní pojištění (Alpenverein apod.), nosiče a plnou penzi
na treku (příplatek 3 000 Kč)



14

w
w

w
.k

ar
av

el
a.

cz
L

e
te

c
k

é
 z

á
je

zd
y 

/ 
E

x
o

ti
k

a

Jarní JAPONSKO − Hanami, svátek sakur

Vychutnejte si jedinečnost jara v „Zemi vycházejícího slunce“. Navštívíme hlavní přírodní a historické památky této
země − řada z nich je v seznamu UNESCO. Uvidíme nejmodernější technologie vsazené do rámce specificky japonského
Orientu. Historie této země je velice pestrá, seznámíte se s ní postupně na řadě míst (hrady, buddhistické chrámy
a kláštery, šintoistické svatyně). Japonsko je bohaté i na přírodní krásy a jaro plné rozkvetlých sakur od konce března
do poloviny dubna je tím nejpříhodnějším obdobím. Zájezd dbá na osobní, skutečné poznání přírody, památek a života
lidí v Japonsku (ne jen pohledem z okna vlaku, či busu).

161 29.3.−10.4. (19.4.) 13/22dní cena celkem 61 990/98 990 Kč

1.−2. den odlet do Tokia − prohlídka centra Tokia, okolí
zahrad Císařského paláce a parku Ueno s rozkvétajícími
sakurami
3.−5. den celodenní prohlídka Tokia od Ginzy až po Šin−
džuku − úchvatný výhled na město z mrakodrapu tokijské
radnice nebo fakult. z nejvyšší TV věže světa Sky Tree,
při dobrém počasí i s kulisou nejvyšší hory Japonska Fudži
(3776 m), neony ozářené třídy a večerní život v pulzují−
cím západním Tokiu, výlet do proslulého NP Hakone,
vulkanické údolí Owakudani, projížďka lodí po jezeře Aši
(za jasného dne panorama hory Fudži − UNESCO), pro−
cházka po historické silnici Tokaido z doby šógunátu,
vojenský kontrolní post, fakultativně místní lázně rotem−
buro, dále chrámy a svatyně Kamakury (nazývané Vý−
chodní Kjóto), avenue rozkvetlých sakur, druhá nejvyšší
bronz. socha Amida Buddhy v Japonsku, moderní Joko−
hama − nejvyšší budova Japonska a její Sky Garden, ve−
černí procházka v nádherně neony ozářeném největším
„čínském městě“ Japonska
6.−8. den odjezd šinkansenem do moderní Osaky − dru−
hého největšího japonského města, s mohutným hradem,
supermoderními mrakodrapy, unikátní výhled ze Sky Gar−
den, návštěva bývalého císařského hlavního města Ja−
ponska, dvoumiliónového Kjóta (UNESCO) − prohlídka
jeho úchvatných pamětihodností jako světoznámý „Zlatý
pavilon“, šógunův hrad, chrámy a kláštery ve východní i
západní části města s proslulými japonskými zahradami
a nádherně kvetoucími sakurami, stará čtvrť Gion, kde
ev. lze spatřit pravou Gejšu či učednici Majko, fakult.
možnost navštívit večer divadlo s ukázkami bunraku, nó,
čajového obřadu, ikebany
9. den výlet do poklidné Nary (UNESCO) − první hl. měs−
to Japonska, řada starobylých chrámů z 8. stol., největší
dřevěný chrám na světě s největší sochou Buddhy v Ja−
ponsku, cestou navštívíme i svatyni Fušimi Inari s půso−
bivými tisící branami torii, navečer Osaka − rozlehlé pod−
zemní nákupní pasáže, neony ozářené bulváry, proslulé
centrum Dotombori, jídelny různých specialit, bary

10.−11. den Hirošima (UNESCO) − návštěva epicentra
výbuchu atomové pumy, dnes Mírový park, Muzeum
atomové pumy a ruiny Průmyslového paláce, návštěva
„Kapřího“ hradu, kouzelné zahrady Šukkei−en, výlet
na posvátný ostrov Mijadžima, plovoucí brána Torii se
svatyní Itsukušima (UNESCO) − jedna ze tří nejkrásněj−
ších scenerií Japonska, pavilon Tisíce rohoží, komplex
chrámu Daišo−in a další, fakult. výlet lanovkou na nej−
vyšší horu ostrova Mt. Misen (530 m) s krásnými vý−
hledy na Hirošimský záliv a ostrůvky mezi ostrovem
Honšú a Šikoku (tzv. vnitřní japonské moře), chrámy −
věčný oheň, stáda krotkých jelínků sika a tlupy makaků
12.−13. den návrat šinkansenem do fotogenického pří−
stavu Kobe (hyperboloidní věž) nedaleko Osaky, znovu
vybudovaného po zničujícím zemětřesení v r.1995, jež
proslulo nejlepším „Kobe beef“ na světě, a výrobou vý−
borného saké, muzeum saké, expresem ev. rychlolodí
k modernímu mezinárodnímu letišti Osaka−Kansai, pří−
padně Osaka−Itami, odlet a návrat do ČR nebo pokračo−
vání v zájezdu

Možnost prodloužení zájezdu o 9 dní (5−7 účastníků)
13. den odpoledne odjezd do Himedži (UNESCO) − nej−
větší originální hrad Japonska (nyní bohužel v rekon−
strukci), Japonská zahrada s devíti různými styly a roz−
sáhlý háj sakur
14.−17. den podmořským tunelem na ostrov Kjúšú, Ku−
mamoto s jedním z největších japonských pevnostních
hradů, japonská krajinná zahrada Suizendži ze 17. století
− proslulá scenérií 53 zastavení cesty Tokaido s Fudži,
celodenní výstup v největším kráteru světa Mt. Aso (1592
m) na aktivní vulkán Nakadake, nádherná horská planina
Kusasenri (někdy i možnost letu vrtulníkem nad vulkán),
vulkanologický pavilon. Kagoshima − „japonská Neapol“
s věčně dýmající sopkou Sakuradžimou, jízda trajektem
mořskou zátokou, vulkanologické muzeum, otevřené pří−
rodní nožní lázně s výhledy na moře sopku i město, pro−
cházka lávovým polem, minivanem Satsuma poloostrov

s nádherným subtropickým parkem, až na nejjižnější mys
s majákem, ojedinělý kužel „Satsuma Fudži“ nad moř−
skou zátokou, největší kráterové jezero na Kjúšú s ob−
rovskými úhoři, muzeum kamikadze, zahrady samurajů
a unikátní horké pískové lázně Ibusuki
18.−19. den odjezd do Nagasaki − přístav (nejbližší
asijské pevnině, s bohatou historií), ostrůvek Dedžima −
sídlo holandských obchodníků (jediné za 200 let trvající
izolace Japonska), Glover Garden − jeden z nejkrásnějších
výhledů na město a přístav, Oura − nejstarší křesťanský
chrám Japonska, čínská čtvrť, čtvrť Urakami s Mírovým
parkem a muzeem svržení 2. atomové pumy na Japonsko,
největší katolická katedrála Východní Asie, odjezd z os−
trova Kjúšú zpět na ostrov Honšú do Okayamy
20. den Korakuen − jedna ze tří nejkrásnějších zahrad
Japonska, Havraní hrad, fakult. Kurašiki
21.−22. den Osaka − volný den, fakult. osmipatrové Akvá−
rium Pacifiku se žraloky velrybími, nákupy, odjezd na le−
tiště Osaka−Kansai, příp. Osaka−Itami a návrat do ČR

Možnost prodloužení zájezdu o 6 dní − subtropické os−
trovy Okinawa, bývalé království Rjúkjú (minin. 4 účast−
níci)
Jedná se o nejjižnější subtropické území Japonska −
ostrovní pás v délce 1000 km, sahající od ostrova Kjúšú
až po Taiwan, ve středověku samostatné království Rjúkjú,
domov nejjedovatějšího hada Habu (lze vidět naloženého
v lahvích s alkoholem). Částečně zachovaná původní kul−
tura, odlišný jazyk, kuchyně, atd. Přírodní a historické pa−
mátky: královský hrad Šuri (UNESCO), památky na jednu
z nejkrvavějších bitev v Pacifiku za II. svět. války. Výlet
na nejjižnější ostrovy Išigaki, Taketomi a Iriomote − tro−
pický deštný prales s mangrovovými lesy, vodní buvoli.
Možnost šnorchlování a potápění podél nádherných pláží
a korálových útesů. Ubytování penziony, bungalovy (i ví−
celůžkové). Cena na vyžádání (dle počtu zájemců).

Poznámka: vzhledem k nutnosti koordinace dopravy
a ubytování je uzávěrka přihlášek na zájezd již 2 měsíce
před odletem! Vzhledem k limitovanému počtu míst může
být vyprodán mnohem dříve!

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (pře−
devším šinkansen, ostatní expresy a vlaky, minivan, au−
tobusy, tramvaje, lodní přívozy), ubytování (11x/20x dvou−
lůžkové pokoje s příslušenstvím v business hotelech 3*
evropského typu, pouze výrazně menší plocha pokojů
oproti Evropě, výjimečně ryokan − spaní na zemi v ja−
ponském stylu, může být i vícelůžkový nebo japonská
ubytovací specialita, jednolůžkový pokoj „capsule“ − za−
jímavý zážitek), průvodce, inform. materiály, cestovní
pojištění, tričko

To nejlepší z FILIPÍN

Pro milovníky přírodních scenérií, domorodých kultur, vodních radovánek, špičkového potápění a příjemných večerů.
Postupně navštívíme ostrovy Luzon, Palawan, Cebu a Bohol.

151 1.3.−17.3. (21.3.) 17/21 dní cena celkem 57 990/67 990 Kč
152 1.11.−17.11. (21.11.) 17/21 dní cena celkem 57 990/67 990 Kč
153 28.2.−16.3. (20.3.) 2015 17/21 dní cena celkem 57 990/67 990 Kč

1.−3. den odlet do hl. města Manily, ležící na ostrově
Luzon − prohlídka města, pevnost Santiago, katedrála,
kostel a klášter Sv. Augustina (UNESCO) ve čtvrti Intramu−
ros, Chinatown (dle možnosti i čínský hřbitov), dle zájmu
návštěva oceanária, procházka parkem Rizal
4.−5. den přejezd k jezeru Taal − zast. na vyhlídce, sjezd pe−
řejí v kaňonu Pagsanjan na kánoi, cesta z Manily do Banaue
6. den Banaue − v okolí 2000 let stará terasovitá rýžo−
viště (UNESCO), nádherné výhledy, vesnice kmene Ifu−
gao, výlet terénním vozem a túra v oblasti Batadu

7. den vyhlídkový přejezd kopcovitou krajinou do měs−
tečka Sagada − Údolí ozvěn a Jeskyně visících rakví,
skalní město, sestup do jeskyně Sumaging a možnost
osvěžujícího koupání 300 m pod povrchem, vytrvalci
mohou fakult. k Bokongskému vodopádu
8.−9. den přejezd Centrálních Kordiller po horské silnici
Zig Zag Road do města Baguio − čínský chrám, kated−
rála, generálský dům, zastávka u zlatého dolu, vodopád
Colorado, dojezd do města hříchu Angeles − noční ži−
vot

10. den výlet terénními vozy na lávová pole a k nádher−
nému kráteru sopky Pinatubo (1760 m), možnost kou−
pání v kráterovém jezeru
11. den přejezd do Manily a odlet do Puerto Princesa
na ostrov Palawan − zřejmě nejmalebnější ostrov Filipín
12.−14. den El Nido a okolní obrovská vápencová oblast
s bizarními skalními masivy v moři, jež tvoří souostroví
Bacuit, bělostné pláže, možnost krásných výletů spoje−
ných s koupáním a šnorchlováním (pro zájemce i mož−
nost atraktivního potápění)
15. den výlet do Sabangu, NP St. Paul’s Subterranean
(UNESCO) − plavba proti proudu po nejdelší podzemní řece
světa (celková délka 8 km − pluje se pouze menší část) v roz−
lehlém jeskynním komplexu, přejezd do Puerto Princesa
16.−17. den dle času indiv. volno v Puerto Princesa, ná−
kupy, odlet do Manily a dále návrat do ČR nebo pokračo−
vání v programu na ostrov Cebu a Bohol

Možnost prodloužení − ostrovy CEBU a BOHOL

16. den odlet z Puerto Princesa na ostrov Cebu do Cebu
City − prohlídka města, údajně nejstarší filipínská ulice
Colon Street, Carbon Market, bazilika del Santo Niňo,
krypta s Magellanovým křížem, pevnost San Pedro
17.−19. den plavba lodí na ostrov Bohol do Tagbilaranu, tři
noci u pláže v oblasti Alona Beach, jednodenní výlet po os−
trově, prohlídka kostela v Baclayonu (r. 1727), Chocolate Hills
(Čokoládové hory), fakult. plavba po řece Loboc s možností
bohatého oběda formou bufetu, zastávka v turist. centru
s ukázkou nejmenších opiček na světě − nártounů filipín−
ských, možnost nákupu suvenýrů, dle zájmu fakult. výlet
na ostrov Balicasang se šnorchlováním a potápěním
20.−21. den přelet do Manily a následný odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (klima−
tizovaný van, terénní auto, kanoe, člun, trajekt), místní lety
Manila−Puerto Princesa−Manila (u prodloužení místo letu
P. Princesa−Manila lety Puerto Princesa−Cebu City, Tagbi−
laran−Manila), ubytování (14x/18x turist. hotely, bungalovy
− dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), plavbu kaňonem
Pagsanjan, plavbu po podzemní řece na ostrově Palawan,
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: odletové taxy (v Manile cca 20 USD,
na místních letištích cca po 3 USD)
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JAPONSKO − ostrov Hokkaido a festivaly Tohoku

Objevte přírodní krásy severního ostrova „Země vycházejícího slunce“ a zažijte největší festivaly Japonského severu,
jsou nezapomenutelné. Počasí koncem července a v srpnu je v centrálním Japonsku horké a vlhké. Hokkaido, které
je blíže k Sibiři, má naopak v tuto dobu nejpříjemnější klima. Tento zájezd je možné spojit se zájezdem „Tropické Ja−
ponsko“ a využít tak jednu letenku na oba zájezdy.

171 28.7.−10.8. 14 dní cena celkem 76 990 Kč

na největší japonský ostrov Honšú, kde se v tuto dobu
konají věhlasné slavnosti Kanto matsuri, Neputa a Ne−
buta matsuri, my se zde prožijeme vyvrcholení festi−
valu Kanto matsuri v Akitě a následně Nebuta matsuri
v Aomori, večer zde procházejí městy tanečníci s lam−
pióny, či projíždějí alegorické vozy v podobě obřích
osvětlených draků (Aomori), jedná se o mimořádně silný
zážitek, který si nezadá s nejslavnějšími latinskoameric−
kými karnevaly, Akita je rovněž známá tzv. „plačící Ma−
donou“
12.−14. den v horském NP Nikko (UNESCO) navštívíme
velkolepý chrámový areál a mauzoleum šogůnů rodu To−
kugawa, předposlední den věnujeme hlavnímu městu
Tokiu, s možností nákupů, např. v elektronickém městě
Akihabara, odlet a návrat do ČR nebo pokračování zá−
jezdem Tropické Japonsko (hlavní historické památky
Japonska)

Možnost prodloužení zájezdu o 14 dní − viz zájezd Tro−
pické Japonsko (cena kombinace: 119 990 Kč)

Poznámka: vzhledem k nutnosti koordinace dopravy
a ubytování je uzávěrka přihlášek na zájezd již 2 měsíce
před odletem! Vzhledem k limitovanému počtu míst může
být vyprodán mnohem dříve!

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu
(šinkansen, ostatní expresy a vlaky, metro, autobusy,
minivan, lodní přívozy), ubytování (12x business hotely
3* evropského typu, často se snídaní, pensiony, motely,
inny, ev. hostely, dvoulůžkové pokoje, výjimečně ryokan
− spaní na zemi v japonském stylu, může být i vícelůž−
kový), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění,
tričko

1.−2. den odlet do Tokia − prohlídka centra, mrakodrap
WTC, výhled na přístav i tokijskou věž
3.−5. den odjezd šinkansenem na sever do Aomori,
po současné nejdelší a nejrychlejší trati Japonska s ces−
tovní rychlostí až 320 km/h, zajímavá plavba trajektem
mořskou úžinou Tsugaru na ostrov Hokkaido, přístav
Hakodate − prohlídka historické čtvrti Motomači, ruský
pravoslavný chrám, fakult. večerní vyhlídka na město z ho−
ry Hakodatejama (334 m, údajně jedna ze tří nejkrás−
nějších na světě), následně expresem podél pobřeží
Tichého oceánu do Sappora (známého zimními olym−
pijskými hrami), prohlídka centra města, slavný bulvár
Odori, ústřední tepna města, hodinová věž Tokei−dai
a televizní věž se zajímavou vyhlídkou na město z výšky
90 m, fakult. muzeum piva s ochutnávkou japonských piv,
výlet do Noboribetsu − nejvýznamnějších lázní na Hok−
kaidu a jedněch z nejpopulárnějších v celém Japonsku
(11 různých druhů léčivých pramenů), Pekelné údolí
s geotermálními jevy, naučná stezka k bublajícímu hor−
kému jezírku Oyunuma, možnost koupání v komplexu lázní
(horké i studené minerální bazény, vodopády, sauny aj.),
cestou vesnice Ainů

6.−8. den minivanem k jezeru Tója s kalderou vypl−
něnou vodou a dále k sopce Šówa−Šinzan (402 m),
která patří k nejmladším na světě (vyrostla během
let 1943−45 a je stále aktivní), naproti ní ční sopka
Usu−zan (732 m) na kterou vyjedeme lanovkou (vy−
buchla r. 2000, díky včasné předpovědi japonských
vulkanologů nedošlo ke ztrátám na životech), pře−
krásný výhled jak na kráter sopky, tak přes jezero Tója
na dominantní vulkán − „hokkaidskou Fudži“ Jótei
(1898 m) − jsou zde jedny z nejznámějších sjezdovek
Japonska, večer místní lázeňský ohňostroj, následně
jízda přes NP Šikotsu−Tója známý výskytem červené
lišky, sibiřského čipmunka a létajících veverek, ko−
lem jezera Šikotsu až k centrálnímu pohoří Daiset−
suzan (nejvyšší na Hokkaidu), nazývanému „střecha
Hokkaida“, místními domorodci Ainu, pro své nád−
herně kvetoucí horské pláně − „Hřiště bohů“, bohaté
na panenské lesy s bublajícími horkými vřídly a ka−
ňony
9.−11. den odjezd na jih, jezerní park Onuma s maleb−
nými ostrovy, následně nejdelším tunelem na světě,
54 km dlouhým Seikanem pod průlivem Tsugaru zpět

Tropické JAPONSKO − letní slavnosti a festivaly

181 9.8.−22.8. (30.8.) 14/22 dní cena celkem 65 990/99 990 Kč

Objevte a plně zažijte „Zemi vycházejícího slunce“. Navštívíme hlavní přírodní a historické památky této země. Řada
z nich je v seznamu UNESCO. Uvidíme nejmodernější technologie vsazené do rámce specificky japonského Orientu.
Historie této země je velice pestrá, seznámíte se s ní postupně na řadě míst (hrady, buddhistické chrámy a kláštery,
šintoistické svatyně). Japonsko, které oplývá historickými památkami a řadou nádherných přírodních scenérií, navíc
v létě slaví a věřte, japonské slavnosti, jsou nezapomenutelné. Počasí v srpnu připomíná spíš tropické krajiny, takže
kdo má rád teplo, tak se mu tu bude určitě líbit.

1.−2. den odlet do Tokia − prohlídka centra hl. města,
východní zahrady Císařského paláce a okolí
3.−5. den celodenní prohlídka Tokia od Ginzy až po Šin−
džuku − úchvatný výhled na město z mrakodrapu tokijské
radnice nebo fakult. z nejvyšší TV věže světa SkyTree,
při dobrém počasí i s kulisou nejvyšší hory Japonska
Fudži, neony ozářené třídy a večerní život v pulzujícím
západním Tokiu, dále chrámy a svatyně Kamakury
(nazývané Východní Kjóto), druhá nejvyšší bronzová
socha Amida Buddhy v Japonsku, moderní Jokohama −
nejvyšší budova Japonska a její Sky Garden, večerní
procházka v nádherně neony ozářeném největším
„čínském městě“ Japonska, výlet do proslulého NP
Fuji−Hakone, vulkanické údolí Owakudani, projížďka
lodí po jezeře Aši (za jasného dne panorama hory
Fudži, UNESCO), procházka po historické silnici Tokaido
z doby šogunátu, vojenský kontrolní post, fakult. místní
lázně rotemburo
6.−10. den odjezd šinkansenem do moderní Osaky −
druhé největší japonské město, mohutný hrad, super−
moderní mrakodrapy, unikátní výhled ze Sky Garden,
výlet do poklidné Nary (UNESCO) − první hlavní město
Japonska s řadou starobylých chrámů z 8. stol., největší
dřevěný chrám na světě s největší sochou Buddhy
v Japonsku, účast na večerní slavnosti luceren ve sva−
tyni Kasuga Taiša, cestou navštívíme i svatyni Fušimi
Inari s působivými tisící branami torii, následně ná−
vštěva bývalého císařského hlavního města Japonska,
dvoumiliónového Kjóta (UNESCO) − budeme si prohlí−
žet jeho úchvatné pamětihodnosti jako je světoznámý
„Zlatý pavilon“, šógunův palác Nidžó, chrámy a kláš−
tery s proslulými japonskými zahradami ve východní
i západní části města, stará čtvrť Gion, kde ještě lze
spatřit pravou Gejšu či učednici Majko, navíc sem př−
ijedeme v období velkého svátku „Obon“ s jeho neza−
pomenutelnou slavností „Velkých ohňů“, fakult. možnost
navštívit večer divadlo s ukázkami bunraku, nó, čajo−
vého obřadu, ikebany, poslední den možnost prohlídky
dalších kjótských památek nebo fakult. odjezd k Japon−
skému moři na věhlasnou písečnou pláž Amanohaši−
date, koupání
11.−12. den Hirošima (UNESCO) − návštěva epicentra
výbuchu atomové pumy, dnes Mírový park, Muzeum
atomové pumy a ruiny Průmyslového paláce, návštěva
„Kapřího“ hradu, kouzelné zahrady Šukkei−en, výlet
na posvátný ostrov Mijadžima, plovoucí brána Torii
se svatyní Itsukušima (UNESCO) − jedna ze tří nejkrás−
nějších scenerií Japonska, pavilon Tisíce rohoží, komplex

chrámu Daišo−in a další, fakult. výlet lanovkou na nej−
vyšší horu ostrova Mt. Misen (530 m) s krásnými vý−
hledy na Hirošimský záliv a ostrůvky mezi ostrovem
Honšú a Šikoku (tzv. vnitřní Japonské moře), chrámy −
věčný oheň, stáda krotkých jelínků sika a tlupy ma−
kaků (endemických opic), večerní návrat šinkansenem
do Osaky − rozlehlé podzemní nákupní pasáže, neony
ozářené bulváry, proslulé centrum Dotombori, jídelny
různých specialit, bary
13.−14. den výlet do fotogenického přístavu Kobe (hy−
perboloidní věž) nedaleko Osaky, znovu vybudovaného
po zničujícím zemětřesení v r. 1995, proslulé nejlepším
„Kobe beef“ na světě a výrobou výborného saké, mu−
zeum saké, japonské lázně Onsen, expresem k moder−
nímu letišti Osaka−Kansai na umělém ostrově (příp.
Osaka−Itami), odlet a návrat do ČR

Možnost prodloužení zájezdu o 8 dnů (min. 5 účast−
níků)
14. den dopoledne volno v Osace, odpoledne fakult.  výlet
do Himedži (UNESCO) − největší originální hrad Ja−
ponska (nyní bohužel v rekonstrukci), Japonská zahrada
s devíti různými styly
15.−17. den podmořským tunelem na ostrov Kjúšú,
Kumamoto s jedním z největších japonských pevnostních
hradů, japonská krajinná zahrada Suizendži ze 17. stol.,
proslulá scenérií 53 zastavení cesty Tokaido s Fudži,
celodenní výstup v největším kráteru světa Mt. Aso
(1592 m) na aktivní vulkán Nakadake, nádherná horská
planina, geopark Kusasenri (někdy i možnost letu vrtul−
níkem nad vulkán), vulkanolog. pavilon Kagoshima,
„japonská Neapol“ s věčně dýmající sopkou Sakurad−
žimou, jízda trajektem mořskou zátokou, otevřené pří−
rodní nožní lázně s výhledy na moře, sopku i město,
procházka lávovým polem, unikátní horké pískové lázně
Ibusuki
18.−19. den odjezd do Nagasaki − přístav (nejbližší asij−
ské pevnině, s bohatou historií), ostrůvek Dedžima −
sídlo holandských obchodníků (jediné za 200 let trvající
izolace Japonska), Glover Garden − jeden z nejkrás−
nějších výhledů na město a přístav, Oura − nejstarší
křesťanský chrám Japonska, čínská čtvrť, čtvrť Urakami
s Mírovým parkem a muzeem svržení 2. atomové pumy
na Japonsko, největší katolická katedrála Východní
Asie, odjezd z ostrova Kjúšú zpět na ostrov Honšú
do Okayamy
20. den Korakuen − jedna ze tří nejkrásnějších zahrad
Japonska, Havraní hrad, fakult. Kurašiki

21.−22. den Osaka − volný den, fakult. osmipatrové Akvá−
rium Pacifiku se žraloky velrybími, nákupy, odjezd
na moderní letiště Osaka−Kansai (příp. Osaka−Itami), od−
let a návrat do ČR

Poznámka: vzhledem k nutnosti koordinace dopravy
a ubytování je uzávěrka přihlášek na zájezd již 2 měsíce
před odletem! Vzhledem k limitovanému počtu míst může
být vyprodán mnohem dříve!

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu
(šinkansen, ostatní expresy a vlaky, autobusy, tramvaje,
lodní přívozy), ubytování (12x/20x business hotely
3* evropského typu, často se snídaní, menší plocha
pokojů oproti Evropě, výjimečně ryokan − spaní na zemi
v japonském stylu, může být i vícelůžkový nebo japonská
ubytovací specialita − jednolůžkový „capsule“), prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
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1.−5. den odlet do Soulu a hned dále přejezd na jih
do „Malých Diamantových hor“ a národního parku „Vy−
cházejícího měsíce“ s grandiózními štíty, visutým „Mos−
tem v oblacích“, „Plošinou mrakodrapů a zapadajícího
slunce“, z Gwangju okružní jízda minivanem − světově
proslulé naleziště dinosauřích stop, klášter bojových
buddhistických mnichů, nejlepší korejské čajové plan−
táže
6.−8. den trajektem kolem podmořských útesů na ostrov
Jeju − korejskou „Havaj“, minivanem po výjimečném sub−
tropickém ostrově s 360 parazitickými vulkány a nejvyšší
horou Jižní Koreje Hallasan (1950 m), po procházce
v největším lávovém tunelu na světě nahlédneme
do tajemného umění „mořských žen“ − potápěček
Henjo, navštívíme tajemné sochy Harubang (obdoba soch
z Velikonočního ostrova), možnost výstupu na unikátní
kužel bývalé podmořské sopky Songsan, malebný přístav
Seogwipo a vodopád Chongbang − jeden ze dvou v Asii,
jenž padá kolmo do Pacifiku, pobřeží s lávovými poli,
rozlehlý skanzen lidové kultury ostrova Jeju Folk Village
Museum a klášter s Buddhovou jeskyní pod svatou ho−
rou Sanbangsan
9.−10. den přelet do jižní metropole − přístavu Busan,
Jagalchi Market − jeden z největších trhů ryb a mořských
plodů na světě, Yongdusan Park a Busan Tower, proslulé
pláže, magické termální lázně
11.−13. den třímiliónová metropole textilu Daegu, trh
Seomun, Herbal Medicine Market, minivanem do Gye−
ongju (UNESCO) − středověké hlavní město Koreje s tu−
muly (hrobkami) vládnoucí dynastie tisíciletého šaman−
ského království Silla, horské klášterní komplexy Bulguksa
(UNESCO), slavná jeskynní socha Buddhy na hoře To−
hamsan a další
14.−15. den štíty posvátného pohoří Palgongsan a kláš−
tery s největší originální kamennou sochou Velkého
Buddhy Léčitele na světě, superexpresem KTX (obdoba
jap. šinkansenu) do hlavního města Soulu
16.−19. den Soul − prohlidka královských paláců
(UNESCO) a parkových komplexů, středověké i moderní
čtvrti metropole, mnohakilometrové podzemní nákupní
arkády, park Namsan se Soulskou věží (483 m) a další,
fakult. výlet (dle momentální situace na hranicích) do De−
militarizované zóny na nejostřeji střeženou hranici světa
s KLDR, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, dopravu (taxi, MHD,
bus, vlak, minivan, trajekt), místní přelet Jeju−Busan,
ubytování (17x hotely, motely, pensiony, hostely, dvou−
lůžkové či třílůžkové pokoje, v horách vícelůžkové po−
koje, velmi dobré úrovně), průvodce, inform. materiály,
cestovní pojištění, tričko

1.−4. den přílet do Tajpej − hlavního města Taiwanu −
„jiné Číny“, ostrova, který byl portugalskými mořeplavci
nazván Formosa (Nádherný), Muzeum Národního pa−
láce, Chiang Kaí−Shekovo mauzoleum, svatyně Mu−
čedníků, obdivuhodný chrám Long Shan, koupání v ter−
málních lázních, bývalý nejvyšší mrakodrap světa
Taipei 101, unikátní pískovcové útvary na severových.
pobřeží − královna, popelčin střevíček apod., návštěva
zlatých dolů s potěžkáním největší zlaté cihly světa
5.−6. den minivanem do NP Taroko, nazývaného „sedm
zázraků Asie“, výhled na stěny velehorských štítů no−
řících se do hlubin Pacifiku, vycházky v mramorových
kaňonech řeky Liwu, úchvatných horských soutěskách
a tunelech − „Tunel devíti zatáček“, „Vlaštovčí jes−
kyně“ a další, vodopády, deštné lesy se subtropickým
rostlinstvem, návštěva areálu původních obyvatel Taiwa−
nu − horského kmene Taroko, ev. etnický program, či
ochutnávka domorodých jídel
7.−8. den jízda fascinujícími velehorami Taiwanu
po RénHé Road přes průsmyk ve výši 3275 m, za slun−
cem vycházejícím z moře oblaků, s nádhernými vý−
hledy do hlubokých údolí s jedinečnými rýžovými te−
rasami, až k jezeru „Slunce a Měsíce“ na jehož bře−
zích se nachází monumentální buddhistické chrámy,
plantáže kokosových palem, paví park a bambusové le−
síky

Jižní KOREA − ostrovy, hory a kláštery

Soul − dvanáctimilionové hlavní město Jižní Koreje, horské národní parky s odvážně vedenými visutými mosty či kláš−
tery horských bojových buddhistických mnichů, vyhlášené čajové plantáže, ostrov Jeju − korejská „Havaj“ s parazitic−
kými krátery a největšími lávovými tunely na světě, vodopády padajícími do moře, tajemnými kamennými sochami,
výjimečnými potápěčkami, jižní pobřeží s unikátními naleziští dinosaurů. Navštívíme největší korejský přístav Busan
s jedním z největších rybích trhů na světě, nádhernými plážemi a největšími korejskými lázněmi, města Daegu (metropo−
le textilu a asijské medicíny) a Gjongdžu (hl. město středověkého tisíciletého šamanského království Koreje) s králov−
skými hrobkami −tumuly. V okolních horách navštívíme významné buddhistické klášterní komplexy s unikátní jeskynní
sochou Buddhy, zhlédneme štíty posvátného pohoří Palgongsan a jiné. Na závěr se svezeme korejským „šinkansenem“
zpět do hlavního města Soulu, s královskými paláci, parkovými komplexy a nekonečnými nákupními pasážemi. Řada
navštívených památek je zapsána v seznamu UNESCO. Možnost výletu do „Demilitarizované zóny“ na nejstřeženější hra−
nici světa se Severní Koreou. Ochutnáme místní exotickou kuchyni, sice velmi ostrou, ale hodnocenou odborníky jako
jednu z nejzdravějších na světě. Zájezd v nejvhodnějším a nejkrásnějším období roku, fyzicky nenáročný, pohodové cesto−
vání převážně v minivanu za skutečným poznáním přírody, památek a života lidí v Jižní Koreji, noclehy v asijském stylu.

191 24.9.−12.10. 19 dní cena celkem 62 990 Kč

Velehory a subtropické pláže TAIWANU

Hlavní město Tajpej s největšími čínskými muzeálními sbírkami na světě, buddhistickými a taoistickými chrámy, oje−
dinělým 500 metrů vysokým mrakodrapem a večerními trhy. Prohlídka severovýchodního pobřeží s unikátními pís−
kovcovými útvary, spolu s návštěvou zlatých dolů. Minivanem úchvatnými kaňony a soutěskami NP Taroko, vysokohor−
ským průsmykem k jezeru Slunce a Měsíce, pod téměř čtyřtisícový vrchol Nefritové hory s hájem tisíciletých cypřišů
a čajových plantáží. Sjezd na nejjižnější tropické korálové pobřeží ostrova s písčitými zátokami v NP Kenting a nejjiž−
nější bod Taiwanu s nejjasnějším asijským majákem Eluanbi na rozhraní Tichého oceánu a Jihočínského moře. Možnost
návštěvy jednoho z největších akvárií světa. Dále na sever podél malebného pacifického pobřeží s kokosovými palmami.
Po zpětném překročení obratníku Raka návrat do Tajpej a odlet do ČR. Zájezd v nejvhodnějším a nejkrásnějším období
roku není fyzicky náročný, pohodové cestování převážně v minivanu za skutečným poznáním přírody, památek a života
lidí na Taiwanu, noclehy v asijském stylu.

201 9.11.−25.11. 17 dní cena celkem 58 990 Kč

9.−10. den túry v nejvyšší části centrálního pohoří −
Alishan s tisíciletým cypřišovým pralesem, horská
lesní úzkokolejná železnice a Yushan − Nefritová hora
(3952 m), čtvrtá nejvyšší ostrovní hora na světě, úchvat−
ný východ i západ slunce, v případě štěstí potkáme
i tlupy opic − horských makaků, cestou čajové plantáže
11.−13. den sjezd do nejjižnější části ostrova, Kaohsiung
− hlavní přístav Taiwanu a šestý největší cargo přístav
světa, NP Kenting − opevněný maják Eluanbi, korálové
útesy, písčité pláže, tropické moře, surfaři na vyso−
kých vlnách Tichého oceánu, obří akvárium s největším
skleněným tunelem v Asii
14.−17. den jízda na sever podél fotogenického pacific−
kého pobřeží s palmovými háji, smaragdové moře s ko−
rálovými útesy, lemovanými liduprázdnými plážemi a vý−
hledy na mohutné horské hřebeny Taiwanu, monument
vyznačující překročení obratníku Raka, Hualien−expresem
do Tajpej − proslulé exotické noční trhy, odlet a návrat
zpět do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu
(taxi, MHD, bus, vlak, minivan), ubytování (14x hotely,
pensiony, motely, horské bungalovy, hostely − dvoulůž−
kové, ev. třílůžkové pokoje s příslušenstvím, v horách ví−
celůžkové, velmi dobré úrovně, v některých i se snídaní),
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
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Velká cesta ČÍNOU
dopravou nebo na kole k jezeru Erhai − dle zájmu pro−
jížďka lodí po jezeře, staré město s částečně dochova−
nými 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, přesun přes Kunming
23.−24. den přejezd k vietnamské hranici malebnou
krajinou vápencových skal, návštěva Detianských vodo−
pádů − nádherné přírodní scenérie, tržnice na čínsko−
vietnamské hranici, přesun přes Nanning
25.−27. den oblast Guilin−Yangshuo je známá po ce−
lém světě svými vápencovými skalními útvary (UNESCO),
základnou nám bude město Yangshuo, ze kterého lze
podnikat výlety pěší, místní dopravou, na kole či na lodi
na nejzajímavější místa (plavba motorovou lodí po řece
Li, splutí řeky Yulong na bambusových vorech, návštěva
místních jeskyní, výstup na vrch Moon Hill s vyhlídkou
ze skalního okna, tisíciletý banyánovník aj.)
28. den Guangzhou (Kanton) − prohlídka města, ostrov
Shamian s koloniálními stavbami a s výhledem na Per−
lovou řeku, kantonský trh Qingping je jedním z nejzají−
mavějších v Číně, buddhist. chrám Guangxiaosi, Chrám
šesti banyánů s Květinovou pagodou (57 m)
29.−30. den přesun do Shenzhenu − nekonečné pano−
ráma nových a neustále přibývajících mrakodrapů, pře−
chod hranic do Hong Kongu − prohlídka města, nábřežní
promenáda Avenue of Stars, přívozem Star ferry na os−
trov Hong Kong, jízda dvoupodlažní tramvají, Victoria park,
pro zájemce výjezd starou tramvají na vyhlídkový vrch
Victoria Peak, odlet a návrat do ČR

Poznámka: cesta zahrnuje mnohé poměrně dlouhé pře−
suny, je třeba s tímto počítat.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (vlak,
autobus, minibus, taxi), ubytování (19x turist. hotely −
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 8x noční přejezd
lehátkovým vlakem, ev. busem), průvodce, inform. ma−
teriály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (1700 Kč)

211 11.10−9.11 30 dní cena celkem 66 990 Kč

Peking, Velká čínská zeď, klášter Shaolin, hliněná armáda u Xianu, Chengdu a chovná stanice pandy velké, velký Buddha
v Leshanu, posvátná hora Emei−Shan, kamenný les u Kunmingu, nádherný Lijiang, Soutěska tygřího skoku, Šangri−la,
Dálí a jezero Erhai, Detianské vodopády u hranice s Vietnamem, vápencové homole u Yangshua a plavba po řece Li,
Kanton, Hong Kong. To je jen malý výčet z toho, co uvidíme. Na zážitky nesmírně bohatý velký „polokruh“ plný cesto−
vání, 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.

1.−5. den odlet do Pekingu − prohlídka města, Zakázané
město (UNESCO) − nejzachovalejší soubor starých budov
v Číně, domov císařů dinastií Ming a Quing, náměstí Tien−
an−men s mauzoleem Mao Cetunga, Brána nebeského kli−
du, 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, celo−
denní výlet k Velké čínské zdi (UNESCO) do Badalingu,
k večeři možnost ochutnat tradiční pekingskou kachnu
6.−7. den přesun do Datongu, v okolí města navštívíme
historicky nesmírně cenný jeskynní komplex Yungang −
Cloud Ridge Caves („Jeskyně mlžného horského hřbe−
tu“), uvidíme i 1400 let starý „zavěšený“ klášter“ Xuan−
kong Si vybudovaný v masívu posvátné hory Heng Shan
8. den městečko Pingyao − živoucí skanzen, zachovalé
tradiční město z dynastie Han s téměř neporušenou
šestikilometrovou městskou zdí
9.−10. den poblíž města Luoyang si prohlédneme Long−
men Shiku − skalní chrámy Dračí brána (UNESCO), ne−
můžeme vynechat ani klášter Shaolin − to by nám příz−
nivci bojových umění nikdy neodpustili
11.−12. den Xian − nachází se zde jedno ze tří hlavních
historických lákadel Číny (vedle Velké zdi a Zakázaného
města) − neuvěřitelně zachovaná terakotová armáda prv−
ního čínského císaře Čchin (UNESCO), další zajímavosti

ve městě − městské hradby, Velká a Malá pagoda divoké
husy, muslimská čtvrť s Velkou mešitou, Zvonová a Bub−
nová věž, taoistický Chrám osmi nesmrtelných
13.−14. den Chengdu − prohlídka města, buddhistický
klášter Wenshu, svatyně Wuhouci, ev. park s chýší bás−
níka Du Fu, výstavné centrum, návštěva jediné chovné
stanice pandy velké na světě
15.−16. den Leshan − socha Velkého Buddhy (UNESCO),
výjezd pod posvátnou horu Emei−Shan (UNESCO) − vý−
stup po schodištích na Zlatý vrcholek − Jinding Peak
(3077 m), cesta lemovaná chrámy, nádherné scenérie
17.−18. den Kunming − moderní obchodní čtvrť, tržnice,
pagody, Qiongshusi − Bambusový chrám na okraji města,
Cuihu (park Zeleného jezera) − oddychové centrum s muzi−
kanty, cvičícími Číňany, výlet do oblasti zvané Kamenný
les (UNESCO) se spoustou špičatých skalních útvarů
19.−20. den město Lijiang v tibetském předhůří je po−
sazené v překrásném údolí, staré město (UNESCO) je
protkané vodními kanály, kouzelná scenérie jezera Čer−
ného draka se zrcadlící se horou Yulongxue Shan (Sněžná
hora nefritového draka, 5596 m), výlet do kaňonu řeky
Yangtse − túra Soutěskou tygřího skoku a do oblasti
známé dnes jako Šangri−la, staré město Zhongdian a kláš−
ter Songzanlin
21.−22. den Dálí − přerušíme horečné poznávání a pro−
gram si uděláte sami podle sebe, možnost výletu místní
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Jih Číny je ideální destinací v období, kdy v Evropě začíná vládnout chladnější klima. Na přelomu léta a podzimu jsou zde
ideální teploty pohybující se přes den mezi 20−30 °C s minimem srážek. Poznáme Hong Kong, Macao, Kanton. Navští−
víme řadu přírodních zajímavostí včetně nádherných Detianských vodopádů na čínsko−vietnamské hranici i nádhernou
oblast vápencových mogotů mezi Guilinem a Yangshuem (UNESCO).

221 31.8.−21.9. 22 dní cena celkem 60 990 Kč

Okruh Jižní ČÍNOU

6. den návštěva taoistického kláštera Zu Miao z roku 1080,
skvost jihočínské architektury, návštěva Yip Manova
a Wong Fei Hungova muzea, dle času návštěva Liang Yuen
− 200 let stará zahrada čínských básníků, odpoledne pře−
jezd do města Zhaoqing − večerní prohlídka města
7. den Zhaoqing − pagoda Ching Xi Ta, starobylé měst−
ské hradby, Slivoňový klášter z roku 996, Útesy sedmi
hvězd s chrámem dračí matky, vápencová pohoří obklo−
pená jezery, noční život města
8.−9. den návštěva NP Dinghushan (UNESCO), noční pře−
sun do města Nanning v provincii Gunagxi
10. den návštěva Hei Shui He (Černá řeka) u města Daxin,
plavba lodí malebnou krajinou, přejezd k vietnamské hra−
nici k Detianským vodopádům − nádherné scenérie, noc−
leh přímo v areálu rezervace
11. den dopoledne návštěva vodopádů Detian, možnost
plavby bambusovým vorem po řece, odpoledne odjezd
zpět do Nanningu, přesun do Bei Hai
12. den Silver beach − největší pláž celé Číny na pobřeží
Jihočínského moře, večer přesun do Guilinu a Yangshuo
13.−14. den plavba po řece Li mezi nádhernými vápen−
covými útvary (UNESCO) a rybářskými vesničkami do
městečka Yangshuo, možnost výletu na kolech k Měsíč−
nímu kopci a 1400 let starému banyánovníku, pro zá−
jemce návštěva jeskynních komplexů s možností bahenní
a termální koupele přímo v jeskyni, večerní prohlídka
města, ráno k mostu Yulong (z r. 1470), sjezd bambuso−
vým vorem po řece Yulong, odpoledne minibusem do
Longji, nocleh v oblasti rýžových teras, přímo ve vesnici
minority Yao
15. den Longji terasy − ráno pozorování východu slunce
v kopcích mezi rýžovými terasami, přechod přes terasy
mezi vesnicemi minority Yao, večer přesun přes Guilin
do Hengshanu
16.−17. den příjezd do města Hengyang, celodenní výlet
do pohoří Hengshan − jedno z nejposvátnějších míst
v celé Číně plné buddhistických a taoistických klášterů,
kuriozní klášter v Hengyang, levá strana buddhistická
a pravá taoistická, největší klášter celé oblasti, přesun
do Zhangjaije
18.−19. den výlet do vesnice Zhangjiajie a krajinné re−
zervace Wulingyuan − oblast nádherných vápencových
věží (jedna z předloh pro natáčení filmu Avatar), obývané
několika miliony lidí etnické skupiny Tujia, potomky říše
Ba, noční přejezd do Guangzhou
20. den Guangzhou (Kanton) − památky města nebo ná−
vštěva největšího čajového trhu v jižní Číně
21.−22. den individ. volno, poslední nákupy, odlet z Kan−
tonu, návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (vlak,
autobus, minibus, taxi, loď, trajekt),  ubytování (15x tu−
rist. hotely − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
4x noční přejezd lehátkovým vlakem, ev. busem), prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (1700 Kč)

1.−2. den odlet do Hong Kongu, ubytování v Mui Wo −
přístavní městečko s pláží u moře, ostrov Hong Kong −
bývalé sídlo britské správy, možnost přejezdu lodí Star
ferry − noční mrakodrapová světelná show, vyhlášené
noční trhy v ulici Temple Street
3. den ostrov Lantau, Polin opatství s největší venkovní
bronzovou sochou sedícího Buddhy na světě (39,5 m),
možnost treku na 963 m vysoký kopec Lantau Peak ty−
čící se přímo z Jihočínského moře
4. den plavba lodí Jihočínským mořem do města Macao
− prohlídka historického centra bývalé portugalské kolo−
nie vyhlášené jako Las Vegas Asie, přechod do Číny, pře−
jezd luxusním busem do města Foshan − noční život jižní
Číny, procházka zákoutími starého města, vyhlášeného

jako města porcelánu se staletou tradicí a hlavně nejvy−
hlášenějším místem pro cvičení kung fu, pocházejí odtud
Yip Man − učitel Bruce Lee, Bruce Leeova rodina a vůbec
nejslavnější postava čínského kung fu Wong Fei Hung,
lékař a učitel, který byl předlohou stovek filmů a knih
z kung fu tématikou a podobně také známý Leung Jan
5. den ráno výlet do taoistického kláštera Qing Yun Dong
v Nan Hai, klášter není příliš známý, je však obklopen
nádhernými kopci s vodopády a čistými tůněmi, cestou
zpět zastávka na „Xi Qiao shan“ − návštěva rodného domu
Wong Fei Hunga, ukázka Lvího tance a shlédnutí obrov−
ské přes 60 m vysoké bronzové sochy Guan Yin (bohyně
milosrdenství), večer návštěva jedné z nejvyhlášenějších
restaurací legendární kantonské kuchyně
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1.−4. den odlet do Pekingu, prohlídka města − náměstí Ne−
beského klidu s mauzoleem Mao Ce−tunga, prohlídka Let−
ního paláce (UNESCO) − císařská architektura v parku
na břehu jezera, mramorová loď císařovny Cixi, olympij−
ský areál s Ptačím hnízdem a Vodní kostkou, výlet do Bada−
lingu 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 so−
chami Buddhů v Longmen, kolébka čínského bojového
umění klášter Shaolin
7.−11. den neuvěřitelně zachovalá terakotová armáda
(UNESCO) prvního čínského císaře Čchin, bývalá čínská

Žlutá řeka a Velká čínská zeď, vysokohorskou Silnicí přátelství kolem Mt. Everestu až do Káthmándú, tajemné pevnosti
a kláštery Tibetu, mramorová hrobka Tádž Mahál v Ágře, plavba po posvátné řece Ganze.

231 12.4.−11.5. 30 dní  cena celkem 77 990 Kč
232 6.9.−5.10. 30 dní  cena celkem 77 990 Kč

ČÍNA−TIBET−NEPÁL−INDIE

241 17.10.−2.11. 17 dní  63 990 Kč

Vlakem
DO TIBETU www.karavela.cz

metropole Xi’an − Bubnová a Zvonová věž, muslimská
čtvrť s Velkou mešitou, projížďka na kole po hradbách, me−
tropole provincie Sechuan město Chengdu − chovná sta−
nice pandy velké, buddhist. klášter Wenshu, celodenní
výlet k 71 m vysoké soše Buddhy v Leshanu (UNESCO)
12.−13. den odlet do Gongkaru, transfer do hl. města
Tibetu Lhasy − poutní okruh Barkhor, nejposvátnější chrám
tibetského buddhismu Jokhang, dalajlámovo zimní sídlo
Potala (UNESCO)
14.−16. den Lhasa − dalajlámovo letní sídlo Norbulingka,
kláštery Drepung a Ganden, starou jižní cestou do Shigatse;
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 Kum−
bum, Shigatse − prohlídka kláštera Tashilhunpo, sídla pan−
čenlámů
17.−19. den po Friendship Highway přes sedlo Yulong
La (4950 m) a sedlo Lhakpa La (5160 m) do Tingri − vý−
hledy na nejvyšší vrcholy světa − Mt. Everest (8850 m)
a Cho Oyu (8201 m), dále přes sedla Lalung La (5030 m)
s výhledem na Shisa Pangmu (8013 m) a Thong La (5153 m)
do městečka Nyalam (3750 m), prudký sjezd lesnatým
kaňonem do města Zhangmu (2300 m), přes tibetsko−
nepálskou hranici do Kodari, po Arniko Highway do ne−
pálské metropole Káthmándú
20.−22. den Káthmándú − prohlídka města, náměstí Dur−
bar s pagodami (UNESCO), královský palác, Kumari Ba−
hal, chrámy v Patanu (UNESCO) a Bhaktapuru (UNESCO),
Swayambhunath (UNESCO) − buddhistický chrám
s vyhlídkou na Káthmándú, obrovská buddhist. stúpa
v Bódhnáthu (UNESCO), Pashupatinath (UNESCO) − areál
hinduistického chrámu, kremační místa (gháty) nad po−
svátnou řekou Bagmátí, možnost letu kolem Mt. Everestu
23.−25. den přesun do Indie, nejposvátnější město hin−
duistů Váránasí, pevnost Ramnagar, večerní bohosluž−
ba Ganga Aarti, nezapomenutelná ranní plavba po ře−
ce Ganga kolem ghátů na spalování mrtvých, místo prv−
ního Buddhova kázání Sárnáth
26.−27. den „mramorové“ město Ágra − hrobka Tádž
Mahál (UNESCO), Červená pevnost (UNESCO), bývalá
mughalská metropole Fatehpur Sikri (UNESCO)
28.−30. den metropole Dillí − komplex Qutab Minar s nere−
zavějícím sloupem (UNESCO), Humájúnova hrobka
(UNESCO), Indická brána, ulice Rajpath, Lotosový chrám,
Červená pevnost (UNESCO), mešita Jama Masjid, odlet
a návrat do ČR

Poznámka: zájezd lze ukončit 23. den v Káthmándú.
Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (vlak,
bus, minibus, taxi, rikša, loď), místní let Chengdu − Lhasa,
ubytování (22x turist. hotely −  dvoulůžkové pokoje s pří−
slušenstvím, 2x vícelůžkové pokoje se společ. příslušen−
stvím, 4x lehátkový vlak), vstupní poplatky do Tibetu,
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: čínské vízum (1700 Kč), indické vízum
(1100 Kč), nepálské vízum (na hranici 25 USD), vyhlíd−
kový let k Mt. Everestu (cca 180 USD)
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NEPÁL pro každého
251 5.4.−19.4. 15 dní cena celkem 44 990 Kč
252 11.10.−25.10. 15 dní cena celkem 44 990 Kč

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 kterého
vás uchvátí himálajské panorama v čele s nejvyšší horou světa Mt. Everest.

1.−2. den odlet do Káthmándú, za dobrého počasí je před
přistáním vidět nádherné panorama Himálají, ubytování
v čtvrti Thamel
3. den prohlídka Káthmándú − náměstí Durbar (UNESCO)
s pagodami, starý královský palác, Kumari Bahal (dům
živoucí bohyně), Swayambhunath (UNESCO) − buddhis−
tický chrám s vyhlídkou na Káthmándú, Patan (UNESCO)
− bývalé královské město, náměstí Durbar, pagody, krá−
lovský 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 (3400 m) − středisko Šerpů, výhledy
na masiv Kongde Ri a Thamserku (6608 m), odpo či−
nek, aklimatizace, návštěva visitor centra NP Sagarmatha
6. den výstup na vyhlídku Everest View − nádherný vý−
hled na Himálaje (Mt. Everest, Lhotse, Nuptse, Ama
Dab−lam, 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 vy−
dáme přes vesničky Phurte, Thamo do Thame (3820 m) −
návštěva buddh. kláštera ve skalách, poblíž hydroelektrárna
8. den túra k největšímu a nejvýznamějšímu buddh. klášteru
v oblasti Solo Khumbu v Tengboche (3860 m) − prohlídka
kláštera, občas možnost  účasti na večerní buddh. meditaci
9.−10. den návrat stejnou cestou přes Namche Bazar
do Lukly
11. den ráno odlet do Káthmándú, individuální volno
12. den Pashupatinath (UNESCO) − areál hinduistického
chrámu, kremační místa (ghaty) nad posvátnou řekou
Bagmátí, Bódhnáth (UNESCO) − obrovská buddhistická
stúpa, středisko tibetského buddhismu, vycházka ke kláš−
teru Kópan
13. den výlet do Bhaktapuru (UNESCO) − bývalé krá−
lovské město, náměstí Durbar, královský palác se Zla−
tou bránou, Národní galerie, nejvyšší nepálská pagoga
Njatapola, dle zájmu fakult. návštěva chrámového měs−
tečka Changu Nárájan (UNESCO)
14.−15. den poslední nákupy, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
taxi), místní lety Káthmándú−Lukla−Káthmándú + taxy,
ubytování (5x turist. hotel v Káthmándú − dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, 7x lodže v horách − dvoulůžkové
pokoje), permit, vstup do NP Sagarmatha, průvodce, in−
form. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (25 USD na letišti v KTM)

NEPÁL pro každého II
261 26.3.−6.4. 12 dní cena celkem 44 990 Kč
262 1.10.−12.10. 12 dní cena celkem 44 990 Kč

Tento program neobsahuje žádné treky a je určen prakticky pro každého. Vhodné tedy i pro rodiče s dětmi a důchodce.

1.−2. den odlet do Káthmándú, za dobrého počasí je před
přistáním vidět nádherné panorama Himálají, ubytování
v Thamelu, dle času první seznámení s městem
3. den prohlídka Káthmándú − náměstí Durbar (UNESCO)
s pagodami, starý královský palác, Kumari Bahal (dům
živoucí bohyně), Swayambhunath (UNESCO) − buddhis−
tický chrám s vyhlídkou na Káthmándú, Patan (UNESCO)
− bývalé královské město, náměstí Durbar, pagody, krá−
lovský palác
4.−5. den přejezd do Pokhary − vycházka u jezera Phewa
Tal, možnost projížďky loďkou po jezeře, výstup na proti−
lehlý kopec k buddhist. Pagodě míru − vyhlídkové místo
na jezero, město a do nedaleké oblasti Annapuren a po−
svátné hory Machhapuchhre, vodopád Deví

6.−8. den přejezd do NP Chitwan (UNESCO) − pobyt v parku
s projížďkou džunglí na slonech a plavbou kanoí po řece
Raptí, pozorování nosorožců, opic, gaviálů, ptáků aj., ná−
vrat do Káthmándú
9. den pokračování v prohlídce káthmándské kotliny −
Pashupatinath (UNESCO) − areál hinduistického chrámu,
kremační místa (gháty) nad posvátnou řekou Bagmátí,
Bódhnáth (UNESCO) − obrovská buddhistická stúpa, stře−
disko tibetského buddhismu, vycházka ke klášteru Kópan
10. den výlet do Bhaktapuru (UNESCO) − bývalé krá−
lovské město, náměstí Durbar, královský palác se Zlatou
bránou, Národní galerie, nejvyšší nepálská pagoga Nja−
tapola, návštěva chrámového městečka Changu Narajan
(UNESCO) a vyhlídky Nagarkot

NEPÁL − trek pod Mt. Everest
NEPÁL − trek okolo Annapuren + BC
NEPÁL − trek okolo Manaslu
NEPÁL − trek v oblasti Dolpo
NEPÁL − trek v Mustangu

(programy v oddíle horská turistika)

11.−12. den prohlídka středověkého městečka Kirtipur,
dle času ev. Budhanílkantha − obrovská socha spícího
Višnua ve vodní nádrži, individ. volno, poslední nákupy,
odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, taxi, kanoe), ubytování (dle letenek 9−10x tu−
rist. hotel − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stra−
vování (2x plná penze v NP Chitwan), pobyt v NP Chitwan
s projížďkou na slonech a plavbou na kanoi, průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (25 USD na letišti v KTM), vy−
hlídkový let k Mt. Everestu (cca 180 USD)
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INDIE−NEPÁL
271 11.10.−30.10. (9.11.) 20/30 dní cena celkem 52 990/54 990 Kč

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

22.−23. den přejezd do Indie, čajové městečko Dardži−
ling v krajině indického Himálaje, pěší výlet k čajovníko−
vým plantážím s překrásnými výhledy na třetí nejvyšší horu
světa Kančendžengu (8597 m), exkurze do čajové továrny,
horolezecké muzeum s hrobem šerpy Tenzinga Norgaye,
možnost jízdy po historické horské úzkokolejce (UNESCO)
24.−26. den býv. horské království Sikkim zvané „země or−
chidejí“, hlavní město Gángtók, výlet k buddhistickému kláš−
teru Rumtek a vysokohorskému jezeru Čangu u tibet. hranic
27.−28. den druhé největší město Indie a metropole Ben−
gálska Kalkata − Viktoriin memoriál, chrám bohyně Kálí,
misie Matky Terezy, botanická zahrada, koloniální archi−
tektura, odlet do Dillí
29.−30. den dokončení prohlídky Dillí − Červená pevnost
(UNESCO), Velká mešita, Humájúnova hrobka (UNESCO),
poslední nákupy, odlet a návrat do ČR

Poznámka: zájezd lze ukončit v Káthmándú s návratem
do ČR 20. den

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (vlak,
bus, minibus, taxi, rikša, loď), u prodloužení místní let
Kalkata−Dillí (u zákl. programu let KTM−Dillí), u prodloužení
program v NP Chitwan včetně 2x plné penze, ubytování
(15x/25x turist. hotely − dvoulůžkové pokoje s příslušen−
stvím, 2x/3x noční lehátkový vlak, u prodloužení 1x noční
autobus), u prodloužení vstupní permity do Sikkimu, prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: indické vízum (1100 Kč), nepálské ví−
zum (25 USD na hranici), vyhlídkový let k Mt. Everestu
(cca 180 USD)

1.−4. den odlet do Dillí − prohlídka města, Indická brána,
třída Rajpath, areál Qutab Minar s nerezavějícím slou−
pem (UNESCO), Lotosový chrám, Humajúnova hrobka
(UNESCO), „růžové město“ Džajpúr v pouštní oblasti
Rádžastánu − Palác větrů, Maharádžův palác a observa−
toř Džantar Mantar, pevnost a palác v Ambéru
5.−9. den „mramorové město“ Ágra − velkolepá hrobka
a symbol Indie Tádž Mahál (UNESCO), Červená pevnost
(UNESCO), bývalá mughalská metropole Fatehpur Sikrí
(UNESCO), opuštěné paláce a chrámy ve vesnice Orčha, chrá−
mový komplex v Khadžuráhu (UNESCO) s erotickými reliéfy
10.−11. den posvátné město hinduistů Váránasí  − Zlatý
chrám, pevnost Ramnagar, večerní bohoslužba Ganga Aar−
ti, nezapomenutelná plavba po řece Ganze kolem ghátů na
spalování mrtvých, místo prvního Buddhova kázání Sarnath
12.−14. den celodenní přejezd do Nepálu, malebné měs−
tečko Pokhara v podhůří Himálaje, úžasné výhledy na ma−
siv osmitisícové Annapurny a Dhaulágirí z vyhlídky Sa−
rangkot, nenáročný pěší výlet k vodopádům Déví a pagodě
Míru, plavba přes jezero Phewa
15.−18. (20.) den prohlídka metropole Káthmándú − krá−
lovský palác, náměstí Durbar s pagodami (UNESCO), pří−
bytek živé bohyně Kumárí, buddhistické pagody, nepálské
svatyně Swayambunath (UNESCO) a Bódhnáth (UNESCO),
spalovací gháty na řece Bagmátí, chrámy v Patanu (UNESCO)
a Bhaktapuru (UNESCO), možnost letu kolem Mt. Everestu
(8848 m), dle zájmu ukončení zájezdu, odlet přes Dillí a ná−
vrat do ČR nebo pokračování přes NP Chitwan do Indie
19−21. den NP Chitwan (UNESCO) − pozorování noso−
rožců, opic a krokodýlů, výprava do džungle spojená
s projížďkou na slonech a na kanoi, kulturní vystoupení 275 18.10.−10.11. 26 dní  77 990 Kč

NEPÁL−TIBET www.karavela.cz
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INDIE − Ladakh a Kašmír, Ladácký festival

281 30.8.−19.9. 21 dní cena celkem 50 990 Kč

Navštívíme oblast Ladakhu, která je díky množství buddhistických klášterů nazývaná „malým Tibetem“. Na vesnicích se žije
stejným životem jako před několika sty lety. V desítkách klášterů je možné s mnichy absolvovat meditace, obřady a zapome−
nout na svět civilizace a zcela se oddat tomuto odlišnému světu. Tuto oblast nezpustošili Číňané, a proto je Ladakh více
„tibetský“ než samotný Tibet. Termín zájezdu je vybrán tak, abychom se mohli zúčastnit zahájení Ladáckého festivalu. Podnik−
neme výlet do nejsevernější přístupné části Indie k tibetské hranici do malebné oblasti Nubry a k jezeru Pangong. Poté se
přesuneme do oblasti Kašmíru. Navštívíme město Šrínagar, Dharamsalu a Amritsar.

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,

5.−9. den džípem do Nubra Valley a k jezeru Pan−
gong − přes nejvyšší silniční sedlo na světě Khardung La
(5600 m) do nejsevernější oblasti Indie při hranici s Ti−
betem, úžasná krajina při řece Shyok a Nubra, zasněžené
vrcholky hor, písečné duny, velbloudi, zelené oázy, kláš−
tery Hundar, Diskit a Sumur, termální prameny v Pana−
miku − dle zájmu koupele, 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
10.−12. den přejezd z Ladakhu směrem na západ do Kaš−
míru přes horské průsmyky, cestou prohlídky, klášter
Alchi (UNESCO) − fantastické fresky z 11. stol., klášter La−
mayuru − 1000 let starý klášter v úžasné přírodní scenérii,
dále přes Kargil do Šrínagaru, ubytování na hausbótu
13.−14. den Šrínagar (1600 m) − prohlídka města obklo−
peného horami a jezery, přezdívaného „indické Benátky“,
projížďka loďkou šikárou po jezeře Dal s porosty kve−
toucích lotosů, výjezd k hindu templu Shankaracharya
s nádherným výhledem na celý Šrínagar a jezero Dal,
mughalské zahrady Nishat a Shalimar, Páteční mešita
a mešita Hazratbal, pevnost Hari Parbat
15.−16. den přejezd do Dharamsaly − prohlídka města
se sídlem dalajlámy a tibetské exilové vlády, krásné vý−
hledy do okolních hor
17.−18. den přejezd do Amritsaru − centrum vyznavačů
sikhismu, prohlídka skvostného Zlatého chrámu ze
16. stol., hinduistický chrám Durgiana, návštěva indicko
pákistánské hranice v Atari s každodenní ceremonií uza−
vírání hranice
19.−21. 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),
Qutab Minar s nerezavějícím sloupem (UNESCO), baháis−
tický Lotosový chrám, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (taxi,
bus, minibus, džíp, šikára), let Dillí−Leh a Amritsar−Dillí,
ubytování (17x turist. hotely a penziony − dvoulůžkové po−
koje většinou s příslušenstvím, u jezera Pangong 1x v po−
stavených stanech), permit do údolí Nubra a k jezeru Pan−
gong, průvodce, inform. materiály, cestov. pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (1100 Kč)

stúpové pole, Spitok − sídlo hlavního Lamy, Shanti stupa
− obrovská buddhistická stúpa nad městem s krásným
výhledem, možnost návštěvy Moravského kostela a hřbi−
tova s pomníkem českého geologa Ferdinanda Stoličky,
Ladácký festival − krojovaný průvod městem, chamové
tance, koňské pólo

1.−2. den odlet do Dillí − při prohlídce města nemineme
Červenou pevnost (UNESCO), tepnu starého města
Čandi Čauk, Páteční mešitu (Džami Masdžid) − největší
mešita v Indii, která pojme na 25 000 věřících, džinistický
chrám s ptačí nemocnicí, Kutub Minár s nerezavějícím
sloupem (UNESCO) a Humájúnovu hrobku (UNESCO),
předchůdce Tádž Mahálu
3.−4. den ,,růžové město“ Džajpúr − hlavní město Rádžas−
tánu, starými uličkami se dostaneme k Paláci větrů (Havá
Mahal), prohlédneme si Městský palác, kde dodnes sídlí
džajpúrský maharádža, astronomickou observatoř Džan−
tar Mantar a uděláme si výlet do Ambéru, kde uvidíme nej−
větší kanón v Asii
5.−7. den ,,zlaté město“ Džajsalmér − neopakovatelný
skvost poustě, město jako vystřižené z pohádek Tisíce
a jedné noci, celé postavené ze žlutého pískovce, nád−
herná havelí, podnikneme výlet na velbloudech do nitra
pouště Thár s přespáním v dunách, popijeme čaj s po−
hostinnými Rádžastánci
8.−9. den zastávka ve vesničce Phalodi − zde se slétají
tisícihlavá hejna jeřábů k vesničany vystrojené hostině,
,,modré město“ Džódhpúr − bývalé město pyšného Mar−
vátu a křižovatka starých obchodních cest, městu vévodí
gigantická pevnost Meheragant, kterou nedobyl ani nej−
známější indický panovník Akbar, za svůj přívlastek ,,modré
město“ vděčí kouzelným domkům natřeným indigem
10. den ,,bílé město“ Udajpúr −zdejší palác nad jezerem
patří k největším komplexům svého druhu, palác je domo−
vem udajpurského maharádži, podíváme se, jak se na ghá−
tech u jezera Pichola pere prádlo, navštívíme místní dži−
nistický chrám a podle chuti se můžeme projet po jezeru
Pichola k Jezernímu paláci, který proslavil James Bond
11.−12. den přejezd přes Kotu do Bundí − malebné měs−
tečko ve kterém se zastavil čas, prohlédneme si palác,

291 21.2.−16.3.  24 dní cena celkem 45 990 Kč
292 17.10.−9.11. 24 dní cena celkem 45 990 Kč
293 20.2.−15.3.2015 24 dní cena celkem 45 990 Kč

Chráněná sněžnou čelenkou Himálaje, na poloostrově spalovaném tropickým sluncem, osamocená, sama pro sebe vlast−
ním světadílem, po staletí a tisíciletí zahalena rouškou tajemství a vůní koření, kraj nesmírné chudoby i nepředstavitelného
bohatství − to je země, kterou kdysi Řekové nazvali India, ale která si dnes po praotcích říká Bhárat. Jako před mnoha staletími
i dnes tu venkovan v bederní roušce a se zaprášeným turbanem žije v bambusové chýšce, žena mele mouku s dítětem v náručí,
bazary se hemží trhovci a zaklínači hadů, před nespočetnými chrámy sedí mniši v šafránovém rouchu a ke kolemjdoucím
natahují své ruce žebraví tuláci, které nevzrušuje jejich nahota.

Skvosty Severní INDIE

který proslavily jeho překrásné nástěnné malby, budeme
se toulat opuštěnou pevností nad palácem a nevynecháme
ani dům kde R. Kipling napsal Kima
13.−15. den navštívíme mrtvé město Fatehpur Sikri
(UNESCO), bývalé hlavní sídlo panovníka Akbara, oddech
si dopřejeme při procházkách v NP Keoladeo (UNESCO),
kde hnízdí stovky ptačích druhů, nemineme ani slavný
bíle se skvoucí pomník lásky Tádž Mahál (UNESCO), ne−
vynecháme ani Červenou pevnost (UNESCO) v Agře
16.−18. den skvostný chrámový komplex Khadžuráho
(UNESCO) − tisíc let zapomenuté chrámy uprostřed džun−
gle, které náhodou objevil britský poručík, když se ztratil
v džungli, doslova kamenná učebnice erotiky, výlet do di−
vočiny NP Panna
19.−20. den nejposvátnější z indických měst Váránasí −
poslední cíl životní poutě každého pravověrného hinduisty,
posvátné obřady, spalování mrtvých na břehu řeky Gangy,
projížďka lodí po řece, uděláme si výlet i do nedalekého
Sarnáthu, místa první veřejné rozpravy Buddhy
21.−22. den mírumilovná atmosféra nejposvátnějšího z pout−
ních míst buddhismu Bodhgaya (UNESCO) − místo Bud−
dhova osvícení pod stromem Bodhi, chrám Mahabodhi,
desítky chrámů z celého světa, přejezd
23.−24. den návrat zpět do Dillí − nákupy suvenýrů, volný
program, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, vlak, rikša, loďka), ubytování (14x turist. hotel
a penzion − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 6x noční
přejezd lehátkovým vlakem, ev. lůžkovým busem, 1x noc
v poušti v postaveném stanu s večeří a snídaní), výlet
na velbloudech do pouště, průvodce, inform. materiály,
cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (1100 Kč)
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301 25.1.−22.2  29 dní cena celkem 49 990 Kč
302 9.11.−7.12. 29 dní cena celkem 50 990 Kč
303 24.1.−21.2.2015 29 dní cena celkem 50 990 Kč

Spatříme pradávné památky a velkolepé přírodní scenérie, na hřbetě slona 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

rumála Najaka, čas bude i na nákupy na místních trzích,
odpoledne přejezd do Kumily
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 ex−
kurze na čajové plantáže a do voňavých zahrad exo−
tického  koření, návštěva sloní farmy s možností jízdy
na slonu, vyhlídková místa a návštěva kardamomové
plantáže
11.−12. den přejezd do Allepey, plavba po keralských
kanálech, nocleh na lodi, přejezd do Munnaru
13.−14. den Munnar − nádherná chladivá atmosféra kra−
jiny čajových plantáží pod nejvyšší horou jižní Indie Anai−
mudí (2695 m), výlet do NP Ernavikulam za vzácnými

1.−2. den odlet do Madrásu, přejezd do pobřežního města
Mammalapuramu, odpoledne nenáročný výlet na kroko−
dýlí farmu, reliéfy a skalní chrámy
3. den Mamallapuram (UNESCO) − chrám Shore, mono−
litické chrámy, procházky a možné nákupy, noční přejezd
vlakem
4.−5. den Rámešvarám − „Váranásí jihu“, chrám Ra−
manathasvami, kde se stovky poutníků denně nechá−
vají polévat vodou ze zázračných nádrží, rybářské
vesnice na pobřeží, vesnice Danushkodi, Adamovy ka−
meny, které vedou až na Srí Lanku, večerní přejezd
do Madurai
6.−7. den Madurai − Athény východu, prastaré centrum
civilizace, navštívíme chrám Mínakší−Sundaréšvara, jeden
z největších chrámových komplexů jižní Indie a palác Ti−

indickými tahry, vyhlídková místa, vodopády, výlet čajo−
vými plantážemi, nebo šólovým pralesem
15.−16. den přesun do Maisúru − maharádžův palác,
Čámundí Hill výrobna proslulých vonných tyčinek, olejů
a pro nadšence jedna z nejudržovanějších indických ZOO
17.−18. den Somnathpur a výlet do Šravanbelagoly
k největší monolitické soše v Indii, noční přejezd do Hampi
19.−21. den Hampi (UNESCO) − prastaré město ležící
v krajině balvanů a skal, dřívější metropole říše Vidža−
janagar (14.−16. stol.), noční přejezd
22.−24. den Góa − bílé palmové pláže na pobřeží Arab−
ského moře, odpočinek a koupání, noční život, pro zá−
jemce výlet Stará Goa (UNESCO), noční přejezd do Au−
rangabádu
25.−27. den příjezd do Aurangabádu − odpoledne volno,
možnost nákupů, skalní chrámy Adžanta (UNESCO)
a Ellora (UNESCO) − návštěva jeskynních buddhistických
a hinduistických svatyň s dochovanými freskami a so−
chami
28.−29. den přejezd do Bombaje − hl. město státu Maha−
raštra, dle času památky a nákupy, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (vlak,
bus, minibus, loď, taxi, rikša), ubytování (20x turist.
hotel a penzion − dvoulůžkové pokoje většinou s pří−
slušenstvím, 5x noční přejezd lehátkovým vlakem, 1x
nocleh na lodi), průvodce, inform. materiály, cestovní
pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: indické vízum (1100 Kč), program dle
výběru v NP Peryiár
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architektury, tantrické výjevy, návštěva jedné z četných
zahrad koření, Aluvihara − vyobrazení pekelných útrap
hříšníků, Matale − hinduistický chrám
7. den Kandy (UNESCO) − poslední hlavní město Sin−
hálců na břehu stejnojmenného jezera, chrám Dalada
Maligawa ukrývající vzácnou relikvii − Buddhův zub, trh
s ovocem a kořením, Peradenyia − královská bota−
nická zahrada, obří bambusy, strom s největší korunou
na světě, vzácné seychelské palmy „Coco de mer“, večer
možnost shlédnout představení kandyjských tanců
8. den přejezd malebnou kopcovitou krajinou oblastí
čajových plantaží, návštěva továrny na zpracování 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 Nu−
wara Eliya − sídelní místo Britů, cestou zastávky u vodo−
pádů St. Clair a Devon
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, pře−
jezd přes Haputale do městečka Ella − scénická krajina
s čajovými plantážemi a rýžovými políčky
11. den přejezd z centrální hornaté části do nížiny, zastávky
u vodopádů Ravana Ella a Diyaluma (plantáž  kaučovníků),
Buduruvagala − majestátní plastiky vytesané do skály (s nej−
větší Buddhovou), lokalita s jezírky a množstvím ptáků, Tis−
samaharama − sídlo v jezernaté oblasti, dágoby, v podvečer
výlet do Kataragamy − posvátné místo, Maha Devale
12. den safari s džípy v NP Yala West − ráj zvířat (sloni, lev−
harti, buvoli, prasata, krokodýli, opice, mangusty, pávi, sam−
baři a jeleni axis, orli, volavky, marabu aj.), přejezd pobře−
žím, Blow Hole − „mořský gejzír“, Wewurukannala − buddh.
chrám s obrovskou sochou sedícího Buddhy, síň hrůzy,
Dondra Head − nejjižnější cíp Srí Lanky s majákem
13.−15. den Mirissa − relaxace na jedné z nejkrásnějších pláží,
rybáři na tyčích, přejezd do letoviska Unawatuna (zde
3x nocleh) − koupání, relaxace, pozorování západu slunce
z útesu, výlet do Galle − barokní holandská pevnost, kolo−
niální architektura, maják
16.−17. den přejezd pobřežím, Ambalangoda − tradiční
dílny na výrobu masek, možnost návštěvy želví farmy, sku−
piny kokosových palem spojených provazy − oblast výroby
toddy (kvašený nápoj z květů palmy), hl. město Colombo −
prohl. hl. města, mešita Devatagaha, radnice, nákup. cent−
rum Odel, chrám Seema Malaka na jezeru Beira, procházka
okolím Fortu a obchodní čtvrť Pettah, odlet a návrat do ČR,
na závěr možnost fakult. prodloužení pobytu u moře

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, dopravu (mikrobus s míst−
ním řidičem), ubytování (14x turist. hotely a penziony − dvou−
lůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování (14x polo−
penzi), průvodce, inform. materiály, cest. pojištění, tričko
Poznámka: limit na letenku v termínu 26.12.−11.1.2015 −
22000 Kč (při pozd. přihlášení doplatek rozdílu ceny letenky)
Cena nezahrnuje: vízum (800 Kč)

5. den Polonnaruwa (UNESCO) − středověké město
s komplexem zbytků královských paláců, dágoby, mo−
numentální 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

1.−2. den odlet na Srí Lanku, relaxace na pláži v Negombu
3. den přejezd do Anuradhapury, cestou zastávka v Pin−
newalle − sloní sirotčinec (přes 60 slonů), koupání slonů,
Yapahuwa − zbytky pevnosti ukryté v džungli (možný vý−
stup na vrchol)
4. den Mihintale − kolébka cejlonského buddhismu,
Anuradhapura (UNESCO) − bývalé hl. město velkolepé
buddhistické říše, množství dágob (Ruvanvalisaya, Ab−
hayagiri aj.), posvátný strom Bo (2000 let)

Pohodový, velmi podrobný zájezd na Srí Lanku s pohodlným cestováním minivanem a s polopenzí. Dejte se zlákat
vábničkou barev, vůní a dálek. Navštivte tropický ráj − Ráj bez andělů, jak jej nazvali Hanzelka a Zikmund. Se sluncem
přímo v nadhlavníku objevíte fantastickou rozmanitost Cejlonu. Chrámy, džungle, sběračky čajových lístků, sloni, kro−
kodýli, relaxace na plážích.

311 21.2.−9.3. 17 dní cena celkem 46 990 Kč
312 4.7.−20.7. 17 dní cena celkem 46 990 Kč
313 7.11.−23.11. 17 dní cena celkem 46 990 Kč
314 26.12.−11.1.2015 17 dní cena celkem 49 990 Kč
315 20.2.−8.3.2015 17 dní cena celkem 46 990 Kč

SRÍ LANKA (Cejlon)
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BANGLADÉŠ−INDIE (Bengálsko, Ásám, Méghálaj, Nágsko)

321 1.11.−1.12. 31 dní cena celkem 69 990 Kč
322 1.11.−15.11. 15 dní cena celkem 53 890 Kč
323 13.11.−1.12. 19 dní cena celkem 54 590 Kč

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. Proslulé himálajské horské letovisko
a světová metropole čaje Dárdžiling. Nekonečné čajové plantáže pod osmitisícovkou Kančendžengou (8597 m). Malý stát
Méghálaj, v překladu trefně Příbytek mraků, s nejdeštivějším místem na světě. Ásám a největší sladkovodní ostrov na světě,
říční delfíni. Národní park Kaziranga s největší koncentrací nosorožců na planetě, sloni, šance vidět tygry. Výprava za bývalými
lovci lebek do tajemného Nágska.

PÁKISTÁN−ČÍNA
331 19.4.−18.5. 30 dní cena celkem 59 790 Kč

Ztracená Šangi−La v údolí Hunza, nenáročný treking při úpatí Nanga Parbatu (8128 m), město na „hedvábné stezce“
Kašgar, obrovské písečné duny v Dunhuang, prohlídka Pekingu.

24.−25. den důležitá křižovatka cest do střední Asie
město Dunhuang − nekonečné množství zachovalých
kamenných chrámů, světoznámé Mogaiské jeskyně
ze 4. stol. s mnoha kresbami a sochami, 250 m vysoké
písečné duny
26.−30. den odjezd vlakem do Pekingu − náměstí
Tchien−an−men, mauzoleum Mao Ce−tunga, Zakázané
město (UNESCO), Chrám nebes (UNESCO), Letní palác
(UNESCO) u jezera Kunming, výlet k Velké čínské
zdi (UNESCO), hrobky císařů dynastie Ming (UNESCO),
odlet a návrat do ČR

Poznámka: zájezd je určený vzhledem k nedostatečné
turistické infrastruktuře v Pákistánu a západní Číně
a délce přesunů pro zkušenější cestovatele.

Cena zahrnuje: letenku a  let. taxy, místní dopravu (vlak,
mikrobus, autobus, taxi, rikša), ubytování (22x turist. hotel
− dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, 2x chat−
ky nebo zařízené stany s postelemi, 1 x jurta, 4x noční
lehátkový vlak), průvodce, inform. materiály, cestovní
pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: pákistánské vízum (1000 Kč), čínské
vízum (1700 Kč)

1.−5. den odlet do Islámábádu, archeologické naleziště
v Taksile (UNESCO), bývalé hlavní město Gundharské
říše Péšávar, výlet na afghánskou hranici do průsmyku
Khyber
6.−9. den pozůstatky buddhistického komplexu Tak−
hti−Bhai (UNESCO) a stúpa Šankardara, cesta úchvatným
údolím řeky Swat přes průsmyk Malakand, ruiny kláš−
tera Butkara ze 3. stol., průjezd průsmykem Shangla
na vysokohorskou silnici Karakoram Highway a po−
kračování v cestě do města Chilas − britská pevnost, ba−
zar
10.−12. den třídenní výlet Raikhotským údolím až na Fai−
ry Meadows (3300 m) s nádhernými výhledy na Nanga
Parbat (8128 m)
13.−16. den cesta údolím řeky Hunza pod vrcholky
pohoří Karakoram (Rakaposhi − 7788 m), velehorské
království Hunza − pevnosti Baltit a Altit, výlet k hor−
skému ledovci Ultar a dále černému a modrému ledovci
u vesnice Passu − během cesty přechod několika visu−
tých  mostů jako z filmu o Indiana Jonesovi
17.−21. den překročení pákistánsko−čínské hranice
v oblasti Kunjerabského průsmyku (4750 m), cesta
do čínského Kašgaru kolem jezera Kara Kul a pod str−
mými štíty vrcholů Muztag Ata (7546 m) a Konguru
(7719 m), významná oáza na bývalé hedvábné stezce
v poušti Taklamakan město Kašgar − mešita Id Kah, úzké
uličky starého města, místní trhy
22.−23. den cesta kolem pouště Taklamakan do Tur−
fanské oázy, starobylé město Turfan − Eminův mina−
ret, skalní chrámy, rozsáhlá pohřebiště, pozůstatky
zavlažovacích systémů a ruiny pouštního města Jia−
ohe 341 19.7.−3.8. 16 dní  54 990 Kč

PÁKISTÁN −
po Karakoram Highway

www.karavela.cz

Train, přejezd do Šiliguri a dále do metropole Bengálska
a nejdrsnějšího indického města Kalkaty − památník krá−
lovny Viktorie, chrám bohyně Kálí, misie Matky Terezy,
botanická zahrada, květinový trh, nejrušnější most světa
Howrah s běhajícími rikši, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní a nájemní do−
pravu (busy, vlaky, lodě, rikši, taxi, minivany s místním
řidičem), třídenní výlet na lodi s plnou penzí a permi−
tem do NP Sundarbans (321, 322), celodenní plavbu
unikátním kolesovým parníkem (321, 322), jízdu his−
torickou úzkokolejkou Toy Train (321, 323), sloní safari
v NP Kaziranga (permit, jízda na slonu, 321, 323), uby−
tování (hotely, penziony − dvoulůžkové pokoje s pří−
slušenstvím, většinou klimatizované), 1x kajutu 1. třídy
na parníku (321,322), 2 noclehy na lodi v Sundarbans
(321, 322), 3x lehátka v nočním vlaku (321, 323), in−
dická víza vč. vyřízení (321, 323), českého průvodce,
místní průvodce dle potřeby, inform. materiály, cestovní
pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum do Bangladéše (50 USD na le−
tišti v Dháce)

Zájezd si mohou vychutnat profesionální ale i ama−
térští fotografové (ti se zde mohou i něco dovědět
a přiučit se). Možnost společného fotografování a hod−
nocení snímků s průvodcem a zkušeným amatérským
fotografem − vítězem národního kola fotosoutěže Natio−
nal Geographic na téma reportáž.

1.−3. 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 Khulna, výlet do města
Bagerhat − mešita Šait Gumbád
4.−6. den třídenní výlet lodí do nitra delty největším man−
grovovým pralesem na světě až k pobřeží Bengálského
zálivu do NP Sundarbans − největší světová populace ben−
gálských tygrů, krokodýli, říční delfíni, opice, axisové,
odvážní sběrači medu, 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 men−
šinovými etniky Čakma, Mru, Mizo, Mohu a Kuki žijícími
v horách kolem jezera Kaptai, plavba loďkou po vesnič−
kách na březích jezera, návštěva bambusových buddhis−
tických svatyní, buddhistický klášter Čitmorong
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 osíd−
lené barmskými uprchlíky, bývalé hlavní město Arakan−
ského 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 nádher−

nými mozaikami, mughalská pevnost Lalbagh, arménský
kostel, říční přístav a loděnice na toku Burigangy s nepřed−
stavitelným množstvím lodí, loděk a lodiček, moderní bu−
dova parlamentu, nejstarší hinduistický chrám Dhakeswari,
odlet a návrat do ČR nebo pokračování v zájezdu

Možnost prodloužení nebo samostatný zájezd −
INDIE (Bengálsko, Ásám, Méghálaj, Nágsko)

1.−3. den odlet do Dháky či pokračování zájezdu, pro−
hlídka města (viz 14. den zájezdu Bangladéš), přejezd
na východ země
4.−6. den Šrímangal − čajové centrum Bangladéše v nej−
malebnější části země, vesnice Džaflong na hranici s In−
dií − primitivní těžba stavebních kamenů v hraniční řece,
přechod hranice do indického státu Méghálaj, odjezd
do „Skotska Východu“ − Šilaungu, výlet do Čérápundží
na nejdeštivější místo světa, jeskyně Krem Mawmluh
a vodopád Noh Kalika
7.−10. den cesta krajem orchidejí do Kohimy − metropole
Nágska, izolovaného indického státu, oblasti bývalých
lovců lebek, zastávka u jezera Barapáni, Chonoma −
místo posledních britsko−nágských bojů, kulturní cent−
rum kmene Ao Nága − Mokokčung, vesnice původních
lovců lebek Longchum a Ungma
11.−14. den přejezd do Ásámu, plavba po Brahmaputře
na ostrov Madžulí s vyznavači boha Višnu, safari na slo−
nech v NP Kaziranga (nosorožci, tygři, levharti, slo−
ni, sambarové), hlavní město Guváhátí − chrám Uma
Nanda
15.−19. den přejezd do Západního Bengálska, teraso−
vitý Dárdžiling v indickém Himálaji − plantáže s nejvy−
hlášenějším čajem světa, výhledy na třetí nejvyšší horu
světa Kančendžengu (8597 m), tibetské obyvatelstvo,
muzeum Himálaje a hrob prvního člověka na Everestu −
šerpy Tenzina Norgaje, výlet horskou úzkokolejkou Toy
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RUSKO − Transsibiřská magistrála
351 3.7.−20.7. 18 dní cena celkem 60 990 Kč

Transsibiřská magistrála je s délkou 9288 km nejdelší železnicí na světě. Vede z Moskvy až do Vladivostoku na pacific−
kém pobřeží. Po prohlídce Moskvy zamíříme na východ. Navštívíme města Jekatěrinburk a Krasnojarsk. Pak už nás bude
čekat oblast Bajkalu. Prohlédneme si Irkutsk. Přes Ulan−Ude a Chabarovsk dojedeme do cíle naší cesty − Vladivostoku.

1.−2. den odlet do Moskvy − transfer do hotelu, prohlídka
hlavního města Ruska, založeného v roce 1147, Rudé
náměstí, Kreml,  chrám Vasila Blaženého (UNESCO), Le−
ninovo mauzoleum, obchodní dům GUM, prohlédneme
si katedrálu Nanebevstoupení se slavnými freskami a ka−
tedrálu sv. Archanděla Michaela, 200 tun těžký zvon Car
a úřední budova ruského prezidenta, odjezd po Trans−
sibiřské magistrále do Jekatěrinburku
3.−4. den cesta vlakem, celodenní prohlídka Jekatěrin−
burku − uralské město na pomezí Evropy a Asie, založeno
v roce 1723 jako pevnost a postupně se stávalo centrem
Uralu, kde začal ruský průmysl, místo vyhnanství posled−
ního ruského cara Mikuláše II. a jeho rodiny, chrám na Krvi,
Památník obětem politické represe, hřbitov mafiánů, archi−
tektonický památník Ruského klasicismu z 18.−19. stol.,
odjezd vlakem do Krasnojarsku
5.−7. den příjezd do Krasnojarsku − prohlídka města,
návštěva přírodní rezervace Krasnojarské Stolby, mo−
hutná přehrada v Divnogorsku, pohled na Krasnojarsk
z hory Karaulnaja, odjezd vlakem do Irkutska
8. den Irkutsk − prohlídka historického centra města a ná−
břeží Angary, roubené domy děkabristů a pravoslavné
chrámy, návštěva restaurace u Švejka
9.−10. den Talcy − skanzen, dřevěné stavby Evenků a si−
biřských osadníků (17.−20. stol.), přejezd na pobřeží je−

zera Bajkal (UNESCO) − nejhlubší jezero světa (1620 m)
a zároveň největší zásobárna pitné vody, Listvjanka − rybí
trh v přístavu, muzeum bajkalské přírody, oblázkové
pláže, útesy, trajektem přes ústí řeky Angary do Port Baj−
kalu, jízda krugobajkalkou do Sluďjanky
11.−14. den přejezd podél břehu Bajkalu do hlavního
města autonomní republiky Burjatska Ulan−Ude, centrum
ruského buddhismu Ivolginskij dacan, přejezd vlakem
do Chabarovska
15. den Chabarovsk je po Vladivostoku druhým největším
městem ruského Dálného východu, leží na soutoku řek
Amur a Ussuri, prohlídka centra města, rozsáhlé náměstí
Lenina, procházka po břehu řeky Amur, přejezd vlakem
16.−18. den Vladivostok − město na Dálném východě
na pobřeží Tichého oceánu − centrum přímořského kraje
a také konečná stanice Transsibiřské magistrály, prohlíd−
ka města, návštěva vojenské pevnosti, fakult. návštěva
Ruského ostrova, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (vlak,
bus, mikrobus, taxi, metro, trajekt), ubytování (11x le−
hátko ve vlaku, 5x turist. hotely a penziony − dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím), registraci, průvodce, inform,
materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (1900 Kč)

361 6.7.− 26.7. 21 dní cena celkem 57 990 Kč

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 největ−
šímu mongolskému jezeru Chövsgöl, dále na jih přes krásnou oblast Archangaj až do pouště Gobi a zpět. Uvidíme
buddhistické kláštery v přírodě i ve městech. Je třeba se připravit na dlouhé a náročné cesty opravdovou divočinou,
většina cest je bez zpevněného povrchu. Expedici vede český průvodce dobře hovořící mongolsky.

1.−2. den odlet do Ulánbátaru, zahájení prohlídky města
− Suchbátarovo náměstí s mauzoleem, památník Dzajsan,
klášter Gandantegchinlen s ohromnou sochou Buddhy
3.−5. den přejezd na sever, Darchan − památníky Buddhy
a mongolského hudebního nástroje, klášter Charágín umís−
těný v krásném dřevěném srubu, 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, tržnice v Murunu, přejezd do NP Chövsgöl,
jezero Chövsgöl je druhé největší v Mongolsku (a nejhlubší
ve Střední Asii, 262 m), s průzračnou pitnou vodou a množ−
stvím ryb, obklopené horami s vrcholy okolo 2000 m, boro−
vic. lesy a loukami s pasoucími se jaky a koňmi, oblast je do−
movem medvědů, sobolů, losů, kozorožců, turistika u jezera

6.−7. den zastávka u tzv. „jeleních kamenů“ − vztyčené
megality s rytinami z tureckého období, krásná oblast
Archangaj s krajinou sopek, sopečných jezer a širokých
řek, nenáročný výstup na sopku u jezera Terchíncagán
v NP Chorgo, možnost koupání, rybaření, vyjížďky na ko−
ních, záhadný skalní masiv Tajchar čulú, příjemné město
Cecerleg obklopené horami, chrámový komplex Dzajayn
gegéní sum s jedním z nejlepších muzeí v zemi
8.−10. den oblast starodávného hlavního města Čingis−
chánovy říše Karakorum (Charchorin), nejstarší buddhist.
klášter v Mongolsku Erdenedzú (Drahokamový Buddha) obe−
hnaný zdí se 108 stúpami (původně zde stávalo 60−100 chrá−
mů), falický kámen, sochy želv ochránkyň, klášter Šanch,
lázeňský Chudžirt s termálními prameny, návštěva největ−
šího mongolského vodopádu v údolí řeky Orchon (UNESCO)

11.−13. den nehostinná, ale krásná poušť Gobi, malebné
město Arvajchér − klášter Gandanmuncaglan s kolekcí tibet−
ských maleb − thangk, městečko Erdenedalaj s klášterem
Gimpeldardžálan, Mandalgobi s klášterem Dašgimpel, park
se sochami Buddhy a Gagarina, skalní útvary Bagagadzryn
čulú − podle legendy zde pásl koně sám Čingischán
14.−16. den přejezd do Sajnšandu, návštěva kláštera Cha−
maryn chíd, městečko Dalandshargalan − v okolí naleziště
polodrahokamů (acháty, chalcedony), léčivé prameny Chald−
zan úl, Édžchad − poutní místo s posvátnou skálou Mother
Rock (Maminka), zříceniny kláštera Mandzšir nad nádher−
ným údolím v chráněné krajinné oblasti Bogdchán−úl,
na kopci nad chrámem skalní malby
17.−18. den NP Gorchi−Tereldž s nádhernými horskými sce−
neriemi a skalními útvary, výstup k meditačnímu chrámu na
úpatí hory, meditační jeskyně
19. den návrat do Ulánbátaru − dokončení prohlídky města,
zimní palác Bogdchánů, Přírodovědné muzeum s exponáty
dinosaurů, jejich vajec a meteoritů z pouště Gobi
20.−21. den odlet a návrat zpět do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, dopravu (taxi, terénní
mikrobus), ubytování (3x hostel, 15x vícelůžkové jurty),
stravování (15x polopenze), vyjížďku na koních či velblou−
dech, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění,
tričko
Cena nezahrnuje: vízum (1700 Kč)

MONGOLSKO
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4. den přejezd mikrobusem k nástupu na jednodenní trek,
po lesní pěšině pozvolné stoupání na vršek hřbetu a po−
tom klesání do údolí ke skupině krásných modrých hor−
ských jezer s křišťálovou vodou − Golubie jezera, nachází
se v blízkosti hory Moroznaja, v této oblasti běžné se−
tkání s medvědy, zpět do P−K
5. den přejezd mikrobusem k Mutnovské geotermální
elektrárně (GEOM), cestou zastávka a krátký trek k Vil−
jučinskému vodopádu, zastávka na Viljučinském sedle,
nocleh ve stanu nedaleko Malé doliny gejzírů

1.−2. den odlet do Jelizova, přejezd z letiště do města
Petropavlovsk−Kamčatskij ležícího na úpatí Korjackého
(3456 m) a Avačinského vulkánu (2741 m), nejdůleži−
tější přístav v této oblasti Tichého oceánu, aklimatizace,
vyřízení registrace, návštěva místních tržnic s rybami
a mořskými plody, první šašlik
3. den výlet pěšky lesnatou pobřežní krajinou (6 km) k po−
břeží Tichého oceánu, možnost koupání v oceánu podle
kondice (teplota se pohybuje mezi 12−16 °C), odpočinek,
cesta zpět

6. den náročný celodenní trek do aktivního kráteru Mut−
novského vulkánu (2323 m), kamenitý a písečný terén,
místy i sněhová pole, v některých místech silné kon−
centrace plynů obzvláště v blízkosti velkých fumarol, le−
dovcové jezero, vřící bahno, nádherně zbarvené útvary
ve stěně kráteru (22 km, cca 12 h.), nocleh ve stanu
7. den prohlídka Malé doliny gejzírů, možnost vidět
další vulkanické projevy, koupání v termálních loužích,
dle situace možnost exkurze do GEOM elektrárny, k ve−
čeru přejezd mikrobusem pod vulkán Gorelaja, prohlídka
okolí, nocleh ve stanu
8. den výstup na vrchol sopky Gorelaja (1829 m) k le−
dovcovému jezírku, dále k aktivnímu kráteru s nádherně
modrozeleným sirným jezírkem, sopku tvoří celkem
12 kráterů (výstup 3−4 h., prohlídka kráterů 2 h., návrat
asi 3 h.), cestou zpět do P−K zastávka u Rodnikových
pramenů, tři termální louže, možnost vykoupání, (léčivé
bahno pomáhá při revmatismu)
9. den přejezd mikrobusen k nástupu na jednodenní
trek do Vačkažecké doliny − krásná krajina, březový les,
horská jezera, kamenité údolí promísené mechem a čer−
veně zabarvenou trávou, vodopád, hřiby
10. den vyjížďka lodí po Avačinském zálivu, rybaření,
známé skalní útvary Tři bratři, pohoštění rybí polévkou
(uchou), v zálivu lze spatřit tuleně, mořské vydry, pa−
puchalky, občas i kosatky, delfíny, prohlídka města
Petropavlovsk−Kamčatskij
11. den cesta mikrobusem plochým korytem řeky Suchaja
pod Avačinský průsmyk, výstup na vrchol činného Avačin−
ského vulkánu (2741 m), ze začátku nenáročný výstup
po kamenitém terénu asi do 3/4 s pozvolným narůstajícím
stoupáním, poté následuje strmý výstup se stoupáním pod
úhlem 50° na samotný vrchol, okraj kráteru je nádherně cih−
lově červeně zabarven, jícen kráteru je vyplněn až po vrch
ztuhlou lávou, panoramatické rozhledy po střední a jižní
části Kamčatky (celkový výstup asi 6−7 h., sestup 3−4 h.)
12. den P−K, volný den můžete využít návštěvami muzeí
(muzeum námořnictví, etnologické muzeum, expozice
přírody Kamčatky), případným výstupem na Míšen−
skou sopku (výstup 45 minut) s výhledem do okolí P−K
a Avačinského zálivu, dále možnost letu helikoptérou
do Údolí gejzírů (UNESCO)
13.−14. den závěrečný relax v Paratunce − termální lázně
s bazény s filtrovanou vodou i přírodní léčivou vodou, ná−
kup suvenýrů, mořských produktů apod., odlet a návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 27 000 Kč), do−
pravu (MHD, mikrobus − mikrik, loď), ubytování (9x v pro−
najatém bytě či chatě, 3x vl. stan), plavbu lodí v Ava−
činském zálivu, registraci, místního českého průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum vč. pozvání (2400 Kč), let heli−
koptérou do Údolí gejzírů (700−750 Euro)

371 26.7.− 8.8. 14 dní cena celkem 65 990 Kč

RUSKO − Kamčatka

Navštívit kouzelný poloostrov Kamčatka je snem každého turisty, milovníka přírody a obdivovatele síly Země. Leží v nej−
východnější části Sibiře a připomíná svým tvarem obří rybu, která je obklopena Ochotským a Beringovým mořem. Právě
na Kamčatce se lidé setkávají s přímým působením zemských sil. Poblíž se nacházejí Kurilské a Aleutské ostrovy. Ku−
rilský příkop s −10542 m je jedním z nejhlubších podmořských příkopů na světě. Nasunováním zemských ker
vzniká namáhaný pás s výskytem mnoha činných i vyhaslých sopek, gejzírů a projevů sopečné činnosti včetně teplých
léčivých pramenů a přírodních jezírek. Obdivuhodná je i místní flora a fauna. Jmenujme alespoň hnědé kamčatské
medvědy či udivující množství lososů, kteří táhnou peřejemi. Vodu je možno pít přímo z potoků a říček. Příjemný relax
lze zažít v mnohých teplých přírodních jezírkách i bazénech. Tento zájezd je pohodlnější variantou, pěší výlety a jedno−
denní treky se uskutečňují nalehko jen s malým baťůžkem.
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391 1.5.−18.5. 18 dní cena celkem 53 990 Kč
392 11.9.−28.9. 18 dní cena celkem 53 990 Kč

Po Střední Asii pohodlně minivanem. Tento zájezd nás zavede do dvou nejzajímavějších zemí Střední Asie. Kyrgyzstán je jed−
nou 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. Uzbekistán je oproti předchozí zemi převážně nížinatý, zasahují sem pouště Karakum a Kyzylkum. Nejzajímavější
lokality zapsané na seznamu UNESCO jsou − Samarkand, Buchara a Chiva, připomínající někdejší slávu Hedvábné stezky.

1.−2. den odlet z Prahy do Biškeku (bývalé Frunze) − hl.
město Kyrgyzstánu, ošský bazar, náměstí Ala Too, White
House, historické muzeum a socha Lenina, Dubovy
a Panfilov park, ochutnáme první šašlik, lagman, manty,
výlet do blízkého přírodního parku Ala Archa − lehká tu−
ristika kaňonem v podhůří Kyrgyzského hřebene
3. den přes městečko Tokmak, ruiny středověkého města
Balasagun − dominantní věž Burana (zbytek minaretu),
turkické náhrobky (balbals), muzeum, cesta severním
pobřežím obrovského sladkovodního jezera Issyk−Kul −
až 700 m hluboké, známé rekreační centrum Cholpon Ata
− dle zájmu možnost vykoupání v jezeře, petroglyfy
4. den Karakol − město pod Těrským hřebenem, dřevě−
ná katedrála, čínská mešita, bazar, procházka dolinou
Altyn Arashan, koupání v termálech Ak Suu
5. den Jeti Oghuz − červené pískovcové skály s útvary
Sedm volů a Zlomené srdce, sanatorium využívající mi−
nerální prameny, jižním pobřežím jezera Issyk−Kul přes
Bokonbaevo do městečka Kochkor
6. den vyhlídková jízda centrálním Ťan Šanem, cesta přes
průsmyky Kyzart (2664 m) a Ala Bel (3184 m), průjezd
malebným kaňonem Chychkan
7. den cesta okolo přehradní nádrže Toktogul, dále přes
Kara Kul a Jalal Abad do Uzgenu − mauzolea a minaret
z období Karachánovců (11.−12. stol.), podvečerní Osh
8. den Osh − město pod Šalamounovým trůnem, rušný ba−
zar Jayma − jeden z nejlepších ve Střední Asii, mešity, socha
Lenina, přejezd do Uzbekistánu, jízda nížinou Ferganské
kotliny − zelená oáza se sady meruněk, jabloní, Kokand −
chánův palác, přejezd sedla Kamchik (2267 m), Taškent
9. den Taškent − hl. město Uzbekistánu je největším měs−
tem Střední Asie, Timurovo náměstí, medresa Kulkedash, pá−

teční mešita, bazar Chorsu, muslimské centrum Khast Imom
s páteční mešitou Hazroti Imom a medresou Barak Khan
10.−11. den přejezd, Samarkand (UNESCO) − býval metro−
polí Timurovy říše, unikát. komplex staveb na nám. 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
12.−13. den Shahrisabs (UNESCO) − letní palác Timura
Ak−Saray, mauzoleum Khazrati Imam, páteční mešita,
přejezd do Buchary (UNESCO) − nám. Lyabi−Hauz se so−
chou Nasredina, miniaturní mešita Char Minar, bazar,
medresy Ulugbek, Abdul Aziz Khan a Mir−i−Arab, mešita
a minaret Kaljan, pevnost Ark, mauzoleum Ismail Samani
14.−15. den přejezd pouští Kyzylkum, most přes řeku Amu−
darja, Chiva − město na okraji pouště Karakum, ve středo−
věku hl. město chivského chanátu, staré město Ichon−Qala
(UNESCO) obehnané hliněnou hradbou se čtyřmi branami,
Kuhna Ark − rezidence chivských vládců s výtečnou vy−
hlídkou, medresy, mešity, minarety, řemeslné dílny
16. den výlet do pouště Kyzylkum do Karakalpacké re−
publiky k hliněným pevnostem Topraq Qala a Ayaz Qala
chránících kdysi mocnou říši Chorezmu, návrat do Chivy
17.−18. den odlet z Urgench do Prahy

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (prona−
jmutý minivan s řidičem), ubytování (15x turist. hotely
a penziony − dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenst−
vím), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum do Uzbekistánu (70 Euro + 1400 Kč
poplatek za vyřízení vč. pozvání), vízová povinnost do Kyr−
gyzstánu je v současné době zrušena

KYRGYZSTÁN−UZBEKISTÁN
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401 3.5.−24.5. 22 dní cena celkem 71 990 Kč

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.

UZBEKISTÁN−TÁDŽIKISTÁN−
KYRGYZSTÁN−KAZACHSTÁN

1.−2. den odlet do města Urgench v Uzbekistánu, pře−
sun do Karakalpacké republiky, výlet v poušti Kyzyl−
kum  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 stře−
dověku hl. město chivského chanátu, staré město Ichon−
Qala (UNESCO) obehnané hliněnou hradbou se čtyřmi
branami, Kuhna Ark − rezidence chivských vládců s vý−
tečnou vyhlídkou, medresy, mešity, minarety, řemeslné
dílny
4.−5. den most přes řeku Amudarja, přejezd pouští Ky−
zylkum 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, med−
resy Ulugbek, Abdul Aziz Khan a Mir−i−Arab, mešita
a minaret Kaljan, pevnost Ark, mauzoleum Ismail Sa−
mani

6.−7. den přejezd do Samarkandu (UNESCO) − býval metro−
polí Timurovy říše, unikát. komplex staveb na nám. Registan
je tvořen medresami Ulugbek, Sher Dor a Tilla−Kari, Gur−e−
Amir − mauzoleum Timura a Ulugbeka, mešita Bibi−Kha−
nym s obrovským portálem, komplex mauzoleí Shah−i−
Zinda, zbytky Ulugbekovy observatoře  a obřího sextantu
8.−9. den Shahrisabs (UNESCO) − letní palác Timura
Ak−Saray, mauzoleum Khazrati Imam, páteční mešita,
přejezd k afghánské hranici do Termezu − prohlídka města,
buddhistický 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
Somoniho, parlament, prezidentský palác, mešita a med−
resa 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 hra−
nice, cestou 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 − mauzo−
lea a minaret z období Karachánovců (11.−12. stol.) do
malebného kaňonu Chychkan, dále přes hory, sedla, tu−
nely do hlavního města Biškek (bývalé Frunze) − podve−
černí 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 Bu−
rana (zbytek minaretu), turkické náhrobky (balbals),
muzeum, cesta severním pobřežím obrovského sladko−
vodního jezera Issyk−Kul − až 700 m hluboké, známé −
rekreační centrum Cholpon Ata − návštěva místní lokality
s petroglyfy, návrat do Biškeku a přesun do Kazach−
stánu
20.−22. den Almaty − donedávna hl. město Kazachstánu
(dnes je Astana), prohlídka města − pravoslavné kos−
tely, největší mešita v zemi, supermoderní budované ob−
chodní centrum, možnost výletu lanovkou na vyhlídku
Kok−Tobe, Centrální státní muzeum, Muzeum hudeb−
ních nástrojů, parky, výlet do Medea − proslulého stře−
diska rychlobruslení v Zailijském hřebenu pohoří
Ťan−Šanu (výhledy), známý zimní stadion (1700 m) je
vyhledávaný pro trénink a tvoření světových rekordů, pře−
hrada 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), od−
tud sedačkovou lanovkou do sedla, pokud nebude
v provozu či v případě nepříznivého počasí přejezd
do vedlejšího údolí k Velkému Almatinskému jezeru
s návštěvou nedaleké astronomické observatoře, odlet
a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (pro−
najatý minivan s řidičem, MHD), ubytování (19x turist.
hotely a penziony − dvoulůžkové pokoje většinou s pří−
slušenstvím, občas snídaně), průvodce, inform. mate−
riály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum do Uzbekistánu (70 Euro +  1400 Kč
poplatek za vyřízení vč. pozvání), vízum do Tádžikistánu
(60 Euro + 1200 Kč za vyřízení vč. pozvání), vízum do Ka−
zachstánu (35 Euro + 300 Kč), vízová povinnost do Kyr−
gyzstánu je v současné době zrušena
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411 30.7.−16.8. 18 dní cena celkem 41 990 Kč
412 24.9.−11.10. 18 dní cena celkem 39 990 Kč

ARMÉNIE−GRUZIE

Obranné vesnické věže v Svanetii, tajemné kláštery, zdobené kostely a mohutné pevnosti v podhůří Kavkazu, středověká
městečka a obydlí vytesaná do skal, návštěva zakavkazských metropolí Jerevan a Tbilisi, tyrkysové jezero Sevan.

7.−8. den město Mestia − etnografické muzeum, návštěva
zapadlé vesničky Ushguli s více než dvaceti obrannými
věžemi ležící na úpatí hory Šchara (5201 m), odjezd ze Sva−
netie podél pobřeží Černého moře do letoviska Batumi −
možnost koupání a relaxace na pláži
9.−10. den středověké jeskynní město Vardzia tesané
do skal, unikátní klášter Sapara − kostel sv. Sáby s fres−
kami, kostel sv. Štěpána, Akhaltsikhe − ruiny medresy
a mešita z 18. stol., lázně Borjomi, návrat do Tbilisi a od−
jezd vlakem do Jerevanu
11.−12. den arménská metropole Jerevan − náměstí
Republiky s budovou opery, Modrá mešita, pevnost Ere−
buni, památník genocidy, bývalé centrum helénistické
kultury Garni, klášterní komplex Geghard (UNESCO) le−
žící u ustí do údolí Azat − kaple a hroby tesané do skály,
vrchol arménské středověké architektury, sídlo hlavy ar−
ménské církve Ečmiadzin (UNESCO) − chrámy z 10. stol.,

1.−4. den odlet do Tbilisi − staré město s četnými kos−
tely, katedrálami a typickými domy, pevnost Narikala,
Náměstí Svobody, Rustaveli Avenue, starobylé nábožen−
ské centrum Mccheta (UNESCO) − chrám Džvary, kated−
rála Sveti−Tskhoveli s Kristovým pláštěm, hrad Bebris
Tschike, hradbami obklopené, romantické město Signa−
ghi s hrobkou patronky Gruzie − Svatou Ninou, poutní
místo Davit Gareja − úchvatný komplex devatenácti jes−
kynních klášterů a kaplí ze 6. stol.
5.−6. den rodiště a muzeum diktátora Stalina město Gori,
jeskynní komplex Uplistsikhe − 150 vzájemně propoje−
ných jeskyní, bývalá metropole království Kolci město 
Kutaisi − katedrála Gelati s hrobkou krále Davida Stavi−
tele a královny Tamary, katedrála Bagrati, putování hor−
skou silnicí do tajuplné kavkazské oblasti Svanetie − uni−
kátní vesnická obranná architektura, svanské věže
(UNESCO), lehká turistika pod horou Ušba (4700 m)

Dvoutýdenní cestování po zemi, jež se díky jednostranné propagandě stala pro většinu z nás téměř nepřátelskou, ne−
známou 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, Kerman, Yazd, Shiraz, Persepolis, poušť Lut. Uvidíte to nejlepší, co lze za dva týdny stihnout.

To nejlepší z ÍRÁNU
421 13.4.−27.4. 15 dní cena celkem 41 990 Kč
422 28.9.−12.10. 15 dní cena celkem 41 990 Kč

pokladnice se sbírkou religiózních předmětů, možnost
návštěvy likérky Ararat
13.−14. den klášter Khor Virap s výhledem na legendární
horu Ararat (5165 m), divokým údolím ke klášteru Nora−
vank, ochutnávka vína v městečku Areni, pohraniční město
Goris, cesta pod nejdelší lanovkou světa přes Ďáblův
most ke klášteru Tatev, jeskynní městečko Khndzoresk,
návštěva prastaré kamenné observatoře  Karahunj
15.−18. den prohlídka zachovalého karavanseraje
Selim na bývalé Hedvábné stezce, klášter Haghartsin
se třemi kostely, tyrkysové jezero Sevan (2000 m), za−
stávka na hřbitově Noratus s tisícovkou křížů khačkars,
cesta k horským klášterům Odzun, Sanahin (UNESCO)
a Haghpat (UNESCO) vysoko nad kaňonem Debed,
kamenný most Ahlverdi, zastávka v klášteře Akhtala −
nejzachovalejší a nejkrásnější fresky v Arménii, přejezd
do Tbilisi − odlet a návrat do ČR

Poznámka: zájezd lze ukončit 11. den s návratem z Tbi−
lisi do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, kompletní místní do−
pravu (vlak, autobus, mikrobus, taxi, MHD), ubytování
(15x turist. hotel nebo soukromý dům − většinou dvou−
lůžkové pokoje, v několika případech čtyřlůžkové, 1x noční
přejezd lehátkovým vlakem), stravování (15x snídaně),
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum do Arménie (na hranici 10 USD)

modře vykachlíkované mešity jsou světovým unikátem,
mešita Jameh je živoucím muzeem islámské architek−
tury, Bazar−é Bozorg − fascinující labyrint, Imámovo ná−
městí − kolekce staveb islámského světa, Imámova me−
šita − jedna z nejkrásnějších mešit na světě, mešita šejka
Lotfollaha, paláce Ali Qapu a Chehel Sotun, mosty přes
řeku Zayandeh, arménská čtvrť s katedrálou Vank
12.−13. den návštěva malebné horské vesnice Abyaneh
na úpatí téměř čtyřtisícové hory Karkas, přejezd do Ka−
shanu − procházka poklidným bazarem, mešita Agha
Bozorg, zrestaurované tradiční domy Tabatabei, Boru−
jerdi  a Abbasian, zahrada Finn, zastávka ve městě Qom −
vnější prohlídka svatyně Hazrat−e Masumeh v druhém
nejposvátnějším městě Íránu, přejezd do Teheránu
14.−15. den Teherán − Národní muzeum se sbírkou ar−
cheologických pokladů ze všech íránských nalezišť, Nati−
onal jewels muzeum − Darya−ye nur (Moře světla) − nej−
větší 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, bazar, individ. možnost návštěvy palácového
komplexu Sad Abad, hrobky ajatoláha Chomejního, mo−
numentu Azadi, výjezdu lanovkou na horu Tochal, odlet
a návrat do ČR

Poznámka: vzhledem ke zdlouhavému vyřizování víz, je
uzávěrka přihlášek již 2 měsíce před začátkem akce.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, kompletní dopravu
(bus, minibus, taxi), ubytování (13x turist. hotel, penzion
− většinou dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (2800 Kč)

1.−3. den odlet do Šírázu − město slavíků, růží, poezie
a kdysi i vína, nejpříjemnější město Íránu, zahrada
Eram, mauzoleum Boghéyé Shah−e Cheragh, mešita
Mashed−é Schokada a další památky, např. hrob bás−
níka Háfeze v krásné zahradě, výlet do Persepolis − kdysi
velkolepé sídlo, jehož výstavbu zahájil Dareius Velký
v roce 512 př. n. l. a jež téměř se zemí srovnal Alexandr
Veliký, několik km dále se nacházejí v místě Nash−é Ros−
tám hrobky perských králů Dareia I. a II., Xerxese a Arta−
xerxese, Pasargadee − ruiny bývalého města vládce Kýra
Velikého
4.−6. den přesun do Kermánu − působivý bazar, velko−
lepě zrestaurovaný hamam, dva dny v okolí města, na−
vštívíme Arg−e Rayen, menší hliněnou pevnost, jež si ná−
rokuje být nástupcem Bamu, zastavíme se v městečku
Mahan s jeho krásnými zahradami a palácem, podnik−
neme celodenní výlet do pouště Lut − íránské Monument
Valley, kde se projdeme mezi fantastickými útvary v poušti,
uvidíme podzemní vodovody − kanáty, navštívíme kara−
vanseraj
7.−9. den přejezd do města Yazd, kde dosud přežívá pra−
staré íránské náboženství − zoroastrismus, ve městě žije
více než 12 000 aktivních uctívačů boha Ahura Mazdy
a jeho věčného ohně, chrám Ateškadé − nejposvátnější
svatyně zoroastrijců, věže Ticha, mešita Jameh − domi−
nanta starého města, labyrint úzkých křivolakých uliček,
celodenní výlet do okolí města − ruinové město Khara−
naq s kývajícím se minaretem, zoroastrijské svaté místo
Chak−Chak, ledový dům, karavanseraj a hrad v městečku
Meibod, přejezd do Esfahánu
10.−11. den Esfahán (UNESCO) − město s největší kon−
centrací nádherných islámských staveb v Íránu, příjemné
klima, uvolněná atmosféra, město stvořené pro pro−
cházky, nádherné zahrady, orientální bazar, neuvěřitelně
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441 10.4.−27.4. 18 dní cena celkem 54 990 Kč

Jedinečná cesta třemi státy Maghrebu, prastará města a chrámy z dob Římské říše, oázy ukryté v Saharské poušti,
perla antické architektury Dougga, odpočinek u Středozemního moře, prehistorické skalní malby u Langhouat, barvitá
tržiště a medíny.

TUNISKO−ALŽÍRSKO−MAROKO

na skalnatém ostrohu Constantine − římský akvadukt,
most ze 3. stol., pobřežní Annaba spojená s prohlídkou
slavného antického města Hypo Regius, koupání ve Stře−
dozemním moři
12.−13. den hlavní město a přístav Alžír (UNESCO) − pěší
procházka po metropoli s návštěvou kasby a starobylých
domů, široké bulváry, katedrála Notre Dame d’Afrique,
výlet do římského města Tipaza (UNESCO) − prastaré
baziliky, hřbitovy a zachovalé mozaiky, odlet do Maroka
14.−15. den Casablanca − velkolepá mešita Hasana II.,
cesta podél Atlantiku do města Tangeru − úchvatné
kasby, Sultánův palác, španělské kostely, celodenní pro−
hlídka španělské Ceuty − středověké královské hradby,
Casa de los Dragones, arabské lázně
16.−18. den návštěva metropole španělského Maroka Te−
touanu (UNESCO) − Zahrada milenců, která je kopií gra−
nadských zahrad, tradiční medína, „modré město“ Chef−
chaouen na úpatí pohoří Ríf  − jediný oktagonální mina−
ret na světě, město súfismu Ouazzan − mnoho židovských
památek, odjezd do hlavního města Rabatu (UNESCO) −
královský palác, mausoleum Muhammada V., pohřebiště
Chellah, zastávka u nedokončené mešity Hassana a hrobky
současné královské rodiny, odlet a návrat do ČR

Poznámka: na tento zájezd navazuje Maroko letecky a je
možné jej spojit (příplatek 24 990 Kč).

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (auto−
bus, mikrobus, vlak, terénní auto), místní let Alžír−Casa−
blanca, ubytování (16x turist. hotely − dvoulůžkové poko−
je s příslušenstvím), stravování (16x snídaně), průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: tuniské vízum (1000 Kč), alžírské ví−
zum (2300 Kč), projížďku na velbloudech

1.−2. den odlet do Tunisu (UNESCO), ruiny slavného fé−
nického města Karthága (UNESCO) − stará obytná čtvrť,
přístav, odpolední procházka medínou Tunisu, mešita Al−
Zaytuna
3.−4. den odjezd do nádherného antického města ve střed−
ním Tunisku Douggy (UNESCO) − paláce a chrámy ze 
2.−3. stol., mausoleum, krátká zastávka v Mustis − pro−
cházka po jeho dlážděných ulicích, návštěva Zaghouanu 
a jeho důkladně promyšleného vodního systému, medí−
na v Sousse (UNESCO) − bazar, katakomby, odpolední
prohlídka Kairouanu (UNESCO) − ve středověku třetí nej−
posvátnější islámské město, sídlo učenců Koránu, Velká
mešita Sidi−Uqba, mešita Třech bran
5.−6. den nejlépe zachovalé antické města v severní Af−
rice Sbeitla − veřejné lázně, Antoniova brána, fórum, ná−
vštěva největšího římského amfiteátru v Africe v El Jem
(UNESCO), odjezd do oázy Gabés a prohlídka troglody−
tového města Matmata, přejezd na alžírské hranice přes
solné jezero Chott el Djerid, přechod hranic do města
El Oued
7.−9. den procházka po dunách s pozorováním východu
slunce, možnost projížďky na velbloudu po dunách Grand
Erg Oriental, návštěva piktoreskní vesničky Temacine
 a přejezd do Ghardaie − nekrásnější alžírská oáza, pod−
večerní procházka po súku a památkách města, celo−
denní prohlídka oázy Mzab (UNESCO) − nekonečné aleje
datlových palem, pozorování tradičního života Mozabitů
s návštěvou vesniček Malika a Beni Izguen − středověké
pouštní pevnosti s mešitami, starý islámský hřbitov,
berberské tržiště, prastaré pouštní skalní malby
v okolí Laghouat na severním okraji Sahary, solné skály
u Djelfy
10.−11. den impozantní město Timgad (UNESCO) − jedi−
nečná ukázka plánování římských měst, malebné město

431 14.11.−27.11. 14 dní cena celkem 39 990 Kč

Nejznámější biblická místa Jeruzalém, Betlém, Nazaret a Massada, odpočinek u Mrtvého a Rudého moře, národní park
Timna, návštěva jordánské Petry a Wádí Rum, možnost výletu ke klášteru sv. Kateřiny.

IZRAEL−JORDÁNSKO−EGYPT

1.−2. den odlet do do Tel−Avivu, staré město Jaffa
(UNESCO), opevněné křižácké město Akko − súk, tunel
křižáků, karavanseráje, město kabaly Safed − synagogy,
tržiště)
3.−4. den středověký hrad Nimrod pod horou Hermon,
procházka u pramenů řeky Jordán, výhled do Sýrie z Go−
lanských výšin, Ježíšovo působiště Nazaret − bazilika
Zvěstování, chrám sv. Josefa, biblická městečka ko−
lem Galilejského jezera, výjezd na horu Blahoslavenství,
starobylé město Bet Shean
5.−7. den přejezd po mostě krále Husseina do Jordánska,
antické město Jerash, byzantské mozaiky v kostele sv. Jiří
v Madabě, výhledy z biblické hory Nebo, pohádkové skalní
město Petra (UNESCO) − vodou vymletá soutěska, Faraó−
nova pokladnice, královské hrobky, byzantský klášter, fa−
kult. výlet terén. vozy do pouštních kaňonů v oblasti Wádí
Ram − nocleh u beduínů, pozorování východu slunce
8.−10. den odjezd do izraelského Eilatu na břehu Rudého
moře − možnost koupání, potápění a návštěvy podmoř−
ského akvária, kaňony NP Timna v Negevské poušti 
a vyhlídka do tří okolních zemí z hory Mt. Zefahot, fakult.
možnost výletu do Egypta ke klášteru sv. Kateřiny

na Sinaji s nočním výstupem na biblickou Mojžíšovu
horu (2285 m)
11.−12. den koupání v Mrtvém moři (−408 m) v denním
rezortu Newe Zohar, pohádkový NP Ein Gedi, výstup
na skalní pevnost krále Heroda Masadu (UNESCO), nale−
ziště biblických svitků Kumrán
13.−14. den svaté město Jeruzalém (UNESCO) − Skalní
dóm, mešita al−Aksa, Zeď nářků, křížová cesta Via Dolo−
rosa, chrám Božího hrobu na Golgotě, Olivetská hora,
Getsemanská zahrada, nákupy na tradičním tržišti, po−
svátná hora Sion s hrobkou krále Davida, procházka
po městských hradbách, Betlém − bazilika Narození
Páně, odjezd do Tel Avivu kolem parlamentu Knesset,
odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, kompletní dopravu
(mikrobus, taxi), ubytování (10x hotel − dvoulůžk. pokoje
s příslušenstvím, 2x pouštní bivak), stravování (10x sní−
daně), průvodce, inform. materiály, cest. pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vstupní a výstupní poplatky Jordánsko
a Izrael (67 USD), ev. vízum Egypt (15 USD), výlet do Wádí
Ram (75 USD)
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křídový útvar, kouzelná lokalita s beduínskými osadníky
a volně pobíhajícími dromedáry
11. den pohodlný trek ve Wadi Shuwaymiyah až k zele−
nému zákoutí malé oázy s vodopádem, návštěva bedu−
ínské vesničky − originální výrobky z kůže dromedára, Rů−
žová laguna − laguna s vysokým obsahem solí a železa je
domovem celé řady ptactva (plameňák, volavka, orel moř−
ský...), pobřežní výběžek Ras Madrakah − kouzelná zlatavá
zákoutí písečného pobřeží s tmavými vulkanickými balvany
společně s tmavě modrými hlubinami oceánu dotváří oje−
dinělou atmosféru, nocleh ve stanech na písečné pláži
12. den Ad Duqm − geologická zajímavost, bizarní útvary
kulovitého, houbovitého či jiného tvaru sedimentárních
i vulkanických materiálů, poloostrov Bar Al Hikman, druhá
největší písečná poušť na území Ománu Wahiba, jízda
po nekonečně dlouhé pláži Arabského moře s ojedinělým
přírodním jevem zvaným aeolianity (zkamenělé duny),
nocleh ve stanech na okraji pouště u břehů Arabského moře
13. den jízda pouští Wahiba, průjezd pouštních přímoř−
ských osad Ras ar Ruways a Ash Sharq, Khuwaymah,
velkolepá stavba Wahiba Road, která ústí do měst Al
Ashkara, Alyah a Ras Al Khabbah, cestou fantastický
výhled na velmi členité pobřeží Arabského moře, přírodní
rezervace Ras Al Jinz − několik desítek kilometrů omán−
ských pláží s ojedinělou příležitostí sledovat na vlastní
oči celý proces kladení vajec „žijící fosílie“ karety obrovské,
nocleh ve stanech v kempu rezervace
14. den přístavní Sur − město s nádechem afrického Zanzi−
baru hrálo v minulosti velmi důležitou roli, „město otroků“
bylo nejdůležitější tepnou ománského zaoceánského ob−
chodu, největší překladiště afrických otroků v dobách omán−
ské nadvlády nad východoafrickým pobřežím, centrem ob−
chodu s koňmi, datlemi, kořením, vzácným dřevem, dnes
jediným konečným odběrovým místem zemního plynu pro
tankery z Číny, Japonska, Korey a jiných států, obrovské ra−
finérie, navštěva jediné loděnice v zemi, kde se produkují
lodě z týkového dřeva („dhau“) stejně jako v dávné minu−
losti, cesta podél jednoho z nejstarších horských masívů
na Zemi pohoří Al Hajar Ash Sharqi, Wadi Bani Khalid −
přírodní minerální jezera v nádherné scenérii horského ka−
ňonu, nocleh v beduínských stanech v pouštním kempu
15.−16. den opouštíme poušť Ramlat Al Wahiba (více
než 15 000 km2 písku s více než 200 druhy živočichů
i rostlin) a jedeme směrem k městu Ibra − důležitý ochran−
ný bod starobylé, avšak i v 2. pol. 20. stol. stále ještě
používané obchodní cesty mezi Muscatem a Surem
(330 km), dodnes zde žijí dědicové velmi zámožných
klanů s africkými kořeny (Tanzanie, Zanzibar, Burundi),
staré město s opuštěnými paláci obchodnických rodin
(několika poschoďové skvosty ománské architektury z ka−
mene a hlíny), zastávka ve Wadi Fanja a přes průsmyk
Sumail návrat do Muscatu, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, dopravu (terénní auta,
taxi), ubytování  (4x hotel/motel − dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím, 9x postavený stan), stravování (11x plná
penze, 2x polopenze), vstupy, průvodce, inform. mate−
riály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti 50 USD)

Sultanát OMÁN − džípy
451 8.3.−23.3. 16 dní cena celkem 67 990 Kč
452 18.10.−2.11. 16 dní cena celkem 67 990 Kč
453 7.3.−22.3.2015 16 dní  cena celkem 67 990 Kč

V průběhu dobrodružné expedice Ománem poznáte ještě původní svět na Arabském poloostrově, rovněž však historii
prastaré velmoci, krásy přírody s různými typy klimatu, jako např. bizarní hory na severu i krásně zelené tropické pohoří
na jihu země s mnohdy až pozoruhodnými hliněnými či kamennými sídly a stavbami, rovněž však slanost a bohatost
blankytně modrého Arabského moře, ale i bludiště existenčně důležitých ropných polí. Stovky a stovky kilometrů pře−
krásných forem, tvarů a velikostí nekonečného písku se zlatě žlutými, mnohdy zas sněhově bílými a jindy až rudými
dunami. Jednou z nejúchvatnějších lokalit je i největší písečná poušť na světě, legendární Rub al−Khali. Jedinečná orien−
tální atmosféra této mírumilovné země, pravlasti kadidla a myrrhy. Nejeden ze starobylých přístavů královny ze Sáby,
rodné město Sindibáda, překrásné liduprázdné pobřeží a nekonečné písečné pláže, tropické oblasti. Četná místa archi−
tektonicky i historicky cenná jsou zařazena na seznamu světového dědictví Unesco. Sultanát je dnes perspektivní
a rychle se rozvíjející zemí Perského zálivu plnou neskutečných kontrastů, obdivuhodností a krás. Zároveň se stal zář−
ným příkladem jedinečné harmonie, či chcete−li symbiózy všech možných národností, kultur i všech odvětví Islámu. Ať
už se člověk v Ománu nachází kdekoli, nalezne na každém kroku vzájemnou úctu, toleranci, vstřícnost a dobromyslnost.

1.−2. den odlet do Muscatu − prohlídka hl. města, mešita
Sultána Qaboose, Ománské muzeum, rybí trh, súk Mutrah,
staré město, Al Alam palác, portugalské pevnosti Mirani
a Jalali ze 16. stol., rybářská čtvrť Sidab (čtvrť otroků), ho−
telový palác Al Bustan, městská pláž, nocleh v hotelu
3. den odjezd do regionu Al Batinah − produkce ovoce,
zeleniny, koření, skotu, koní a dromedárů, pevnost Nak−
hal − jedna z nejzajímavějších z mnoha set ománských vá−
lečných staveb stojící na útesu nad oázou, zastávka u tep−
lých minerálních pramenů Ain Thowarah (36 °C), průjezd
kamenitými Wadi Bani Awf a Wadi Sahtan, dále uzkým
horským průsmykem v pohoří Jabal Al Akhdar vyjedeme
do výšky 2000 m, nocleh ve stanech na úpatí hor
4. den Jabrin − prohlídka paláce mocného Imáma z Jab−
rin, architektonický skvost ománského stavitelství, učebny
studentů koránu, tajné chodby a místnosti, Bahla
(UNESCO) − město černé magie, oáza obehnaná 12 km
dlouhou zdí je největší pevností Ománu, výroba kera−
miky, Wadi Al Ain − archeologické naleziště dokládající
vyspělou civilizaci před více než 5000 lety, hroby (tzv.
„včelí úly“), přes horský průsmyk do hliněného městečka
Al Hamra, přes Misfah a Wadi Ghul k ománskému „Grand
kaňonu“ u samého vrcholu hory Slunce Jabal Shams
(3009 m), nocleh ve stanech na náhorní plošině
5. den krátký trek po náhorní plošině Jebel Shams s je−
dinečným výhledem, sjezd z hor do nížiny, svaté město
Nizwa − staré hl. město Ománu s orientální atmosférou,
procházka súkem s bohatou nabídkou ománského stříbra,
šatstva, starožitností, pevnost s největší obrannou věží
v zemi ze 17. stol., cestou k jihu budeme překonávat ne−
konečné dálky vyprahlého vnitrozemí pustého regionu Al
Wusta − světově známá oblast svým bohatým výskytem
meteoritů, zkamenělin a hlavně více než dvou stovek kusů
„bílého oryxe“ (pouštní antilopy), dále na jih přes Adam,
Ghaba do Haima, nocleh v motelu před vstupem do ko−
losální pouště Rub Al Khali
6. den stále na jih přes Qatbeet,  Wadi Dawkah (UNESCO)
− v dávných časech zde před překročením stovek kilometrů

dun čerpaly obrovské karavany dromedárů s nákladem ka−
didla životodárnou tekutinu, prohlídka vykopávek, muzea,
jízda pouští Rub Al Khali (největší písečná poušť na Zemi –
750 000 km2) − překrásné scenérie fantasticky tvarovaných
mas písku všech možných barev, nocleh ve stanech
7. den Rub Al Khali − odjezd směrem k saudsko−ománským
hranicím, adrenalinová jízda provázená častými extrém−
ními průniky a průjezdy gigantickými horami písku (místy
výška až 200 m), Al Hashman − lokalita s velkým počtem
geod (kulovité útvary s krystaly křemíku a vápníku), po−
zorování západu slunce, nocleh ve stanech v poušti
8. den beduínská osada Fasad − moderní prvky sociální vý−
stavby navrhnuté samotným Sultánem Qaboosem, jízda
kamenitými pouštními a polopouštními oblastmi k nejvý−
chodnějším výběžkům jemenského „Hadramautu“ − mě−
síční krajina plná hlubokých vyschlých řečišť a sluncem
dočerna spáleného vápence či křídově bílých skalních
stěn, jízda podél jemenské hranice k tropickému pobřeží
nejlidnatějšího regionu Dhofar − životodárný jih s úrod−
nými svahy Dhofarských hor a zavlažovaný systém tro−
pických zahrad u pobřeží Indického oceánu, přírodní za−
jímavost Mughsail s až 20 metrovými mořskými gejzíry,
příjezd do hlavního města jihu Salalahu, nocleh v hotelu
9. den Salalah − prohlídka města, Shanfari mešita, letní pa−
lác Sultána Qaboose, súk Al Haffa, Muntezah Street (čerstvé
kokosy, papáje, mléčné banány, mango, čiko), hrobka pro−
roka Hioba uprostřed nádherných hor Jabal Al Qara, odpo−
ledne návštěva pramenů Ain Razat s nádhernými zahra−
dami exotických rostlin, Samhumran − rozsáhlé archeolog.
naleziště jednoho z nejdůležitějších přístavních měst dávno−
věku, nocleh ve stanech na pláži Khor Rori (zátoky Duchů)
10. den Jabal Al Qara − domov původního nearabského
obyvatelstva jižního Ománu, přes Madinat Al Haag k Wadi
Dawkah − křídová řečiště s nejvzrostlejšími stromy ka−
didlovníku (až 5 m), zastávka ve městě Thumrait, cesta
k k ropným polím oblasti Marmul − pumpový a potrubní
labyrint jednoho z nejdůležitějších nalezišť ropy a zem−
ního plynu v Ománu, návrat k pobřeží, Shuwaymiyah −
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MAROKO
461 27.4.−11.5. 15 dní cena celkem  35 990 Kč
462 29.6.−13.7. 15 dní cena celkem  38 990 Kč
463 21.9.−5.10. 15 dní cena celkem  35 990 Kč

Čtyři královská města, tajemné sultánské paláce, mešity a mediny, největší marocká duna Erg Chebbi, výstup na nejvyšší
vrchol severní Afriky Jebel Toubkal.

družným filmům a tajuplná kasba Skoura, nejvýše polo−
žený marocký průsmyk Tizi−n−Tichka (2260 m) a dobro−
družná cesta do pohoří Vysoký Atlas
11.−12. den pěší výstup z horské vesnice Imlil (1704 m)
na vysokohorskou základnu Toubkal (3200 m), možnost
zdolání nejvyššího vrcholu severní Afriky Jebel Toub−
kal (4167 m) nebo lehké turistiky v okolí
13.−15. den „brána Sahary“ a nejkrásnější královské
město Marrákeš (UNESCO) − palác Al Bahia, Majorelliho
zahrady, madrasa Ben Júsuf, 70 metrů vysoký minaret
Koutoubia, exotické náměstí Djamma el Fna s kouzel−
níky, zaklínači hadů a mnoha neodbytnými makaky,
stará medína a dlouhé zastřešené ulice se súky, odjezd
do města Casablanca, odlet a návrat do ČR

Poznámka: místo výstupu na Jebel Toubkal lze individu−
álně absolvovat fyzicky méně náročný program v okolí
vesnice Imlil.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, dopravu (mikrobus,
výlet do pouště terénními auty), ubytování (9x turist. ho−
tel − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x beduínský
stan, 2x v soukromí v horách, 1x vysokohorská chata),
stravování (10x snídaně, 1x večeře), průvodce, inform.
materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: projížďku na velbloudech (cca 20 USD)

1.−3. den odlet do největšího marockého města Casab−
lanca − velkolepá mešita Hassana II., odjezd do metro−
pole Rabat (UNESCO) − prohlídka města, královské mau−
zoleum Muhammada V., nádherná kasba Oudaia s vý−
hledem na Atlantský oceán, středověké královské po−
hřebiště Chellah
4.−5. den perla Maroka město Fes (UNESCO) − dodnes
stále obydlená a funkční medína z 9. stol. s mohutnými
vstupními branami a spletí úzkých uliček, středověké ko−
želužny, madrasy a mešity, židovská čtvrť se synagogou
a hřbitovem, možnost koupání v léčivých pramenech Mou−
lay Yacoub, celodenní výlet do římského města Volubi−
lis (UNESCO) a nejposvátnějšího místa země Moulay Idrís
6.−8. den prohlídka města Meknés (UNESCO) − mauzoleum
Moulay Ismail, entnografické muzeum Dar Jamai, náměstí
Place Hedime, průjezd Středním Atlasem s cedrovými háji
a makaky, cesta údolím řeky Zíz k největším marockým
dunám Erg Chebbi, výlet terénními vozidly ke skalním
útvarům s malbami původních obyvatel do pouště, pozo−
rování západu slunce, možnost projížďky na velbloudech,
prohlídka města Rissani − hrobka zakladatele součas−
ného královského rodu Alího Šarífa, oslí trh
9.−10. den velkolepý kaňon řeky Todra, romantické
putování „údolím kaseb“ (hliněných středověkých pev−
ností) do městečka Quarzazate, výprava do nejznámější
kasby Ait Benhaddou (UNESCO) − kulisa k mnoha dobro−

471 25.10.−8.11. 15 dní cena celkem 51 990 Kč

Terénními vozy do samého nitra saharského pohoří Ahaggar, zachovalé pozůstatky římských měst, dobrodružná vý−
prava za prehistorickými skalními kresbami v pohoří Tassili, malebná Constantine.

ALŽÍRSKO

chod slunce nad nejvyšší horou Tahat (2918 m) a pous−
tevna u vrcholu Assekrem (2585 m)
10.−11. den přelet do pohádkové oázy Djanet − pro−
hlídka oázy a celodenní výlet terénními vozy do písečné
pouště a do Údolí plačících krav
12.−15. den výprava k 8000 let starým malbám a relié−
fům pod skalními převisy náhorní plošiny Tassilin’Ajjer
(UNESCO) − jedno z nejbohatších nalezišť dokladů o neo−
litickém osídlení na světě, putování krajinou zkamenělých
lesů, gigantických pískovcových útvarů se skalními vě−
žemi, černých lávových příkrovů a písečných dun, odlet
přes Alžír a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (mini−
bus, terénní auto), 3x místní lety, ubytování (8x turist.
hotel − dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím,
5x zapůjčený stan během výprav do pouště, 1x horská
chata), stravování (13x snídaně, 8x oběd, 9x večeře), prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (2300 Kč)

1.−2. den odlet do Alžírska, hlavní město a přístav Alžír
(UNESCO) − kasba, citadela a mešity ve staré arabské
čtvrti, muzeum Bardo, moderní části města s širokými
bulváry
3.−4. den malebné město na skalnatém ostrohu Constan−
tine − římský akvadukt, most ze 3. stol., pozůstatky sta−
rého římského města Djemila (UNESCO) − Trajánův
vítězný oblouk, divadlo, lázně, kapitol, mozaiky, přesun
do oázy Ghardája
5.−6. den nejkrásnější alžírská oáza Ghardája v údolí 
M’Zab (UNESCO) s nekonečnými alejemi datlových pa−
lem, návštěva opevněných městeček Mozabitů Beni
Isguen, Melika a Ghardája − středověké pouštní pevnosti
s mešitami, starý islámský hřbitov, velbloudí trh a ber−
berské tržiště, odlet do Tamanrassetu
7.−9. den pouštní město Tamanrasset − brána k cestám
do Nigeru a Mali, centrum kočovných Tuaregů, třídenní
okruh terénními vozy do nitra saharského pohoří Ahag−
gar − „měsíční krajina“ s hlubokými roklemi, rozeklanými
skalními věžemi a mnoha dalšími bizarními útvary, vý−
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kých hradů, navštívíme také Fasilidovu lázeň − místo pro−
slulé každoročními masovými křestními rituály během
svátku Timkat (podle některých stavba připomíná malý
výřez z kambodžského Angkor Watu), či jeden z histo−
ricky a umělecky nejhodnotnějších etiopských kostelů
Debre Bihran Selassie, bude čas zajet i do blízké ves−
ničky Wolleka, sídlu Falašů, etiopských Židů, i když se
dnes jedná spíše o turistickou past a trh se suvenýry
13.−14. den napříč impozantními masivy pohoří Lasta pře−
jedeme do odlehlé, legendami opředené Lalibely (UNESCO),
„etiopské Petry“ s komplexy chrámů vytesanými do skály,
tajemné chrámové prostory spojují podzemní chodby, na−
vštívíme 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 drakobijci svatému Jiří, Bet Giyorgis,
odpoledne přejezd na nocleh ve Woldie či Desse
15.−17. den jako bychom změnili zemi i kontinent, pře−
suneme se na „divoký východ“ Etiopie do města Harar
(UNESCO), plného mešit a doteků arabské historie, na−
vštívíme staleté brány městského opevnění i muzeum
v domě, kde pravděpodobně bydlel a hledal inspiraci le−
gendární francouzský „prokletý básník“ Arthur Rimbaud,
s velkou pravděpodobností se staneme také svědky pra−
dávného večerního rituálu krmení hyen, kdy zasvěcený
„hyení muž“ vstrčí maso přímo do tlamy divoké šelmě
18.−19. den odpoledne příjezd do Addis Abeby − nákupy
suvenýrů, individuální dokončení 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, po−
slední místní speciality v hospůdkách, poslední kávové
obřady, odlet a návrat do ČR
Poznámka: členění programu do dnů je pouze orientační.
Vzhledem k obtížnějším „africkým“ podmínkám a nepřed−
vídatelným událostem může dojít k prohození jednotlivých
bodů programu. Máme však časovou rezervu, abychom
stihli navštívit všechny uvedené lokality.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, dopravu (džípy na již−
ním okruhu a minivan k památkám severní a východní
Etiopie, taxi v Addis Abebě), plavbu po jezerech Tana
a Chamo, přívoz přes Modrý Nil, ubytování (17x turist. ho−
tely, na jihu může být ubytování jednoduššího typu, dvou−
lůžkové pokoje většinou s příslušenstvím), „vstupné“
do domorodých komunit v údolí Omo, průvodce, místní
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti 20 USD)

Etiopie získala díky zatím nedotčenému a obtížně dostupnému jihu s rozmanitými domorodými kmeny, dosud žijícími podle
pradávných zvyků, pověst poslední skutečné africké divočiny. Severní okruh naopak dýchne na návštěvníka atmosférou sta−
rodávné 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. Navštívíme i méně obvyklou destinaci Harar, kde se
africký subsaharský živel prolíná s arabským a kde dodnes probíhá pradávný rituál krmení divokých hyen.

ETIOPIE
481 12.3.−30.3. 19 dní cena celkem 58 990 Kč
482 19.11.−7.12. 19 dní cena celkem 58 990 Kč
483 11.3.−29.3.2015 19 dní cena celkem 58 990 Kč

1.−2. den odlet do Addis Abeby − první seznámení s měs−
tem zvaným „Nová květina“, bulváry i slumy, tržiště i vzne−
šené kostely, špičkové Národní muzeum s kostrou přes
tři miliony let staré „pramáti lidského druhu“, slavné Lucy
(Australopithecus afarensis)
3. den najatými džípy se vydáme k domorodým kmenům
a za přírodou etiopského jihu, zastávka u kráterového je−
zera v Debre Zeyit obvykle s výhledem na pelikány, jedno
z jezer Velké příkopové propadliny − Langano, možnost si
zaplavat v jeho alkalické vodě, zastávka v Shashemene, kdysi
slavném centru rastafariánů, byť jamajská kultura se již
rozplynula v etiopském živlu, nocleh v Sodo či Arba Minch
4. den vesnice horského kmene Konsů − od místního prů−
vodce si poslechneme vyprávění o dávných tradicích, „ví−
tězných kamenech“, „stromu generací“ olaita i rituálních
soškách bojovníků waga, silné žaludky mohou ochutnat
domácí pivo tella, vyráběné z čiroku, v případě dobrého sta−
vu cesty (v tomto období zatím vždy bez problémů) navští−
víme i ves Gesergio poblíž impozantního erozního útvaru
zvaného New York, připomínajícího mrakodrapy, přejezd
do údolí řeky Omo (UNESCO), do Jinky na území národa
Ari, pastevců dobytka a slavných „včelařů“ s úly zavěše−
nými v korunách akácií, už cestou obvykle potkáváme muže
s kalašnikovy, pokud ne pravými, tak alespoň vyřezanými
ze dřeva jako odznak dospělosti, večerní návštěva tržnice
5. 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, paviány, v případě dostatku času v pod−
večer návštěva kvalitního etnografického muzea v Jince
6.−7. den vydáme se hlouběji do údolí řeky Omo, proje−
deme centra zdejších kultur přes Key Afar až do Turmi,
oblasti obývané kmenem Hamerů, podle dne v týdnu zasta−
víme 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 nej−
lépe „individuální exkurze“ do chýší zdejších Hamerů, kteří
si tradičně zdobí hlinkou těla i vlasy spletené do rafinova−
ných účesů, šance na noční tance u ohňů i obřady, pře−
sun na sever nás zavede do oblasti obývané národem
Arborů, zastávka ve vesnici, návrat do Arba Minch

8.−9. den výlet loďkou na jezero Chamo v NP Nechisar −
frkání hrochů i plavba kolem „Krokodýlího trhu“, největ−
šího shromaždiště zubatých ještěrů v celé Africe, krokodýli
se „sžili“ i s kolonií pelikánů, domorodí rybáři na chatrných
vorech loví ryby přímo ve vodách plných až šestimetrových
monster, krajinářsky unikátní část národního parku, ležící
na pevninské šíji Bridge Of God (Boží most) mezi jezery
Chamo a Abaya, navštívíme v džípech, pokud předchozí
období dešťů příliš nezničilo cesty, v době naší návštěvy
už bývá park obvykle „sjízdný“, stádečka zeber, antilopy,
šance, byť malá, na spatření habešského lva (nikdy jsme
ho sice neviděli, ale místní se dušují, že zde stále žije a str−
ženou zebru, obsypanou hejnem supů, jsme skutečně jed−
nou nalezli), v případě nepřístupnosti Bridge Of God alter−
nativně výjezd do hor do vesničky kmene Dorze, zručných
tkalců, stavějících typické vysoké chýše, úchvatné výhledy
na jezera a savany Božího mostu se nám naskytnou i z ve−
černího Arba Minch, ukončení „jižního okruhu“ v Addis
Abebě, individuální pokračování v prohlídce metropole
10. den časně ráno odjedeme pronajatým mikrobusem
na „památkářský okruh“ starou 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
11. den výlet lodí k ostrovním klášterům na jezeře Tana,
ve kterých se údajně skrývala Archa úmluvy, některé z kláš−
terů jsou přístupné pouze mužům, v jiných žijí i mnišky,
všechny mají neopakovatelnou atmosféru a nabízejí k pro−
hlídce 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 zeměpisce, domorodci na jezeře stále ještě pou−
žívají lodě spletené ze stonků papyru, stejné jako v do−
bách starověkého Egypta, procházka kolem impozantních
vodopádů Modrého Nilu − Tis Isat − mocná scenérie bouří−
cích vod, „biblické výjevy“ s domorodými zemědělci, pře−
chod portugalského mostu ze 17. stol. i domorodý přívoz
12. den Gondar (UNESCO) s velkolepými paláci císaře
Fasilida, přezdívka „africký Kamelot“ je docela výstižná,
podobnou architekturu byste v Africe nečekali, snoubí se
v ní sice vlivy Sahelu a Indie, ale i evropských středově−

485 12.4.−30.4. 19 dní  80 990 Kč
486 11.4.−29.4.2015 19 dní  80 990 Kč

www.karavela.cz
SÚDÁN − ERITREA
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KEŇA−TANZÁNIE (ZANZIBAR)

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 Tanzá−
nie jsou známé po celém světě. Nesmrtelnost jim propůjčil film Volání divočiny, Vzpomínky na Afriku a především Joy Adam−
sonová s lvicí Elsou. Unikátní odvěký souboj lovce a kořisti, tisícihlavá stáda pakoňů a zeber, která migrují z parku Serengeti
do Masai Mara. Jejich cestování nezabrání ani stálé útoky lvů, ani řeky plné krokodýlů. Někde v trávě nebo na stromě číhá leo−
pard, gepardi se zase povalují ve stínu osamocených stromů, které se tu a tam vyskytují na rozsáhlých pláních Masai Mara.
Na březích se vyhřívají krokodýli, na obloze krouží supi a ukazují místo posledního souboje. Na místě jsou už hyeny a svá−
dějí souboj se supy o každý kus kořisti. Někde v trávě ve stínech se povalují lvi, sem tam se v trávě mihne mazaný šakal,
nelze přehlédnout majestátní žirafy, sloni pomalu a bezstarostně kráčejí savanou, jako by si byli vědomi své velikosti a síly,
při troše štěstí se ukáže i nosorožec. Naší africkou pouť můžeme zakončit na ,,ostrově koření‘‘ exotickém Zanzibaru.

491 14.1.−30.1. (2.2.) 17/20 dní cena celkem 78 990/91 980 Kč
492 20.7.−5.8. (8.8.) 17/20 dní cena celkem 78 990/91 980 Kč
493 13.1.−29.1. (1.2.) 2015 17/20 dní cena celkem 78 990/91 980 Kč

stáda s jedinci, kteří mají veliké kly, putují národním par−
kem, v pozadí majestátní Kilimandžáro, které ční nad
mraky, při západu slunce s červeno−oranžovou sněhovou
čepicí na kráteru Kibo, přejezd do Tanzánie
9. den Arusha − město safari a horských treků, rozprostí−
rající se pod majestátní sopkou Mount Meru (druhá nej−
vyšší hora Tanzánie, 4585 m), prohlídka tohoto kosmo−
politního města
10.−15. den průjezd Velkou příkopovou propadlinou
do NP Manyara, kde žije veliká populace zvěře včetně
velkých hejn plameňáků, specialitou NP Manyara jsou
stromoví lvi, navštívíme populární komunitní program
ve vesnici Mto wa Mbu, seznámíme se s desítkami míst−
ních kmenů, NP Ngorongoro (UNESCO) − vůbec největší
koncentrace zvířat ze všech národních parků Tanzánie,

1.−2. den odlet do Nairobi − prohlídka tohoto rušného města,
náměstí City Square a Parlament, mešita, městská tržnice,
možnost navštívit hadí park a akvárium, pro milovníky histo−
rie je velkým lákadlem nairobské národní muzeum, oslava
příletu do Keni v místní stylové restauraci
3. den přejezd do NP Hell´s Gate − netradiční safari ze sedla
bicyklu, hojně k vidění žirafy, gazely, antilopy, šakali, hy−
eny, opice, skalní damani, zebry, buvoli, supi a mnoho
tropického ptactva, návštěva Elsamere − místo pobytu
Joy a George Adamsonových, návštěva muzea, procházka
po břehu jezera Naivasha
4.−6. den NP Nakuru − jedno z nejlepších míst na pozoro−
vání ptactva v Keni, na jezeře plameňáci, pelikáni, čápi
marabu aj, v savaně množství zvířat − nosorožci dvourozí,
gazely, antilopy, buvoli, zebry, žirafy, v lese paviáni ba−
buin, na skalách damani, dále NP Masai Mara − skvost
africké přírody, v autě s odklápěcí střechou se budeme po−
tulovat po pláních parku a fotografovat divoká zvířata,
v savaně můžeme vidět lvy, gepardy, levharty, slony, ži−
rafy, antilopy, gazely, zebry, pštrosy, supy, čápy marabu
aj., dle situace navštívíme řeku Maru v místě zvaném
„hippo pool“ s početnou populací hrochů a krokodýlů,
v porostech okolo řeky možnost vidět opice, návštěva
masajské vesnice s poznáním života těchto původních
obyvatel  oblasti Masai Mara, přejezd do Nairobi, mož−
nost večeře v stylové keňské restauraci s výtečnou sva−
hilskou kuchyní (ev. restaurace Carnivore s ochutnávkou
divočiny − krokodýl, pštros, buvol aj.)
7.−8 den Oloitokitok − nejvýchodnější hlavní středisko Ma−
sajů, rušné a živé městečko, které se rozprostírá na sa−
mém úpatí Kilimandžára (UNESCO, nejvyšší vrchol Kibo
Peak je jen 25 km vzdušnou čarou, 5895 m), nejkrásnější
východy a západy slunce se scenérií Kilimandžára, Oloi−
tokitok je nejlepším místem k nákupu masajských suve−
nýrů, návštěva NP Amboseli − doslova sloní ráj, veliká

přezdívané také ,,Noemova archa“, přejezd do NP Seren−
geti (UNESCO) − nejstarší a největší národní park v Tan−
zánii, k vidění obrovská populace zvěře včetně šelem, je−
den z nejlepších parků k pozorování divokých zvířat, dále
se vydáme k jezeru Natron okolo posvátné masajské hory
Oldonyo Lengai (2941 m), jejíž vulkanické prameny na−
pájejí jezero, které je extrémně zásadité povahy, na hla−
dině se v období sucha tvoří krusta z uhličitanu sodného
16.−17. den návrat do Nairobi, nákup posledních suve−
nýrů, odlet a návrat do ČR

Možnost prodloužení − ZANZIBAR
17.−20. den odlet na „ostrov koření“ exotický Zanzibar −
prohlídka kamenného města Zanzibar Town (UNESCO) −
městský palác a muzeum (budova byla sídlem vládců Zan−
zibaru), stará arabská pevnost, typické domy s balkony,
úzké uličky, anglikánská katedrála, dům Davida Livings−
tona, krámky s typickými dřevořezbami (umění Makon−
de), výlet na pláž a do zahrady koření (poznáte karda−
mom, vanilku, muškátový oříšek, skořicovník, hřebíček,
kurkumu, zázvor?), fakul. výlet na Prison Island (pláže,
obří želvy), odlet přes Nairobi a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (mini−
van matatu, shuttle, bus, safari auto s odklápěcí střechou),
ubytování (9x turist. hotely a penziony − dvoulůžkové
pokoje většinou s příslušenstvím, občas se snídaní, 5x
v postavených stanech v NP Masai Mara a v tanzánských
parcích), vstupy do NP, průvodce, místní průvodce, in−
form. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena zahrnuje (Zanzibar): navíc lety Nairobi−Zanzibar−
Nairobi, ubytování a doprava na Zanzibaru, průvodce,
cestovní pojištění (od 4 zájemců)
Cena nezahrnuje: keňské vízum (na letišti 50 USD), tan−
zánské vízum (na hranici 50 USD
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501 31.7.−17.8. 18 dní cena celkem 83 990 Kč

Vydejte se s námi na poslední nedotčená místa čarokrásného ostrova lemurů, chameleónů a baobabů, do národních
parků západní i východní části Madagaskaru. Je třeba spěchat, původní pralesy mizí doslova před očima, ale pořád ještě
skrývají opravdové přírodní poklady. V letním termínu navíc máme šanci pozorovat tah velryb − keporkaků, kteří při−
plouvají do zdejších teplých vod vyvádět mláďata.

To nejlepší z MADAGASKARU

1.−2. den odlet do Antananariva („Tana“), podle návaz−
nosti letů první seznámení s pamětihodnostmi hlavního
města − královský palác, poklid uliček Haute−Ville i rušná
pouliční tržiště Basse−Ville, prezidentský palác, legen−
dární koloniální kavárna Le Café de la Gare, vnitrostátní
let do Morondavy na západní, „africké“ pobřeží ostrova
3.−5. den pronajatými džípy a velmi dobrodružnými pří−
vozy ze svázaných člunů se přesuneme do nejslavnějšího
madagaskarského NP Tsingy de Bemaraha, snové krajiny
s lesem gigantických vápencových jehel, odvážní absol−
vují se zkušenými průvodci a na místě zapůjčeným horo−
lezeckým vybavením „via ferraty“ přímo po špičkách skal
Grands Tsingy, ostatní ocení panoramata „nepravděpo−
dobné“ krajiny a budou se věnovat pozorování zdejších
endemických lemurů, chameleónů, ptáků a sukulent−
ních rostlin, prosmýkneme se soutěskami či vystoupíme
na Petits Tsingy, každý si vybere náročnost okruhu s míst−
ním průvodcem dle vlastních sil a schopností
6.−8. den rezervace Kirindi − skýtá šanci na spatření nej−
větších madagaskarských predátorů − fos, procházka le−

gendární Alejí baobabů − nejfotogeničtější místo Madagas−
karu se stromy vyššími a tlustšími, než byste čekali, v příp.
časového optima osvěžení na plážích Morondavy, letecký
přesun do Tana − pokračování v prohlídce hlavního města
9.−10. den cesta místní dopravou do východní části
ostrova do „přístavu neřesti“ Tamatave (Toamasina),
celodenní výlet lodí po „tichém zázraku Madagaskaru“
obklopeném tropickou vegetací The Pangalanes Canal,
pozorování fauny
11.−14. den cesta do přístavního městečka Soanierana−
Ivongo a plavba na idylický pirátský Ile Sainte Marie −
ostrov, odkud se zájemci mohou vydat na malém člunu
pozorovat velryby keporkaky, navštívíme i zdejší pirátský
hřbitov, možnost půjčení kola a individuálního průzkumu
ostrova
15.−18. den rozlohou malý, ale na endemickou faunu
mimořádně bohatý NP Andasibe, hrůzu nahánějící ranní
volání jinak neškodných chundelatých indriů a pozoro−
vání „zpívajících“ samců v akci, vzácní lemuři jako pestrý
sifaka velký, různé druhy chameleónů i orchideje, návrat

do Tana a dokončení prohlídky hlavního města, v příp.
časového optima výlet do Ambohimangy k opevněnému
paláci Merinské královské dynastie Rova nebo na kroko−
dýlí farmu chovající i fosy, odlet a návrat do ČR

Možnost prodloužení − při dostatku zájemců o náročněj−
ší týdenní cestu do oblasti zálivu d’Antongil s přeletem
do Maroantsetry a putováním nechvalně známou „ces−
tou necestou“ R5 (jízda pralesem po nezpevněných stez−
kách, převoz džípu přes řeky na vratkých vorech) do Ma−
nanary, odkud se vypravíme na ostrov Aye−Aye hledat
jednoho z nejzáhadnějších tvorů naší planety, poloopičku
ksukola ocasatého.

Poznámka: vzhledem k náročným „dopravním“ podmín−
kám na Madagaskaru a nepravidelnosti spojů je členění
zájezdu do dnů pouze orientační! Konkrétní body programu
se mohou posouvat i v závislosti na počasí. Máme ovšem
dostatečnou časovou rezervu, abychom navštívili všechna
uvedená místa.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 28 000 Kč), místní
dopravu (minivan, bus, džíp, přívoz, loď, taxi), místní lety
Tana−Morondava a Morondava−Tana, ubytování (15x tu−
rist. hotely, penziony a bungalovy, dvou−čtyřlůžkové po−
koje s příslušenstvím i bez), průvodce, místní povinné
průvodce do NP, vstupné do NP, inform. materiály, ces−
tovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: plavbu za keporkaky (cca 100 USD),
vízum (pokud by bylo opět zavedeno)

6.−7. den cesta na pláně středu ostrova se zastávkou v měs−
tečku St. Pierre − pitoreskní hřbitov, mešita, čínský chrám,
radnice, marina, návštěva muzea vulkanologie Maisondu
Vulcan v Bourg Murat, turistika měsíční krajinou sopeč−
ného popela a lávových proudů v obrovském vulkanic−
kém komplexu Piton de la Fournaise (2632 m), odjezd
na „divoký jih“ − ostré čedičové útesy a pandánové háje 
8.−10. den východní část ostrova s vyústěním lávových
polí do moře, plantáže vanilky, zastávka v St. Rose − kostel
mezi lávovými jazyky, vyhlídka na komplex vodopádů Ta−
kamaka, přejezd do Hell Bourg (staré lázně) uprostřed
kaldery Salazie, trek na vyhlídku Bélouve a dále přes les
s prastarými  tamarindy k vodopádu Trou de Fer nebo
možnost canyoningu v Trou Blanc, hinduistický chrám
v St. Andres, odlet na ostrov Mauricius
11.−13. den čajovníkové plantáže a továrna na výrobu
čaje v Bois Cheri, krokodýlí farma La Vanille, přístav Ma−
hébourg − Námořní muzeum, starý přístav, koupání,
šnorchlování a odpočinek na bělostných plážích nejkrás−
nějšího ostrova Indického oceánu, akademické město
Moka − vila Eureka s muzeem kreolské kultury, metro−
pole Port Louis − Muzeum známek s proslulým Modrým
Mauriciem a Přírodovědné muzeum vyhynulého ptáka
„blbouna nejapného“ zvaného Dodo, rázovité tržiště, bo−
tanická zahrada Pamplemousses − palmové a ebenové
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, sopečný kráter Trouaux Cerfs s mno−
ha nádhernými výhledy na celý ostrov, hinduistické poutní
místo u jezera Grand Bassin, NP Black River Gorges,
hříčka přírody Sedm barev země (sedmibarevné vrstvy
hlíny) v Chamarel, odlet a návrat do ČR 

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní lety na Réunion
a zpět, místní dopravu (mikrobus, loď), ubytování
(1x turist. hotel a 5x apartmán s kuchyňkou − dvoulůž−
kové pokoje, 7x horská chata), jednodenní výlet na lodi
s občerstvením, průvodce, inform. materiály, cestovní
pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: canyoning (cca 75 Euro)

511 9.8.−24.8. 16 dní cena celkem 64 990 Kč
511 8.11.−23.11. 15 dní cena celkem 61 990 Kč

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.

vín, možnost dvoudenního treku na vyhaslý vulkán Piton
des Neiges (UNESCO) − nejvyšší hora ostrova obklopená
třemi kalderami (3069 m), pozorování východu slunce
nebo trek do sedla Coldu Taibit s úchvatným výhledem
do nedostupné kaldery Mafate a procházka na vyhlídku 
Roche Merveilluese 

1.−2. den odlet do hl. města Réunionu St. Denis − kre−
olská architektura, pobřežní promenáda s kanóny 
3.−5. den odjezd do letoviska St. Gilles − koupání na plá−
ži Boucan Canot, nezapomenutelná cesta po klikaté hor−
ské silnici do městečka Cilaos − vodopády Bras Rouge,
vinice se sklípky a možnost degustace místních těžkých

RÉUNION−MAURICIUS
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521 26.10.−26.11. 32 dní cena celkem  95 990 Kč

Nejlepší jihoafrické národní parky v jednom zájezdu, na vydlabaných kanoích deltou řeky Okavango, Viktoriiny vodopády
s možností raftingu na řece Zambezi či letu vrtulníkem, návštěva domorodých Himbů.

Národní parky Jižní Afriky komfortněji
(JAR − BOTSWANA − ZIMBABWE − ZAMBIE − NAMIBIE)

térou, fakult. plavba lodí po Zambezi při západu slunce,
možnost překročit hranice do Zambie − Viktoriiny vodo−
pády ze zambijské strany a městečko Livingstone s po−
mníkem Emila Holuba, zastávka v tradiční zimbabwské
vesnici, safari v největším zimbabwském NP Hwange
17.−23. den průjezd Capriviho pruhem do Namibie, nej−
větší meteorit na světě Hoba, pozorování přímorožců,
gazel, kudu, zeber, lvů, leopardů, žiraf a slonů v unikát−
ním NP Etosha ve vyschlé solné pánvi (původně největší
jezero světa), přejezd do města Kamanjab − vstupní brána
ke kmeni Himbů, návštěva himbské vesnice a skalních
maleb
24.−26. den přejezd do malebného Swakopmundu − atmo−
sféra a architektura sto let starého německého města, hadí
farma, možnost koupání v Atlantském oceánu, stotisí−
cová kolonie lachtanů v Cape Cross,  NP Namib−Naukluft
(UNESCO) − pohádková krajina nejvyšších písečných dun
světa, oblast Sossusvlei − červené duny až 400 m vy−
soké, fotogenické mrtvé stromy v solné pánvi, procházka
v pitoreskním kaňonu Sesriem

1.−5. den odlet do Johannesburgu − Muzeum apartheidu,
přejezd rychlovlakem Gautrain do Pretorie − Voortrekker
monument, Krugerovo muzeum, národní třída, rezer−
vace Blyde River Canyon − vodopády Mac Mac, Three
Rondavels, God´s Window, Bourke´s Luck Potholes,
zlatokopecká vesnička Pilgrims Rest
6.−11. den přejezd do nejznámějšího a největšího afric−
kého národního parku Kruger − domov „velké pětky“ − bu−
voli, nosorožci, sloni, lvi a leopardi, mnoho druhů ptáků,
odjezd do Botswany, možnost návštěvy záchranné sta−
nice bílých a černých nosorožců, bílý písek ve slaniscích
pánve Makgadikgadi, cesta malebnou savanou do měs−
tečka Maun, možnost plavby na vydlabaných dřevěných
kanoích mokoro bažinatou džunglí delty řeky Okavango 
s pozorováním divoké zvěře a ptáků
12.−16. den ranní safari vozy 4x4 v NP Chobe, říční sa−
fari na řece Chobe při západu slunce −pozorování slonů,
hrochů, buvolů a krokodýlů zblízka, přechod hranic
do Zimbabwe, návštěva světoznámých Viktoriiných vo−
dopádů (UNESCO), možnost letu nad vodopády helikop−

27.−29. den druhý nejhlubší kaňon na světě v NP Fish Ri−
ver (hloubka až 900 m), přejezd do JAR přes řeku Orange,
výlet do bizarního pískovcového masivu Cederberg se vzác−
nými druhy rostlin
30.−32. den návštěva Kapského Města − jedno z nejkrás−
nějších měst světa, Stolová hora, největší africká botanická
zahrada, muslimská čtvrť v pastelových barvách, nábřeží
s pouličními umělci, možnost plavby lodí na Robben Island
(UNESCO) − vězení exprezidenta N. Mandely, Kapský polo−
ostrov (UNESCO) − jediná kolonie tučňáků na africkém kon−
tinentu, mys Dobré naděje, odlet a návrat do ČR 

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (pro−
najatý mikrobus s místním řidičem, safari auto 4x4, vlak)
ubytování (29x turist. hotel, chata či safari stan − dvou−
lůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, na některých
místech jsou zajištěny velké chaty s více ložnicemi), stra−
vování (10x snídaně), safari v autech 4x4 a říční safari
v NP Chobe, vstupy do národních parků Kruger, Chobe,
Hwange, Etosha, Namib−Naukluft, Fish River Canyon, prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: namibijské vízum (2300 Kč), zimbabw−
ské vízum 1/2 vstupy (30/45 USD), let helikoptérou nad
Viktoriinými vodopády (cca 150 USD), vstupy (cca 300 USD)

531 29.6.−26.7. 28 dní  69 990 Kč

Národní parky Jižní Afriky
(JAR − BOTSWANA − ZIMBABWE −
NAMIBIE)

541 1.8.−16.8. 16 dní cena celkem 59 990 Kč

Nejvyšší duny v Sossusvlei a druhý největší kaňon na světě Fish River, safari v národním parku Etosha, pískem zaváté
„město duchů“ Kolmanskop, návštěva původních domorodých kmenů Herero a Himba.

NAMIBIE − diamant černé Afriky

1.−3. den odlet do Windhoeku − Stará pevnost, lute−
ránský kostel Christus kirche, odjezd na jih se zastávkou
ve městě Keetmanshoop, pěší výlet spojený s pozorová−
ním západu slunce v NP Fish River Canyon − druhý nej−
větší kaňon na světě, 900 m hluboký a 60 km dlouhý,
termální lázně Ai−Ais
4.−6. den velrybářský přístav Lüderitz − poklidná atmo−
sféra německého koloniálního městečka, nádherné pláže
s koloniemi tuleňů a lvounů, opuštěné pískem zaváté
ulice a domy z doby diamantové horečky ve „městě
duchů“ Kolmanskop, cesta mezi pestrobarevnými du−
nami pouště Namib k novogotickému zámečku Duwisib,
fascinující „měsíční krajina“ kaňonů Sesriem a Kuiseb,
možnost výstupu na nejvyšší písečné duny na světě v Sos−

susvlei (až 400 m vysoké), odpočinek na plážích zá−
toky Walvis Bay − pozorování plameňáků a kormoránů
7.−8. den malebný přístav Swakopmund při ústí vysy−
chající řeky Swakop − německá koloniální architektura,
muzeum, odpočinek na nádherných plážích, možnost
výletu do NP Namib−Naukluft (UNESCO) − vysoké pí−
sečné duny, pozoruhodné pouštní druhy živočichů a rost−
lin včetně vzácné Welwitschie mirabilis dožívající se až
1000 let
9.−11. den nekonečné kolonie tuleňů u mysu Cape Cross,
výlet podél Pobřeží koster − kostry velryb a četné vraky
ztroskotaných lodí při pobřeží, průjezd náhorní plo−
šinou Brandberg s nejvyšším vrcholem Königstein 
(2606 m), 3 000 let staré skalní kresby zvířat v Twyfel−

fonteinu a magická příroda Damaralandu, návštěva
domorodých vesnic kmenů Herero a Himba − holá těla
a vlasy žen potřené červenou hlinkou, tržiště s tradič−
ními výrobky
12.−16. den vodopády Epupa a Ruacana na řece Kune−
ne v pohoří Zebra Mountains, NP Etosha ve vyschlé,
129 km dlouhé a 72 km široké, solné pánvi s unikátní
flórou a faunou, denní i noční pozorování divokých zvířat
(lvi, leopardi, sloni, nosorožci, žirafy, zebry), největší
meteorit na světě Hoba (váha 60 tun) přesun do hlav−
ního města Windhoek, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (pro−
najaté mikrobusy nebo auta), ubytování (ve vl. stanech
v dobře vybavených kempech a tábořištích), vstupy
do národních parků, průvodce, inform. materiály, ces−
tovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: namibijské vízum 2300 Kč, ev. ubyto−
vání v chatkách či hotýlcích (cca 15000 Kč), stravování
(během cesty se zastavuje na nákup v supermarketech,
na většině míst ubytování jsou k dispozici grily nebo ku−
chyňky)

www.karavela.cz
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i my. Ostrov věčného jara, jak se Madeiře přezdívá, je možno navštívit celoročně vzhledem k jeho příznivému klimatu. Zájemci
mohou v prodloužení zájezdu pokračovat na Azory.
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MADEIRA−AZORSKÉ OSTROVY (Portugalsko)

jídla cozida v termálních pramenech (možno ochutnat
v místní restauraci), zahrady Parque Terra Nostra s hor−
tenziemi, ibišky a stovkami dalších stromů a bylin, jezero
s termální vodou, přejezd do severní části ostrova, kra−
jina čajových plantáží, exkurze do čajové továrny Cha
Gorreana, středisko severu Porto Formoso, návrat
do Ponta Delgada
11. den rybářské městečko Lagoa, jezero Lagoa do Fogo
(Ohnivé jezero) − vzniklo sopečnou erupcí r. 1543, vy−
hlídka Barrosa, sestup do kráteru, rozlehlé písečné plá−
že, koupání v průzračné vodě, Caldeira Velha − tropické
údolí s horkými prameny, koupání v kaskádách teplých
sirných pramenů, Ribeira Grande − významné středisko
severního pobřeží, návrat do Ponta Delgada

MADEIRA
1.−2. den odlet do hl. města Madeiry Funchalu − pro−
hlídka města, stará čtvrť, pevnosti, katedrála Sé, tržnice
Mercado dos Lavradores s množstvím subtropického
ovoce, květin a ryb, Monte − panoramatické výhledy, krá−
lovství starých panských sídel (quintas), poutní kostel Nossa
Senhora (Panny Marie) s hrobem rakouského císaře
Karla I., tropická zahrada, pro zájemce možnost vyzkou−
šet 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 (100 m) a 25 Fontes, vavřínové lesy (UNES−
CO), 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 nejvyš−
ších útesů světa (580 m), Sao Vicente − návštěva lávové
jeskyně, kaple sv. Rocha, severním pobřežím (novou
i starou silnicí) do Porto Moniz − mořská lávová jezírka,
koupání, relaxace, návrat do Funchalu, večer návštěva
staré rybářské čtvrti Velha s ochutnávkou tradiční madeir−
ské kuchyně (vynikající ryba espada − tkaničnice atlantická)
5. den Terreiro da Luta − zastávka u pomníku Panny Ma−
rie, jedinečná vyhlídka, výjezd přes sedlo Poiso (1400 m)
na Pico do Arieiro (1818 m) − třetí nejvyšší vrchol, mož−
nost 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 − do−
chovaná tradiční obydlí s rákosovými střechami (casa
de colmo), průjezd okolo výrazné krajinné dominanty
Penha de Aguia (Orlí skála), Ribeiro Frio − pstruží farma
a vycházka na vyhlídku Balcoes s pohledy do údolí i smě−
rem k nejvyšším madeirským vrcholům, návrat do Fun−
chalu
6. den odjezd na Eira do Serrado − výstup na vyhlídku
(1094 m), sestup do městečka Curral das Freiras, leží−
cím v hlubokém kotli mezi horami, porosty jedlých kaš−
tanovníků, ochutnávka místních likérů (kaštanový, viš−
ňový, banánový, maracujový aj.), návrat do Funchalu,
odpoledne možnost plavby na replice Kolumbovy pla−
chetnice Santa Maria pod útes Cabo de Girao, návštěvy
vinných sklepů a degustace místních vín, návštěvy bo−
tanické a orchidejové zahrady nebo túra z Monte po Le−
vádě dos Tornos
7. den odjezd na nejvýchodnější cíp ostrova, pěší vý−
let 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 nebo pokračování − zájezd Azorské ost−
rovy

AZORSKÉ OSTROVY
V srdci Atlantiku leží devět ostrovů, nazývaných pří−
značně ostrovy věčného jara. Spojuje je nejen jméno Azor−
ské ostrovy, ale i skutečnost, že z moře vyrostly během
pekelného řádění sopek na dně oceánu. Občas z nich ne−
ustále tryskají proudy lávy, létají balvany a dýmá kouř.
Podnebí je tu neobyčejně příjemné, není zde zima ani pří−
lišné horko. Průměrná zimní teplota se pohybuje kolem
15°C a letní o málo přesahuje 20°C, oceán příznivě ovliv−
něný Golfským proudem má celoročně příjemných 20°C.
Ostrovy jsou opředeny legendami, z nichž některé tvrdí,
že jsou zbytkem bájné Atlantidy, jiná praví, že jej pojme−
novali podle ptáka azora, tedy jestřába.

8. den odlet z Funchalu na ostrov San Miguel do Ponta
Delgada, správního střediska Azor
9. den Ponta Delgada − prohlídka města, Praca de Gon−
calo Velho Cabral, městská brána, kostel Sao Sebastiao,
Forte de Sao Brás, Museum Carlos Machalo, sopečný
kráter Caldeira das Sete Cidades s obvodem 12 km,
vznikl ve 40. letech 15. stol., vyhlídka Vista de Rei, měs−
tečko Mosteiros na severním pobřeží ostrova s přírod−
ními bazény, návrat do Ponta Delgada
10. den Vila Franca do Campo − kostel Shrine de Senhora
da Paz s jednou z nejkrásnějších vyhlídek na ostrově, lá−
zeňské středisko Furnas, pozorování geotermální akti−
vity, teplé prameny, kouřící gejzíry, Caldeiras das Fur−
nas − bublající vřídla, místa proslulá přípravou národního

12.−13. den přelet na ostrov Pico, správní středisko Ma−
dalena, výstup na vrchol Pico − nejvyšší hora Portugal−
ska (2351 m), vinice hrazené dlouhými zídkami (UNESCO)
14. den fakult. výlet na moře − pozorování velryb a delfí−
nů nebo návštěva bývalé továrny na zpracování velrybího
masa v Sao Roque do Pico a muzea historie lovu velryb
v Lajes do Pico, večerní trajekt na ostrov Faial, středis−
ko Horta (oblíbené místo kapitána Cooka)
15.−16. den kráter Caldeira do Cabeco Gordo, procházka
okolo kráteru, úchvatné výhledy, rozkvetlé hortenzie, přejezd
na nejzápadnější cíp ostrova, Vulcao dos Capelinhos − sop−
ka vybuchla v letech 1957−58, možný výstup na její vrchol,
spálená krajina, lávové útvary, odlet z Azor a návrat do ČR

Cena zahrnuje (Madeira): letenku a let. taxy, místní do−
pravu (pronajatý minivan, bus, MHD, taxi), ubytování (7x
turist. hotel nebo penzion ve Funchalu − dvoulůžkové po−
koje s příslušenstvím), stravování (7x snídaně), průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena zahrnuje (Madeira−Azory): letenku a let. taxy, místní
dopravu (pronajatý minivan, ev. auto, bus, MHD, taxi), tra−
jekt Pico−Faial, místní lety Funchal−Ponta Delgada, Ponta
Delgada−Madalena, Horta−Lisabon, ubytování (13x turist.
hotel nebo penzion ve Funchalu a na Azorách − dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím), stravování (7x snídaně na Ma−
deiře), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění

551 4.5.−11.5. (19.5.) 8/16 dní cena celkem 26 990 Kč/53 990 Kč
552 29.6.−6.7. (14.7.) 8/16 dní cena celkem 26 990 Kč/53 990 Kč

555 2.5−9.5. 8 dní cena celkem 29 690 Kč
556 4.7.−11.7. 8 dní  cena celkem 29 690 Kč
557 17.10−24.10. 8 dní  cena celkem 30 990 Kč

www.karavela.czTENERIFE (Kanárské ostrovy − Španělsko)
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ARGENTINA−CHILE (Patagonie, Ohňová země)

561 14.11.−9.12. 26 dní cena celkem 73 990 Kč

Santiago de Chile, Valparaiso, NP Villarica, NP Huerquehue, Puerto Montt, NP Vicente Pérez Rosales, vulkán Osorno,
ostrov Chiloé s rázovitými domky a kostelíky, NP Los Glaciares, ledovec Perito Moreno, NP Torres del Paine, Punta
Arenas, Magalhaesův průliv, Ohňová země, Ushuaia, Canal Beagle. Před zájezdem lze absolvovat cestu na Velikonoční
ostrov.

1.−2. den odlet do Santiaga de Chile − prohlídka města,
nám. Plaza de Armas s katedrálou, prezidentův palác
La Moneda, památník národního hrdiny Bernarda O´Hig−
ginse, příp. výlet lanovkou na vrcholek San Cristóbal
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, noční přejezd do Puconu
4.−5. den Lake District − Villarica u stejnojmenného je−
zera, Pucon, túra v NP Huerquehue − oblast jezer a vodo−
pádů, araukáriové pralesy, možnost výstupu na činnou
sopku Villarica (2840 m), raftingu na řece Trancuře, kou−
pání v termálech
6.−7. den odjezd do Puerto Montt − procházka městem,
návštěva rybí tržnice, výlet k jezeru Lanquihue a do NP

Vicente Pérez Rosales s návštěvou vodopádů Petrohué,
výhledy na vulkán Osorno (2652 m)
8. den výlet na ostrov Chiloe − rybářské osady s barev−
nými dřevěnými domky, dřevěné kostely (UNESCO), hl.
město Castro
9.−10. den přejezd na jih do Punta Arenas
11. den Punta Arenas − město v Magalhaesově průlivu,
návštěva kolonie tučňáků v zálivu Senno Otway, salezi−
ánské muzeum, hřbitov s hrobkami místních „vlnových
baronů“, přejezd do Puerto Natales
12.−16. den NP Torres del Paine − trek (varianta W) v jed−
nom z nejkrásnějších nár. parků světa, monumentální skalní
věže „torres“, řeky, jezera, vodopády, ledovec Grey, vyhlíd−
ka na masiv Cuernos del Paine, návrat do Puerto Natales
17. den přejezd přes El Calafate a okolo jezer Lago Ar−
gentino a Lago Viedma do městečka El Chaltén

18.−20. den NP Los Glaciares (UNESCO) − trek k legen−
dárnímu štítu Fitz Roy (3405 m) a Cerro Torre (3102 m),
návrat do El Calafate − procházka městečkem, možnost
návštěvy laguny s plameňáky
21. den výlet k jednomu z nejkrásnějších ledovců světa
Perito Moreno, přejezd
22.−24. den trajektem přes průliv do Ohňové země
(Tierra del Fuego), přejezd do nejjižnějšího města
světa Ushuaie na břehu Canalu Beagle − nástupní
místo pro výzkum Antarktidy, trek v NP Tierra del
Fuego, možnost plavby lodí po kanálu, vycházka pod
horu Martial
25.−26. den odlet z Ushuaie přes Buenos Aires, návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku vč. místního letu Ushuaia−Buenos
Aires (limit 30 000 Kč), let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, trajekt, taxi), ubytování (14x turist. hotely a pen−
ziony − čtyřlůžkové, občas dvoulůžkové pokoje, pokoje
s příslušenstvím i bez, 6x ve vl. stanech − NP Glaciares
a Torres del Paine, 3x noční přejezd busem), průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: odletovou taxu v Ushuaie (cca 7 USD)

Možnost spojení se zájezdem Argentina − Chile:
VELIKONOČNÍ OSTROV (Rapa Nui) − 26 990 Kč

Malý polynéský ostrov Rapa Nui je jedním z nejizolova−
nějších míst na zemi. Díky společnosti LAN, která létá
na ostrov ze Santiaga, máte možnost tento cestova−
telský klenot navštívit před zájezdem Argentina − Chile.
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. Základnou
nám bude hlavní město Hanga Roa.

1. den odlet ze Santiaga do Hanga Roa − prohlídka měs−
tečka, kostel s nádhernými dřevořezbami, antropolo−
gické muzeum, barevný hřbitov, západ slunce u plošiny
Ahu Tahai s prvními sochami moai
2. den celodenní výlet − výstup na sopku Rano Raraku
s nádherným výhledem, sopka sloužila jako velký kame−
nolom, ze kterého pochází většina soch moai, pláž Ana−
kena s palmovým hájem, koupání, Ahu Akiwi − skupina
7 moai hledících jako jediné směrem k moři
3. den výlet k obrovskému kráteru s jezerem Rano Kau
a do obřadní vesnice Orongo s kultem ptačího muže
4.−5. den Hanga Roa − individ. volno, odlet zpět do San−
tiaga, zahájení zájezdu Argentina−Chile

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (mini−
van, ev. auto), ubytování (3x turist. hotel nebo penzion −
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), průvodce, cestovní
pojištění (od 4 zájemců)
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571 13.5.−1.6. 20 dní cena celkem 61 990 Kč
572 29.7.−17.8. 20 dní cena celkem 68 990 Kč
573 9.9.−28.9. 20 dní cena celkem 61 990 Kč

To nejlepší z PERU

Okruh začneme v Peru prohlídkou hlavního města Limy. Poplujeme k ostrovům Ballestas.  Z malého letadélka budeme pozo−
rovat záhadné obrazce 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.

1.−2. den odlet do Limy (UNESCO) − prohlídka města,
klášter San Francisco a jeho katakomby, Plaza Mayor,
katedrála, Pizzarova hrobka, prezidentský palác, koloni−
ální paláce, Plaza San Martin, předincká mohyla Huaca
Pucllana, moderní čtvrť Miraflores
3.−4. den cesta podél pobřeží do města Pisco, poloostrov
Paracas − lodní výlet k ostrovům Ballestas s možností po−
zorování tučňáků, lachtanů, pelikánů, terejů, kormoránů aj.,
možnost fakult. výletu na poloostrov (Muzeum J. Tello,
zřícený skalní most, rybářská vesnice Lagunillas), Ica −
výlet k laguně Huacachina − malebné jezírko s palmami
obklopené dunami, možnost adrenalinového zážitku − jízdy
bugginou v dunách, návštěva místního muzea (mumie,
trepanované lebky, keramika, textilie, kipu)
5. den záhadné geoglyfy na planině Nazca (UNESCO) −
fakult. vyhlídkový let malými letadly, prehistorické pohře−
biště 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 Ar−
mas s katedrálou, množství koloniálních památek, kláš−
ter Santa Catalina je městem ve městě (nejprestižnější
církevní stavba v Peru), muzeum Santuarios Andinos
se zmrzlou mumií incké dívky Juanity, která byla oběto−
vána 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 Calera, pozorování kon−
dorů z vyhlídky Cruz del Cóndor, terasovitá políčka,
návrat z Cabanaconde do Arequipy
9. den přesun do Puna přes průsmyk Crucero Alto
(4471 m), výlet ke kamenným mohylám v Sillustani
nad jezerem Umayo
10.−11. den plavba po jezeře Titicaca − plovoucí ráko−
sové ostrovy indiánů kmene Uros, návštěva ostrovů
Amantani a Taquile se stravou a noclehem na Amantani
u místních domorodců, 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 výlet do okolí Cuzca za inckými památkami −
Tambo Machay, Puca Pucara, Quenco a Sacsayhua−
man
14. den Cuzco (UNESCO) − prohlídka města, Plaza de
Armas, katedrála, klášter Santo Domingo se zbytky
slunečního chrámu Coricancha, koloniální architektura,
řada muzeí, tržnice, odpoledne možnost fakult. výletu
na další zajímavé lokality v okolí Cuzka; Tipón − zříce−
niny inckého města s terasami a akvadukty, Pikillacta −
zbytky osady kultury Huari
15. den posvátné údolí řeky Urubamba: Pisac − návštěva
tradičního trhu, výlet k incké pevnosti, výhledy na maleb−
nou krajinu, Salinas − terasy s těžbou soli, jízda  vlakem
z Ollantaytamba do Aquas Calientes pod Machu Picchu
16. den prohlídka Machu Picchu (UNESCO), bájného
města Inků, pro zájemce možnost výstupu na horu Huyna
Picchu (2730 m), event. vycházka po Inca Trailu k Inti−
punku, návrat do Aquas Calientes − procházka městeč−
kem, možnost navštívit místní termály
17. den odjezd vlakem do Ollantaytamba − prohlídka
incké pevnosti a teras, odjezd přes Urubambu, návštěva
Moray − kruhové terasy, zemědělská „laboratoř“ Inků,
Chinchero („Duhová vesnice“) − hradby inckého města,
trůn Inky, návrat do Cuzca
18. den ráno odlet do Limy, možnost individ. výletu
na archeolog. lokalitu Pachacamac − starodávná věš−
tírna, pyramidy, chrámy Slunce a Měsíce nebo návštěva
muzeí (Muzeum zlata aj.), ev. ZOO
19.−20. den Lima − odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, taxi, vlak, člun), místní let Cuzco−Lima, ubyto−
vání (15x turist. hotel, penzion − dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím, 1x v soukromí na ostrově Amantani,
1x noční přejezd dálkovým busem), stravování (14x sní−
daně, 1x plná penze na ostrově Amantani), průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: let nad Nazcou (cca 80−100 USD)

Možnost prodloužení zájezdu To nejlepší z PERU
(v termínu 13.5.−1.6.) o týdenní pobyt v NP Huascarán
(před zájezdem)

NP HUASCARÁN (Cordillera Blanca) − 12 990 Kč

Možnost navštívit oblast NP Huascarán, která je jednou
z nejmalebnějších horských oblastí na světě. Navštívíme
ledovec Nevado Pastoruri ve výšce 5200 m, známou ar−
cheologickou lokalitu Chavín de Huantar, zajedeme k nád−
hernýn jezerům Llanganuco a Parón a do kaňonu del Pato.

1.−2. den odlet do Limy, přesun do Huarázu (3060 m) −
horské středisko a základna pro turistiku a horolezectví
v blízkém NP Huascarán (UNESCO) − jeden z nejmaleb−
nějších NP na světě, v okolí množství vrcholů nad 5000−
6000 m
3. den údolím řeky Santa do Catacu, odtud přejezd hor−
skou silničkou přes hřeben And, výhled na hory Shacsha
(5703 m) a Huantsan (6395 m), zastávka u laguny
Querococha (3980 m), ve které se zrcadlí hora Pucaraju
(5322 m) a Yanamarrey (5237 m), průjezd tunelem
Cahuish (4178 m) a následný dlouhý sjezd serpenti−
nami do údolí řeky Mosna, návštěva archeolog. lokali−
ty s pozůstatky  jedné z nejstarších kultur v Peru Cha−
vín de Huantar (UNESCO) − stupňovitá pyramida El
Castillo, naleziště Raimondiho stély a obelisku Tello,
podzemní chodby s jedinečným kamenným pilířem
(lanzónem), návrat do Huarázu
4. den výlet na ledovec Nevado Pastoruri (5200 m), ces−
tou zastávka u obřích bromélií Puya Raymondii (výška
až 10 m), návrat do Huarázu a následný přejezd do měs−
tečka Yungay (2550 m)
5. den výlet ke smaragdově zbarveným jezerům Llanga−
nuco (3800 m), výhledy směrem k vrcholům hor Huas−
carán (6768 m), Chopicallqui (6354 m), Chacraraju
(6112 m), Huandoy (6395 m), pomníček čs. horolezecké
výpravy z roku 1970, odpoledne návštěva starého Yun−
gay, pohřbeného pod lavinou bahna a kamení, dnes pa−
mátník Campo Santo s květinovým parkem a replikou
průčelí katedrály
6. den dobrodružná jízda z Carazu do městečka Hual−
lanca úzkou silničkou kaňonem del Pato vysoko nad ře−
kou Santa, na cestě je 39 tunelů, vycházka údolím řeky
Santa, obklopeného barevnými kopci s množstvím kak−
tusů různých druhů, ve svazích štoly malých uhelných
dolů, návrat do Yungay
7.−8. den výlet k nádherné laguně Parón (4200 m) ob−
klopené 5000−6000 m vysokými vrcholy, výhled na vr−
chol hory Huandoy (6395 m) a Piramide (5895 m), pro−
cházka po stezce vedoucí nad lagunou, návrat do Yungay
a následný přejezd do Huarázu − možnost relaxace v ter−
málech v blízkém Monterrey, noční přejezd do Limy,
pokračování programu To nejlepší z Peru

Cena zahrnuje: místní dopravu (bus, malý autobus, co−
lectivo, taxi), ubytování (6x turist. hotey a penziony − dvou−
lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x noční přejezd busem),
průvodce, cestovní pojištění (od 4 zájemců)
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cabur (5916 m), koupání v termálním jezírku, pouštní útvar
Arbol de Piedra, gejzíry Sol del Maňana, červená Laguna
Colorada a další menší laguny se třemi druhy plameňáků,
cesta pustinou na sever podél chilské hranice s řadou sopek,
solná poušť Salar de Uyuni − těžba soli, hotel ze solných
kvádrů, kaktusový ostrov Isla de los Pescadores, hřbi−
tov vlaků, dojezd do městečka Uyuni
15.−16. den přejezd do Potosí (UNESCO) − prohlídka
města, katedrála, pevnost Casa Real de la Moneda (bý−
valá mincovna), množství kostelů, pro zájemce adrena−
linová návštěva dosud činných dolů v nitru hory Cerro
Rico (4830 m), přejezd do města La Paz
17.−18. 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 suše−
nými lamími embryi, výlet s výstupem na horu Chacal−
taya (5395 m) − vyhlídka na jezero Titicaca, sopky Hu−
ayna Potosí (6088 m) a Illimani (6439 m), návštěva
Valle de la Luna − měsíční krajina s pouštní vegetací
19. den Copacabana − slavné poutní místo, katedrála
se soškou Černé madony, vyhlídka z hory Cerro Calva−
rio na jezero Titicaca, přejezd do peruánského Puna −
Plaza de Armas s katedrálou, vyhlídka Huajsapata se so−
chou prvního inky Manco Capaca
20.−21. den plavba po jezeře Titicaca (3800 m) − plo−
voucí rákosové ostrovy indiánů kmene Uros, návštěva
ostrovů Amantani a Taquile se stravou a noclehem
na Amantani u místních domorodců, výstup na vrcholek
Pachatata (Otec země) a pozorování západu slunce nad
jezerem Titicaca, návrat do Puna, výlet ke kamenným
mohylám v Sillustani nad jezerem Umayo
22.−23. den přesun přes Altiplano a průsmyk La Raya
(4318 m) do Cuzca (UNESCO) − prohlídka města, Plaza
de Armas, katedrála, klášter Santo Domingo se zbytky slu−
nečního chrámu Coricancha, koloniální architektura, řada
muzeí, prohlídka zbytků incké pevnosti Sacsayhuaman
24.−25. den posvátné údolí řeky Urubamba: Pisac −
návštěva tradičního trhu, výlet k incké pevnosti, výhledy
na malebnou krajinu, jízda vlakem z Ollantaytamba do Aquas
Calientes pod Machu Picchu (UNESCO) − prohlídka báj−
ného města Inků, pro zájemce možnost výstupu na horu
Huayna Picchu (2730 m), event. vycházka po Inca Trailu
k Intipunku, návrat do Aquas Calientes − procházka měs−
tečkem, možnost navštívit místní termály
26.−28. den odjezd vláčkem do Ollantaytamba − pro−
hlídka incké pevnosti a teras, Salinas − terasy s těžbou
soli, přes Urubambu návrat do Cuzca, večer návštěva
folklorního představení, odlet přes Limu, návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, terénní auto, taxi, vlak, člun), místní let Cuzco−
Lima, ubytování (20x turist. hotely a penziony − dvoulůž−
kové pokoje s příslušenstvím, 2x jednoduchá ubytovna
na Altiplanu − vícelůžkové pokoje, 1x v soukromí na os−
trově Amantani, 3x noční přejezd dálkovým busem), stra−
vování (snídaně v Peru, plná penze při výletu přes bolí−
vijské Altiplano a na ostrově Amantani), průvodce, inform.
materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: let na Nazcou (cca 80−100 USD)

581 1.9.−28.9. 28 dní cena celkem 74 990 Kč

Okruh začneme v Peru prohlídkou hlavního města Limy. Poplujeme k ostrovům Ballestas. Z malého letadélka budeme pozo−
rovat záhadné obrazce na planině u města Nazca. Navštívíme jeden z nejhlubších kaňonů světa Valle de Colca. Přejedeme
do chilského města Arica, odkud podnikneme výlet do malebného NP Lauca. Ze San Pedro de Atacama přejedeme do Bo−
lívie a džípy budeme putovat Altiplanem, náhorní planinou se sopkami, lagunami s plameňáky a po jedinečném Salaru de
Uyuni. Navštívíme hornické Potosí a město La Paz. Po návratu do Peru poplujeme po jezeře Titicaca k ostrovům Uros, Aman−
tani a Taquile. Navštívíme koloniální skvost − město Cuzco a na závěr si vychutnáme bájné incké město Machu Picchu.

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, koloni−
ální paláce, Plaza San Martin, předincká mohyla Huaca
Pucllana, moderní čtvrť Miraflores
3.−4. den cesta podél pobřeží do města Pisco, poloost−
rov Paracas − lodní výlet k ostrovům Ballestas s mož−
ností pozorování lachtanů, tučňáků, pelikánů, terejů, kor−
moránů aj., Ica − výlet k laguně Huacachina − malebné
jezírko s palmami obklopené dunami, možnost adrena−
linového zážitku − jízdy bugginou v dunách, návštěva
místního muzea (mumie, trepanované lebky, keramika,
textilie, kipu)
5. den záhadné geoglyfy na planině Nazca (UNESCO) −
fakult. vyhlídkový let malými letadly, prehistorické pohře−
biště Indiánů v Chauchille s dochovalými mumiemi,
funkční akvadukty v Cantallo, noční přejezd do Arequipy
6. den „bílé město“ Arequipa (UNESCO) − ležící pod sop−
kami El Misti, Chachani a Pichu Pichu, Plaza de Armas s ka−
tedrálou, množství koloniálních památek, klášter Santa
Catalina 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 termál−
ních pramenech La Calera, pozorování kondorů z vyhlídky
Cruz del Cóndor, terasovitá políčka, návrat z Cabanaconde
do Arequipy
9.−10. den přejezd do města Tacna, dále přes chilskou
hranici do města Arica − letovisko na pobřeží Pacifiku, vy−
hlídka El Morro, kostel San Marcos a budova bývalé cel−
nice (návrhy G. Eiffel), Casa Bolognesi, výlet do NP Lauca
− světová biosférická rezervace, vycházka podél Lago Chun−
gará (jedno z nejvýše položených jezer světa, 4600 m),
ve kterém se zrcadlí sopka Parinacota (6342 m), mož−
nost spatřit plameňáky, lysky obrovské, viskače aj.
11. den přes Calamu do San Pedro de Atacama − oáza
v poušti, slavné muzeum Gustavo Le Paige (historie Jižní
Ameriky, archeologie), západ slunce ve Valle de la Luna
s barevnými erodovanými skálami
12.−14. den přejezd na hranici, jízda terénními džípy  bolí−
vijským Altiplanem: zelená Laguna Verde a vulkán Llican−
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591 4.9.−28.9. 25 dní  cena celkem 73 990 Kč

Lima, Ostrovy Ballestas, záhadné obrazce v Nazce, Cuzco a bájné Machu Picchu, návštěva Indiánů na jezeře Titicaca,
La Paz, stříbrné Potosí, džípy přes Altiplano, barevné laguny Colorado a Verde, poušť Atacama, největší měděný důl
na světě, Valparaiso, Santiago de Chile.

PERU−BOLÍVIE−CHILE Maňana, pouštní útvar Arbol de Piedra, koupání v ter−
málním jezírku, zelená Laguna Verde a vulkán Llicanca−
bur (5916 m), přejezd do Chile, San Pedro de Atacama −
oáza v poušti, slavné muzeum Gustavo Le Paige (historie
Jižní Ameriky, archeologie), západ slunce ve Valle de la
Luna s barevnými erodovanými skálami
20.−21. den návštěva plošiny Altiplano, vesnička Socai−
re − koloniální kostel se střechou z kaktusového dřeva,
solné jezero Salar de Atacama, laguny Chaxa, Miscanti,
Miňiques ve stínu zasněžených vulkánů, hnízdiště pla−
meňáků andských, vesnice Toconao s domy z tesaného
vulkanického kamene, kostel Iglesia de San Lucas,
Quebrada de Jerez − oáza s fíkovníky a kdouloněmi, pře−
jezd do města Calama, výlet do největšího měděného dolu
na světě Chuquicamata, noční přejezd do La Sereny
22.−23. den La Serena − prohlídka historického centra,
výlet do údolí Valle de Elqui − malebná oblast vinic a ovoc−
ných sadů, palírna piska v městečku Vicuňa, noční pře−
jezd do Valparaisa (UNESCO) − největší chilský přístav
na úbočí skalnatých útesů při pobřeží Tichého oceánu,
vycházka po Molu Prat, nám. Sotomayor s památníkem
hrdinů války v Pacifiku, výjezd výtahem (ascensorem) na
proslulou vyhlídku Paseo 21 de Mayo, přejezd do Santiaga
24.−25. den Santiago de Chile − prohlídka města, nám. Pla−
za de Armas s katedrálou, prezidentův palác La Moneda,
památník národ. hrdiny Bernarda O´Higginse, příjemný park
s vyhlídkovým vrcholkem Santa Lucia nebo možnost výletu
lanovkou na vrcholek San Cristobal, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (auto−
bus, mikrobus, taxi, vlak, loď, terénní auto), ubytování
(17x turist. hotel a penzion − dvoulůžkové pokoje s pří−
slušenstvím, 2x jednoduchá ubytovna na Altiplanu,
4x noční přejezd dálkovým busem), stravování (snídaně
v Peru, plná penze při jízdě přes bolívijské Altiplano), prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: let na Nazcou (cca 80−100 USD)

1.−2. den odlet do Limy (UNESCO) − prohlídka města,
klášter San Francisco a jeho katakomby, Plaza Mayor,
katedrála, Pizzarova hrobka, prezidentský palác, koloni−
ální paláce, Plaza San Martin, předincká mohyla Huaca
Pucllana, moderní čtvrť Miraflores
3.−4. den cesta podél pobřeží do města Pisco, poloost−
rov Paracas − lodní výlet k ostrovům Ballestas s mož−
ností pozorování lachtanů, tučňáků, pelikánů, terejů, kor−
moránů aj., Ica − výlet k laguně Huacachina − malebné
jezírko s palmami obklopené dunami, možnost adrena−
linového zážitku − jízdy bugginou v dunách, návštěva
místního muzea (mumie, trepanované lebky, keramika,
textilie, kipu)
5.−6. den záhadné geoglyfy na planině Nazca (UNESCO)
− fakult. vyhlídkový let malými letadly, prehistorické po−
hřebiště Indiánů v Chauchille s dochovalými mumiemi,
funkční akvadukty v Cantallo, noční přejezd do Cuzca
(UNESCO) − prohlídka města, Plaza de Armas, katedrála,
klášter Santo Domingo se zbytky slunečního chrámu
Coricancha, koloniální architektura, řada muzeí
7.−8. den posvátné údolí řeky Urubamba: Pisac − návštěva
tradičního trhu, výlet k incké pevnosti, výhledy na maleb−
nou krajinu, Salinas − terasy s těžbou soli, jízda vlakem
z Ollantaytamba do Aquas Calientes pod Machu Picchu
(UNESCO) − prohlídka bájného města Inků, pro zájemce mož−
nost výstupu na horu Huayna Picchu (2730 m), event. vy−
cházka po Inca Trailu k Intipunku, návrat do Aquas Calien−
tes − procházka městečkem, možnost navštívit míst. termály

9.−10. den odjezd vlakem do Ollantaytamba − prohlídka
incké pevnosti a teras, odjezd přes Urubambu do Cuzca,
prohlídka zbytků incké pevnosti Sacsayhuaman, přejezd
do Puna přes průsmyk La Raya (4318 m) a Altiplano, výlet
ke kamenným mohylám v Sillustani nad jezerem Umayo
11.−12. den plavba po jezeře Titicaca − plovoucí rákosové
ostrovy indiánů kmene Uros, přejezd do Bolívie, Copaca−
bana − slavné poutní místo, katedrála se soškou Černé ma−
dony, západ slunce nad jezerem Titicaca pozorovaný
z hory Cerro Calvario, plavba na Isla del Sol (ostrov
Slunce) − trek napříč ostrovem
13.−14. den přejezd do La Pazu (3600−4000 m), pro−
hlídka centra města, Plaza Murillo s katedrálou, kostel
San Francisco, čarodějnický trh Mercado de las Brujas
s amulety a sušenými lamími embryi, výlet s výstupem
na horu Chacaltaya (5395 m) a návštěva Valle de la Luna
− měsíční krajina s pouštní vegetací
15.−16. den přejezd do Potosí (UNESCO) − prohlídka
města, katedrála, pevnost Casa Real de la Moneda (bý−
valá mincovna), množství kostelů, pro zájemce adrenali−
nová návštěva dosud činných dolů v nitru hory Cerro Rico
(4830m), přejezd do Uyuni
17.−19. den jízda terénními džípy bolívijským Altipla−
nem: hřbitov vlaků, solná poušť Salar de Uyuni − těžba
soli, hotel ze solných kvádrů, kaktusový ostrov Isla de
los Pescadores, cesta pustinou na jih podél chilské hra−
nice s řadou sopek, červená Laguna Colorada a další
menší laguny se třemi druhy plameňáků, gejzíry Sol del

PERU−BOLÍVIE
s trekem Choro a výletem do AMAZONIE

601 29.4.−25.5. 27 dní  cena celkem 78 990 Kč

www.karavela.cz
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linová návštěva dosud činných dolů v nitru hory Cerro
Rico (4830 m), přejezd do Uyuni
17.−19. den jízda terénními džípy bolívijským Altiplanem:
hřbitov vlaků, solná poušť Salar de Uyuni − těžba soli,
hotel ze solných kvádrů, kaktusový ostrov Isla de los
Pescadores, 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 je−
zírku, zelená Laguna Verde a vulkán Llicancabur (5916 m),
návrat do Uyuni, přejezd na argentinskou hranici
20.−21. den hraniční městečko Villazón, průjezd 150 km
dlouhou soutěskou Quebrada de Humahuaca (UNESCO)
uprostřed barevných hor a skal, Salta − malebné město
přezdívané Salta la Linda (Kráska Salta), Plaza 9 de Julio,
katedrála, Cabildo, kostel San Francisco, klášter San Ber−
nardo, přelet do Buenos Aires − prohlídka hl. města, pre−
zidentský palác Casa Rosada, nejširší ulice světa Avenida
9 de Julio s obeliskem, barevná čtvrť La Boca
22.−24. den odlet k vodopádům Iguazú (UNESCO) − velko−
lepé kaskády, prohlídka z argentinské i brazilské strany, mož−
nost plavby loďkou pod vodopády až k Ďáblovu chřtánu,
město Foz do Iguacu, přejezd busem do Rio de Janeiro
25.−28. den Rio de Janeiro − jedinečný výhled na město
z hory Corcovado se sochou Krista, Pao de Acúcar (Cuk−
rová homole), katedrála, stadion Maracaná, výlet do blíz−
ké džungle NP Tijuca, relaxace na pláži Copacabana, odlet
a návrat do ČR

Cena zahrnuje:  letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, terénní auto, vlak, člun, taxi), místní lety Salta−
Buenos Aires a Buenos Aires−Iguazú, ubytování (20x tu−
rist. hotel a penzion − dvoulůžkové pokoje s příslušen−
stvím, 2x jednoduchá ubytovna na Altiplanu, 3x noční
přejezd dálkovým busem, 1x noční přejezd vlakem), stra−
vování (plná penze při výletu přes bolívijské Altiplano),
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: let na Nazcou (cca 80−100 USD)

611 20.4.−17.5. 28 dní cena celkem 85 990 Kč

PERU−BOLÍVIE−ARGENTINA−BRAZÍLIE

Cesta vedoucí napříč Jižní Amerikou. Začneme v Peru prohlídkou hlavního města Limy. Poplujeme k ostrovům Ballestas.
Z malého letadélka budeme pozorovat záhadné obrazce na planině u města Nazca. Navštívíme koloniální skvost − město Cuzco
a budeme se procházet ruinami tajuplného inckého města Machu Picchu. Nemůžeme vynechat  plavbu po jezeře Titicaca k plo−
voucím ostrovům Uros. V Bolívii nás čeká La Paz, hornické město Potosí, třídenní výlet džípy po planinách Altiplana ke kouzel−
ným lagunám s plameňáky. V Argentině projedeme dlouhou barevnou soutěskou Quebrada de Humahuaca, navštívíme
krásku Saltu a hlavní město Buenos Aires. Na závěr navštívíme přírodní perlu − vodopády Iguazú a slavné Rio de Janeiro.

1.−2. den odlet do Limy (UNESCO) − prohlídka města,
klášter San Francisco a jeho katakomby, Plaza Mayor,
katedrála, Pizzarova hrobka, prezidentský palác, kolo−
niální paláce, Plaza San Martin, předincká mohyla Huaca
Pucllana, moderní čtvrť Miraflores
3.−4. den cesta podél pobřeží do města Pisco, poloostrov
Paracas − lodní výlet k ostrovům Ballestas s možností po−
zorování lachtanů, tučňáků, pelikánů, terejů, kormoránů aj.,
Ica − výlet k laguně Huacachina − malebné jezírko s pal−
mami obklopené dunami, možnost  adrenalinového zá−
žitku − jízdy bugginou v dunách, návštěva místního mu−
zea (mumie, trepanované lebky, keramika, textilie, kipu)
5.−6. den záhadné geoglyfy na planině Nazca (UNESCO)
− fakult. vyhlídkový let malými letadly, prehistorické po−
hřebiště Indiánů v Chauchille s dochovalými mumiemi,
funkční akvadukty v Cantallo, noční přejezd do Cuzca
(UNESCO) − prohlídka města, Plaza de Armas, katedrála,
klášter Santo Domingo se zbytky slunečního chrámu Co−
ricancha, koloniální architektura
7.−8. den posvátné údolí řeky Urubamba: Pisac − návštěva
tradičního trhu, výlet k incké pevnosti, výhledy na ma−
lebnou krajinu, jízda vlakem z Ollantaytamba do Aquas
Calientes pod Machu Picchu (UNESCO) − prohlídka báj−
ného města Inků, pro zájemce možnost výstupu na horu
Huayna Picchu (2730 m), event. vycházka po Inca Trailu

k Intipunku, návrat do Aquas Calientes − procházka měs−
tečkem, možnost navštívit místní termály
9.−10. den odjezd vlakem do Ollantaytamba − prohlídka
incké pevnosti a teras, Salinas − terasy s těžbou soli, přes
Urubambu návrat do Cuzca, prohlídka zbytků incké pev−
nosti Sacsayhuaman, přejezd do Puna přes průsmyk La
Raya (4318 m) a Altiplano, výlet ke kamenným mohylám
v Sillustani nad jezerem Umayo
11.−12. den plavba po jezeře Titicaca (3800 m) − plo−
voucí rákosové ostrovy indiánů kmene Uros, přejezd
do Bolívie, Copacabana − slavné poutní místo, katedrála
se soškou Černé madony, západ slunce nad jezerem Titi−
caca pozorovaný z hory Cerro Calvario, plavba na Isla
del Sol (ostrov Slunce) − trek napříč ostrovem
13.−14. den přejezd do hl. města 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, výlet s vý−
stupem na horu Chacaltaya (5395 m), vyhlídka na je−
zero Titicaca, sopky Huayna Potosí (6088 m) a Illimani
(6439 m), návštěva Valle de la Luna − měsíční krajina
s pouštní vegetací
15.−16. den přejezd do Potosí (UNESCO) − prohlídka
města, katedrála, pevnost Casa Real de la Moneda (bý−
valá mincovna), množství kostelů, pro zájemce adrena−



43

w
w

w
.k

ar
av

el
a.

cz
L

e
te

c
k

é
 z

á
je

zd
y 

/ 
E

x
o

ti
k

a

1.−2. den odlet 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 fou−
kačkou, návštěva malé chovné stanice s ukázkou míst−
ních zvířat (opice, lenochod, aguti, matamata, anakonda,
papoušci), večer zahájení plavby po Amazonce
3.−5. den třídenní plavba po Amazonce a jejích přítocích
Maraňonu a Rio Huallaga (s plnou penzí), okolo měste−
ček Nauta, Santa Teresa (při hranicích NP Pacaya−Sami−
ria), Lagunas, Santa Cruz, cestou možnost pozorování
říčních delfínů (inie), ukončení plavby v městečku Yuri−
maguas, přejezd do Tarapota
6.−8. den přejezd malebnou krajinou přes Moyobambu
do Chachapoays − centrum bývalé kultury „lidí z mraků“,
žijících v několika sídlech vysoko nad údolím řeky Utcu−
bamba, výstup k ruinám města Kuélap − předincké vyko−
pávky, hradby z gigantických vápencových plátů, kruhové
stavby, strážní věže, výhledy na okolní krajinu, Karajia −
pohřební místo na skalní římse s až 2 m vysokými kera−
mickými sarkofágy vysoko v horách, přejezd údolím řeky
Utcubamba do města Jaén
9.−10. den přejezd do Ekvádoru, přes Zumbu a Loju do města
Cuenca (UNESCO) − náměstí Calderón se starou a novou ka−
tedrálou, procházka malebným koloniálním městem, přejezd
do Riobamby, města pod vulkánem Chimborazo (6310 m)
11. den Baňos − městečko nad soutěskou řeky Pastaza
pod spícím vulkánem Tungurahua (5023 m), náměstí
s bazilikou, trh, odpoledne pěší výstup na vyhlídku nad
město nebo sjezd na kolech údolím řeky Pastaza smě−
rem do městečka Puyo (dle zájmu 25−60 km), množství
vodopádů (Manto de Novia, Pailón de Diablo aj.), ces−
tou možnost jízdy lanovkou nad řekou, bunge jumping,
večer dle zájmu návštěva termálů La Virgen
12.−14. den třídenní výlet do amazonské džungle − po−
znávání ekosystému s obrovským množstvím druhů rost−
lin a zvířat (opice, lenochodi, želvy, krokodýli, piraně, pa−
poušci aj.), možnost koupání v tůních pod vodopády
15. den přejezd Avenidou de los Volcanes do Quita (2800 m)
s možností výhledů na řadu sopek − Cotopaxi (5897 m), Ili−
nizu (5263 m), Pichinchu (4794 m), prohlídka starého Quita
(UNESCO) − Plaza de la Independencia a arcibiskupským
palácem a radnicí, katedrála,  prezidentský palác, kostely
San Francisco a Santo Domingo, výlet k monumentu Mitad
del Mundo ležícího na rovníku, etnografické muzeum
16.−17. den přejezd do města Otavalo − centrum tradiční
rukodělné výroby, trhy, pozorování vulkánu Imbabura
(4609 m) cestou do městečka Cotacachi − množství bu−
tiků s koženými výrobky, několikahodinová túra okolo
impozantní Laguny Cuicocha (výstup na 3500 m) pod vul−
kánem Cotacachi (4939 m), návrat do Quita
18. den výlet lanovkou nad Quito na úpatí sopky Pi−
chincha, možnost lehčích vycházek s kouzelnými vý−
hledy na město a okolní sopky (Cotopaxi aj.), pro zájemce
výstup z výšky cca 3900 m na vrchol Rucu Pichincha
(4700 m), individ. volno v Quitu, nákupy
19.−20. den odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus, mini−
bus, taxi, člun, loď), místní let Lima − Iquitos, ubytování (11x
turist. hotel a penzion − dvoulůžk. pokoje s přísluš., 3x
na lodi v hamakách ev. za příplatek v kabině, 2x jednodušší
ubytování v pralese, 1x noční přejezd busem), stravování
(plná penze na lodi  a při výletu do amazonské džungle),
výlet do amazonské džungle s místním průvodcem, čes−
kého průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

621 17.8.−5.9. 20 dní cena celkem 69 990 Kč

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 vystoupáme až k pev−
nosti Kuélap, navštívíme pohřební místo s keramickými sarkofágy na lokalitě Karajia. Poté nás čeká již Ekvádor. Malebné
koloniální město Cuenca, městečko Baňos s jeho termály, třídenní výlet do amazonské džungle, hlavní město Quito.

Severní PERU−EKVÁDOR s plavbou po Amazonce
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631 9.2.−1.3. 21 dní cena celkem 69 990 Kč
632 2.11−22.11. 21 dní cena celkem 69 990 Kč

KOLUMBIE

Celodenní výlet k sopce Nevado del Ruiz, kávovníkové plantáže a koupání v Karibském moři, treking v pohoří Sierra Nevada
de Santa Marta ke ztracenému městu Ciudad Perdida, stará koloniální města Cartagena, Tunja a Santa Marta.

1.−3. den odlet do Bogoty − Plaza de Bolívar, katedrála,
Palacio de San Carlos, Muzeum zlata, výlet do Zipaquiry
− solná katedrála vytesaná v obřích solných dolech
4.−5. den koloniální město Tunja − centrální náměstí,
barokní kostel Santo Domingo, koloniální haciendy, Mu−
zeum zkamenělin ve městečku Villa de Leyva − 120 mili−
onů let stará kostra kronosaura, pěší výlet na archeolo−
gické naleziště El Infernito, přelet na pobřeží Karibského
moře do střediska Santa Marta − prohlídka haciendy Si−
móna Bolívara, koupání a odpočinek
6.−11. den pětidenní treking pralesem v pohoří Sierra
Nevada de Santa Marta přes původní indiánské vesničky

kmene Kogi a Arhwaco až ke ztracenému městu Ciudad
Perdida − metropole dávné kultury Tayrona, 160 kamen−
ných teras uprostřed pralesa propojených schodišti
nebo odpočinek na bělostných plážích Karibiku v NP
Tayrona − šnorchlování, možnost lehkých výletů, arche−
ologická lokalita Pueblito, po návratu z treku koupání
v Karibiku
12.−14. den významný koloniální přístav Cartagena
(UNESCO) − stará náměstí, katedrála, bývalý trh s otroky,
procházka po hradbách a večerní možnost zatančit
si salsu, půldenní výlet k bahenní sopce Volcano de
Lodo El Totumo, město drogových kartelů Medellín −

katedrála, náměstí s mnoha sochami, botanická za−
hrada
15.−17. den přejezd zvlněnou horskou krajinou do města
Manizales, NP Los Nevados, celodenní výlet k sopce
Nevado del Ruiz (5321 m) a koupání v termálních pra−
menech uprostřed krásné přírody, typické „kávové“ měs−
tečko Marsella − starobylé centrum s netradičním hřbito−
vem, botanická zahrada
18.−21. den výlety v kávové oblasti Zona Cafetera
(UNESCO) − návštěva kávovníkových plantáží a sezná−
mení se s tradicí pěstování kolumbijské kávy, mož−
nost návštěvy Valle de Cocora − unikátní krajina plná
voskových palem, přesun do Bogoty, odlet a návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
mikrobus), místní let Bogota−Santa Marta, ubytování
(14x turist. hotel − dvoulůžk. pokoje s příslušenstvím,
na treku 4x hamaka), stravování (4x plná penze během
pobytu v NP Tayrona), českého průvodce a místního
průvodce na treku, informační materiály, cestovní pojiš−
tění, tričko

To nejlepší z VENEZUELY
641 13.2.−2.3. 18 dní  cena celkem 75 990 Kč
642 6.11.−23.11. 18 dní  cena celkem 75 990 Kč
643 12.2.−1.3. 2015 18 dní cena celkem 75 990 Kč

Plavba po řece Caura k vodopádu Pará, NP Canaima, nejvyšší vodopád světa Salto Angel, Gran Sabana, delta řeky
Orinoko, relaxace na pobřeží Karibiku.

1.−2. den odlet do Caracasu, noční přejezd do města Ciu−
dad Bolívar ležícího na řece Orinoko, prohlídka města
s malebnou koloniální architekturou, Plaza Bolivar, kated−
rála
3.−4. den přejezd přes oblast savan s porosty palem
do vesničky Las Trincheras, plavba motorovou kanoí proti
proudu řeky Caura až k vodopádům Pará, možnost po−
zorování opic, kajmanů, kapybar, želv, vyder, ptáků, mo−
týlů, pravěké rostliny, divoké pralesy, dle situace a mož−
nosti návštěva indiánské vesnice kmene Yekuanů
5.−6. den odpočinkový den v nádherné přírodě v okolí
obrovského vodopádu Pará, možnost výletů do pralesa,
do okolních vesnic, pozorování zvířat a prohlídka horní
části vodopádů tvořící přirozenou přírodní hranici na řece,
další den návrat lodí po proudu řeky, možnost koupání
s růžovými delfíny, přejezd a návrat do Ciudad Bolivar
7. den odlet do NP Canaima (UNESCO) s překrásnou la−
gunou a dunícími vodopády, plavba člunem po laguně,
průchod pod padající stěnou mohutných vodopádů Salto
Sapo − maximální zážitek
8.−9. den plavba motorovou kanoí savanou i pralesem
po řece Carrao a Churun do kempu pod téměř kilome−
trovými vodopády Salto Angel (979 m), pěšky pralesem
na vyhlídku, nocleh, plavba zpět do Canaimy
10.−11. den přelet z Canaimy do městečka Santa Elena
de Uairén u brazilské hranice, prohlídka bývalého zlato−

kopeckého městečka, NP Gran Sabana (Velká louka) −
malebný kraj plný vyhlídek a malých i větších vodopádů,
koupání v řece v místě zv. Quebrada de Jaspe (Jaspi−
sové údolí) − podloží řeky tvořené polodrahokamem jas−
pisem, noční přejezd do Ciudad Bolivar
12.−14. den odjezd do města Tucupita, dvoudenní plavba
motorovou kánoí deltou řeky Orinoko, návštěva vesnice
kmene Warao − indiáni žijí v domcích na kůlech (palafi−
tos), jsou zruční rybáři i řemeslníci (výroba dlabaných
člunů curiaros, košíky z vláken palmy moriche, řezby),
bohatá flora a fauna − pozorování vodního ptactva, kaj−
manů, želv, opic, papoušků
15.−16. den přejezd na pobřeží Karibiku, koupání a rela−
xace v NP Mochima, lodní výlet mezi ostrůvky s možností
šnorchlování
17.−18. den odjezd do Caracasu, odlet a návrat do ČR
 
Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (auto−
bus, minibus, taxi, terénní auto, motorová kanoe, loď),
místní lety C. Bolivar−Canaima a Canaima−St. Elena, uby−
tování (9x turist. hotel − dvoulůžkové pokoje s příslušen−
stvím, 5x hamaka, 2x dálkový bus), stravování (8x plná
penze − plavba po řece Caura, NP Canaima, delta Orinoka),
vstupy do NP, českého průvodce, místní průvodce, in−
form. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: odletovou taxu v Caracasu (cca 30 USD)
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VENEZUELA s Roraimou

651 25.1−12.2. 19 dní  cena celkem 77 990 Kč
652 22.11.−10.12 19 dní  cena celkem 77 990 Kč
653 24.1.−11.2.2015 19 dní cena celkem 77 990 Kč

NP Canaima, nejvyšší vodopád světa Salto Angel, Gran Sabana, trek na Roraimu, delta řeky Orinoko, relaxace na pobřeží
Karibiku.

661 18.8.−12.9. (14.9.) 26/28 dní cena celkem 96 990/102 980 Kč

Přírodní unikáty VENEZUELY a BRAZÍLIE

Národní park Canaima, nejvyšší vodopád světa Salto Angel, Gran Sabana, trek na Roraimu, amazonská džungle v okolí
Manausu, Mato Grosso, Pantanal, nejmohutnější a nejkrásnější vodopády Iguazú. Koktejl opravdu jedinečných přírod−
ních skvostů, jaký nemůžete nikde jinde zažít. Na závěr možnost prodloužení o návštěvu Rio de Janeira.

7. den NP Gran Sabana (Velká louka) − malebný kraj plný
vyhlídek a malých i větších vodopádů, koupání v řece
v místě zv. Quebrada de Jaspe (Jaspisové údolí) − pod−
loží řeky tvořené polodrahokamem jaspisem
8.−12. den odjezd přes San Francisco de Yuruaní do ves−
nice Paraytepuí − brána k Roraimě, trek na nejvyšší
a nejznámější z jihoamerických stolových hor, s pl−
nou polní nebo za pomoci nosičů podnikneme výstup
na Roraimu (2810 m) − navštívíme Údolí krystalů, El La−
byrinto, jezírka Jacussi, výskyt velkého počtu ende−
mických druhů rostlin a živočichů, návrat do vesnice Pa−
raytepuí a dále do St. Eleny

1.−2. den odlet do Caracasu, noční přejezd do města
Ciudad Bolívar ležícího na řece Orinoko, prohlídka města
s malebnou koloniální architekturou
3.−6. den odlet do NP Canaima (UNESCO) s překrásnou
lagunou a dunícími vodopády, plavba člunem po laguně,
průchod pod padající stěnou mohutných vodopádů Salto
Sapo − maximální zážitek, plavba motorovou kanoí po řece
Carrao a Churun do kempu pod téměř kilometrovými vo−
dopády Salto Angel (979 m), pěšky pralesem na vyhlíd−
ku, zpět do Canaimy, návrat letadlem do Ciudad Bolivar,
noční přejezd do městečka Santa Elena de Uairén u bra−
zilské hranice

1.−2. den odlet do Caracasu, noční přejezd do města Ciu−
dad Bolívar ležícího na řece Orinoko, prohlídka města
s malebnou koloniální architekturou, Plaza Bolivar, kated−
rála
3. den odlet do NP Canaima (UNESCO) s překrásnou la−
gunou a dunícími vodopády, plavba člunem po laguně,
průchod pod padající stěnou mohutných vodopádů Salto
Sapo − maximální zážitek
4.−5. den plavba motorovou kanoí savanou i pralesem
po řece Carrao a Churun do kempu pod téměř kilome−
trovými vodopády Salto Angel (979 m), pěšky pralesem
na vyhlídku, nocleh, plavba zpět do Canaimy
6.−7. den přelet z Canaimy do městečka Santa Elena
de Uairén u brazilské hranice, prohlídka bývalého
zlatokopeckého městečka, jednodenní výlet do NP
Gran Sabana (Velká louka) − malebný kraj plný vyhlí−
dek a malých i větších vodopádů, koupání v řece v místě
zv. Quebrada de Jaspe (Jaspisové údolí) − podloží
řeky tvořené polodrahokamem jaspisem, nocleh v St.
Eleně
8.−12. den odjezd přes San Francisco de Yuruaní  do ves−
nice Paraytepuí − brána k Roraimě, trek na nejvyšší a nej−
známější z jihoamerických stolových hor, s plnou polní
nebo za pomoci nosičů podnikneme výstup na Roraimu
(2810 m) − navštívíme Údolí krystalů, El Labyrinto, je−
zírka Jacussi, výskyt velkého počtu endemických druhů

rostlin a živočichů, návrat do vesnice Paraytepuí a dále
do St. Eleny, noční přejezd
13.−15. den odjezd do města Tucupita, dvoudenní
plavba motorovou kánoí deltou řeky Orinoko, ná−
vštěva vesnice kmene Warao − indiáni žijí v domcích
na kůlech (palafitos), jsou zruční rybáři i řemeslníci
(výroba dlabaných člunů curiaros, košíky z vláken palmy
moriche, řezby), bohatá flora a fauna − pozorování vodní−
ho ptactva, kajmanů, želv, opic, papoušků
16.−17. den přejezd na pobřeží Karibiku, koupání a re−
laxace v NP Mochima, lodní výlet mezi ostrůvky s mož−
ností šnorchlování
18.−19. den odjezd do Caracasu, odlet a návrat do ČR 

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu
(autobus, minibus, taxi, terénní auto, motorová ka−
noe, loď), místní lety C. Bolivar−Canaima a Canaima−
St. Elena, ubytování (9x turistický hotel − dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, 2x hamaka, 4x v zapůjčených
stanech na treku k Roraimě, 2x dálkový bus), stravo−
vání (9x plná penze − NP Canaima, trek na Roraimu,
delta Orinoka), vstupy do NP, českého průvodce,
místní průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění,
tričko
Cena nezahrnuje: nosiče při treku na Roraimu (100−
−150 USD/os.), odletovou taxu v Caracasu (cca 30 USD)

13.−14. den přesun do Manausu, centra brazilské Ama−
zonie − proslulá opera, kde v dobách kaučukové slávy
zpívaly největší světové hvězdy
15.−17. den výlet do Amazonie s místními průvodci, místo
setkání řek Rio Negro a Rio Solimoes − masy černé
a žluté vody vedle sebe, uvidíme život na Amazonce
a jejích přítocích, budeme lovit piraně, procházet primár−
ním pralesem, spát v džungli, uvidíme kajmany, ptáky
a třeba i lenochoda, návrat do Manausu
18. den odlet do Cuiabá − centra oblasti Mato Grosso,
prohlídka města, noční přejezd do Campo Grande
19.−22. den NP Pantanal (UNESCO) − naprosto jedi−
nečný ráj zvěře a ptáků, snad poslední svého druhu, ti−
síce kajmanů, papoušci ara, plameňáci, kapybary, vydry,
při troše štěstí i anakonda, pásovec či mravenečník,
pozorování zvěře pěšky, z lodi nebo z džípu, návrat
do Campo Grande, noční přejezd
23.−24. den NP Iguazú (UNESCO) − nejmohutnější a nej−
krásnější vodopády na světě, desítky kaskád, prohlídka
z argentinské i brazilské strany, možnost plavby loďkou
pod vodopády až k Ďáblovu chřtánu, dle času fakult.
výlet k přehradě Itaipú s druhou nejvýkonnější vodní
elektrárnou na světě
25.−26. den odlet z Iguazú přes Buenos Aires/Sao Paulo,
návrat do ČR

Možnost prodloužení − RIO DE JANEIRO
25.−28. den odlet do Rio de Janeira − prohlídka to−
hoto jedinečného města karnevalů a samby, výhled
na město z hory Corcovádo (Hrbáč, 710 m) se sochou
Krista, Pao de Acúcar (Cukrová homole, 396 m), ka−
tedrála, stadion Maracaná, výlet do blízké džungle NP
Tijuca, relaxace na pláži Copacabana, odlet a návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, terénní auto, člun, taxi), místní lety do Canaimy
a zpět, Manaus−Cuiabá, Puerto Iguazú−Buenos Aires/Sao
Paulo, ubytování (9x turist. hotel a penzion − dvoulůž−
kové pokoje většinou s příslušenstvím, 1x chatky, 5x ha−
maka, 4x v zapůjč. stanech na treku k Roraimě, 5x noční
přejezd dálkovým busem), stravování (plná penze v NP
Canaima, při treku na Roraimu, při výletu do Amazonie,
v NP Pantanal), pětidenní trek na Roraimu, místní prů−
vodce, českého průvodce, inform. materiály, cestovní
pojištění, tričko

Cena zahrnuje (Rio de Janeiro): let Foz do Iguacú−Rio
de Janeiro (namísto letu Iguazú−Buenos Aires/Sao
Paulo), místní dopravu (bus, minibus, taxi), ubytování
(2x turist. hotel − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
průvodce, cestovní pojištění
Cena nezahrnuje: nosiče při treku na Roraimu (100−
−150 USD/os.), odletové taxy

www.karavela.cz
671 BRAZÍLIE
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1.−2. den odlet do San José, hlavního města Kostariky,
ubytování, dle časových možností krátká prohlídka města
− katedrála, divadlo, parky a muzea, především proslulé
„jadeitové“ muzeum a místní bazar
3. den ráno vyjedeme na jednu z nejzajímavějších kos−
tarických sopek − Volcán Poás (2708 m), po krátké
procházce vás ohromí 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 trpas−
ličím mlžným lesem mezi lišejníky, mechy a budeme
obdivovat vzrostlé bromélie na pokřivených větvích
stromů, poté sjedeme 1400 m dolů a navštívíme zahrady
a vodopády La Paz − jedno z nejfotogeničtějších míst
Kostariky, při procházce budete míjet vodopády El
Templo, Magia Blanca, Encantada a La Paz
4.−6. den přejezd do městečka La Fortuna s výhledy
na vulkán Arenal, koupání v horkých pramenech, turis−
tika v NP Arenal, vulkanickou stezkou dojdeme k lá−
vovým polím, krásný výhled na jezero Arenal a okolní
kopce, přejezd do pohoří Cordillera de Tilarán do ves−
nice Santa Elena, biosférická rezervace mlžného hor−
ského pralesa Monteverde − možnost procházky po můst−
cích zavěšených nad korunami stromů (skywalk) nebo
canopy tour s projížďkou na laně nad korunami prales−
ních velikánů, zahrada kolibříků, dále možnost navští−
vit zahradu motýlů, expozici žab a  plazů, zahradu orchi−
dejí aj.
7.−8. den přejezd k moři, odpoledne už relax ve vlnách
Pacifiku na krásných plážích poloostrova Nicoya poblíž
města Montezuma, druhý den možnost pokračovat v le−
nošení nebo návštěva nejstarší kostarické rezervace Cabo
Blanco − unikátní zcela jiný typ pralesa a panenské plá−
žičky s bílým pískem
9.−10. den plavba trajektem a přejezd podél pobřeží
k jihu, projedeme NP Carara známým především líně
se převalujícími krokodýly a dojedeme do NP Manuel
Antonio − v parku je k vidění množství zvířat (opice,
nosáli, lenochodi, leguáni ...,), koupání v teplých vodách
Pacifiku, dle zájmu plavba katamaránem za delfíny,
večerní siesta s ochutnávkou místních pověstných
drinků

11.−12. den přejezd do chladnějšího vnitrozemí pod
nejvyšší horu Kostariky Cerro Chirripo, (3820 m) − nád−
herná krajina s možností pozorování četných druhů
ptáků, v blízké rezervaci Cloudbridge Natur Preserve
je možné se  potěšit nádhernými zahradami či vykoupat
se v nedalekých termálech, v případě štěstí možnost
spatřit drahokam středoamerických pralesů, bájného quet−
zala, dále možnost návštěvy místní kávové plantáže
a ochutnávky „bio“ banánů, pomerančů a citrónů
13.−14. den přejezd přes NP Los Quetzales − nádherné
scenérie, zastávka v městě Cartago s nejposvátnější kos−

Kostarika je perlou Střední Ameriky. Ve srovnání se sousedními státy je skutečnou oázou klidu a nejlepším místem pro
poznávání tropických oblastí bez rizika. Dlouhé pobřeží nabízí vynikající podmínky pro windsurfing, množství pláží
a klima jako stvořené pro lenošení. Milovníci vzrušení mohou nahlédnout do vroucích vulkánů, surfovat po obřích
vlnách nebo se potápět s delfíny a velrybami − to vše 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 v Panamě a návštěva panamského průplavu.

681 12.3.−30.3. 19 dní cena celkem 58 990 Kč

Přírodní ráje KOSTARIKA−PANAMA
tarickou bazilikou, dojezd do Turrialby, fakult. rafting
na řece Pacuare nebo Reventazon − jednoznačně vr−
cholný zážitek, více než 20 kilometrů napříč skalnatými
stržemi a kaňony, napříč džunglí a kolem domorodých
vesnic, návrat do San José
15.−16. den celodenní přejezd přes hranice do Panamy,
kouzelné horské městečko Boquete, rozložené mezi za−
hradami a kávovými plantážemi, projdeme působivou stez−
ku Sendero de Los Quetzales v NP Volcán Barú, mož−
nost exkurze pro milovníky kávy
17.−19. den  přejezd do hlavního města Panama
City − večerní prohlídka starého města Panama Viejo
(UNESCO) a Casco Viejo (UNESCO), výlet k panam−
skému průplavu, jednomu z technických divů našeho
světa, zdymadla Miraflores, odlet z Panama City a návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (v Kos−
tarice pronajmutý mikrobus s místním řidičem, bus,
trajekt, taxi), ubytování (16x turist. hotely a penziony −
většinou dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, někde
čtyřlůžkové), průvodce, inform. materiály, cestovní po−
jištění, tričko
Cena nezahrnuje: případnou odletovou taxu (40 USD,
záleží na typu letenky či společnosti)
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glyfické schodiště, možnost návštěvy ptačí rezervace nebo
termálních pramenů
11.−12. den přes San Pedro Sula a banánovými plantá−
žemi 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 písečných plážích Karibiku
13.−14. den přejezd z karibských nížin přes hlavní město
Hondurasu Tegucigalpu, vystavěné v horském údolí pod
Cerro Picacho do Nikaragui
15.−16. den bývalé nikaragujské hlavní město León
(UNESCO) s největší katedrálou ve Střední Americe, vý−
let do Poneloyi na pobřeží bouřlivého Pacifiku, León Viejo
(UNESCO) − zbytky města zničeného r. 1609 zemětře−
sením, vyhlídka na jezero Managua a sopku Momotombo,
stromy kešu, dále přes Managuu − krátká prohlídka centra
města, do NP Volcán Masaya s výhledy do kráteru činné
sopky a poté přejezd do Granady
17.−19. den Granada − koloniální perla na březích Nikara−
gujského jezera, lodí na sopečný ostrov Ometepe se dvě−
ma horami, aktivní sopkou Concepción a spícím Madera−
sem (1394 m, možnost výstupu pralesem na vrchol hory),
výlet k vodopádu či pobřežím jezera na mořském kajaku
20.−21. den přes hranice do Kostariky do pohoří Cordil−
lera de Tilarán, biosférická rezervace mlžného horského
pralesa Monteverde − pozorování kolibříků, třeba uvi−
díme i quetzala, možnost procházky po můstcích za−
věšených nad korunami stromů (skywalk) nebo canopy
tour s projížďkou na laně nad korunami pralesních veli−
kánů, dále možnost navštívit zahradu motýlů, expozici žab
a  plazů, zahradu orchidejí aj.
22.−23. den z horských mlžných lesů sjedeme k pobřeží
Tichého oceánu, přímořský NP Manuel Antonio − opice,
nosáli, lenochodi, leguáni..., koupání v teplých vodách
Pacifiku, přejezd do San José
24.−25. den prohlídka metropole Kostariky, životem
pulsující San José − katedrála, národní divadlo, výjezd
ke smaragdové laguně v kráteru sopky Irazú (3432 m)
a ke kouřícímu kráteru vulkánu Poás (2708 m), prohlídka
bývalého hlavního města Cartaga − poutní kostel Panny
Marie de los Angeles
26.−27. den přejezd do Panamy, návštěva městečka
Boquete ležícího pod sopkou Barú (3475 m) − tropický
ráj, nádherné zahrady, kávové plantáže, přejezd do Pa−
nama City
28.−30. den Panama City − prohlídka města a okolí, Casco
Viejo (UNESCO) a Panamá Viejo (UNESCO), návštěva
panamského průplavu − zdymadla Miraflores, odlet a ná−
vrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, loď, taxi), ubytování (25x turist. hotely a bun−
galovy − dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím,
2x noční přejezd dálkovým busem), průvodce, inform. ma−
teriály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vstupní a výstupní poplatky (cca 30 USD)

691 8.3.−6.4. 30 dní cena celkem 68 990 Kč
692 7.3.−5.4.2015 30 dní cena celkem 68 990 Kč

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 Ga−
rifunů, dokonale vypracované kamenné stély mayského Copánu, šnorchlování u karibských korálových ostrovů Cayos Co−
chinos, metropole Hondurasu Tegucigalpa, nejkrásnější nikaragujská města León a Granada, sopka Masaya, největší středo−
americké jezero Lago de Nicaragua se sopečným ostrovem Ometepe, horský mlžný les v kostarickém Monteverde, 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)

ukrytý Tikal (UNESCO) − klenot mezi mayskými městy,
mohutné pyramidy tyčící se nad korunami stromů, pře−
jezd do Rio Dulce k Lago de Izabal
8.−9. den pevnost San Felipe, lodí po Río Dulce tro−
pickou džunglí ke Karibiku, Lívingston − domov afro−
karibského etnika Garifunů, pohodová atmosféra
rybářského přístavu, přes záliv Bahía de Amatique
do Puerto Barrios a poté dále do honduraského Co−
pánu
10. den Copán (UNESCO) − jižní výspa mayské civilizace,
dokonale vypracované kamenné stély, impozantní hyero−

1.−3. den odlet do Guatemala City, přejezd do španělského
koloniálního sídla Antigua Guatemala (UNESCO) − pro−
hlídka nejkrásnějšího guatemalského města, odpoledne pro
zájemce fakult. túra pod vrchol sopky Pacaya (2551 m)
4.−5. den Guatemalskou vysočinou do Panajachelu,  ne−
skutečná krása jezera Atitlán, obklopeného vulkány zrcad−
lícími se v jeho hladině, plavba po jezeře, mayské poutní
místo Chichicastenango proslulé barvitými indiánskými
trhy, odjezd na severovýchod Guatemaly do oblasti Petén
6.−7. den Flores − město na ostrově v jezeře Petén Itzá,
možnost plavby po jezeře s návštěvou minizoo, v pralese
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18.−19. den vstup do Guatemaly, Puerto Barrios, pře−
jezd do Lívingstonu − domov afro−karibského etnika Ga−
rifunů, relax, možnost plavby na pohádkovou pláž Playa
Blanca a blízké kaskádovité vodopády
20.−21. den lodí po Río Dulce tropickou džunglí do stej−
nojmenného městečka, mangrovové porosty se spous−
tou ptactva, výlety v okolí − koupání v chladném jezírku
v pralese, do kterého padá teplý sirný vodopád, plavba
dřevěnou kanoí kaňonem, který je místem tradičních ná−
boženských obřadů
22.−23. den Flores − město na ostrově v jezeře Petén
Itzá, možnost plavby po jezeře s návštěvou minizoo, v pra−
lese ukrytý Tikal (UNESCO) − klenot mezi mayskými
městy, mohutné pyramidy tyčící se nad korunami stro−
mů
24.−25. den přejezd do Lanquínu, cestou průzkum jes−
kyní s místním průvodcem, přírodní rezervace Semuc
Champei − vodopády, divoká horská řeka mizející skalní
průrvou do nitra země, vyhlídka, koupání v křišťálově čis−
tých kaskádovitých lagunách
26.−28. den přejezd nazpět do města Antigua Guatema−
la − poslední nákupy, relax, odjezd na letiště a návrat do
ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, loď, taxi), ubytování (23x turist. hotely a penzi−
ony − dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, 2x
jednoduché chatky), průvodce, inform. materiály, cestovní
pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vstupní a výstupní poplatky (cca 20 USD)

restauraci s mořskými specialitami, koupání v zátoce,
El Tunco − jedna z nejznámějších surfařských destinací,
možnost vyzkoušet surf, specialitou místní koktejly z čer−
stvého tropického ovoce a bílého rumu
11.−12. den přejezd k vulkanickému jezeru Lago de
Cuatepeque s neuvěřitelně modrou vodou, dále pře−
sun do NP Cerro Verde − túra přes les s tukany na vrchol
jedné ze sopek, možnost koupání v sirné vodě krátero−
vého jezera, relax u jezera Cuatepeque
13.−15. den přejezd do městečka La Palma − známé
malbami na zdech domů, dále do Hondurasu, přes
Santa Rosu do známého Copánu (UNESCO) − jižní výspa
mayské civilizace, dokonale vypracované kamenné
stély, impozantní hyeroglyfické schodiště, možnost
návštěvy ptačí rezervace nebo termálních pramenů, trž−
nice, muzeum a návštěva horských kmenů žijících ko−
lem města
16.−17. den přejezd na pobřeží do Omoa − relax na plá−
žích Karibiku, možnost vyjížděk na horských kolech
pobřežím, plavby na mořském kajaku, úchvátné západy
slunce

1.−3. den odlet do Guatemala City, přejezd do španěl−
ského koloniálního sídla Antigua Guatemala (UNESCO) −
prohlídka nejkrásnějšího guatemalského města, kostely,
návštěva tržnice
4.−5. den Guatemalskou vysočinou do Panajachelu,
neskutečná krása jezera Atitlán, obklopeného vulkány
zrcadlícími se v jeho hladině, plavba po jezeře s návště−
vou městečka San Pedro de Laguna, výjezd serpentina−
mi do blízkosti pohoří Indian Nose − krátká túra s výhle−
dem na jezero, hory, sopky včetně aktivního vulkánu San
Pedro, plavba do městečka San Marcos − možnost kou−
pání a skoků do jezera ze 12 m vysoké skalní platformy
6.−8. den odjezd na pobřeží, zastávka v rybářském měs−
tečku Iztapa, letovisko Monterrico − možnost ochutnat
místní koktejly a speciality z mořských plodů, ranní pro−
jížďka loďkou porosty mangrovů s pozorováním ptactva,
přejezd do Salvadoru − výlet v pobřežním národním par−
ku za krokodýly, odpočinkový den, popíjení vychlazené
kokosové šťávy s bílým rumem
9.−10. den přejezd podél pobřeží Costa del Bátsamo,
cestou návštěva vesničky Los Cobaňos − oběd ve výtečné

GUATEMALA−SALVADOR−HONDURAS
701 4.10.−31.10. 28 dní cena celkem 61 990 Kč

Další nabídka zájezdu do Střední Ameriky nabízí to nejlepší z Guatemaly, Salvadoru a Hondurasu.

MEXIKO−GUATEMALA−HONDURAS
711 8.11.−6.12. 29 dní cena celkem 67 990 Kč

Pyramida Slunce a Měsíce v Teotihuacánu, památky starých Aztéků, Mayů, Olméků a Zapotéků, na skok do honduraského
Copánu, výlet k jezeru Atitlán, 1200 m hluboký kaňon El Sumidero.

rovy, legendární mayské lokality Uxmal (UNESCO) − oválná
pyramida, Kabah − Chrám masek, Labní − mayský oblouk
a Sayil, prohlídka opevněného města Campeche
(UNESCO) na břehu Mexického zálivu
13.−15. den plavba na člunu pralesem po řece Usuma−
cinta k archeologické lokalitě Yaxchilán, návštěva ruin
Bonampak v hloubi lakandonské džungle, přeplutí řeky
do Guatemaly, ostrovní město Flores na jezeře Petén Itzá,
staré mayské město Tikal (UNESCO) − 70 m vysoké pyra−
midy a velkolepé chrámy uprostřed tropického pralesa
16.−17. den lodní výlet po řece Rio Dulce kolem pevnosti
San Felipe k ústí jezera Izabal a dále unikátním deštným
pralesem až do zálivu Bahia de Amatique, černošské měs−
tečko Lívingston, cesta přes největší guatemalský přístav
na karibském pobřeží Puerto Barrios k obřím mayským
stélám v Quiriguá (UNESCO), přejezd do Hondurasu
18.−19. den slavné mayské město Copán (UNESCO) −
Schodiště nápisů, chrám Rosalila, návrat do Guatemaly,
bývalá metropole Střední Ameriky Antigua (UNESCO)
zničená v 18. stol. zemětřesením, odpoledne možnost vý−
stupu na sopku Pacaya (2250 m)

1.−3. den odlet do Mexico City (UNESCO) − prohlídka
města, Antropologické muzeum, park Chapultepec, ná−
městí Zócalo, Národní palác, katedrála, Templo Mayor,
basilica Guadalupe, Torre Latino, Náměstí tří kultur, „měs−
to bohů“ Teotihuacán (UNESCO) − Sluneční a Měsíční
pyramida, Cesta mrtvých, Quetzalcoatlův chrám
4.−6. den historická města Puebla (UNESCO) a Cholula −
Velká pyramida, cesta pod sopkami Popocatépetl (5452
m) a Iztaccihuatl, přesun do Villahermosy − archeolo−
gický park La Venta, kamenné obří hlavy z doby Olméků,
zachovalá mayská architektura v Palenque (UNESCO),
nádherné kaskády vodopádů v NP Aqua Azúl
7.−9. den přesun na poloostrov Yucatán, prohlídka
mayského města Tulum a koupání v Karibském moři, ev.
ve vápencových jeskyních (cenotes), někdejší centrum
toltécko−mayské civilizace ve městě Chichén Itzá
(UNESCO) − Kukulánova pyramida, obřadní studna Gran
cenote, observatoř
10.−12. den „bílé město“ Merida − hl. město Yucatánu
se starobylou univerzitou, výlet na člunu v biosférické
rezervaci Celestún − kolonie růžových plameňáků, mang−

20.−21. den dokončení prohlídky Antigui, poutní vesnice
Chichicastenango − tradiční mayské trhy, kostel a kláš−
ter sv. Tomáše, indiánská svatyně Pascal Abaj, přesun
k jezeru Atitlán obklopeného majestátními sopkami,
celodenní výlet po jezeře s návštěvou indiánských komu−
nit Santiago a San Pedro la Laguna
22.−23. den návrat do Mexika, koloniální město San
Cristóbal de las Casas v provincii Chiapas − centrum
mexických Mayů, indiánská vesnice San Juan Chamula −
rituální obřady v kostele indiánů z kmene Chamula
24.−26. den 1200 m hluboký kaňon El Sumidero u měs−
tečka Chiapa de Corzo, koupání a odpočinek v záto−
kách na pobřeží Tichého oceánu v okolí Puerto Angel,
přejezd přes pohoří Sierra Madre del Sur do centrálních
údolí státu Oaxaca
27.−29. den město Oaxaca (UNESCO) − centrum vý−
roby čokolády, barvité trhy, klášter a kostel Santo Do−
mingo s Růžencovou kaplí, ochutnávka smažených
kobilek a mezcalu, hlavní zapotécké město Monte
Albán (UNESCO) − zříceniny starověkého komplexu
obřadních staveb, přesun do Mexico City, odlet a návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (auto−
bus, mikrobus, taxi, člun), ubytování (21x turist. hotel −
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 3x v chatkách, 3x
noční přejezd dálkovým autobusem), průvodce, inform.
materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vstupní a výstupní poplatky (cca 40 USD)



49

w
w

w
.k

ar
av

el
a.

cz
L

e
te

c
k

é
 z

á
je

zd
y 

/ 
E

x
o

ti
k

a

Severní MEXIKO vč. Baja California
731 11.2.−2.3. 20 dní cena celkem 64 990 Kč
732 1.7.−20.7. 20 dní cena celkem 64 990 Kč
733 28.10.−16.11. 20 dní cena celkem 64 990 Kč

Za poznáním málo navštěvovaného severního Mexika. Měděný kaňon, indiáni Rarámuris, jeskyní domy v soutěskách,
opuštěná hornická města, poušť, pláže Baja California, velryby, motýli monarchové.

ánem, pobyt na pláži, možnost výletu lodí a sledování
velryb, které každoročně připlouvají do lagun Baja Califor−
nia, aby tu  porodily mláďata, přelet z La Pazu do města
Gua−dalajara
15.−17. den Pátzcuaro − království indiánů Purépečas,
tento kmen zručných válečníků si nikdy nepodrobili nejen
Aztékové, ale ani Španělé, prohlídka historického centra,
dlážděné ulice, tradiční trh, sádrovo bílé nízké domky,
město Uruapan, návštěva aktivního vulkánu Paricutín
(3170 m) a starého kostela navždy uvězněného v lávo−
vém poli, cestu k vulkánu je třeba urazit na koních a poté
nás čeká nenáročný půlhodinový výstup pěšky, možnost
dojet pouze ke kostelíku
18.−20. den nádherná příroda ve Valle de Bravo, sledo−
vání fenoménu migrace motýlů monarchů stěhovavých
(UNESCO), kteří sem každoročně přilétají až z USA
a Kanady, návrat do Mexico City, projížďka typickou
lodí „trajinera“ po kanálech v Xochimilco (UNESCO)
na jihu Mexiko City, večer odlet a návrat do ČR (mož−
nost prodloužit zájezd o pobyt na ostrově Holbox −
mexický Karibik)

Poznámka: velryby a migraci motýlů monarchů lze sle−
dovat pouze u termínu začátkem roku.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, taxi, vlak, trajekt, loď), místní let La Paz − Guad−
alajara, ubytování (17x turist. hotel a penzion − dvoulůž−
kové pokoje většinou s příslušenstvím,1x noční přejezd
dálkovým busem), průvodce, inform. materiály, cestovní
pojištění, tričko

1.−2. den odlet do Mexico City, ubytování v centru, kolo−
niální město San Miguel de Allende − historické cent−
rum, Parroquia San Miguel Allende, odpolední procházka
obrovskou botanickou zahradou kaktusů „El Charco del
Ingenio“
3. den přejezd do Guanajuata (UNESCO), města pod zemí
− barevné domy hornického města leží rozsety po okol−
ních kopcích, zatímco téměř všechny jeho ulice vedou
pod zemí, nádherné parky, nesčetné tunely, divadlo Juá−
rez, výlet na vyhlídku „Monumento al Pípila“ odkud jsou
úžasné pohledy na celé Guanajuato
4.−5. den přejezd do Real de Catorce, města duchů −
opuštěné hornické městečko leží uvězněno v poušti pod
pražícím sluncem a mezi halucinogeními kaktusy peyote,
které používají při mistických rituálech Huičolové, noční
přejezd do Chihuahua
6.−8. den 245 metrů vysoký vodopád Basaseachi, mož−
nost sestupu do soutěsky, horské město Madera, návštěva
tajemných jeskynních domů „Cuarenta Casas“ na úbočí
skal Barrancas del Cobre (Měděný kaňon)
9.−10. den městečko Creel (Sierra Tarahumara, oblast
indiánů Rarámuris), možnost nepříliš náročné půldenní
projížďky na kole nádhernou krajinou Tarahumara,
podivné kamenné útvary, horské potoky, ruční vý−
robky z proutí, návštěva jeskyních obydlí indiánů Rará−
muris, prohlídka Meděného kaňonu, který je 4x větší než
Grand Canyon v USA, slavným vyhlídkovým vlakem
El Chepe se vydáme z Creelu až k pacifickému pobřeží
(jiná cesta než železnice tudy nevede), město Los Mochis
11.−14. den plavba trajektem přes Cortézovo moře až
do La Paz (Baja California), kde se poušť setkává s oce−

12. den NP Agua Azúl − vodopády na jednom z pří−
toků řeky Tulijá, relaxace u řeky, možnost návštěvy
mayské vesnice, 30 m vysoký vodopád Misol−Há, pře−
jezd
13. den Villahermosa (UNESCO) − návštěva archeologické
lokality La Venta, kde se nachází známé olmécké hlavy
14. den Campeche (UNESCO) − prohlídka koloniálního
města s hradbami ze 17. stol., návštěva místního arche−
ologického muzea, možnost koupání v Kin−Ha − bazény
obklopené džunglí, večer návštěva dvou barokních pev−
ností a pozorování efektního západu slunce nad Mexic−
kým zálivem
15. den Ruta Puuc − návštěva památek tzv. puucké cesty,
spojující několik archeologických lokalit Sayil, Kabah,
Labná, Uxmal (UNESCO) − oválná pyramida, nejlépe
zachovalé paláce s ozdobnými fasádami, přejezd do Mé−
ridy − hl. město Yucatánu
16. den Chichén Itzá (UNESCO) − mayské památky, ob−
servatoř, slavná „studna smrti“ (posvátné cenote), Val−
ladolid − krátká prohlídka typického koloniálního yuca−
tánského města
17.−18. den pobřeží Karibského moře, Tulum − návštěva
mayských památek zasvěcených „Sestupujícímu bohovi“,
patronu obchodu, relaxace a koupání v oblasti nejkrás−
nějších pláží, možnost návštěvy NP Xel−há nebo jednoho
z největších mayských měst Cobá
19.−20. den rozloučení s Mexikem v letovisku Cancún,
odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
minibus, taxi), místní let Cancún−Mexico, ubytování
(16x turist. hotely − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
1x noční přejezd dálkovým busem), průvodce, inform. ma−
teriály, cestovní pojištění, tričko

MEXIKO
721 4.2.−23.2. 20 dní cena celkem 56 990 Kč
722 18.11.−7.12. 20 dní cena celkem 56 990 Kč
723 3.2.−22.2.2015 20 dní cena celkem 56 990 Kč

Zájezd do kraje prastarých indiánských památek i nebetyčných sněhem pokrytých vulkánů. Budeme putovat po stopách in−
diánských kultur Aztéků, Mayů, Olméků i Toltéků. Projedeme pralesy Yucatánu, vykoupeme se ve vlnách Karibského moře.

− gigantický strom, nádherné travertinové kaskády
v Aquas Hiervas − možnost koupání v jezírkách, noční
přejezd do státu Chiapas
8. den Tuxtla Gutérrez − hlavní město státu Chiapas,
Chiapa de Corzo − španělská studna ve stylu mudejar
z r. 1562, výlet do 1300 m hlubokého kaňonu El Sumi−
dero na řece Grijalva, přesun do městečka San Cristóbal
de las Casas − fascinující spojení univerzitního města
s kulturou původních mayských kmenů
9. den San Cristóbal de las Casas, výlet do indiánské ves−
nice San Juan de Chamula − návštěva unikátního místn.
kostela spojujícího prastaré pohanské rituály s křesťan−
stvím, návštěva vesnice Zinacatán − možnost shlédnout
život běžných indiánů, muzeum Casa Na Bolom věnované
kultuře Lacandonců − posledních „necivilizovaných“ Mayů
10. den dojezd do Palenque (UNESCO) − působivé
mayské památky uprostřed džungle
11. den celodenní výlet; Yaxchilán − výlet po hraniční
řece Usumacinta mezi Mexikem a Guatemalou do may−
ského města ukrytého v džungli s působivými stélami,
(cestou zpět návštěva deštného pralesa, kde žijí potomci
Mayů Lacandonové), shlédnutí nejlépe barevně zacho−
valé mayské fresky v Bonampaku, návrat do Palenque

1.−3. den odlet do Mexico City (UNESCO) − prohlídka his−
torického centra města, náměstí Zócalo, katedrála, Ná−
rodní palác, Muzeum Tenochtitlánu, Palác krásných
umění, Latinskoamerická věž, park Chapultepec, Antropo−
logické muzeum − přehled a rekapitulace všech indián−
ských kultur Mexika
4. den Teotihuacan (UNESCO) − alej mrtvých, výstup
na pyramidy Slunce a Měsíce, chrám boha Quetzalcoátla
se zachovalými reliéfy
5. den odjezd do města Puebla (UNESCO) − prohlídka
jednoho z mexických koloniálních skvostů (Růžen−
cová kaple, jeden z dalších divů světa), trh zaměřený
na místní keramiku − Talavera, výhledy k vulkánu Popo−
catepetl, možnost návštěvy Choluly − největší pyramida
světa
6. den Oaxaca − proslavená tržnice, kromě tropického
ovoce a mexických specialit také možnost ochut−
nat křupavé kobylky či původní mexickou čokoládu,
Monte Albán (UNESCO) − zapotécko−mixtécké pa−
mátky, místo nálezu „mexického Tutanchamona“ −
hrobky č. 7
7. den Oaxaca (UNESCO) − památky v centru města,
návštěva Mitly − unikátní plastické ornamenty a Tule
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741 25.2.−13.3. 17 dní cena celkem 56 990 Kč
742 7.11.−23.11. 17 dní cena celkem 56 990 Kč
743 26.12.−11.1.2015 17 dní cena celkem 63 990 Kč
744 9.1.−25.1.2015 17 dní cena celkem 57 990 Kč
744 6.3.−22.3.2015 17 dní cena celkem 56 990 Kč

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, bar Floridita, muzeum rumu, po−
břežní promenáda Malecón
3. den  odjezd na prohlídku domu E. Hemingwaye v San
Francisco de Paula, odpoledne pokračování v prohlídce
Havany − pevnost Tres Reyes del Morro, hřbitov K. Ko−
lumba, Náměstí revoluce aj.
4. den Havana − návštěva továrny na výrobu doutníků
(případně v Santiago de Cuba), odjezd do západní pro−
vincie Pinar del Río, kde se nacházejí největší tábákové
plantáže na světě, zastávka v orchideráriu v Soroa a poté
odjezd do vesničky Viňales s vápencovými útvary (mo−
goty, 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 odpoled−
ních hodinách návrat do Viňales − projížďka údolím
6. den návštěva jeskyně Santo Tomás nebo indiánské
jeskyně Cueva del Indio (dle zdatnosti klientů), Stěna
Prehistorie, návštěva tabákové plantáže a domu na su−
šení tabákových listů
7. den přejezd do města Cienfuegos, cestou zastávka
na koupání u Karibského moře

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 prosté, 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 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, založená v 19. století Francouzi a zachovávající si dobovou
atmosféru. Pláže Varadera jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst na Kubě.

8. den prohlídka města Cienfuegos (UNESCO) nazý−
vaného perlou jihu, odjezd do koloniálního městečka
Trinidad (UNESCO) − procházka městečkem s typickou
koloniální architekturou
9. den výlet do pohoří Escambray − Topes de Collantes
(návštěva jednoho z parků) nebo návštěva parku El
Cubano nedaleko Trinidadu (dle zdatnosti klientů), mož−
nost koupání u vodopádu, poznávání kubánské fauny
a flóry, návrat do Trinidadu, dle času koupání na pláži
Ancón, večerní program v Trinidadu − poslech kubánské
hudby s možností zatancovat si salsu
10. den zastávka ve Valle de los Ingenios − plantáže cuk−
rové třtiny, cukrovary, strážní věž Torre de Iznaga, pře−
jezd do druhého největšího města Kuby − Santiaga de Cuba
11. den návštěva El Cobre − poutní místo s největší bazi−
likou na Kubě, prohlídka hřbitova Sta. Ifigenia s hroby
kubánských hrdinů José Martího, Manuela Céspedese,
podnikatele Emilia Bacardi aj., prohlídka opevnění El
Morro San Pedro de la Roca (UNESCO), dle zájmu ná−
vštěva kasáren Moncada aj.
12. den výlet do pohoří Sierra Maestra s výstupem na
horu Gran Piedra (1214 m) k velké skále s nádherným
výhledem na pohoří, návštěva botanické zahrady s bo−
hatou flórou, návrat do Santiaga de Cuba − prohlídka
centra města, náměstí Parque Céspedes s radnicí, dům
Diega Velázqueze (nejstarší na Kubě z r. 1522), kate−
drála, náměstí Plaza Dolores aj.
13.−14. den odjezd do města Camaguey (UNESCO)
s největším počtem kostelů, prohlídka města netypic−
kým způsobem z bici taxi, odjezd do města Santa Clara −
návštěva mauzolea a muzea Ernesta Che Guevary, poté
odjezd na Varadero
15.−17. den Varadero − volný den, koupání a relaxace
na největší pláži Kuby s jemným bílým pískem, možnost
fakult. výletů, odjezd na letiště v Havaně se zastávkou
na vyhlídce Bacuyanagua, odlet a návrat do ČR

Poznámka: po zájezdu Kuba v termínech 7.11.−23.11.2014
a 6. 3.−22. 3. 2015 lze pokračovat na zájezd JAMAJKA
(cena kombinace na vyžádání).

Cena zahrnuje: letenku a  let. taxy, místní dopravu (pro−
najatý malý autobus či mikrobus s místním řidičem), uby−
tování (15x v soukromí − casas particulares, dvoulůžko−
vé pokoje s příslušenstvím), průvodce, inform. materiá−
ly, cestovní pojištění, tričko

Poznámka: limit na letenku v termínu 26.12.−11.1.2015 −
28 000 Kč (při pozd. přihlášení doplatek rozdílu ceny letenky)

Cena nezahrnuje: vízum (750 Kč při samostatném zaří−
zení, 1700 Kč při zajištění od CK − ambasáda požaduje
100% příplatek při hromadném podání), odletovou taxu
v Havaně (cca 20 Euro)

KUBA
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reggae, možnost výletu lodí po moři z Treasure Beach
do ústí nejdelší řeky Jamajky − Black River a dále po ní
proti proudu do vnitrozemských močálů, pozorování
delfínů, obřích krokodýlů amerických, početného ptactva
a života v bludišti mangrove, ochutnávka delikátních
krabů v říčním baru, starobylé městečko Black River
13. den výlet na okraji pusté vysočiny Cockpit Country,
kraje krasových homolí a uprchlých otroků Maroonů, bam−
busová avenue, vodopády Y.S. − koupání, skoky z liány
do bazénku pod peřejemi, možnost adrenalinové jízdy
na kladce na lanové dráze nad kaskádou vodopádů,
Appleton − exkurze do palírny nejslavnějšího karib−
ského rumu, který s oblibou popíjel už britský král Jiří
i George Washington, neomezená ochutnávka kompletní
série produktů aneb „alkohol podávaný v malých dáv−
kách…“
14. den nejzápadnější výspa Jamajky a její hlavní leto−
visko Negril − 10 km dlouhá pláž s bílým pískem, korálové
útesy, celodenní koupání a slunění nebo možnost výletu
k vodopádům Mayfields − příjemnější verzi Dunn´s River
bez davů turistů, brodění řekou a koupání v peřejích a k Du−
nící řece − azurová tůň Modrá díra, krápníkové jeskyně
s koupáním v minerálních bazéncích, výhledy od majáku
na údajně nejkrásnější západ slunce v Karibiku, taneční
večery a koncerty reggae, party na pláži a čaje z hub
15.−16. den obří vodní kolo a světoznámý golfový areál
Tryall Estate, přejezd do turistické metropole ostrova −
Montego Bay − pláž Doctor´s Cave s podmořskou korá−
lovou zahradou, pevnost Fort Montego, odlet a návrat
do ČR

Poznámka: u termínů 22.11.−7.12.  a 21.3.−5.4. 2015  lze
před zájezdem absolvovat zájezd KUBA (cena kombinace
na vyžádání).

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (pro−
najatý minivan s místním řidičem), ubytování (12x hotely
a penziony − dvoulůžkové  pokoje s příslušenstvím,
2x privátní lázeňský bazének v ceně, 1x horská chata
po 4−6 osobách), permit pro pobyt v NP a pro výstup
na Blue Mountain Peak, českého průvodce, místní prů−
vodce dle potřeby, inform. materiály, cestovní pojištění,
tričko

1.−2. den odlet do Karibiku na Jamajku do Montego Bay,
kraj plantáží s cukrovou třtinou, banány, kokosovými pal−
mami a vilami otrokářů, koloniální Falmouth s georgiánskou
architekturou (kulisy filmu Motýlek), zastávka na nedělní mši
se zpěvy a tanci, nejslavnější dům Jamajky − honosný ale
strašidelný Rose Hall s temnou legendou bílé čarodějky
voodoo, jamajské „Čachtické paní“ Anne Palmerové
3.−4. den zátoka Discovery − místo prvního Kolumbova
přistání, Kolumbův park, kaskáda řeky Dunn´s River −
„Niagara Jamajky“, vůbec nejfotografovanější místo, kou−
pání, neodolatelný výstup řekou vzhůru na vodopád, Ocho
Rios − nádherné tropické zahrady a parky, Kapradinová
soutěska, koupání a šnorchlování, alternativně výlet
do poutního Nine Miles, rodné vesnice Boba Marleye,
jeho muzeum i mauzoleum
5.−6. den banánové přístavy severního pobřeží, Oraca−
bessa − Flemingova vila Golden Eye, v níž byly napsány
všechny bondovky a kde spaly desítky top celebrit,
Port Antonio, přírodní skvost Modrá laguna − kontrast
zelených útesů s tmavě modrou vodou, možnost roman−
tické plavby na bambusových vorech po řece Rio Grande
za zpěvu vorařů
7. den skrytá perla Jamajky − vodopády Reach Falls
v džungli, útesy fosílií, lehčí „kaňoning“ a plavání v křiš−
ťálové vodě tůněmi vodopádů k ponořené krápníkové
jeskyni, lázně Bath v NP John Crow Mountains − koupání
v horké minerální vodě

8.−9. den cesta do nejvyšších hor ostrova, nocleh na ro−
mantické horské chatě s krbem, petrolejkami a před va−
šima očima upraženou nejlepší kávou na světě, možnost
nočního výstupu na nejvyšší vrchol Blue Mountains (Mod−
rých hor, 2256 m) i celé Jamajky s výhledy na noční King−
ston pod námi, východ slunce na vrcholu s rozhledem
na třetinu ostrova, Elfí les, kávové plantáže, šípové žáby
(používané indiány pro získání jedu kurare), bromélie,
helikónie, areál vzácného otakárka Papilia homerus, dru−
hého největšího motýla na světě, pobyt na plážích a kou−
pání v Morantské zátoce (alternativně po celou dobu místo
výstupu na Blue Mountain Peak)
10. den hlavní město Jamajky Kingston − Devon House,
muzeum Boba Marleye s etiopskou restaurací a políčky
marihuany, Hope − zahrady orchidejí, endemická fauna
a flóra, ptáci, motýli, „nejhříšnější město světa“, dnes
z větší části potopený (Boží trest?) − Port Royal, metro−
pole všech pirátů z Karibiku v čele s kapitánem Morga−
nem, pevnost Fort Charles, přejezd přes historické
Španělské město (bývalou metropoli ostrova) na jižní
pobřeží, jedinečné lázně Milk River Bath − léčivé kou−
pání v nejradioaktivnější vodě světa
11.−12. den Alligator Hole − možnost výletu na člunech
lagunami a rákosím s pozorováním ochechulí, rybářská
vesnička Alligator Pond − Jamajka jaká bývala před pa−
desáti lety, Skok milenců − vyhlídka z 500 m vysokého
útesu, koupání na Pláži pokladů, rybářské bary s rytmy

Jamajka je podmanivá země s překrásnými plážemi, korálovými útesy, bujnou tropickou vegetací, horskými scenéri−
emi, řekami a vodopády, ale i neobvyklými termálními lázněmi. Ostrov vůně vanilky, kávy a rumu, exotického ovoce,
rastamanů s kayou, karibské hudby, atraktivních „černých gazel“ i „mimozemšťana“ Usaina Bolta. Ostrov, jejž sám
Kryštof Kolumbus považoval za nejkrásnější ze všech, které objevil. Prostředí, v němž se natáčely desítky slavných
filmů. Pravlast reggae, dredů a věčná inspirace pro nezávislé.

751 22.3.−6.4. 16 dní cena celkem 69 990 Kč
752 22.11.−7.12. 16 dní cena celkem 67 590 Kč
753 21.3.−5.4.2015 16 dní cena celkem 70 790 Kč

JAMAJKA
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771 15.11.−30.11. 16 dní  81 990 Kč

Havajské ostrovy
(USA) www.karavela.cz

1.−2. den odlet do San Franciska − město považované
za nejkrásnější v USA, terasovité ulice, vyhlídka Twin
Peaks, úžina Golden Gate se slavným červeným mostem,
„nejkroucenější ulice“ Lombard Street, čínská čtvrť, cable
cars − proslulé tramvaje tažené podzemním lanem, mož−
nost plavby po zálivu pod Golden Gate Bridge a okolo
bývalé věznice Alcatraz aj.
3. den přejezd ze San Franciska přes most Golden Gate
Bridge, návštěva parku Muir Woods s pobřežními sek−
vojemi, nejvyššími stromy na Zemi, zastávka v hlavním
městě Kalifornie Sacramentu − prohlídka starého města,
přejezd směrem k NP Yosemite
4.−5. den NP Yosemite (UNESCO) − vyhlídkový bod Gla−
cier Point s pohledem do tisícimetrové hloubky Yose−
mite Valley i na majestátní Half Dome a ostatní skalní
velikány, nádherné hlavní ledovcové údolí s mnoha mo−
hutnými vodopády, vycházka v údolí, obávaná horole−
zecká skála El Capitan (2307 m), Half Dome (2695 m),
pěší túra k vodopádům Vernal Falls a Nevada Falls
6. den NP Sequoia a Kings Canyon − obrovské horské
sekvoje (vysoké přes 80 m), jsou největšími živými orga−
nismy na Zemi, dosahují stáří až 3200 let, rostou pouze
zde na svazích amerického pohoří Sierra Nevada
7. den v případě ubyt. v Lone Pine výhledy na nejvyšší
horu USA − Mt. Whitney (4421 m), pustá a přitom úchvat−
ná krajina nádherně zbarvených skal a zkamenělých pí−
sečných dun oblasti Death Valley (Údolí smrti), jedno
z nejteplejších míst na Zemi, Bad Water (− 86 m) je nej−
nižším místem západní polokoule, večerní procházka
v Las Vegas s mnoha svatebními kaplemi, milióny neo−
nových světel a desetitisíci hazardních hráčů, bulvár Strip
8.−9. den vysoká přehradní hráz Hoover Dam (vysoká
221 m a široká 37 m) přes sevřenou soutěsku řeky Colo−
rado 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 dosahuje místy
až 1600 m, možnost letu nad kaňonem
10. den proslulá podkova Horseshoe Band řeky Colo−
rado, Page, úžasný Antelope Canyon, zastávka v Monu−
ment Valley − oblast obřích skalních masivů a stolových
hor, mnohokrát použitá v kovbojkách i reklamách
11. den NP Mesa Verde (UNESCO) − obrovský komplex
skalních obydlí prehistorických indiánů pod převisy sto−
lové hory, Dead Horse Point − fantastický výhled na řeku
Colorado a na NP Canyonlands, klikatící se řeka si za mi−
liony let vyhloubila ve skalnatém terénu obrovský kaňon
12. den NP Arches − oblast s největší hustotou podivu−
hodných skalních bran, oblouků a oken na světě, výlety
k nejslavnějším z nich − Landscape Arch, Delicate Arch,
skalní útvar Three Gossips (Tři drbny)
13. 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 po−
hledů na okolní čtyřtisícové vrcholky, procházka v údolí
Colorada, které je zde malým potůčkem, zastávka v sedle
14.−15. den přejezd, zastávka na vyhlídce na NP Grand
Teton − čtyřtisícové skalní štíty vypínající se strmě nad plo−
chým dnem bývalého obrovského ledovcového jezera,
NP Yellowstone (UNESCO) − pozoruhodná sbírka geoter−
málních jevů − gejzírů (nejznámější Old Faithful v oblasti
Upper Geyser Basin), vápencových teras (Mammoth Hot
Springs), bahenních sopek, horkých pramenů a fuma−
rolů, ale také líbezná krajina se stády bizonů a jiné divoké
zvěře, hluboké kaňony a burácející vodopády (kaňon řeky
Yellowstone), díky všem těmto atrakcím se Yellowstone
stal nejstarším národním parkem na světě (r.1872)

Málokdo v Evropě tuší, jak pestré a rozmanité typy krajin v sobě skrývá západ USA. Tento okruh vám to pomůže odha−
lit. Budete moci vychutnat atmosféru vyprahlé pouště, ostrých štítů hor, velkých jezer i horských ples, obrovských
prostor ledovcových údolí s jejich ohlazenými žulovými plotnami, navštívíte oblasti se stále živou vulkanickou čin−
ností, 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 jalovcové lesy) a s vel−
kou pravděpoobností spatříte i divoká zvířata (bizony, vidlorohy, jeleny či losy). Okruh vás zavede i na místa upo−
mínající 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).

761 18.5.−7.6. 21 dní cena celkem 65 990 Kč
762 17.8.−6.9. 21 dní cena celkem 65 990 Kč

Národní parky USA

16. den Salt Lake City − hlavní město Utahu i mormonů
s mnoha monumentálními budovami − mormonský chrám
a tabernákl, sídlo jednoho z nejlepších světových pěvec−
kých sborů, State Capitol
17. den NP Bryce Canyon − neuvěřitelné skalní město
červenorůžových věží a jehel z měkkého pískovce, uza−
vřené v obrovského amfiteátru, útvary vznikaly po tisíci−
letí působení větru a vody
18.den NP Zion − kaňon sevřený kolmými stěnami pís−
kovcových útesů s barvou přecházející od ohnivě rudé
po oslnivě bílou, přejezd směrem k NP Joshua Tree
19. den NP Joshua Tree − park ležící na rozhraní Colo−
radské 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 An−
geles − dle zájmu mrakodrapy v moderním centru, čín−
ská čtvrť, Hollywood, Čínské divadlo, chodník hvězd,
Universal Studios, Beverly Hills (lokality se dají pohodlně
objet metrem)
20.−21. den dle času dokončení prohlídky Los Angeles,
ev. nákupy, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, dopravu mikrobusem,
ubytování (19x hotel či motel − čtyřlůžkové pokoje s pří−
slušenstvím, na většině míst v recepci k dispozici jedno−
duchá snídaně), vstupy do většiny NP, průvodce, inform.
materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: povolení vstupu do USA − ESTA (350 Kč)
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781 16.6.−7.7. (12.7.) 22/27 dní cena celkem 82 890/84 990 Kč

KANADA−ALJAŠKA (USA)

Po stopách zlatokopů z doby Zlaté horečky 1898. Pěšky přes Chilkootský průsmyk či historickou železnicí k Bennettovu jezeru.
Hlavní centrum a magnet všech prospektorů Dawson City, Klondike − legendární oblast rýžování zlata. Jízda k nejvyšší hoře
Severní Ameriky, národní parky Kanady a Aljašky (Banff, Jasper, Kluane, Denali, Wrangell), slavná Alaska Highway. Olym−
pijská velkoměsta Calgary a Vancouver. Ledovce, jezera, termální prameny, divoká zvěř, indiánské totemy.  Možnost treku přes
Chilkootský průsmyk. Roku 2014 už snad zase konečně bez kanadských víz.

1. den odlet do Calgary v kanadské Albertě, druhé nej−
větší 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
lyžařských středisek Kanady s nádherným jezerem,

NP Jasper (UNESCO), řeka Saskatchewan, pěšky nebo
terénním autobusem po slavném ledovci Athabasca
4.−5. den mohutná řeka Athabasca, jezera, vodopády,
dále pod nejvyšší horu kanadských Skalistých hor −
Mt. Robson (3954 m), sobi, jeleni, horské kozy, Daw−
son Creek − Nultá míle a Alaska Highway − slavná sil−
nice  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 Chilko−
otského průsmyku na hranicích 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 želez−
nicí na White Pass
10.−13. den NP Kluane (UNESCO) − kolem pobřežního
pásu hor s nejvyšší horou Kanady − 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 hor−
kých pramenech, celodenní projížďka divokou příro−
dou NP Denali (medvědi, karibu, vlci, lišky) s nej−
vyšší horou USA i celé Severní Ameriky − Mt. McKinley
(6194 m)
14.−16. den prohlídka Anchorage − největší město
Aljašky, přejezd na poloostrov Kenai, pěší výlet na le−
dovec 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 nad−
mořské výšky až 5000 m, po silnici Top of the World
Highway, trajektem přes řeku Yukon do Dawson City −
srdce Yukonu z dob Zlaté horečky, ležícího 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, ná−
vštěva 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 táhnou lososi, New Hazelton,
Prince George, přívětivou scenérií Britské Kolumbie
do jejího středu, po Cariboo Highway podél řeky Fraser
na jih
24.−25. den přes Pobřežní hory do olympijského Whist−
leru, dále k pobřeží Pacifiku a podél něj do dějiště
ZOH v r. 2010 − kosmopolitního Vancouveru, dle mno−
hých nejkrásnějšího města Severní Ameriky, prohlídka
města − Stanley Park, Canada Place připomínající Operu
v Sydney, Muzeum antropologie aj., možnost výjezdu la−
novkou na vyhlídku z Tetřeví hory
26.−27. den odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (mini−
van), ubytování (5x/7x motely nebo vybavené sruby, zby−
tek kempy a tábořiště), vstupy do NP Jasper a Banff, prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: povolení vstupu do USA − ESTA (350 Kč),
volitelný výlet − Chilkootský průsmyk (příplatek 7 790 Kč
zahrnuje českého a místního průvodce, permit pro pře−
chod průsmyku a na ubytování ve vl. stanu na tábořištích
s kuchyňkou, vlak po historické yukonské trati Bennett−
Fraser)

791 6.6.−22.6. 16 dní cena celkem 86 990 Kč

ALJAŠKA − Po stopách Zlaté horečky

Zlatavé slunce ozařuje zasněžené vrcholky hor, ranní rosa se třpytí na stéblech trávy a řekou plují lososi. Na pro−
tějším břehu se medvěd chystá ulovit si snídani a na obzoru mezi bílými mraky vykukuje Mount McKinley. A vy
jste jediným vetřelcem v tomto království divočiny, které je stejné od dob, kdy ho objevili asijští lovci mamutů
i američtí zlatokopové. I takhle může vypadat Váš „běžný“ den. Vydejte se s námi po stopách Zlaté horečky na Al−
jašce.

1.−3. den odlet do Anchorage − prohlídka největšího města
Aljašky, přejezd na poloostrov Kenai, vyhlídková jízda
podél zálivu Turnagain Arm do Girdwoodu, ležícího
v údolí Chugach Mountains, dopolední návštěva zlato−
kopecké vesničky, možnost rýžování zlata ve zlatonosné
řece a návštěvy Jade muzea s působivou expozicí zele−
ných nefritů
4. den návštěva městečka Whittier, poblíž se nachází
tzv. Passage Canal, který je jedním z nejhlubších fjordů
ve vodách Prince William Sound, vrcholky 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)
5. den přesun do přístavního městečka Seward s boha−
tou rybářskou historií, atmosféra městečka je jako vy−
střižená z westernových filmů, patří sem i pach a ruch pří−
stavu, podmořský svět můžete obdivovat v Mořském akvá−
riu, nenáročný pěší výlet na ledovec v NP Exit, fakult.
možnost výletů za pozorováním velryb, ledovců a fjordů
6. den fakult. lodní výlet do NP Kenai Fjord − krajina
fjordů s ledovcovými splazy, fjordy plné velryb, tuleňů,

kosatek, mořských vyder i divokého ptactva nebo vý−
stup na působivý Mt. Marathon (921 m) s krásným vý−
hledem na město Seward
7. den celodenní přejezd do Healy, vstupní brány
NP Denali, cestou zastávka v Iditarod centru, věno−
vaném psím závodům a životu musherů, historie stej−
nojmenných závodů psích spřežení po legendární
stezce spojující vnitrozemské zlatokopecké městečko
Iditarod s pobřežím, možnost fakult. projížďky se psím
spřežením
8. den celodenní výlet autobusem do srdce NP Denali −
možnost vidět základní zvířenu Aljašky během jednoho
dne, při troše štěstí budeme pozorovat stáda soba
polárního (karibu), vyskytuje se zde také populace
medvěda grizzlyho a medvěda baribala, na horských
svazích žije ovce aljašská, při jezírkách a mokřinách zase
los aljašský krmící se vodními rostlinami, zážitek ko−
runovaný výhledem na nejvyšší horu severoamerického
kontinentu, na věčným ledem pokrytý Mt. McKinley
(6194 m)
9. den prohlídka centra města Fairbanks, Alaskaland
s muzeem pionýrů, historií zlaté horečky, kolesovým

parníkem a řadou dalších zajímavostí, zastávka na „Se−
verním Pólu“, kde žije Santa Claus
10. den Chena Hot Springs − možnost koupání v termá−
lech, fakult. vycházka po Angel trailu, večeře v jedné
z hospůdek, kde rádi turistům vykládají, jak z medvědů
připravují steaky
11. den Top of the World Highway, přejezd podél
Alaska Range, na území USA nejrozsáhlejší NP
Wrangell/St. Elias, výhledy na jeho nejvyšší vrchol
Mt. Blackburn (5376 m), putování podél horských
štítů přerušíme v Chitině s lososími pastmi na řece
Copper
12. den podíváme se do samého srdce hor, „kde sil−
nice končí a divočina začíná“, jízda po historické Mc
Carthy road do horského centra McCarthy bude zážit−
kem
13. den výlet po stopách Zlaté horečky, která skončila
objevem rozsáhlého naleziště mědi, bývalé důlní měs−
tečko Kennicott, možnost túry po historickém Old Mine
Trailu − čtyřmílový trek s výhledy na ledovce Kennicott
a Root
14. den přejezd zpět do Anchorage, cestou oblíbená za−
stávka u ledovce Matanuska
15.−16. 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
(12 x motely, kabiny − dvou a čtyřlůžkové pokoje, 1x dvou−
lůžková jurta), průvodce, inform. materiály, cestovní po−
jištění, tričko
Cena nezahrnuje: povolení vstupu do USA − ESTA (350 Kč),
lodní výlet do NP Kenai Fjord (cca 160 USD), lodní výlet
s pozorováním velryb (cca 100 USD)
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801 9.3.−4.4. 26 dní cena celkem 129 990 Kč
802 8.10.−3.11. 26 dní cena celkem 129 990 Kč
803 1.3.−27.3.2015 26 dní cena celkem 129 990 Kč

Tento program zahrnuje maximum zajímavých míst, která můžete v Austrálii navštívit. Ze Sydney projedeme celé pobře−
ží přes Brisbane až do oblasti tropických pralesů Queenslandu u města Cairns. Cestou navštívíme i Velký bariérový útes.
Z Cairns přeletíme do „rudého středu“ a navštívíme symbol Austrálie − posvátnou horu Uluru. Na závěr zamíříme do
Melbourne a do jeho okolí. Na tento zájezd navazuje na podzim program zájezdu Nový Zéland. Cena kombinace na
vyžádání.

1.−3. den odlet do Sydney − prohlídka největšího města
Austrálie a hl. města Nového Jižního Walesu, Opera
(UNESCO), most Harbour Bridge, Královská botanická
zahrada, centrum města s věží Sydney Tower (305 m),
možnost projížďky monorailem nebo návštěva nejvyhlá−
šenější pláže Bondi Beach
4. den návštěva NP Blue Mountains − Modré hory
(UNESCO) jehož dominantou je obrovský pískovcový
kaňon s nejznámějším skalním útvarem Tři sestry, lanov−
kou přejedeme nad kaňonem a poté sestoupíme na jeho
dno kolem vodopádů Katoomba Falls
5. den prohlídka hl. města Canberra ležícího na březích
jezera Burley Griffin, starý a nový parlament, protestní
aboriginská stanová ambasáda, Australské národní mu−
zeum, Australská národní galerie, válečný památník, věž
Telstra Tower (195 m), Australské Alpy a jejich nejvyšší
část Snowy Mountains (Sněžné hory), které zahrnuje NP
Kosciuszko
6. den NP Kosciuszko − kraj vombatů, zavalitých horských
vačnatců, za příznivého počasí vyjedeme z horského stře−
diska Thredbo lanovkou a dále pěšky vystoupíme na nej−
vyšší vrchol Austrálie Mount Kosciuszko (2228 m)
7. den Nelson Bay − možnost fakult. výletu lodí na ně−
kolikahodinovou plavbu do vod Tasmanova moře, moř−
ského NP Port Stephens, který je ideální na pozorování
delfínů a velryb, zejména keporkaků a plejtváků (velryby

pouze v podzimním termínu), zastávka na pláži Stockton
Brach v NP Worimi, ze které se zvedá 32 km dlouhá ba−
riéra z písečných dun dosahujících výšek přes 30 m, dále
směřujeme do pralesů NP Myall Lakes, tvořeného sou−
stavou lagun, písečných dun a kde kromě klokanů obrov−
ských je možné u termitišť spatřit i ježuru australskou
8. den návštěva Billabong Koala Parku, kde kromě ko−
alů uvidíme zoologickou zahradu australských zvířat,
přesun na sever po silnici Pacific Highway z Port Mac−
quarie, které obklopují eukalyptové lesy s nejhojnějším
výskytem medvídků koalů do turist. letoviska Coffs Har−
bour, následuje surfařská mekka Byron Bay s nejvýchod−
nějším mysem Austrálie Cape Byron − mořský NP, ná−
vštěva Nimbinu − malé hippies městečko v oblasti Nové
Anglie, kde se jakoby zastavil čas v 60. letech
9. den prohlídka pobřežního NP Mount Warning − Gond−
wanské deštné pralesy Austrálie (UNESCO), výstup pra−
lesem na sopečný vrchol Mount Warning s úžasnými
výhledy na oceán a sopečné vrcholy v okolních NP La−
mington a Border Ranges, večer možnost koupání v idy−
lické skalní prohlubni s vodopádem a obklopené pra−
lesem
10. den pobyt na plážích Zlatého pobřeží (Gold Coast),
přejezd do Brisbane − prohlídka hl. města Queenslandu,
Queen Street Mall, parky, přejezd zpět na pobřeží, do pří−
stavního města Hervey Bay

Velká cesta AUSTRÁLIÍ
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11. den plavba na Fraser Island (UNESCO) − největší pí−
sečný ostrov světa, jež téměř celý pokrývá NP Great San−
dy, jízda terénním vozem, koupání v křišťálově čistém
pralesním jezeře Lake McKenzie, jízda po Seventy−Five
Mile Brach (75mílové pláži) podél Tichého oceánu, mož−
nost spatřit divoké psy dingo nebo varany
12.−14. den přejezd k Velkému Barierovému útesu, rela−
xace na pobřeží nebo fakult. celodenní plavba po atolech
Velkého bariérového útesu (UNESCO) a kolem ostrovů
Whitsundays (NP Whitsunday Islands) s bělostnými pí−
sečnými plážemi a jasně tyrkysovým mořem, možnost
šnorchlování u korálových útesů, plavání nebo prozkou−
mávání pobřeží
15. den přejezd po pobřeží Korálového moře na sever,
návštěva Townsville − největší město tropického Queen−
slandu, obrovské podmořské akvárium ReefHQ s živým
korálovým útesem, možnost návštěvy pyramid uprostřed
pralesa Paronella
16. den přejezd do Cairns, výlet po scénické železnici
do Kurandy na Athertonské náhorní plošině a lanovkou
zpět nad peřejemi a mohutnými vodopády Barron Falls
v NP Barron Gorge, poté setkání s místními Aboriginci
kmene Tjapukai
17. den výlet do tropických deštných pralesů sahají−
cích až na nádherné pláže v NP Daintree − Vlhké tropy
Queenslandu (UNESCO)
18. den odlet z Cairns do Alice Springs v rudém středu
Austrálie − prohlídka města, pouštní park zachycující
přírodu australského outbacku v malém, návštěva vel−
bloudí farmy a muzea s možností vyjížďky na velblou−
dech do buše
19. den prohlídka pouštního MacDonnellova pohoří,
cesta do NP West MacDonnell se spoustou roklí a ka−
ňonů s jezírky ke koupání, návštěva soutěsky Simpsons
Gap se skalními klokany, úzké skalní průrvy Standley
Chasm nebo impozantní rokle Ormiston Gorge vyhlou−
bené říčkou Ormiston Creek
20. den pokračujeme do Kings Canyonu v NP Watarrka
s nálezy pravěkých fosílií
21. den symboly Austrálie v NP Uluru − Kata Tjuta
(UNESCO) − pěší výlety a západ slunce u monolitu rudé
hory Ayers Rock a nedalekých Olgas, návštěva místního
kulturního střediska aboriginského pouštního kmene
Anangu, vlastníků zdejšího území
22. den východ slunce nad posvátnou Uluru, poté pře−
jezd do Alice Springs, návštěva stanice létajících dok−
torů a radiové školy
23. den přelet do Melbourne, výlet na jih k Indickému
oceánu na úžasnou pobřežní vyhlídkovou silnici Great
Ocean Road s rozeklanými útesy a rozbouřeným mořem,
zde navštívíme NP Port Campbell s gigantickými eroz−
ními monolity Dvanáct apoštolů, NP Otway s unikát−
ními jihoaustralskými pralesy s hojným výskytem koaly,
zastávka v typickém přímořském městečku Lorne a u his−
torického majáku Split Point z 19. stol.
24. den NP Grampians − nejzápadnější výspa Velkého
předělového pohoří, kde nalezneme nespoutané skal−
naté scenérie s vodopády a horskými jezery
25.−27. den živoucí skanzen Sovereign Hill u města
Ballarat, který zobrazuje Austrálii v době zlaté horečky
v 19. stol., odtud závěrečný přejezd do Melbourne −
druhé největší australské město a hl. města Victorie −
prohlídka města, Queen Victoria Market, Federation
Square, čínská čtvrť, muzea, odlet a návrat do ČR nebo
možnost pokračování na Nový Zéland (u podzimního
termínu)

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (kli−
mat. mikrobus, terénní auto na Fraserově ostrově), míst−
ní lety Cairns−Alice Springs a A. Springs−Melbourne, uby−
tování (24x motely, hotely, hostely, bungalovy − čtyřlůž−
kové pokoje většinou s příslušenstvím), průvodce, inform.
materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (500 Kč)
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NOVÝ ZÉLAND

Kouzelná země oplývající nádhernou přírodou. Naleznete zde lesy, hory, sopky, jezera, vodopády, horké prameny, krásné
pláže. Seznámíte se s maorskou kulturou, navštívíte města Auckland, Wellington i Christchurch. Cesta pohodlně minivanem.

811 15.2.−8.3. 22 dní cena celkem 79 990 Kč
812 1.11.−22.11. 22 dní cena celkem 79 990 Kč
813 24.1.−14.2.2015 22 dní cena celkem 79 990 Kč

7. den vulkanická oblast Rotorua − centrum maorské kul−
tury, 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 ma−
orské taneční skupiny, gejzír Pohutu, termální oblast
Waiotapu − túra oblastí gejzírů, barevných horkých jezer
(Champagne Pool), pramenů, aj., vodopády Huka, jízda
okolo kráterového jezera Taupo
8. den NP Tongariro (UNESCO) − trek v oblasti sopek,
jezer a pouští, přechod Tongariro Crossing Track (Man−
gatepopo Hut − Mangatepopo Saddle − Red Crater − Eme−
rald Lakes − Ketatahi Hut)
9. den přejezd do hl. města Wellingtonu − Národní  mu−
zeum Te Papa, lanovkou na vyhlídku, botanická zahrada,
parlamentní budovy, Beehive (včelín), katedrála sv. Pavla
10. den trajektem přes Cookovu úžinu na jižní ostrov do Pic−
tonu − loď Edwin Fox, fjordy Marlborough Sounds, městeč−
ko Nelson se zajímavým kostelem a botanickou zahradou
11. den průjezd divokým kaňonem Buller, vycházka
po nejdelším visutém mostu NZ Swing Bridge, Cape

1.−2. den odlet do Aucklandu
3. den cesta na subtropický Northland, památník Para−
haki War Memorial s nádhernými výhledy, vodopád
Whangarei, Glow−worm Caves − prohlídka jeskyně
se svítícími červy, přejezd do oblasti Bay of Islands − nád−
herné pobřežní scenérie, zátoka plná ostrovů, Waitangi −
místo podepsání legendární smlouvy
4. den Waipoua Kauri Forest − vycházka mezi největ−
šími stromy jižní polokoule (kauri − damaroň australská),
Tane Mahuta („Bůh lesa“, 55 m), prales se stromovými
kapradinami, Matakohe − Kauri muzeum
5. den zastávka v Puhoi − vesnice založená Čechy, Auck−
land − největší město NZ, rozložené mezi šedesáti krá−
tery, Ferry Building, vycházka po Queen Street, vyhlíd−
ková věž Sky Tower (328 m), akvárium Kelly Tarlton’s
Underwater World se žraloky, rejnoky a tučňáky, výstup
na sopku Mt. Eden (196 m)
6. den poloostrov Coromandel − pralesy se stromovými
kapradinami, Hot Water Beach − vývěr termálních pra−
menů na pobřeží, vycházka ke Cathedral Cove − scénické
pobřeží s krásnými plážemi, koupání

Foulwind − scénické pobřeží, útesy, maják, vycházka
k tulení kolonii, NP Paparoa − vyhlídka na skalní stěny
Pancake Rocks ve tvaru palačinek
12. 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 a poté kolem „zrcadlového jezera“ Matheson
13. den krátká túra k ledovci Fox, vyhlídka Knight’s Point,
vodopád Fantail Creek, průsmyk Haast (563 m), vyhlíd−
ková 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)
14. den Kawarau Bridge − bungee jumping, zlatokopecké
městečko Arrowtown, Arthur’s Point − pro zájemce adre−
nalinová vyjížďka jet−boatem (tryskový člun) Skippers
kaňonem po řece Shotover, okolo jezera Wakatipu
do Glenorchy − místo natáčení Pána prstenů a výcho−
disko světoznámých túr, podvečerní Queenstown − lanov−
kou nebo pěšky na vyhlídku Bob’s Peak (446 m)
15. den Queenstown − jedno z nejkrásnějších měst No−
vého Zélandu, túra v okolí nebo vyjížďka historickým par−
níkem Earnslaw po jezeře Wakatipu, přejezd do Te Anau
− vycházka po břehu jezera
16. den po Milford Road ke fjordu Milford Sound − pří−
rodní div světa, nezapomenutelná plavba lodí mezi ska−
lami a vodopády, monumentální Mitre Peak (1692 m),
tulení kolonie, podvodní observatoř, Bowen Falls, ces−
tou zpět zastávky − Homer tunel, koryto Chasm, Mirror
Lakes, podvečer u jezera v Te Anau
17. den jízda divokým pobřežím Catlins, Slope Point −
nejjižnější místo Nového Zélandu, Curio Bay se zbytky
zkamenělého lesa, Cathedral Caves, vyhlídka Florence
Hill, vodopády Purakaunui, večerní vycházka k Nugget
Point − scénické pobřeží, kolonie tučňáků žlutookých
18. 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
19. 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
20. den přejezd do Christchurch − anglikánská architek−
tura (dosti zničeno po nedávném zemětřesení − prohlídka
lokality dle možnosti na místě), náhradně budované kon−
tejnerové městečko, muzeum Antarktidy
21.−22. den odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, dopravu (minivan, tra−
jekt mezi ostrovy), ubytování (19x čtyřlůžkové chatky
a apartmány), průvodce, inform. materiály, cestovní po−
jištění, tričko
Cena nezahrnuje: odletovou taxu (25 NZD)
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plné orchidejí, Viseisei − nejstarší vesnice na ostrově,
korálové pobřeží, Natadola − nejlepší pláž ostrova, NP
Sigatoka s mohutnými písečnými dunami, výlet do vni−
trozemí − lidožroutské tradice a úžasný výhled z pevnosti
Tavuni nad řekou Sigatoka, autentické domorodé ves−
nice s keramickou dílnou, deštné pralesy, vodopád, mož−
nosti výletů lodí na souostroví Mamanuca, popř. Yasawa
− tropické ráje s prohřátými lagunami, bělostnými plá−
žemi a světovým šnorchlováním či potápěním (zde se
točily filmy Modrá Laguna, Trosečník aj)
22.−23. den odlet a návrat do ČR s noclehem v korej−
ském Soulu

824 NOVÝ ZÉLAND, COOKOVY OSTROVY, SAMOA
1.−3. den odlet na Nový Zéland,  Auckland − největší město
N. Zélandu i celého jižního Pacifiku, ležící na 60 kráterech
4.−8. den Severní ostrov, poloostrov Coromandel − roze−
klané mořské útesy, liduprázdné kaňony řek, přepychové
pláže, impozantní pobřežní jeskyně Katedrála, termální
pláž s bazénky, kde horká voda prochází pískem, Mata−
mata a okolí − kulisy Hobitína a Kraje (Pán prstenů), Ro−
torua − gejzíry, termální vodopád, bahenní sopky, maor−
ská ves Te Wairoa − novozélandské Pompeje, sopečná
jezera, divoké peřeje řeky Waikato, jezero Taupo − nej−
větší v Oceánii, NP Tongariro (UNESCO) − nádherný jed−
nodenní trek pod sopkou Ngauruhoe s fantastickými vý−
hledy na zasněžené štíty, lávové pouště a jezera, Hora
osudu z Pána prstenů, jízda z „Hobitína do Mordoru“,
krasové jeskyně Waitomo se světélkujícími červy, scé−
nická Marokopa Road − skalní brána, jeskyně, vodopády,
návrat do Aucklandu,
9. den přelet na Cookovy ostrovy
10.−16. den Cookovy ostrovy − ostrov Rarotonga, dle
zájmu ostrovy Aitutaki a Mangaia, program shodný se
4.−10. dnem zájezdu 822
17. den přelet přes Auckland na Samou, hl. město Apia,
program shodný se 4. dnem zájezdu 821
18.−23. den Samoa − ostrovy Upolu a Savai´i, program
shodný s 5.−10. dnem zájezdu 821
24.−26. den přelet do Aucklandu − volný den, odlet a ná−
vrat do ČR s noc−lehem v korejském Soulu

825 COOKOVY OSTROVY, SAMOA, TONGA, FIDŽI
1.−3. den odlet na Nový Zéland a dále na Cookovy ostrovy
4.−10. den Cookovy ostrovy − ostrov Rarotonga, dle
zájmu ostrovy Aitutaki a Mangaia, program shodný
se 4.−10. dnem zájezdu 822
11. den přelet přes Auckland na Samou − hl. město Apia,
program shodný se 4. dnem zájezdu 821
12.−17. den Samoa − ostrovy Upolu a Savai´i, program
shodný s 5.−10. dnem zájezdu 821 18. den návrat do Auck−
landu a přelet na Tongu na hlavní ostrov Tongatapu
19.−23. den ostrovy Tongatapu a Fafa, program shodný
s 12.−16. dnem zájezdu 823
24.−28. den Fidži − ostrov Viti Levu, dle zájmu ostrovy
Mamanuca a Yasawa, program shodný se 17.−21. dnem
zájezdu 823
29.−30. den odlet a návrat do ČR s noclehem v korej−
ském Soulu

826 NOVÝ ZÉLAND, COOKOVY OSTROVY, SAMOA,
TONGA, FIDŽI
1.−3. den odlet na Nový Zéland,  Auckland − největší město
N. Zélandu i celého jižního Pacifiku, ležící na 60 kráterech
4.−8. den Severní ostrov, program shodný se 4.−8. dnem
zájezdu 824
9. den přelet na Cookovy ostrovy
10.−16. den Cookovy ostrovy − ostrov Rarotonga, dle
zájmu ostrovy Aitutaki a Mangaia, program shodný se
4.−10. dnem zájezdu 822
17. den přelet přes Auckland na Samou, hl. město Apia,
program shodný se 4. dnem zájezdu 821
18.−23. den Samoa − ostrovy Upolu a Savai´i, program
shodný s 5.−10. dnem zájezdu 821
24. den návrat do Aucklandu a přelet na Tongu na hlavní
ostrov Tongatapu
25.−29. den Tonga − ostrovy Tongatapu a Fafa, program
shodný s 12.−16. dnem zájezdu 823
30.−34. den Fidži − ostrov Viti Levu, dle zájmu ostrovy
Mamanuca a Yasawa, program shodný se 17.−21. dnem
zájezdu 823
35.−36. den odlet a návrat do ČR s noclehem v korej−
ském Soulu

Cena zahrnuje: letenky vč. let. tax, místní dopravu (pro−
najatá auta, taxi, minivany), trajekty mezi ostrovy Upolu
a Savai´i (Samoa), výlet lodí na ostrov Fafa (Tonga), okružní
celodenní výlety (Rarotonga, Tongatapu, Upolu, Savai´i
a 2x Viti Levu), ubytování (hotely, bungalovy, na NZ pře−
devším motely − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
často s možností vaření nebo se snídaněmi, bazénem aj.),
českého průvodce, místní průvodce dle potřeby, inform.
materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: výlety na ostrovy (platí se na místě
v místních měnách − Aitutaki (od 6500 Kč), Mangaia
(od 5500 Kč), Mamanuca (od 2000 Kč) a Yasawa
(od 3000 Kč), odletové taxy (Rarotonga − 55 NZD, Ton−
gatapu − cca 15 USD, Apia − cca 10 USD)

Všechny krásné, přitom rozmanité tropické ráje menších ostrovů mezi rovníkem a obratníkem Kozoroha v kontrastu
s největším polynéským územím − drsným, ale podmanivým Novým Zélandem. Obřady pití omamné kavy, kanibalské
tradice, selátka v podzemních pecích, všeobjímající láska alofa, zpěvy a tance těch nejmilejších lidí na světě. Hrátky
s datovou hranicí − jak se vrátit v čase aneb fikce o zemích, kde zítra znamená již včera (a naopak) mohou být pravdivé.
Zájezd funguje jako skládačka, můžete si vybrat ze šesti bloků a dle cenové relace.

821 SAMOA
1.−3. den odlet na Nový Zéland,  Auckland − největší město
N. Zélandu i celého jižního Pacifiku, ležící na 60 kráterech
4. den přelet na Samou (Jamesem Cookem označené jako
Plavecké ostrovy) − jedno z nejkrásnějších míst v Ticho−
moří, hl. město Apia − parlament, katedrála, tržnice, Mu−
zeum Samoi, Fiafia show s tradičními zpěvy, tanci a hos−
tinou v nejslavnějším hotelu Pacifiku − Aggie Grey
5.−10. den ostrov Upolu − Muzeum a hrob R. L. Steven−
sona, chrám bahai, hornaté vnitrozemí, 100 m vysoký
vodopád Papapapa−tai, koupání v úžasné „Velké jámě
na koupání“, oceánském příkopu To Sua − modré díře
uprostřed džungle, do níž se sestupuje po dlouhém žeb−
říku (jedno z deseti nejkrásnějších přírodních koupališť
na světě), nádherné pláže v Lalomanu, jeskynní bazén
v Piule, lodí na druhý ostrov Samoi, Savai´i − větší, hor−
natější (až 1866 m), divočejší, ale idyličtější, desítky krás−
ných kostelů, živá učebnice vulkanologie v Tichomoří − obří
lávové proudy, kostel zničený erupcí sopky Matavanu, pod−
zemní lávový tunel Trpasličí jeskyně, procházka v dešt−
ném pralese, po provazových chodnících na vyhlídku
v koruně obřího stromu, ponuře krásný mys Falealupo −
do r. 2011 nejzápadnější bod celé planety, legendami
opředená místa − brána do podsvětí, otisk obra Mosa,
koupání ve vodopádu Afu Aau, v gejzírech mořské vody
z blow hole Alofaaga nebo v laguně s obřími želvami
11.−13. den přelet do Aucklandu − volný den, odlet a ná−
vrat do ČR s noclehem v korejském Soulu

822 COOKOVY OSTROVY, SAMOA
1.−3. den odlet na Nový Zéland a dále na Cookovy ostrovy
(kde se díky překročení časové hranice vrátíme o den zpět)
4.−10. den hlavní ostrov Rarotonga − okružní jízda, cen−
trum souostroví Avarua − návštěva parlamentu, nejslav−
nější pláž Muri − oblouk motu s bílým pískem, lagunou
a vulkanickými ostrůvky, „ostrovní noci“ s tradičními poly−
néskými tanci, hudbou a pokrmy, možnost přechodu os−
trova přes jeho dominantu − špičatou Jehlu (413 m),
možnost leteckých výletů na okolní ostrovy − skalnatá

Mangaia s rozeklanými útesy a pohřebními krápníko−
vými jeskyněmi a především Aitutaki s pohádkovou la−
gunou, horký kandidát na titul nejkrásnějšího ostrova pla−
nety (nenechte si ujít! − ideální též pro svatební cestu!),
návrat na Nový Zéland (získaný den cestou zpět ztratíme)
11. den přelet přes Auckland na Samou − hl. město Apia,
program shodný se 4. dnem zájezdu 821
12.−17. den Samoa − program shodný s 5.−10. dnem
zájezdu 821
18.−20. den přelet do Aucklandu − volný den, odlet a ná−
vrat do ČR s noclehem v korejském Soulu

823 SAMOA, TONGA, FIDŽI
1.−3. den odlet na Nový Zéland
4. den přelet na Samou − hl. město Apia, program shodný
s 4. dnem zájezdu 821
5.−10. den Samoa − program shodný s 5.−10. dnem zá−
jezdu 821
11. den návrat do Aucklandu a přelet do Tonžského krá−
lovství (Přátelské ostrovy − opět pojmenované J. Cookem)
na ostrov Tongatapu
12.−16. den ostrov Tongatapu − hl. město Nuku´alofa
(Místo lásky) − královský palác, vládní budovy, hrobky krá−
lovské dynastie Tupouů, tržnice s neobvyklými plodinami,
tapou a jinými exotickými suvenýry, Tonžské národní cent−
rum s muzeem historie ostrovů, okruh po ostrově, stromy
obalené „létajícími liškami“ − velkými netopýry kaloni, Mu´a
− ruiny královských hrobek, Ha´amonga − „pacifický Sto−
nehenge“, Maui Trilithon ze 40−tunových korálových bal−
vanů, krápníková jeskyně Anahulu s bazénky na koupání,
gejzíry mořské vody v Mapu´a Vaca Blowholes, vyhlá−
šený západ slunce na nejkrásnější pláži Ha´atafu, večírek
na Pláži lásky s tanečky, pečeným prasetem, obřadem
přípravy opojné kavy a její společenská konzumace, celo−
denní výlet lodí na rajský ostrůvek Fafa − koupání a šnor−
chlování, přelet do Nadi na Fidži
17.−21. den Fidži, ostrov Viti Levu − hlavní a největší
z Kanibalských ostrovů (Cookův příhodný název Fidži),
Nadi − hinduistický chrám Sri Siva, zahrady Spícího obra

821 28.11.−10.12. 13 dní cena celkem 71 790 Kč
822 21.11.−10.12. 20 dní cena celkem 107 290 Kč
823 28.11.−20.12. 23 dní cena celkem 109 990 Kč
824 15.11.−10.12. 26 dní cena celkem 126 890 Kč
825 21.11.−20.12. 30 dní cena celkem 146 990 Kč
826 15.11.−20.12. 36 dní cena celkem 166 490 Kč

POLYNÉSIE (Samoa, Cookovy ostrovy, Tonga, Nový Zéland)

a MELANÉSIE (Fidži)
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Neznámou MIKRONÉSIÍ (Palau, Yap, Guam)

Kdo by neznal více než 35 let starou knihu Miroslava Stingla − Neznámou Mikronésií. Neznámou ale pro nás tato oblast
zůstává stále. Nabízíme Vám tedy, abyste ji s námi poznali za relativně příznivou cenu. 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. Na závěr poznáme největší
z mikronéských ostrovů − Guam, patřící USA.

835 27.12.−10.1.2015 15 dní cena celkem 74 990 Kč

válečné kanoe, záhadný kámen Stone Face − kamenná tvář,
připomínající sochy na Velikonočním ostrově, tajemné
archeolog. naleziště Badrulchau s 37 kamennými mono−
lity neznámého původu a účelu (některé až 5 tun těžké),
kamenná rakev ve vesnici Ollie
6. den dopoledne věnujeme východní straně ostrova Ba−
beldaob, půvabné vodopády Ngatpang − přechod řeky nad
vodopády a vodní masáž pod nimi, největší vodopády Mik−
ronésie − Ngardmau, koupel v přírodním bazénku na řece
při cestě k vodopádům, stará japonská železnice a rozpadá−
vající se lokomotiva, odpoledne koupání a výtečné šnorch−
lování na krásné pláži luxusního hotelu Palau Pacific resort
7.−8. den dvoudenní volno možno využít podle svých
představ − šnorchlovací výlet do jižní části Rock Islands
(zvláště druhá šnorchlovací zastávka Big Drop Off − hrana
hlubokého útesu s neskutečným množstvím ryb všech
druhů a barev, na první zastávce uvidíte město obřích
ústřic), obědové barbecue na ostrově Carp Island, nád−

1.−3. den odlet do Kororu, hl. města státu Palau − pro−
hlídka města, návštěva Národního muzea, ukázka tradič−
ního domu „bai“, Episonovo muzeum − největší sbírka
tradičního palauského umění, skromné, ale příjemné akvá−
rium s ekosystémem korálových útesů
4. den výlet do severní části neskutečné ostrovní říše Rock
Islands (UNESCO) − smaragdová scenérie s desítkami
vápencových ostrůvků hřibovitých tvarů, pokrytých zele−
nou džunglí, ostrovy jsou domovem slanovodních kro−
kodýlů, ledňáčků, volavek či kaloňů, nezapomenutelné
šnorchlování v unikátním Jellyfish Lake plném žlutých
nežahavých medúz, Milky Way − můžete se celí pomazat
absolutně jemným bílým pískovým blátem a pak ho zase
spláchnout, šnorchlovací zastávky, bohatý korálový svět
5. den výlet autem na ostrově Babeldaob − největší na
Palau a druhý největší v Mikronésii, projedeme celé vý−
chodní pobřeží a bude nás zajímat historický odkaz Pa−
lauanů, navštívíme dva tradiční domy „bai“, uvidíme dvě

herný výlet, ostrov Peleliu pro přátele vojenské historie
(dějiště jedné z nejkrvavějších bitev v Pacifiku), uvidíte
několik amerických i japonských tanků, japonské úkryty
i jejich velitelství, americké i japonské památníky, vystou−
píte na nejvyšší místo ostrova, projdete se po nyní krásné
pláži Orange Beach, kde invaze začala, navštívíte místo
amerického hřbitova i ostrovní muzeum nebo pohoda na
pláži v Palau Pacific Resort pro ty, kteří hledají odpoči−
nek, jízda na mořském kajaku, atd.
9. den noční přelet na ostrov Yap (Mikronésie), Colonia
− hl. město ostrova, muzeum pod širým nebem, půlhodi−
nový výstup na nejvyšší horu s výhledy na lagunu, první
stará kamenná cesta, guvernérův dům, pěšky do vesnice
Balakol − nádherná ulice obřích kamenných mincí, shro−
mažďovací domy, terasy, kamenná cesta
10.−11. den výlet lodí po laguně i za její hranice, šnorch−
lování v místě, kde se o mělké dno moře čistí obrovské
manty, žraloky uvidíme téměř jistě a závěrečné šnorchlo−
vání uvnitř laguny bude klasické s korály a barevnými ryb−
kami, další výlet nás zavede do jižní části ostrova − uvidíme
sestřelená letadla, ale hlavně další sbírky obřích kamen−
ných mincí, půvabné tradiční dřevěné setkávací domy,
staré kamenné cesty, volný čas pro ty, kteří chtějí pro−
zkoumat i severní část ostrova, večer přesun na letiště
12. den Guam − největší ostrov Mikronésie, patřící USA,
prohlídka hl. města Hagatňa − Plaza de Espaňa, kated−
rála − bazilika Dulce Nombre de María, nejznámější po−
zůstatek kultury původních Chamorrů − kameny latte,
Guvernérův palác, nepatrné pozůstatky pevnosti Santa
Agueda s výhledy na tyrkysové vody zálivu, odpoledne
možnost odpočinku na dlouhých plážích zálivu Tumon
Bay, podvečerní vyhlídka Dvou milenců, možnost ná−
vštěvy zdejších shopping mallů
13. den výlet do jižní, nejkrásnější části Guamu, vyhlídka
na záliv, japonská obří děla u Piti, vyhlídka na záliv Sella
Bay a procházka k tomuto půvabnému zálivu, starý špa−
nělský most, výstup na poutní horu Jumullong Manglo,
půvabné vesnice Umatac a Inarajan, největší vodopády
Talofofo Falls
14.−15. den odpočinek na plážích a v teplých vodách zá−
livu Tumon Bay, poslední šnorchlování a nákupy, odlet
a návrat do ČR
Cena zahrnuje: letenky a let. taxy (limit − 33 000 Kč),
místní dopravu (taxi, auta, lodě), ubytování (hotely či
apartmány − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), lodní
výlet na Rock Islands, dva výlety na Yapu, pronájem aut
(dvoudenní v Kororu, celodenní na Guamu), průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: povolení vstupu na území USA − ESTA
(350 Kč), případné odletové taxy

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE (Tahiti)

Exotika na druhé straně zeměkoule. Pojeďte s námi navštívit jeden z cestovatelských snů − Společenské 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.

831 29.10.−13.11. 16 dní cena celkem 113 990 Kč

1.−2. den odlet z ČR, přílet do Papeete − hl. město Tahiti
i celé Franc. Polynésie, nám. Toata (korálový stůl) − diva−
dlo pod širým nebem, evangel. kostel, Muzeum Tahiti,
park Bougainville, parlament, prezidentský palác, cent−
rum Vaima, katedrála, tržnice Marché se stánky s ovo−
cem, rybami, Place Vaiete s rychlým občerstvením (rou−
lottes)
3. den okruh po ostrově Tahiti Nui − hrobka krále Po−
mara V., zátoka Matavai (poprvé zde přistála loď Dolphin
pod vedením kpt. Wallise r. 1707, později Bligh, Cook),
mys Point Vénus s majákem, mořské gejzíry (blow ho−
les), Arahoho, Papeari − botanická zahrada s galapážskými
želvami, muzeum P. Gauguina, jeskyně Maraa, rekonstr.
marae Arahurahu s tiki
4. den lodí přes Měsíční moře na ostrov Moorea − pří−
stav Vaiare, Afareaitu, vodopády, marae Umarea, ves−
nice Maharepa, Cookova zátoka, Paopao, zátoka Opunohu,
Papetoai − osmiboký kostel, údolí Opunohu, vyhlídka Bel−
védére, marae Titiroa a Afareaito, plantáže (ananas, va−
nilka, mangovníky, kávovníky, kakaovníky, taro)
5. den túra Vaiare−Paopao, výlet do laguny − krmení žra−
loků a plavání s rejnoky, možnost návštěvy polynéské
vesnice Tiki (kulturní centrum)
6.−7. den přelet na ostrov Huahine, Fare, Maeva − nej−
větší komplex marae na Společenských ostrovech u je−
zera Fauna Nui, výstup k marae Tefano s mohutným bany−
ánem, ev. až na vrchol kopce Matareia − výhled na lagunu
a korálový útes, lov ryb do kamenných pastí v průlivu,
Faie − tůň s posvátnými modrookými úhoři, perlová
farma na laguně, vyhlídka Belvédére s pohledy na zá−
toky Maroe a Bourayne, zemědělská farma Eden Parc,
ev. krásné opuštěné pláže na menším ostrovu Huahine
Iti, marae Anini
8.−9. den odlet na ostrov Raiatea, Uturoa − druhé nej−
větší město ve Franc. Polynésii, okruh okolo ostrova, zá−

toka Faaroa, plavba po řece Faaroa do nitra džungle
(jediná splavná řeka ve Franc. Polynésii), Opoa, marae
Taputapuatea − nejvýznamnější marae v celé Franc. Po−
lynésii, vyhlídka Belvédére, vodopády, vzácná květina
tiare apetahi
10. den odlet na ostrov Bora Bora − plavba katamará−
nem z letiště (Motu Mute) přes lagunu na pobřeží os−
trova, hl. vesnice Vaitape − památník Alainu Gerbaultovi
(první jachtař, který překonal bez zastávky Atlantik,
1923), kostelík, náměstí s fotbalovým hřištěm, okruh
na kole 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, dle času
a zájmu výstup přes sady, kaštanové háje na vrchol
Pahia (661 m) − nádherná vyhlídka na Společenské
ostrovy
11. den výlet lodí na ostrov Maupiti − jediný ostrov
odolávající výstavbě hotelových komplexů, pěšky okolo
ostrova (10 km), údolí Haranaie s petroglyfy, mož−
nost výstupu na Mt. Hotu Paraoa (250 m), pláž Tereia
s mělkou lagunou, marae Vaiahu, návrat na Bora Bora
(v současné době lodní spojení zrušeno, pokud nebude
obnoveno, pokračuje program na Bora Bora)
12.−13. den odlet zpět na Tahiti − Papeete, přechod
ostrova Tahiti Nui − údolím Papenoo okolo vodopádů
Topatari, Vaiharuru, Puraha k hotelu Relais de la Maroto,
vodopád Maroto, průsmyk Urufau, jezero Vaihiria, marae
Vaihiria, Ofiaroa
14.−16. den odlet z Papeete a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
truck, minivan, taxi, loď), místní lety Moorea−Huahine,
Huahine−Raiatea, Raiatea−Bora−Bora a Bora Bora−Tahiti vč.
tax, ubytování (12x turist. hotely, penziony, chatky, bun−
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galovy − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), plavbu lodí
na Mooreu a Maupiti a zpět, plavbu po řece Faaroa, 3 dny
pronájem kol (Moorea, Huahine, Bora Bora), výlet na la−
gunu s krmením žraloků, plaváním s rejnoky a šnorchlo−
váním na ostrově Moorea, průvodce, inform. materiály,
cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: povolení vstupu do USA − ESTA (350 Kč)
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842 12.7.−27.7. 16 dní cena celkem 29 500 Kč

KAVKAZ − Elbrus (Rusko)

lečné zdolání vrcholů Elbrusu − Východní (5621 m) a Zá−
padní (5642 m), sestup zpět do kempu
11.−13 den boční dolina řeky Šcheldy, lze dojít až k čelu
ledovce, panorama věží Šcheldy a Ušbinského ledopá−
du, dolinou Adyl Su, tůra po ledovci Džankuat do sedla
Džantugan (3480 m), výstup k ledovci Šelda (2200 m),
nocleh na travnatém platu ledovce, nalehko výstup pod
Uschbu do německého bivaku (3100 m) s nádhernými
výhledy na séraky a mohutný vrchol Uschby, sestup do
kempu v Elbrusu
14. den výstup do sedla Bečo
15. den rezervní den
16. den odjezd na letiště a přelet z Minerálních Vod přes
Moskvu zpět do Prahy

Poznámka: nenechávejte přihlášení na poslední chvíli,
povolení do pohraniční oblasti se zařizuje již 2 měsíce
před odletem.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit − 14 000 Kč),
místní dopravu (do kempu a zpět, dle programu), vízum
do Ruska včetně pozvání, ubytování (ve vl. stanech v kem−
pu), povolení pro vstup do pohraniční oblasti, vstup do NP
Elbrus, registraci, průvodce, mapu, tričko
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (Alpenverein apod.),
lanovku na Elbrus (asi 600 RUB), lanovku na Čeget (asi
200 RUB)

Naším cílem bude zdolání nejvyššího vrcholu Kavkazu − vyhaslého vulkánu Elbrusu (5642 m). Pro zdárné dosažení
vrcholu je nezbytné absolvovat jedno až čtyřdenní aklimatizační túry přes doliny, sedla a ledovce s jedinečnými scene−
riemi čtyřtisícových vrcholů. Nebude chybět ani kontakt s domorodými pastevci. Tento program je připraven pro zkuše−
nější a zdatnější turisty. Jiný program, náročnější horolezecký, nebo i méně náročný turistický je možno absolvovat
na vlastní pěst. Rádi pomůžeme a poradíme. Je třeba si také uvědomit, že jedeme do Ruska, kde jsou jiné hygienické
standarty, přístup policie a vojáků.

1. den odlet přes Moskvu do Minerálních Vod, přejezd
do kempu u vesnice Elbrus v centrálním Kavkazu
2. den výstup z vesnice Těrskol (2100 m) dolinou Těr−
skol do sedla Těrskolak (3620 m) a zpět
3.−6. den dolina Irik, nocleh v dolině Irik−čat, poté vý−
stup do sedla Irikčat (3600 m) a na úbočí Elbrusu, noc−
leh na ledovci (4200 m), dále po ledovci přes Sněžnou
dolinu do sedla Čatkara (3520 m) a přespání v dolině
Subaši, poslední den dolinou Subaši a Kyrtyk do Vrch−
ního Baksanu a maršrutkou do základního tábora, alter−

nativně přes sedlo Syltran (3484 m) k jezeru Syltran
a sestup do Vrchního Baksanu
7. den Čeget − výjezd lanovkou na horní stanici (2950 m),
výstup na vrchol Čeget−Karabaši (3461m) s výhledem
na Elbrus, sestup k jezeru Donguz Orun a dolinou Don−
guz Orun Baksan zpět do tábora s návštěvou pramene
bohatýrů − narzanů
8.−10. den výstup na Elbrus − lanovkou z Azau až do sta−
nice Mir (3500 m), a odtud na místo Prijutu 11 (4160 m),
nocleh ve stanu nebo v ruské chatce, z Prijutu 11 spo−

845 19.7.−8.8. 21 dní cena celkem 34 990 Kč

ALTAJ − trek pod Běluchu a podél Katuně (Rusko)

Altaj je jedním z nejkrásnějších pohoří na světě. Leží v jižní části Sibiře na pomezí Ruska, Mongolska, Číny a Kazach−
stánu. Hlavním cílem našeho putování je trek pod nádhernou ledovcovou horu Běluchu. Po návratu zpět do Tjunguru
podnikneme ještě třídenní pohodový trek podél nádherné řeky Katuně.

1.−2. den odlet do Barnaulu − prohlídka města, ležícího
na řece Ob, promenáda u řeky, výstavná Leninova třída
3.−4. den přejezd do hl. města republiky Altaj − Gorno
Altajska − prohlídka centra města, registrace, přejezd přes
Usť−Kan do Usť Koksy (vyzvednutí povolení pro vstup do
pohraniční zóny) a dále do vesnice Tjungur (880 m), le−
žící na řece Katuň
5.−7. den  treking sibiřskou tajgou z Tjunguru podél řeky
Akkem na tábořiště u jezera Akkem (2040 m), odpočinek
8.−9. den výstup k výškovému táboru (3000 m) pod
1500 m vysokou severní ledovcovou stěnu Běluchy
(4506 m), návrat k jezeru Akkem
10.−11. den výlety v okolí jezera; výstup podél říčky Akrjuk
do romantické oblasti Sedmi jezer, údolím Jarlu k ba−
revnému „kamennému městu“

12.−13. den přechod  přes sedlo Kara−Ťjurek (3060 m),
sestup ke Kučerlinskému jezeru (1760 m) − turbáza se
saunou, dle zájmu odpočinek či výstup k jezeru Siněje
a zpět
14.−16. den cestou po vyhlídkovém hřebeni s výhledy
do obou údolí a dále údolím řeky Kučerla zpět do Tjun−
guru − odpočinek v kempu, dokoupení potravin
17.−19. den treking podél řeky Katuně − na trase navští−
víme lokalitu Turgunda s turkickými menhiry („kamenné
báby), mineme soutok s řekou Akkem, z traverzu nad ře−
kou Katuň pohlédneme do hlubokého kaňonu Akkemské
průrvy, uvidíme soutok s řekou Argut a Čuja, okolo dal−
ších menhirů dojdeme do vesnice Inja
20.−21. den přejezd přes Gorno−Altajsk nazpět do Bar−
naulu, odlet a návrat do ČR

Poznámka: vzhledem ke zdlouhavému vyřizování povo−
lení pro vstup do pohraniční zóny je uzávěrka přihlášek
již začátkem května.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 15 000 Kč), místní
dopravu (MHD, bus, maršrutka), ubytování (2x turist.
hotel − dvoulůžkové pokoje, v Tjunguru v kempu a na
treku ve vl. stanu), registraci, povolení do pohraniční ob−
lasti, průvodce, inform. materiály, mapky, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (cca 1900 Kč), cestovní pojiš−
tění (Alpenverein apod.)
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Okolím BAJKALU (Rusko)

kých říček, vodopády, možnost výstupu na Pik Lyubvi
12.−13. den přejezd podél Bajkalu po Transibiřské ma−
gistrále do hl. města autonomní republiky Burjatska −
Ulan−Ude, centrum ruského buddhismu Ivolginskij da−
can, přejezd do rybářské osady Usť Barguzinu na břehu
Bajkalu
14.−15. den turistika v oblasti poloostrova Svatý nos (NP
Zabajkalskij) − možnost výstupu na hřeben s nádherným
výhledem na jezero Bajkal, borové lesy, pláže
16.−19. den plavba lodí přes jezero Bajkal na ostrov Ol−
chon, okolo Šamanské skály do přístavu Chužir, mys
Burchan, výlet autem na mys Choboj (NP Pribajkalskij)
− borové lesy, květnaté louky, útesy, trajekt na pevninu,
přejezd do Irkutsku, poslední nákupy, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 16 000 Kč), místní
dopravu (bus, maršrutka, vlak, loď, trajekt), ubytování  (3x
turist. hotel, 14x vl. stan), registraci, průvodce, inform.
materiály, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (1900 Kč)

Toulání přírodou a horami okolo sibiřské perly − jezera Bajkal. Zavítáme do pohoří Chamar Daban, do Východních Sajan,
přeplujeme jezero Bajkal, prohlédneme města Irkutsk a Ulan−Ude.

1.−2. den odlet do Irkutsku − prohlídka historického cen−
tra města a nábřeží Angary, roubené domy děkabristů
a pravoslavné chrámy, návštěva restaurace u Švejka
3.−5. den Talcy − skanzen, dřevěné stavby Evenků a si−
biřských osadníků (17.−20. stol.), přejezd na pobřeží  je−
zera Bajkal (UNESCO) − nejhlubší jezero světa (1620 m)
a zároveň největší zásobárna pitné vody, Listvjanka − rybí
trh v přístavu, muzeum bajkalské přírody, oblázkové
pláže, útesy, trajektem přes ústí řeky Angary do Port Baj−

kalu, výlet v okolí, možnost koupání v Bajkalu, jízda kru−
gobajkalkou do Sluďjanky
6.−8. den Sluďjanka − nádraží z mramoru, muzeum
minerálů, turistika v pohoří Chamar Daban − tajga, hor−
ské louky, vodopády, pokus o výstup na Pik Čerskovo
(2090 m) a vyhlídka na jezero Srdce, návrat do Sluď−
janky
9.−11. den přejezd do Tunkinské doliny v oblasti Východ−
ních Sajan, termální lázně Aršan, turistika okolo divo−

855 8.8.−24.8. 17 dní cena celkem 65 990 Kč

KAMČATKA s trekingem (Rusko)

Tento zájezd je náročnější variantou s několikadenním trekem oproti zájezdu zařazenému v oddíle poznávací zájezdy −
exotika. Trek v severní oblasti v okolí Tolbačiku není zařazen, je dnes velmi finančně náročný, po poslední erupci byly
místní zdroje vody překryty lávou. Z tohoto důvodu je nutné prakticky po celou dobu mít zajištěn doprovod terénním
autem se zásobami pitné vody, což se hodně prodraží. Z tohoto důvodu zařazujeme trek v NP Nalyčevo.

1.−2. den odlet do Jelizova, přejezd z letiště do města
Petropavlovsk−Kamčatskij ležícího na úpatí Korjackého
(3456 m) a Avačinského vulkánu (2741 m), nejdůleži−
tější přístav v této oblasti Tichého oceánu, aklimatizace,
vyřízení registrace, návštěva místních tržnic s rybami
a mořskými plody, první šašlik
3. den přejezd mikrobusem k nástupu na jednodenní  trek,
po lesní pěšině pozvolné stoupání na vršek hřbetu a po−
tom klesání do údolí ke skupině krásných modrých hor−
ských jezer s křišťálovou vodou − Golubie jezera, na−
chází se v blízkosti hory Moroznaja, v této oblasti běžné
setkání s medvědy, zpět do P−K
4. den přejezd mikrobusem k Mutnovské geotermální
elektrárně (GEOM), cestou zastávka a krátký trek k Vil−
jučinskému vodopádu, zastávka na Viljučinském sedle,
nocleh ve stanu  nedaleko Malé doliny gejzírů
5. den náročný celodenní trek do aktivního kráteru Mut−

novského vulkánu (2323 m), kamenitý a písečný terén,
místy i sněhová pole, v některých místech silné koncent−
race plynů obzvláště v blízkosti velkých fumarol, ledov−
cové jezero, vřící bahno, nádherně zbarvené útvary ve
stěně kráteru (22 km, cca 12 h.), nocleh ve stanu
6. den prohlídka Malé doliny gejzírů, možnost vidět
další vulkanické projevy, koupání v termálních loužích,
dle situace možnost exkurze do GEOM elektrárny, k ve−
čeru přejezd mikrobusem pod vulkán Gorelaja, prohlídka
okolí, nocleh ve stanu
7. den výstup  na vrchol sopky Gorelaja (1829 m) k le−
dovcovému jezírku, dále k aktivnímu kráteru s nádherně
modrozeleným sirným jezírkem, sopku tvoří celkem
12 kráterů (výstup 3−4 h., prohlídka kráterů 2 h., návrat
asi 3 h.), cestou zpět do P−K zastávka u Rodnikových
pramenů, tři termální louže, možnost vykoupání, (léčivé
bahno pomáhá při revmatismu)

8. den volný den pro fakult. akce − možnost vyjížďky lodí
po Avačinském zálivu, rybaření, známé skalní útvary Tři
bratři, pohoštění rybí polévkou (uchou), v zálivu lze spatřit
tuleně, mořské vydry, papuchalky, občas i kosatky, delfí−
ny, prohlídka města Petropavlovsk−Kamčatskij, možnost
návštívit muzea (muzeum námořnictví, etnologické mu−
zeum, expozice přírody Kamčatky), ev. možnost letu he−
likoptérou do Údolí gejzírů (UNESCO)
9. den odjezd mikrobusem do bývalé osady Pinačeva,
zahájení šestidenního treku, cesta lesem, přes kordon
Semenovskij pod Pinačevský průsmyk, zvýšený pozor
na medvědy, dostatek hřibů (16 km), nocleh ve stanu
10. den přes Pinačevský průsmyk (1160 m), odtud
krásný rozhled na celou Nalyčevskou dolinu a sopku
Dzendzur (2156 m) a Županovič (2780 m), zprava dále
na sopku Aag (2310 m), Arik (2166 m) a Korjackij
(3456 m), nástup do průsmyku a následně dolů do Cen−
trálního Nalyčeva − množství přírodních termálních louží
na koupání, vrt − grifon Ivanova (hloubka 200 m, teplota
76 °C), pozorovatelny na medvědy (18 km), nocleh ve
stanu (možnost chatek)
11. den lehčí přesun na Talovskie termální prameny −
koupání, relax (10 km), nocleh ve stanu (možnost cha−
tek)
12. den celodenní okruh lesem a otevřenou kamenitou
a písčitou krajinou k úpatí vulkánu Dzendzur (2156 m),
fumaroly na úpatí vulkánu, krásný rozhled na celou Naly−
čevskou dolinu a sopky Aag, Korjackij, Avačinskij
a Kozelskij, návrat opět na Talovskie
13. den přes centrální Nalyčevo a  Aagskie prameny k vo−
dopádu na řece Šumnaja, dále  Izotovskie prameny
(20 km), nocleh ve stanu
14. den nejnáročnější den treku z výšky 450 −500 m přes
Avačinský průsmyk (1256 m) do turbázy pod Avačinským
vulkánem (20 km), nocleh ve stanu
15. den výstup na vrchol činného Avačinského vulkánu
(2741 m), ze začátku nenáročný výstup po kamenitém
terénu asi do 3/4 s pozvolným narůstajícím stoupáním,
poté následuje strmý výstup se stoupáním pod úhlem
50 ° na samotný vrchol, okraj kráteru je nádherně cihlově
červeně zabarven, jícen kráteru je vyplněn  až po vrch
ztuhlou lávou, panoramatické rozhledy po střední a jižní
části Kamčatky (celkový výstup asi 6−7 h., sestup 3−4 h.)
cesta mikrobusem plochým korytem řeky Suchaja a ná−
vrat do P−K
16.−17. den závěrečný relax v Paratunce − termální lázně
s bazény s filtrovanou vodou i přírodní léčivou vodou,
nákup suvenýrů, mořských produktů apod., odlet a ná−
vrat do ČR
Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 27 000 Kč), do−
pravu (MHD, mikrobus − mikrik), ubytování (6x v prona−
jatém bytě či chatě, 9x vl. stan), registraci, místního
českého průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění,
tričko
Cena nezahrnuje: vízum vč. pozvání (2400 Kč), plavbu
v Avačinském zálivu (35 Euro), let helikoptérou do Údolí
gejzírů (700−750 Euro)
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865 1.8.−12.8. 12 dní cena celkem 35 990 Kč
866 1.8.−16.8. 16 dní cena celkem 46 990 Kč
867 1.8.−24.8. 24 dní cena celkem 50 990 Kč

FANSKÉ HORY−PAMÍR (Tádžikistán, Kyrgyzstán)

FANSKÉ HORY− PAMÍR
11.−12. den přejezd horskou silnicí z Dušanbe přes Kha−
burabot Pass (3252 m) do města Kalaikhum, druhý den
jedeme cestou podél afghánské hranice, kterou vytváří
řeka Panj, do Khorogu − procházka příjemným pamírským
městem
13.−14. den přejezd po Pamir Highway do Murgabu −
prohlídka zapadlého pamírského městečka, bazar, me−
šita, dále pokračujeme přes Akbaytal Pass (4655 m),
okolo jezera Karakul na kyrgyzskou hranici (Kyzyl−Art
Pass − 4336 m), průjezd dolinou Alaj, dále přes Sary Tash,
Taldyk Pass (3615 m) do města Osh
15.−16. den Osh − prohlídka města pod Šalamounovým
trůnem, rušný bazar Jayma − jeden z nejlepších ve Střední
Asii, mešita Rabat Abdullah Khan, výstup k hrobce Ba−
bura − výhled na město, odlet přes Biškek a návrat do ČR

(Dle dohody skupiny lze zařadit a prodloužit pobyt v Pa−
míru o týdenní trek k pamírským jezerům)

13.−21. den přejezd z Khorogu do Shazudu, trek v Pa−
míru − údolím řeky Gunt do Bachoru (v případě možnosti
terénním autem) − pastevecká osada s možností ochut−
nat místní kefír nebo širčaj (slaný čaj s mlékem a más−
lem) − cesta vede nádhernou krajinou s množstvím jezer
− jezero Zarosh−Kul (4500 m) − jezero Chapdara Kul
(4500 m) − jezero Yashil−Kul − minibusem přes Bulunkul
zpět na hlavní silnici Pamir Highway a dojezd do Mur−
gabu − prohlídka městečka
22.−24. den (viz program 14.−16. den), odlet a návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit − 16 000 Kč),
místní dopravu (MHD, bus, minibus, džíp), ubytování
(turist. penziony a ubytovny, vl. stan), povolení GBAO
pro vstup do Horního Badachšánu (866, 867), místní let
Osh−Biskhek (866, 867), průvodce, inform. materiály,
mapky, tričko
Cena nezahrnuje: vízum Tádžikistán (865 − 60 Euro +
1200 Kč za vyřízení vč. pozvání, 866, 867 − 80 Euro +
1200 Kč za vyřízení vč. pozvání)

861 29.6.−20.7. 22 dní cena celkem 35 990 Kč

ŤAN ŠAN (Kyrgyzstán)

Výprava pro vysokohorské turisty přes čtyřtisícová sedla, pastviny, lesy i ledovce v podhůří Ťan Šanu. Poznání přírody a života
kočovného národa Kyrgyzů. Kyrgyzstán je tou pravou zemí pro svobodné cestování. Několik faktů pro povzbuzení − průměrná
nadmořská výška je 2750 m, více než 40 % plochy je nad 3000 m, jezero Issyk−Kul má hladinu v nadmořské výšce 1600 m.

1.−2. den odlet do Biškeku (bývalé Frunze), přejezd marš−
rutou do Karakolu, cestou zastávka v Čolpon Ata − petro−
glyfy z přelomu letopočtu, koupání v jezeru Issyk Kul (až
700 m hloubky)
3.−7. den maršrutou a pěšky do doliny Altyn Arashan −
koupání v horkých pramenech, testování kumysu, tre−
king, přes sedlo Ala−K (3860 m), sestup nad jezerem Ala
Kul, dolina Karakol, přes Teleti sedlo (3800 m) do Jeti
Oghuz − červené pískovcové skály s útvary Sedm volů
a Zlomené srdce a minerální prameny s lázněmi, ve kte−
rých dokonce pobýval sám major Jurij Gagarin
8. den odpočinek s koupáním v jezeře Issyk Kul, ná−
vštěva muzea Převalského
9.−13. den gruzavikem do doliny Sary Jaz, treking, vý−
stup do sedla Tjuz (4000) − výhled na Chan Tengri
(7010 m), sestup k čelu ledovce Inylček, trek zakončíme
na základně At Jailoo, odkud odlétají expedice pod Chan
Tengri, oceníme pohostinnost místních pastevců, proje−
deme se na koni a vyzkoušíme chléb pečený na sušeném
trusu, návrat gruzavikem do Karakolu
14.−15. den Karakol − prohlídka města, dřevěná kated−
rála, ruiny středověkého města Balasagun − dominantní

věž Burana (zbytek minaretu), turkické náhrobky (bal−
bals), muzeum, dojezd do Biškeku
16.−17. den treking v NP Ala Archa − pastviny, koně, skal−
naté hory s nejvyšším vrcholem Semenov Tianshanskii
(4895 m), údolím řeky Ala Archa do Razeka
18.−19. den dolina Issyk Ata s horkými prameny (kou−
pání), krátký trek k jezeru Issyk Ata (2989 m)
20.−22. den soutěska Kegetv a výstup k jezeru Koltor
(2733 m), procházka k čelu ledovce, zpět do Biškeku, odlet
a návrat do ČR

Poznámka: určeno pro vysokohorské turisty, kteří jsou
připraveni na pětidenní pochod 5−6 hodin denně, pos−
lední týden je poznávací, fyzicky méně náročný − horké
prameny, jezera, památky.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit − 14 000 Kč),
místní dopravu (maršruta, gruzavik), ubytování (2x pen−
zion v Biškeku, 4x v jurtě se snídaní, 12x vl. stan), povo−
lení pro vstup do pohraniční oblasti, průvodce, inform.
materiály, mapy, tričko
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (Alpenverein apod.)

Tato expedice nás zavede do hornatého Tádžikistánu. Po příletu do hlavního města Dušanbe zamíříme nejprve do nádherných
Fanských hor, které jsou součástí Pamiro−Alaje. Můžeme zde nalézt několik vrcholů přes 5000 m. Poté se vrátíme zpět do
Dušanbe a zamíříme na východ. Projedeme napříč Pamírem po vysokohorské silnici Pamir Highway až do Kyrgyzstánu.
Variantně dle dohody skupiny je možno expedici prodloužit o týdenní trek v oblasti Pamíru.

FANSKÉ HORY
1.−2. den odlet do Dušanbe − prohlídka hl. města Tádži−
kistánu, bulvár Rudaki, monument krále Somoniho, par−
lament, prezidentský palác, mešita a medresa Haji Ya−
koub, bazary aj.
3.−10. den přejezd do vesnice Artush, cestou zastávka
u mauzolea básníka Rudakiho, zahájení treku ve Fanských
horách, okolo alplágru Artush stoupáme do hor, Kuli−
kalonská jezera (2800 m) − výstup do sedla Alaudin

(3860 m), nádherné výhledy na hory s hlavními vrcholy
přes 5000 m − Alaudinská jezera − dále pokračujeme
k Mutným jezerům (3490 m) − přes sedlo Kaznok
(4040 m) − sestup do údolí řeky Kaznok, dále dolinou
pod vrcholy Malá a Velká Ganza a stále dolů až k jezeru
Iskanderkul, návrat do Dušanbe, dle času návštěva města
Hissar − pevnost, medresy
11.−12. den možnost odletu z Dušanbe a návrat do
ČR
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LADAKH (Indie)

Treking v oblasti indického Himálaje. Navštívíme oblast Ladakhu, která je díky množství buddhistických klášterů nazývaná
„malým Tibetem“. Na vesnicích se žije stejným životem jako před několika 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 nezpusto−
šili Číňané, a proto je Ladakh více „tibetský“ než samotný Tibet. Akce je určena pro zdatnější turisty. Odměnou bude pohyb
v nádherné přírodě. Hory, úžasné kaňony, údolí, přechody sedel ve výšce okolo 5000 m a návštěva klášterů vám připraví skvělé
zážitky. Na závěr možnost výstupu na šestitisícový vrchol Stok Kangri.

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 aklimatizace před trekem, kláštery v údolí řeky
Indus a v okolí Lehu, Spitok − sídlo hlavního Lamy, Shanti
stupa − obrovská buddhistická stúpa nad městem s krás−
ným výhledem, Tikse − klášter vysoko na skále, Shey −
klášter, zbytky pevnosti, stúpové pole
5.−12. den trek do Markha Valley; minivanem do Jing−
chanu (3370 m), dále po trase Rumbak − Yurutse
(4150 m) − přechod sedla Ganda La (4940 m) − Skyu −

sestup do Markha Valley − Sara − Markha − Hankar −
Nimaling (4740 m) − sedlo Kongmaru La (5260 m) −
Chogdo − Shang Sumdo − Hemis − návštěva kláštera, Karu,
odjezd a návrat do Lehu
13. den výlet západně od Lehu, klášter Alchi − fantas−
tické fresky z 11. stol., klášter Likir s obřím sedícím Bud−
dhou
14.−16. den džípem do Nubra Valley − přes nejvyšší sil−
niční sedlo na světě Khardung La (5600 m), nejsever−
nější oblast při hranici s Tibetem, úžasná krajina při řece
Shyok a Nubra, zasněžené vrcholky hor, písečné duny,
velbloudi, zelené oázy, kláštery Hundar, Diskit a Sumur, ter−

mální prameny v Panamiku − dle zájmu koupele, návrat do
Lehu − možnost návštěvy Moravského kostela a hřbitova
s pomníkem českého geologa Ferdinanda Stoličky
17.−20. den výstup na Stok Kangri; odjezd do vesnice
Stok − výstup do základního tábora (5000 m) − výstup na
vrchol Stok Kangri (6137 m) − sestup zpět do vesnice
Stok − návrat do Lehu (variantně kdo nepůjde na Stok
Kangri − účast na Ladáckém festivalu − krojovaný prů−
vod městem, chamové tance, koňské pólo + možnost
výletů v okolí Lehu − Phyang, Basgo)
21.−22. den odlet do Dillí − prohlídka města, Main Bazar,
Červená pevnost (UNESCO), tepna starého města Čandi
Čauk, Páteční mešita (Džami Masdžid) − největší mešita
v Indii, která pojme na 25 000 věřících, odlet a návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (taxi,
bus, minibus, džíp), místní lety Dillí−Leh−Dillí, ubytování
(9x turist. hotely v Dillí a Lehu − dvoulůžkové pokoje, 10x
na treku a při výstupu na Kangri Stok ve vl. stanu − po−
platky za tábořiště), vstupné do NP Hemis, permit do údolí
Nubra, permit na Kangri Stok (variantně ubytování v Le−
hu), průvodce, inform. materiály, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (1100 Kč), cestovní pojištění (Al−
penverein apod.), pronájem koní či oslů na přepravu ba−
tohů při treku do Markha Valley

875 10.8.−31.8. 22 dní cena celkem 42 990 Kč

LADAKH−ZANSKAR−KAŠMÍR (Indie)

Treking v oblasti indického Himálaje. Navštívíme oblast Ladakhu a Zanskaru, která je díky množství buddhistických
klášterů nazývaná „malým Tibetem“. Na vesnicích se žije stejným životem jako před několika 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. V této oblasti
podnikneme desetidenní trek Zanskarem z Lamayuru do Padumu. Závěrem navštívíme i oblast Kašmíru s malebným
Šrínagarem, Akce je určena pro zdatnější turisty. Odměnou bude pohyb v nádherné přírodě. Hory, úžasné kaňony, údolí,
přechod sedla ve výšce 5000 m a návštěva klášterů vám připraví skvělé zážitky.

1.−2. den odlet přes Dillí do Lehu (3500 m) − hl. město
Ladakhu ležící za hradbami Himálaje, centrum buddhis−
tické kultury, prohlídka starého města, královský palác,
Tsemo gompa s vyhlídkou na město
3.−4. den aklimatizace před trekem, kláštery v údolí řeky
Indus a v okolí Lehu, Spitok − sídlo hlavního Lamy, Shanti
stupa − obrovská buddhistická stúpa nad městem s krás−
ným výhledem, Tikse − klášter vysoko na skále, Shey −
klášter, zbytky pevnosti, stúpové pole
5. den přejezd busem do Lamayuru (3510 m) − pro−
hlídka 1000 let starého kláštera v úžasné přírodní sce−
nérii
6.−15. den trek oblastí Zanskaru z Lamayuru do Padu−
mu; Lamayuru (3510 m) − sedlo Prinkiti La (3730 m) −

Wanla (3150 m) a prohlídka kláštera − Hanupatta
(3760 m) − sedlo Sisir La (4760 m) − sedlo Bumitse La
(4400 m) − sedlo Sengge La (5000 m) − Stayang
(4450 m) − Lingshed (4000 m) a prohlídka kláštera − sedlo
Hanuma La (4720 m) − Snertse (3860 m) − sedlo Parfi
La (3950 m) − podél řeky Zanskar pokračujeme přes Ha−
numil a Pidmo (3420 m) − Zangla (3500 m), odtud pře−
jezd do Padumu (3570 m) − centrum Zanskaru
16. den dopoledne túra do vesnice Karsha − prohlídka
kláštera, od horní gompy nádherný výhled na celé údolí
a himálajský hřeben, odpoledne prohlídka Padumu − me−
šita, klášter
17. den přejezd džípem údolím řeky Stod, výhled na le−
dovec Darung Drung, sedlo Pensi La (4400 m), okolo

kláštera Rangdum a pod zaledněnou horou Nun Kun
(7077 m) nádherným údolím Suru do Kargilu (2190 m) −
město s již převažujícím muslimským obyvatelstvem, cen−
trum „Malého Baltistánu“, mešita
18. den přejezd džípem malebnou krajinou z Kargilu do
Šrínagaru přes sedlo Zoji La (3529 m), ubytování na
hausbótu
19.−20. den Šrínagar (1600 m) − prohlídka města obklo−
peného horami a jezery, přezdívaného „indické Benátky“,
projížďka loďkou šikárou po jezeře Dal s porosty kvetou−
cích lotosů, výjezd k hindu templu Shankaracharya s nád−
herným výhledem na celý Šrínagar a jezero Dal, mughal−
ské zahrady Nishat a Shalimar, Páteční mešita a mešita
Hazratbal, pevnost Hari Parbat
21.−22. den odlet do Dillí − prohlídka města, Main Bazar,
Červená pevnost (UNESCO), tepna starého města Čandi
Čauk, Páteční mešita (Džami Masdžid) − největší mešita
v Indii, která pojme na 25 000 věřících, odlet z Dillí
a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (taxi,
bus, minibus, džíp, loďka), místní lety Dillí−Leh a Šrína−
gar−Dillí, ubytování (7x turist. hotely − dvoulůžkové poko−
je, 3x ve Šrínagaru na hausbótu, 9x na treku ve vl. stanu),
poplatky za tábořiště, průvodce, inform. materiály, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (1100 Kč), cestovní pojištění
(Alpenverein apod.), pronájem koní či oslů na přepravu
batohů při treku v Zanskaru
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881 7.8.−31.8. 25 dní cena celkem 53 990 Kč

PÁKISTÁN − trek pod K2 a Nanga Parbat

Když slyšíme slovo Pákistán, vybaví se nám informace, které nám poskytují média − vybaví se nám „západní pohled“ na Pá−
kistán, jako na nebezpečnou zemi ovládanou Talibánem, zemi strádající častými bombovými útoky a uzavřeností k ostatnímu
světu. Při návštěvě Pákistánu se tento pohled zcela rozplývá a zjišťujeme, že Pákistánci jsou ti nejpříjemnější a nejpoctivější
lidé, jaké si dokážeme představit. Zjišťujeme, že Pákistán má nejkrásnější horské masívy, nejdelší ledovce na světě, výbornou
kuchyni, ale především zde žijí nesmírně srdeční, přívětiví a pohostinní lidé. Poznáme zemi, kde se zastavil čas, kde ještě
přetrvávají tradiční lidské hodnoty a kde člověk věří člověku.

1.−3. den odlet do Islámábádu, následně přelet do Skar−
du (úžasný zážitek, při přeletu míjíte masív Nanga Par−
batu)
4. den Skardu − hlavní město Baltistanu, horolezecká
základna v nadmořské výšce 2300 m, v Baltistanu pře−
vládá velice konzervativní islám, převážně šíitského
směru, ženy lze na ulici vidět zřídka a celé zahalené, na
severním okraji Skardu se na vysoké skále tyčí pevnost
Karpochu, zajištění povolení pro trek
5. den přejezd džípem do Askole (3050 m) − poslední
vesnice v horách před ledovcem 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, míjíme ledovec Biafo a cesta
vede podél řeky Braldo, 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 sce−
nérie se slavnými Trangotowersi s výhledem na Kathedral
(5866 m) a na Masherbrum (7821 m), kemp Khoburtse
(3990 m)
9.−10. den okolo kempu Urdukas, výhledy na Masher−
brum a masiv Gasherbrumu, cesta z kempu Goro I vede

úchvatnými seskupeními ledovcových věží, míjíme le−
dovce 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 Austena, Vi−
gne a ledovec masívu Gashebrum, čeká nás nezapome−
nutelný výhled na úchvatnou horu K2 (8611 m), kolem
nás budou další velikáni − masív Gasherbrum (Gasher−
brum II − 8035 m, Gasherbrum III −7952 m, Gasherbrum
IV − 7925 m) a Broad Peak (8047 m)
11.−13. den cestou do BC K2 míjíme masív Gasherbrum,
jdeme těsně pod Broad Peakem (8047 m), míjíme BC
Broad Peak a dosahujeme BC K2 (5135 m), pohled na
nejtěžší horu světa, horu hor K2 označovanou tak pro svou
neodolatelnou krásu, tvar a majestátnost, cesta zpět, od−
počinkový den
14.−16. den pochod po ledovci Vigne do Ali Campu
(v případě příznivého počasí do Munir Campu), noční vý−
stup do sedla Gondogoro La (5650 m), východ slunce
nad masívem Gasherbrumu, časným ranním sluncem
ozářená K2, sestup do údolí ledovce Gondogoro, té−
měř celá trasa je jištěna fixními lany, sestup do Hispungu
(4600 m), rezervní den
17.−18. den sestup po ledovci Gondogoro, míjíme nejfo−
togeničtější věž Karakoramu − Laila Peak (6660 m), vý−

885 12.4.−4.5. 23 dní cena celkem 45 990 Kč
886 11.10.−12.11. 23 dní cena celkem 45 990 Kč

Trek okolo MANASLU (Nepál)

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 pětitisí−
cových sedel. Trasa prochází vesničkami s různými etniky až do Nupri, údolí s jasným tibetským vlivem. Nejvyšším
bodem je Larkya Pass (5100 m) 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 rododendrono−
vými lesy do Dharapani a podél Marsyangdi do Bhulbule.

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),
královské město Patan (UNESCO), posvátné místo hin−
duistů Pashupatinath (UNESCO) se spalovacími gháty
na řekou Bagmátí
4.−6. den přejezd do Arughatu (600 m), nástup na trek,
podél řeky Buri Gandaki přes Arkhet Bazar dojdeme do
vesničky Soti Khola (730 m) − poznávání života Gu−
rungů, pokračujeme lesem a okolo vodopádů do ves−
ničky Machha Khola (930 m)
7.−11. den stoupáme podél řeky dále přes Tatopani
(990 m) s teplými prameny − Jagat (1370 m) − Philim
(1570 m) − Dyang (1860 m) − Prok (2090 m) − Namrung
(2540 m) do vesničky Sama (3390 m), cestou přibývá budd−
histických klášterů, výhledy na sev. úbočí hor Manaslu
(8163 m), Himalchuli (7893 m), Ngadichuli (7871 m)
12. den Sama (Ro) − prohlídka vesnice a okolí v oblasti
Nupra, nachází se nedaleko od tibetské hranice, návštěva
tibetského kláštera, horské scenerie a spiritualismus,
relaxace, aklimatizační výšlapy v okolí, možnost výstupu
k Pungyen gompě (3870 m) pod svahy Manaslu ev.
do BC Manaslu

13.−14. den přechod do vesničky Samdo (3690 m), akli−
matizační výstup směrem k sedlu Lajyung Bhanjyang
(5098 m) po trase staré obchodní stezky do Tibetu s vý−
hledy na Manaslu a okolní hory
15. den výstup do tábora Dharamsala (4460 m), odpo−
ledne aklimatizační vycházky do okolí
16. den brzy ráno výstup do sedla Larkya Bhanjyang
(5100 m) − nejvyšší bod na trase, himálajské pano−
rama − Annapurna II (7937 m), Himlung Himal (7126 m),

Gyaji Kung (7030 m) aj. vrcholy, sestup do Bimtangu
(3590 m)
17. den sestup údolím řeky Dudh Kholy přes Karche
(2750 m) a Tilije (2300 m) do Dharapani  (1860 m),
napojení na trek okolo Annapuren
18.−19. den sestup údolím řeky Marsyangdi přes
Chame a Bahundandu do Bhulbule, odsud odjezd bu−
sem na ubytování do Besisaharu
20.−21. den přejezd do Káthmándú − individ. volno, mož−
nost výletu na posvátné místo hinduistů Pashupatinath
(UNESCO) se spalovacími gháty na řekou Bagmátí,
do královského Bhaktapuru (UNESCO), ev. malebného
městečka Kirtipuru
22.−23. den nákupy, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
taxi), ubytování (5x turist. hotel − dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím, 15x v lodžích na treku), permity do ob−
lasti Manaslu a Annapuren, místního průvodce, českého
průvodce, inform. materiály, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti v KTM 40 USD), ces−
tovní pojištění (Alpenverein apod.), případné nosiče
(na den 20 USD − 1 nosič stačí na dvojici, může nést
20 kg)

hledy na Mashebrum (7685 m) a ledovec Mashebrumu,
mění se ráz krajiny, sestupujeme podél zelených rozkvet−
lých svahů do Saicho (3400 m) a Hushe (3250 m), dále
najatým džípem zpět do Skardu − zakončení treku na Mi−
nisterstvu turistiky
19.−21. den přejezd k Raikotbridge, 120 km dlouhým
monumentálním kaňonem, na pravém břehu je Karako−
ram, na levém Himálaj, většina cesty je vysekána ve skal−
naté stěně, která spadá několik set metrů dolů do údolí
divokého Indu a nahoru sahají skalní stěny až tisíc metrů
vysoko, z KKH dále pokračujeme džípem do Tato a pěšky
do místa s nejkrásnějším výhledem na Nanga Parbat
do Fairy Meadows (3300 m), výstup po téměř alpských
loukách plných rozkvetlých květin, procházíme horskou
vesničku Beel, stoupáme podél ledovce Raikot do BC
Nanga Parbat (4000 m), zpět ke KKH
22.−23. den přejezd po Karakoram Highway do Islámá−
bádu (Karakoram Highway, nazývaná někdy osmým di−
vem světa, překonává čtyřtisícová sedla, je dlouhá přes
1000 km, prodírá se údolími dvou velkých řek − Indu
a Hunzy a čtyřmi největšími velehorami světa − Karako−
ramem, Himálajem, Pamírem a Hindukúšem
24.−25. den Islámábád − prohlídka města, Faisalova me−
šita, Pakistan monument u „Zero point“, Aabpara mar−
ket, Rávalpindí − prohlídka města, Forwarachouk, ba−
zary, odlet z Islámábádu a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy + místní let Islámábád−
Skardu (limit − 24 500 Kč), místní dopravu (taxi, bus,
minibus, džíp), ubytování (6x turist. hotel, penzion −
dvoulůžkové pokoje, 16x ve vl. stanu na treku, poplatky
za tábořiště), treking permit pod K2, poplatek za přechod
sedla Gondogoro La, poplatky za mosty, českého průvodce,
povinného místního průvodce, inform. materiály, tričko
Cena nezahrnuje: pákistánské vízum (1000 Kč), poplatky
za nosiče (cca 180 USD na Baltoro treku, 1 nosič na kli−
enta − nese cca 15−20 kg), cestovní pojištění (Alpenve−
rein apod.)
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Trek okolo Annapuren + BC (Nepál)

891 30.3.−26.4. 28 dní cena celkem 46 990 Kč
892 28.9.−25.10. 28 dní cena celkem 46 990 Kč

Cesta do Nepálu patří k nevšedním zážitkům, na které se nezapomíná. Trek je určen pro všechny, kteří hledají nádhernou
přírodu, vysoké hory, zajímavé památky, přívětivé lidi, exotiku a dobrodružství. Na cestu se může vydat každý, kdo má
základní zkušenosti s horami a dobrou fyzickou kondici. Denní délka treku se pohybuje v rozmezí 10−20 km, přičemž
cesta vede po dobrých stezkách horským terénem. Nejprve projdeme tradiční trasu z Bhulbule, budeme stoupat údolím
nad řekou Marsyangdi, přejdeme sedlo Thorung La, sestoupíme do údolí řeky Kali Gandaki a z Jomsomu přejedeme
busem do Tatopani. Odtud vystoupáme do Ghorepani a dále budeme pokračovat trasou do základního tábora Annapuren
a Machhapuchhre. Zpět sestup do Dhampusu. Odtud se vrátíme přes Pokharu do Káthmándú.

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),
královské město Patan (UNESCO)
4. den odjezd autobusem z Káthmándú do Bhulbule
5.−9. den začínáme trek okolo Annapuren; v první části
půjdeme proti toku řeky Marsyangdi po trase Bhulbule −
Jagat − Tal − Dharapani − Chame − Pisang − Manang (3540 m)
− středisko oblasti, nádherné výhledy do oblasti Annapu−
ren, klášter

10.−13. den aklimatizace v okolí Manangu, trasa dále vede
na základnu Thorung Phedi, odtud vystoupíme na sedlo
Thorung La (nejvyšší místo na treku, 5416 m), sestup
do Muktinathu − posvátné místo buddhistů i hinduistů
14.−15. den dále sestup do údolí řeky Kali Gandaki −
jedno z nejhlubších údolí světa, Kagbeni − vstupní brána
do Mustangu, gompa, pokračujeme po proudu řeky
do Jomsomu, přejezd busem do Tatopani
16.−17. den výstup do Ghorepani − rododendronové lesy,
Poon Hill − vyhlídka na Dhaulagiri (8167 m) a do oblasti
Annapuren, přechod do údolí řeky Modi Khola, Taglung

18.−19. den postupně stoupáme nad řekou Modi Khola
do BC Machchapuchhre (3700 m) po trase Chhomrong −
Sinuwa − Bamboo − Dobhan − Himalaya − Deurali − pod
svahy Hiunchuli a Machhapuchhre
20.−21. den nalehko výstup do BC Annapurna (4130 m) −
pastva pro oči, Machhapuchhre (6997 m), Annapurna III
(7555 m), Gangapurna (7454 m), Hiunchuli (6434 m), Anna−
purna South (7219 m), Annapurna I (8091 m), zpět do BC
Machhapuchhre a sestup přes Bamboo do Chhomrongu
22.−23. 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
24. den rezervní 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 Machhapuchhre, vodopád Deví
25.−26. den přejezd do Káthmándú − posvátné místo hin−
duistů Pashupatinath (UNESCO), buddhistická stúpa
Bódnáth (UNESCO)
27.−28. den poslední nákupy, odlet a návrat do ČR
Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (taxi,
bus), ubytování (7x turist. hotel −dvoulůžkové pokoje s pří−
slušenstvím, 18x lodže v horách − dvoulůžkové pokoje),
treking permity do oblasti Annapuren, průvodce, inform.
materiály, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti v KTM 40 USD), ces−
tovní pojištění (Alpenverein apod.)

895 14.5.−8.6. 26 dní cena celkem 73 990 Kč
896 3.9.−28.9. 26 dní cena celkem 73 990 Kč

Dolní a Horní DOLPO (Nepál)

Dolpo je odlehlá vysokohorská oblast v severním Nepálu, pro turisty otevřená teprve od roku 1989. Od samotného
Nepálu je oddělena vysokými průsmyky, a proto je nazývána Bo−yul („Utajená země“). V severní části Dolpa převládá
obyvatelstvo tibetského původu a území je tak kulturně i nábožensky spjato s Tibetem. Velká část oblasti je součástí NP
Shey Phoksundo. Podívejme se tedy do míst, kde se natáčel známý film Karavana a vydejme se ve stopách, kudy kráčel
autor bestselleru Sněžný levhart Peter Matthiessen.

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),
královské město Patan (UNESCO)
4. den odlet do města Nepalgunj při indické hranici, pro−
hlídka města, nocleh
5.−7. den odlet do Juphalu (2475 m), zahájení treku, se−
stup do vesnice Dunai (2140 m), stoupání údolím nad
řekou přes vesnice Kageni − Shyanta − Chhepka a Rechi do
Phoksundo (3600 m) − vstupní brána do Horního Dolpa

8. den aklimatizace u azurového jezera Phoksundo, starý
bonistický klášter, nejvyšší vodopád Nepálu
9.−11. den výstup stezkou nad jezerem s nádhernými
výhledy, přes horské louky a hřebeny pod horou Kanji−
rowa (6612 m), přechod sedla Nangdalo (5110 m), se−
stup do Shey gompy (4160 m) − 800 let starý klášter pod
posvátnou Křišťálovou horou
12.−16. den dále pokračujeme po trase přes sedlo Sela
(5094 m) − Namgung − Sugugaon − sedlo Jyanta Bhan−
jyang (5221 m) − Tokyu − Dhotarap (3944 m) − v okolí
mnoho klášterů

17.−22. den sestup nádherným údolím Tarap Kholy
do oblasti lesů přes Chhyaugar − Khanigaon − Tarakot,
dále podél řeky Thuli Bheri do Dunai a dále do Juphalu,
zakončení treku, rezervní den
23.−24. den − přelet přes Nepalgunj do Káthmándú − do−
končení prohlídky města a okolí, posvátné místo hinduistů
Pashupatinath (UNESCO), buddhistická stúpa Bódnáth
(UNESCO)
25.−26. den poslední nákupy, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní lety Káthmándú
− Nepalgunj a zpět, Nepalgunj − Juphal a zpět, místní dopr−
avu (taxi, bus), ubytování (5x turist. hotel − dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, 18x ve vl. stanech a v lodžích
na treku), treking permity do oblasti Dolního a Horního
Dolpa, vstupy do NP, místního průvodce, českého prů−
vodce, inform. materiály, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti v KTM 40 USD), pří−
padné nosiče, cest. pojištění (Alpenverein apod.)
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905 26.4.−12.5. 17 dní cena celkem 61 990 Kč
906 19.7.−4.8. 17 dní cena celkem 61 990 Kč

MUSTANG (Nepál)

Zájezd do fantastické krajiny kdysi zakázaného království Mustang (Lo). Teprve od roku 1992 je tato oblast zpřístupněna
i turistům. Po prohlídce Káthmándú přeletíme do Pokhary a následně do Jomsomu a odtud vyrazíme na devítitidenní
trek do Mustangu. Využijte jedné z posledních možností zažít Mustang v rámci možností v co nejčistší podobě. Bohužel
ani této oblasti se nevyhnul zvyšující se civilizační tlak. Již v tuto chvíli se buduje na mnoha místech silnice, která
postupně propojí Jomsom s Lo−Manthangem. Toto zapomenuté, tajemné království se tak stane brzy minulostí.

901 6.4.−27.4. 22 dní cena celkem 46 990 Kč
902 5.10.−26.10 22 dní cena celkem 46 990 Kč

Trek pod MT. EVEREST (Nepál)

Klasický trek pod Mount Everest s výstupem na Kala Patar (5545 m) a Gokyo Peak (5360 m). Určeno pro zdatné vyso−
kohorské turisty.

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),
královské město  Patan (UNESCO)
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 (UNESCO), výstup
do Namche Bazaru (středisko Šerpů, 3440 m) − měs−
tečko 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 spatříme vrchol Mt. Everestu
z vyhlídky Everest View a další vrcholy − Lhotse, Nupt−
se, Ama Dablam, 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 (smě−
rem 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, vý−

hledy do okolí a především na nejvyšší horu světa
Mt. Everest, 8850 m)
13.−14. den kolem hřebene Tawoche přes sedlo Cho La
(5420 m) do Gokya, výstup na Gokyo Peak (5360 m),
variantně lehčí cestou zpět a do oblasti Gokya podél řeky
Dudh Kosi
15.−17. den sestup přes Namche Bazar do Lukly; mož−
nost 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 (UNESCO),
buddhistická stúpa Bódnáth (UNESCO), klášter Kópan
20. den výlet do královského města Bhaktapur (UNESCO)
− královský palác, nejvyšší pagoda Njatapola
21.−22. den nákupy, odlet a návrat zpět do ČR
Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (bus,
taxi), místní lety Káthmándú−Lukla−Káthmándú vč. tax,
ubytování (5x turist. hotel − dvoulůžkové pokoje s příslu−
šenstvím, 14x lodže na treku − dvoulůžkové pokoje), tre−
king permit, vstup do NP Sagarmatha, průvodce, inform.
materiály, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti v KTM 40 USD), ces−
tovní pojištění (Alpenverein apod.)

1.−2. den odlet do Káthmándú, ubytování v Thamelu, ulič−
kami starého města na náměstí Durbar (UNESCO)
3.−4. den přelet do Pokhary − promenáda u přehradního
jezera Phewa Tal, další den odlet z Pokhary do Jomsomu
(2710 m), podél řeky Kali Gandaki (jedno z nejhlubších
údolí světa mezi masivy Dhaulagiri a Annapurny) do
Kagbeni (2800 m), gompa
5.−8. den treking v království Mustang (Lo): Kagbeni
(2800 m) − Tangbe (3060 m) − Chhusang (2980 m) −
červené erodované útesy, miniaturní gompa ve skalisku −
Tetang (3050 m) − malebná vesnice s gompou − Chele
(3050 m) − „orlí hnízdo“ − Dajori La (3700 m) − Samar

(3660 m) − v 60. letech sídlo khampských bojovníků −
Bhena La (3838 m) − Yamda La (3860 m) − Syangboche
(3800 m) − Gheling (3570 m) − 2 gompy − Nyi La (4010 m)
− Ghemi (3520 m) − nejdelší mani zídka v Nepálu − Tsa−
rang La (3870 m) − Tsarang (3560 m) − obří čorten, je−
den z nejkrásnějších klášterů v Mustangu, palác se sta−
rou knihovnou
9. den Lo−Manthang (3809 m) − hl. město království
ukryté v hradbách, dochovalé středověké město
(15. stol.), král. palác Mönkhar, chrámy Thubchen
lhakhang a Champa lhakhang, gompy v mnišské části,
vyhlídka z hradeb, ochutnáme čínské pivo

10.−13. den Ghar gompa (4000 m) − nejstarší klášter
v Mustangu (8. stol.) − Mui La (4170 m) − Dhakmar
(3820 m) − zemní pyramidy, červené skalní útesy, skalní
gompa Rangchyung v mohutném kaňonu − dále do Kag−
beni a Jomsomu
14. den odlet z Jomsomu do Pokhary, relaxace u jezera
Phewa Tal, dle zájmu výstup na protilehlý kopec s bud−
dhist. pagodou − vyhlídkové místo na jezero, město a do
nedaleké oblasti Annapuren a Machhapuchhre, ev. k vo−
dopádům Deví
15.−17. den přejezd busem do Káthmándú − dle času
prohlídky památek, buddh. stúpa Swayambhunath
(UNESCO), posvátné místo hinduistů Pashupatinath
(UNESCO) u říčky Bagmátí, individ. volno, nákupy, odlet
a návrat zpět do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (taxi,
bus), místní lety Káthmándú−Pokhara, Pokhara−Jomsom−
Pokhara, ubytování (4x turist. hotel − dvoulůžkové po−
koje s příslušenstvím, 10x lodže na treku − dvoulůžkové
pokoje), speciální permit do království Mustang, permit
pro oblast Annapuren, českého průvodce, místního
povinného průvodce pro Mustang, inform. materiály,
tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti v KTM 40 USD), ces−
tovní pojištění (Alpenverein)
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915 25.1.−16.2. 23 dní cena celkem 52 990 Kč
916 24.1.−15.2.2015 23 dní cena celkem 52 990 Kč

ACONCAGUA (Argentina)

Aconcagua je nejvyšší hora celého amerického kontinentu, celé západní a jižní polokoule a také zřejmě nejvyšší trekin−
gový vrchol světa. Zveme vás na výstup jistě nikoli lehký, ale při dobré fyzické kondici a bude−li nám přízeň počasí
nakloněna, pak jistě dobře zvládnutelný. Program je vytvořen s ohledem na bezpečnou postupnou aklimatizaci. Pro rok
2014 bude aklimatizace provedena při výstupu na horu Cerro Plata. Následný výstup na Aconcaguu se uskuteční klasic−
kou „nejjednodušší“ cestou. Základnou se nám stane město Mendoza, proslulé vinařské centrum na úpatí And. Připi−
jeme si i my skleničkou červeného Malbecu na úspěšný výstup? Výpravy jsou v posledních letech nadprůměrně úspěš−
né. V roce 2012 přivedl průvodce na vrchol 10 klientů a v roce 2013 dalších 9 klientů!

H
o

rs
k

á
 t

u
ri

st
ik

a
 /
 T

re
k

in
g

911 4.1.−25.1.  (1.2.) 22/29 dní cena celkem 54 990/64 990 Kč
912 3.1.−24.1. (31.1.) 2015 22/29 dní cena celkem 54 990/64 990 Kč

KOLUMBIE s trekingem (EKVÁDOR)

Zveme všechny zdatné turisty na jedinečnou cestu Kolumbií. Projedeme velkou část této země křížem krážem a na konci
zájezdu nebudete mít žádnou pochybnost o tom, že Kolumbie je nejkrásnější oblastí Jižní Ameriky. V roce 2011 se
uskutečnil první zájezd do této země a v roce 2013 s vylepšeným programem podruhé. Prodloužení o hory (sopky)
Ekvádoru Vám umožní bez nutnosti aklimatizace zdolat Chimborazo (6310 m), nejvyšší horu světa měřeno od středu
země nebo Cotopaxi (5897 m) se svým ukázkovým kráterem! Nejzdatnější z Vás si jistě troufnou na obě dvě! Celé toto
rozšíření Vás vyjde na méně než třetinu ve srovnání se samostatným zájezdem do Ekvádoru a navíc bez nutnosti aklima−
tizace! Pokud by někdo velmi stál o prodloužení v Ekvádoru, ale 4 týdny dovolené jsou pro něho nedosažitelné, může
přiletět do Bogoty o týden později a vynechat tím první část zájezdu. Účast na treku v Sierra Nevada del Cocuy je ale
z důvodu aklimatizace absolutně nutná!

1.−3. den odlet do Bogoty, hl. města Kolumbie, slavné
a nyní již bezkonkurenční Muzeum zlata, koloniální bu−
dovy, chrámy, aklimatizace ve výšce nad 2600 m a výlet
pěšky nebo lanovkou na Cerro de Monserrate (3152 m),
výlet do městečka Zipaquirá s jedinečnou katedrálou ze
soli
4.−5. den Zona Cafetera − asi nejmalebnější část Kolum−
bie a oblast pěstování té nejlepší kávy na světě, okolí města
Armenie, příjemné Salento, návštěva kávové plantáže,
Valle de Cocora − půldenní trek nádhernou krajinou vos−
kových palem a poté tropickým lesem k ráji kolibříků −
přírodní rezervaci Acaime
6.−8. den třídenní trek v NP Los Nevados s možným vý−
stupem k ledovci činné sopky Nevado Tolima (5215 m),
vystoupíme do výšky téměř pěti tisíc metrů a aklimati−
začně dvakrát přespíme na turistické farmě o kilometr níže

9.−10. den návrat do Salenta, přejezd do Pereiry a výlet
do Manizales, přírodní rezervace Recinto de Pensami−
ento − kolibříci, motýli, orchideje, Chipre − malebná čtvrť
s krásnými výhledy a bizarním monumentem „kolonizá−
torů“, přejezd přes Bogotu do Guicánu
11.−17. den sedmidenní trek v pohádkově nádherném
pohoří Sierra Nevada del Cocuy, možnost výstupu na
nejvyšší horu Ritacuba Blanco (5330 m), budeme se
pohybovat v nádherném vysokohorském terénu, značná
část treku se nachází ve výšce nad 4000 m, na což ale již
budeme dobře zaklimatizováni, celá oblast je nyní bez−
pečná pod vládní kontrolou, kolem sebe budeme mít
spoustu pětitisícových vrcholů, starčekové háje, zasně−
žená sněhová pole a průzračná jezera, jednoznačně jeden
z nejkrásnějších treků tohoto světa, přitom dosud téměř
liduprázdný

18.−20. den historická městečka a adrenalinové centrum
San Gil, pro každého něco v srdci Kolumbie, krátké ná−
vštěvy až neskutečně malebných koloniálních skvostů −
Barichary a Villy de Leiva, alternativně místo Villa de
Leivy volný den s možností raftingu či jiných dobrodruž−
ných sportů v okolí San Gil
21.−22. den návrat do Bogoty a odlet zpět do ČR nebo
přelet do Quita, hl. města Ekvádoru

Možnost prodloužení − EKVÁDOR

22.−27. den pokus o výstup na Chimborazo (6310 m)
a na Cotopaxi (5890 m), zvolíme klasické výstupové cesty,
a pokud nám bude počasí přát, můžeme se pokusit vy−
stoupit na oba vrcholy, prohlídka krásného centra metro−
pole Quita, relax v termálech Baňos, zájemcům pouze o vý−
stup na jeden z vrcholů navrhneme alternativní program
28.−29. den odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit u Kolumbie −
25 000 Kč, u Kolumbie−Ekvádor − 29 000 Kč), místní do−
pravu (bus, minibus, taxi), let Bogota−Quito (prodloužení
Ekvádor), ubytování (turist. hotely a penziony, při trecích
ve vl. stanu), českého průvodce, dle potřeby místní prů−
vodce, inform. materiály, tričko
Sleva: 3 000 Kč při zahájení akce o týden později
Cena nezahrnuje: platby za výstupy na Chimborazo nebo
Cotopaxi, od prosince roku 2012 jsou tyto výstupy povo−
leny pouze s místním akreditovaným průvodcem, ceny
z roku 2013 − 180 USD za Chimborazo a 200 USD za Co−
topaxi (ceny zahrnují dopravu, stravu, průvodce a hlavně
i veškeré zapůjčené věci − duplexy, mačky, úvazek, návle−
ky, cepín), cestovní pojištění (Alpenverein apod.)

1.−2. den odlet do Mendozy
3. den nákup proviantu, přeprava do ski resortu Valleci−
tos (2970 m) a výstup do Las Veguitas (3220 m)
4.−9. den aklimatizační výstupy s noclehy v Piedra Grande
(3565 m) a v základním táboru Cerro Plata − Salto del
Agua (4210 m), přesun do La Hoyada (4556 m), pokus
o výstup na trekingový vrchol Cerro Plata (6000 m)
10.−11. den sestup do Vallecitos a přesun do Mendozy,
nákup potravin, zajištění povolení pro výstup na Aconca−
guu
12.−13. den odjezd z Mendozy a výjezd k inckým lázním
a přírodnímu divu Puente del Inca (2720 m), sice se zde
už nevykoupeme, ale i pouhý pohled je silným zážitkem,
přechod do tábořiště Confluencia (3410 m), celodenní
pochod do základního tábora Plaza de Mulas (4300 m)
14.−16. den postupné přesouvání se do vyšších táborů −
tábořiště Canada (5050 m), Nido de Condores (5560 m)
a Berlin (5930 m), za pěkného počasí se vždy po posta−
vení stanů podíváme ještě o kousek výše pro zlepšení
aklimatizace, v opačném případě budeme šetřit síly ve
stanech
17.−19. den pokus o výstup na Aconcaguu (6962 m)
a sestup do základního tábora, při dodržení výše popsa−

ného postupu bude každý, kdo má jen trochu dispozice,
bezpečně aklimatizovaný na to, aby se mohl pokusit
o výstup
20.−21. den sestup ze základního tábora do Puente del
Inca a následně návrat do Mendozy, v případě dřívějšího
návratu dle domluvy fakultativní program v okolí Mendozy
22.−23. den odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit − 27 000 Kč),
místní dopravu (bus, taxi), ubytování (3x turist. hostely,
tábořiště, kempy), kompletní organizaci a zajištění akce,
průvodce, inform. materiály, tričko
Cena nezahrnuje: povolení k výstupu (cca 500 USD v r.
2013), ev. pronájem mul, případný dodatečný program,
cestovní pojištění (Alpenverein apod.)
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MT. KEŇA−KILIMANDŽÁRO−Safari
(Keňa, Tanzánie)

921 2.2.−21.2. (23.2.) 20/22 dní cena celkem 80 990 Kč/93 980 Kč
922 30.6.−19.7. (21.7.) 20/22 dní cena celkem 80 990 Kč/93 980 Kč
923 1.2.−20.2. (22.2.) 2015 20/22 dní cena celkem 80 990 Kč/93 980 Kč

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. Unikátní odvěký souboj lovce a kořisti, tisícihlavá stáda pakoňů
a zeber, kteří migrují z parku Serengeti do Masai Mara. Jejich cestování nezabrání ani stálé útoky lvů, ani řeky plné
krokodýlů. Někde v trávě nebo na stromě číhá leopard, gepardi se zase povalují na ve stínu osamocených stromů, které
se tu a tam vyskytují na rozsáhlých pláních Masai Mara. Na březích se vyhřívají krokodýli, na obloze krouží supi a ukazují
místo posledního souboje. Na místě jsou už hyeny a svádějí souboj se supy o každý kus kořisti. Někde v trávě ve stínech
se povalují lvi, sem tam se v trávě mihne mazaný šakal, majestátné žirafy nelze přehlédnout, sloni pomalu a bezstarostně
kráčejí savanou. Mezi tím vším vystoupíme na Mt. Keňu a Kilimandžáro.

1.−3. den odlet do Nairobi, přejezd do vesnice Longo−
not, cestou vyhlídka na Great Rift Valley (Velkou příko−
povou propadlinu), návštěva NP Longonot − výstup na
vulkán Mt. Longonot (2777 m), možnost treku po okraji
kráteru, ve kterém se přes den schovávají levharti (pokud
budeme mít štěstí, spatříme některého i my), výhled na
jezero Naivasha, v savaně možnost spatřit žirafy, zebry,
gazely, antilopy, v porostu zajímavé keřové „flétnové“
akácie“, NP Hell’s Gate − jediný keňský park, kde se mů−
žete pohybovat pěšky nebo na kole, hojně k vidění žirafy,
gazely, antilopy, šakali, hyeny, opice, skalní damani, ze−
bry, buvoli, supi a mnoho tropického ptactva, návštěva
Elsamere − dům a muzeum Joy a George Adamsonových,
procházka po břehu jezera Naivasha
4. den NP Nakuru − jedno z nejlepších míst na pozoro−
vání ptactva v Keni, na jezeře plameňáci, pelikáni, čápi
marabu aj, v savaně množství zvířat − nosorožci dvou−
rozí, gazely, antilopy, bůvoli, zebry, žirafy, v lese paviáni
babuin, na skalách damani, návrat do Nairobi
5.−8. den přejezd pod Mount Keňu (UNESCO) − čtyřdenní
trek na nejkrásnější hoře a druhé nejvyšší hoře Afriky,
nahoru půjdeme cestou Naromuru, projdeme několika ve−
getačními pásmy, deštným pralesem, bambusovým le−
sem se stezkami od buvolů a slonů, vřesovištěm s močá−
ly, loukami s rozsáhlými porosty bizarních gigantických
rostlin starčeků a lobélií, cestou potkáme opice, skalní
damany, vystoupíme na třetí nejvyšší vrchol masívu −
Lenanu (4985 m), který je dostupný pro běžné turisty,
hlavní vrcholy Batian (5199 m) a Nelion (5189 m) jsou
dosažitelné jen pro zkušené horolezce, pozorování vý−

chodu slunce z vrcholu, pestrá hra barev a stínů, zážitek,
na který se nezapomíná, sestup cestou Sirimon k bráně
parku, návrat do Nairobi, večer oslava výstupu na Mount
Keňu ve stylové keňské restauraci s výtečnou svahilskou
kuchyní (ev. restaurace Carnivore s ochutnávkou divo−
činy − krokodýl, pštros, buvol, ...)
9.−10. den přejezd do NP Masai Mara − skvost africké
přírody, v autě s odklápěcí střechou se budeme potulo−
vat po pláních parku a fotografovat divoká zvířata, v sa−
vaně můžeme vidět lvy, gepardy, levharty, slony, žirafy,
antilopy, gazely, zebry, pštrosy, supy, čápy marabu aj.,
dle situace navštívíme řeku Maru v místě zvaném „hippo
pool“ s početnou populací hrochů a krokodýlů, v poros−
tech okolo řeky možnost vidět opice, návštěva masajské
vesnice s poznáním života těchto původních obyvatel ob−
lasti Masai Mara, návrat do Nairobi
11. den přejezd do Tanzánie, přes Arušu do Moshi − pro−
hlídka města pod Kilimandžárem, hinduistický chrám,
mešita, krámky s typickými dřevořezbami (umění Ma−
konde)
12.−16. den odjezd k bráně Marangu (1900 m), začátek
pětidenního treku v NP Kilimandžáro (UNESCO) − zač−
neme výstupem deštným pralesem (podobná vegetační
pásma jako na Mt. Keni) k Mandara Hut (2700 m), vy−
cházka k Maudi kráteru, přejdeme přes pásmo vřesu
a močálů kolem druhého nejvyššího vrcholu „Kili“
Mawenzi (5149 m) do alpinské zóny na Horombo Hut
(3700 m), dále výstup na Kibo Hut (4700 m), noční vý−
stup kolem jeskyně Hanse Mayera a přes Gilmans point
(5681 m) na nejvyšší vrchol masívu Kilimandžára − Kibo

(Uhuru Peak, 5895 m), jeden z nejkrásnějších východů
slunce na zeměkouli, zbytky ledovců, výhledy na Ma−
wenzi a Mt. Meru, sestup zpět k Marangu gate, zastávka
u mohutných baobabů, Moshi − večeře s předáním certi−
fikátů o dosažení vrcholu Kilimandžára
17. den přejezd do města Aruša − město safari a hor−
ských treků, kávové plantáže, cestou návštěva NP Aruša
pod majestátní sopkou Mount Meru (4566 m, druhá nej−
vyšší hora Tanzanie), pohled do kráteru Ngurdoto pře−
zdívaného „Malé Ngorongoro“, Momella Lakes, vedle
řady zvířat můžeme vidět i opice guerézy
18.−20. den přejezd zpět do Nairobi − prohlídka města,
náměstí City Square a Parlament, mešita, možnost na−
vštívit hadí park a akvárium, pro milovníky historie je vel−
kým lákadlem nairobské národní muzeum, nákup posled−
ních suvenýrů, odlet a návrat do ČR

Možnost prodloužení ZANZIBAR
18.−22. den odlet z Aruši na „ostrov koření“ exotický
Zanzibar − prohlídka kamenného města Zanzibar Town
(UNESCO) − městský palác a muzeum (budova byla síd−
lem vládců Zanzibaru), stará arabská pevnost, typické
domy s balkony, úzké uličky, anglikánská katedrála, dům
Davida Livingstona, krámky s typickými dřevořezbami
(umění Makonde), výlet na pláž a do zahrady koření (po−
znáte kardamom, vanilku, muškátový oříšek, skořicov−
ník, hřebíček, kurkumu, zázvor?), fakul. výlet na Prison
Island (pláže, obří želvy), odlet přes Nairobi a návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy, místní dopravu (taxi,
matatu, shuttle bus, safari auto s odklápěcí střechou),
ubytování (9x turist. hotely a penziony − dvoulůžkové
pokoje většinou s příslušenstvím, občas se snídaní, 7x
ve vícelůžkových chatách a chatičkách na horách, 1x
v postavených stanech se soc. zařízením v NP Masai
Mara), vstupy do NP, trekking permity a záchranářské
poplatky na Mount Keni a Kilimandžáru, certifikát o dosa−
žení vrcholu, průvodce, místní průvodce, inform. materi−
ály, tričko
Cena zahrnuje (Zanzibar): místní lety Aruša−Zanzibar
a Zanzibar−Nairobi vč. tax, ubytování (3x turist. hotel −
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), dopravu (minivan,
taxi), průvodce (od 4 zájemců)
Cena nezahrnuje: keňské vízum (na letišti 50 USD),
tanzánské vízum (na hranici 50 USD), stravování při vý−
stupu na Kilimandžáro (cca 120−150 USD), nosiče
(na Mt. Keni a Kili − cca 10−15 USD/den, cestovní pojiš−
tění (Alpenverein apod.)
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Národní parky a moře ČERNÉ HORY

KORSIKA (Francie)

941 6.6.−15.6. 10 dní cena celkem 12 990 Kč
942 27.6.−6.7. 10 dní cena celkem 13 990 Kč
943 22.8.−31.8. 10 dní cena celkem 12 990 Kč
944 29.8.−7.9. 10 dní cena celkem 12 990 Kč

Desetidenní poznávací zájezd s lehkou turistikou. Ostrov Korsika, jehož nejkrásnější subtropická příroda nabízí nejen
azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých
pinií a korkových dubů.

1.−2. den odjezd z ČR, nočním trajektem z Itálie do Bastie
na Korsice (plavba 8 hod.), odpoledne odjezd překrásným
hornatým vnitrozemím do Vizzavony, příjemná túra s kou−
páním v horách v Anglických kaskádách, přejezd do Corte,
ubytování v hotelu (2 noci se snídaní na stejném místě),
v příp. denního trajektu se bude odpolední turistika ode−
hrávat v překrásném údolí Tavignana, večerní život v Corte
3. den po snídani krátký přejezd do Tattone, lehká turis−
tika k salaším Tolla s báječným koupáním, pro zájemce
pohodová turistika k nejhezčím kaskádám Korsiky na řece
Manganello, nejzdatnější mají možnost výstupu na cha−
tu Pietra Piana pod mohutným více než 2500 metrů vy−
sokým Monte Rotondo, návrat do Corte − prohlídka města
4. den brzy ráno přejezd majestátným kaňonem řeky
Golo do soutěsky Spelunca, jedné z nejznámějších atrakcí
ostrova, pohodová turistika s možností koupání v kaská−
dách, krátce zastavíme ve vyhlášeném letovisku Porto,
cestou navštívíme bizarní skály Calanche, po krátké pro−
cházce touto pastvou pro oči, kde barevné skalní útvary
ostře kontrastují s azurovou hladinou moře se přesu−
neme do zátoky  Valinco u Propriana, pozdě veče ubyto−
vání v kempu v jednoduchých bungalovech (5 nocí)
5. den koupání a pobyt u moře, pro zájemce krátká
návštěva nedalekého proslulého naleziště prehistorické
kultury Filitosa s mnoha menhiry a večerní návštěva ne−
dalekého městečka Propriano
6. den středně náročná turistika v oblasti Zonzy − vrchol
Monte Calva (1377 m) s excelentní vyhlídkou, vodo−
pád tzv. „čůrající kohoutek“, odpoledne koupání v moři
7. den výlet do vyhlášeného Bonifacia − prohlídka města,
které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším po−
zoruhodnostem Evropy, pro zájemce nádherná projížďka

lodí pod skalnatými útesy (cca 12 Euro na os.), pohodová
turistika po pobřežních útesech s překrásnými výhledy
na město na skalách, až k majáku na písčitou pláž u ost−
růvku St. Antoine (tam i zpět asi 12 km), návrat navečer
8. den ráno pohodová turistika pod siluetou skalních
věží Bavella ke skalnímu oknu Trou de la Bombe, pro
zájemce s výstupem na Punta Velaco (1483 m) s fantas−
tickým výhledem na východní i západní pobřeží Korsiky,
odpoledne se stihneme ještě vykoupat v moři
9.−10. den brzy ráno do Bastie − prohlídka přístavního
města, poslední nákupy dárků, odpoledním trajektem
plavba do Itálie, návrat do ČR

Cena zahrnuje: dopravu klimat. autobusem, trajekty, vstupní
a výstupní poplatek, pobytovou taxu, 5x ubytování v jedno−
duchých bungalovech, 2x v hotelu v Corte se snídaní, po−
vlečení, vedoucí zájezdu, inform. materiály, cest. pojištění
Poznámka: vratná kauce na bungalov − 30 Euro/os; u ter−
mínů 27.6.−6.7. a 22.8.−31.8. budou všechny noclehy
v jednoduchých bungalovech v kempu u moře v zátoce
u města Propriano, v programu dojde k vypuštění Manga−
nello kaskád, ale přibudou nová místa, zbytek programu
bude příslušným způsobem upraven tak, že všechny vý−
lety budou realizovány z daného místa.
Příplatek: neobsazené lůžko: 1. termín 3 500 Kč, 2. ter−
mín 5 200 Kč, 3. a 4. termín 4 000 Kč; 5x česká večeře
(4.−8. den) za 580Kč, u zájezdu v termínech 27.6.−6.7.
a 22.8.−31.8. 6x česká večeře (3.−8. den) za 700Kč
Nástupní místa: Pardubice, Hr. Králové, Poděbrady,
Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava
Svozy do Brna: Ostrava, Frýdek−Místek, Nový Jičín, Lip−
ník nad Bečvou, Olomouc, Prostějov

Poznávací zájezd s pěší turistikou s několika variantami obtížnosti. Tento program se stal v minulých sezónách HITEM č. 1.
Jak v hotelové, tak i ve stanové variantě byl zcela vyprodán. Přes Srbsko jsou již silnice dávno opravené a tak se můžeme
mnohem jednodušeji podívat do země, která se již před lety stala rezervací UNESCO. Až ji spatříte, přesvědčíte se, že Černá
Hora je nejkrásnější částí Jadranu. Během putování poznáte čtyři národní parky, rozeklané štíty Durmitoru, překrásná
pobřeží, historická města, panenskou přírodu  černohorsko−albánského pomezí v okolí Skadarského jezera.

931 27.6.−6.7. 10 dní  cena 13 590/8 988 Kč
932 15.8.−24.8. 10 dní cena 13 590/8 988 Kč
933 29.8.−7.9. 10 dní cena 13 290/8 988 Kč

1.−2. den odjezd z ČR v dopoledních hodinách, noční
přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Černé
Hory, setkání s orientem v černohorském městě Plevlja,
Gazi Husein − pašova mešita s nejvyšším minaretem bý−
valé Jugoslávie, procházka k unikátnímu klášteru Svaté
trojice z 12. stol., přejezd do pohoří Durmitor (UNESCO)
přes monumentální most v kaňonu řeky Tary, nocleh a ve−
čeře v hotelu v horském středisku Žabljak, nebo ubyto−
vání v apartmánech nedaleko východiště túr do hor (3 noci
na stejném místě)
3. den lehčí varianta − túra k jezerům Crno jezero,
Zminje jezero a Jablan jezero, náročnější varianta Cr−
vena Greda (2164 m)
4. den lehčí varianta − dopoledne skalní vyvýšenina Ću−
rovac s výhledem do kaňonu řeky Tary, odpoledne la−
novkou na Savin Kuk (2313 m), náročná varianta pro
nejzdatnější − možnost výstupu na nejvyšší horu Durmi−
toru − kamennou pyramidu Bobotov Kuk (2522 m),
odkud je vidět Černá Hora jako na dlani, pro zájemce al−
ternativně možnost raftingu na řece Tara (cca 45 EUR

včetně pikniku), jeden ze dnů (3. nebo 4.) společná ve−
čeře pro klienty ubytované v apartmánech − jehně nebo
pstruh, salát, víno, rakije (v ceně zájezdu)
5. den ráno po snídani, pastva pro oči − kaňon řeky Tara
(UNESCO), průjezd nejdelším a nejhlubším kaňonem Ev−
ropy (až 1300 m hluboký), krátký přejezd do NP Biograd−
ska Gora se stejnojmenným jezerem ve výšce 1094 m,
které je považováno za nejkrásnější jezero na Balkáně,
v okolí jezera se nachází jeden ze tří největších pralesů
Evropy, možnost turistických vycházek od nejjednoduš−
ších v okolí jezera, přejezd k moři divokým kaňonem řeky
Morača, ubytování v hotelu/apartmánech u moře
na Budvanské riviéře (4 noci v jednom místě), večer pro−
hlídka historického centra Budvy s hradbami z 15. stol.,
poté noční život v Budvě, návrat pozdě večer
6. den půldenní výlet do kaňonu řeky Cijevny, procházka
nebo túra kaňonem, koupání v řece, krátký přejezd do NP
Skadarské jezero, které je obklopené vysokými horami
na černohorsko−albánském pomezí − rezervace vodního
ptactva, pelikán, kormorán, čajka, atd., desítky druhů ryb,

fakult. možnost projížďky po jezeře s koupáním a ochut−
návka vynikajících pečených ryb v originální rybářské
krčmě na skále
7. den cesta vede desítkami serpentin a množstvím pa−
noramatických vyhlídek na celou Boku Kotorskou, která
je nejkrásnějším zálivem ve Středomoří zastávka, za−
stávka v Njeguši (rodný dům černohorského vladyky Nje−
goše s muzeem), sušárna vyhlášeného njegušského
pršutu (šunky), pro zájemce za příplatek ochutnávka vy−
nikajícího pršutu a sýra, dále přes pohoří NP Lovčen
do slavné Cetinje, města, které bylo po staletí pro svoji
nedostupnost hlavním městem Černé Hory a centrem ná−
boženského života, možnost výjezdu pod Jezerský vrch
s návštěvou mauzolea slavného černohorského vladyky
Petra II. Petroviče Njegoše
8. den dopoledne návštěva Kotoru (UNESCO), jednoho
z nejlépe zachovaných středověkých měst s dobovou stře−
domořskou atmosférou, možnost výstupu po hradbách
až k pevnosti sv. Ivana do výšky 260 m po 1426 starých
schodech s úchvatnými výhledy na město a Kotorský zá−
liv, odpoledne koupání a relaxace u moře
9.−10. den odjezd do přístavu v Tivatu, pro zájemce fa−
kult. lodní výlet po Boce Kotorské, výstup na ostrov Go−
spa od Škrpjela, prohlídka starodávného městečka Pr−
čanj s možností koupání, poté lodí do kdysi slavného
města námořníků Perastu, plavba celou Bokou Kotorskou
do rybářského městečka Rose s možností koupání a fish−
piknikem, poté plavba kolem nejzelenějšího města na Jad−
ranu Herceg Novi se středověkými pevnostmi, odjezd
z Igala přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko do ČR,
předpokládaný příjezd v podvečerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu klimat. busem (3500 km),
7x ubytování s polopenzí v hotelu nebo v hotelovém či
apartmánovém komplexu ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím nebo levnější varianta − 3x ve dvou−
čtyřlůžkových pokojích v privátních domech v Žabljaku
a 4x v apartmánech ve dvou−čtyřlůžkových pokojích
u moře s vlastní stravou (za příplatek 1222 Kč  dvoulůž−
kový pokoj po celou dobu),  pobytovou taxu, vedoucí
zájezdu,  inform. materiály, cestovní pojištění
Cena nezahrnuje: 1x večeři − porce pečeného jehněte nebo
pstruh se salátem, víno a rakije za cca 10 Euro (platí pro
levnější variantu, při doplacení polopenze je její součástí)
Příplatek: jednolůžkový pokoj v hotelu − 1900 Kč, dvou−
lůžkový pokoj u levnější varianty − 1222 Kč/os., 7x místní
polopenze u levnější varianty − 1333 Kč
Nástupní místa: Pardubice, Hr. Králové, Poděbrady,  Pra−
ha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava
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a na ostrůvku zachovalou pevnost Aliho Paši Tepelenského,
na nocleh se přesuneme do malebného města Gjirokastra
7. den ráno prohlídka Gjirokastry, památkové rezervace s bo−
hatým historickým centrem: pevnost s muzeem vojenství
a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografické mu−
zeum, kde se narodil Enver Hoxha, následuje přejezd do ar−
cheologického areálu v Butrintu, procházka mezi zachova−
lými antickými objekty, která je doprovázena vůní eukalyptu
a švitořením cvrčků, a nově vybudovaným špičkovým mu−
zeem, odpoledne návštěva přímořského letoviska Saranda,
srdce jižního pobřeží, perly Albánské riviéry, procházka
po promenádě lemované datlovými palmami a oleandry, po−
slední zastávkou bude vyvěračka Modré oko − výjimečný pod−
zemní pramen ostře syté (uprostřed) a ostře modravé
(u okrajů) barvy, návrat do hotelu
8. den tento den se budeme přesouvat klikatým údolím
řeky Vjose, navštívíme Permet − malebné městečko ležící
v krásné krajině obklopené velehorami, turistická vycházka
do vesnice Kamnik poblíž prehistorické lokality, večer se
ubytujeme v hotelu ve vesničce proslulé svým středověkým
kostelíkem s překrásnými freskami
9. den dopoledne navštívíme město Korca zvané albánská
„Paříž“, centrum albánského národního obrození s nejstarší
školou a rozsáhlým muzeem středověkého umění a pravo−
slavnou metropolí Voskopoja, kde se nachází významný
pravoslavný klášter a několik pravoslavných chrámů, odpo−
ledne turistika v NP Drenove − od uhelných dolů si vyšláp−
neme k unikátním skalním útvarům, nocleh opět ve ves−
ničce Mborja nedaleko Korče
10. den přejezd k Ohridskému „moři“− jedno z nejstar−
ších jezer na naší planetě (spolu s Bajkalem, Titicacou
a Tanganikou), obklopeno horami v průzračné čistotě, svět
přírody, beroucí dech i proslulým světoběžníkům,  dopo−
ledne návštěva vykopávek s antickými mozaikami v ry−
bářské vesničce Lin, která se nachází na břehu Ohridského
jezera, následuje relax a koupání v jezeře s konzumací
věhlasných „koránů“ (ohridských pstruhů), po obědě pře−
jezd do Ohridu (UNESCO) v Makedonii, prohlídka města
s návštěvou významných chrámů z dob učedníků sv. Cy−
rila a Metoděje, nocleh v hotelu na břehu jezera v maleb−
ném NP Mavrovo
11.−12. den ráno návštěva Tetova − prohlídka slavné Pestré
mešity (Šarena Džamija), turistika na Popově Šapce v Šar
Planině − horský masiv s téměř čtyřmi desítkami ledovco−
vých jezer a s nesčetnými přírodními krásami v obrovském
moři pastvin posetém tisícihlavými stády ovcí, které jsou
hlídány typickým makedonským pasteveckým plemenem
Šarplaninec, odpoledne přejezd   přes Srbsko, Maďarsko
a Slovensko a návrat do ČR

Cena zahrnuje: dopravu klimat. busem, plavbu po řece
Drin, 9x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu
ve dvoulůžkových pokojích, 9x polopenzi, pobytovou taxu,
vedoucí zájezdu, inform. materiály, cestovní pojištění
Příplatek: jednolůžkový pokoj − 2900 Kč
Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady,
Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava

ALBÁNIE−ČERNÁ HORA−
−KOSOVO−MAKEDONIE

Vydejte se s námi na putování krajinou, která se doposud otevírá ve své drsné upřímnosti i kouzelné kráse balkánských
světů všem, kteří jsou ochotni přijmout její ryzí duši takovou, jaká ve své čisté podstatě je. Tvář krajiny je zvrásněna
tajuplnou minulostí sahající do pradávných dob bronzových, utvářena tisíciletí potomky balkánských hrdinů čelících
nájezdům Řeků, Římanů, Bulharů i Turků, jež všichni nechali své stopy navždy v dějinách albánského lidu. „Ochutnáme“
divokou směsici křesťanství a islámu, spatříme až neuvěřitelné kontrasty dob dávno i nedávno minulých. Projdeme
malebná horská údolí v blízkosti majestátných horských štítů, nahlédneme do obyčejného života balkánského venkova,
kde hodnoty žití stále zůstávají na svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou.

951 22.7.−2.8. 12 dní cena celkem 15 990 Kč

uprostřed překrásné a fascinující krajiny, odpoledne návš−
těva pozůstatků rozsáhlé pevnosti Rozafat − pevnost s mo−
hutnými zdmi a překrásným výhledem na okolí na soutoku
tří řek u Skadaru (Shkodra) je i připomínkou legendy o sta−
tečné ženě, jejíž jméno pevnost nese, nocleh ve městě
5. den putování rovinatou střední Albánií s význačnými stře−
disky albánské historie, po zastávce v Lezhe, kde je pohřben
albánský národní hrdina Skanderbeg, navštívíme jeho hrad−
ní baštu v městečku Kruje, v pevnosti se nachází muzeum
dějin bojů proti Osmanské říši a jedno z nejlepších albán−
ských etnografických muzeí, v přístavním městě Drač (Dur−
res), které se nacházelo na Via Egnatia (stará římská cesta
spojující Jadranské moře s Cařihradem) si prohlédneme
městské hradby z dob byzantské říše a monumentální amfi−
teátr ze 2. stol., odpoledne navštívíme Berat − nejstarší a nej−
krásnější albánské město s byzantsko−slovanskou citadelou
a starobylými mešitami a kostely v dolním městě, nocleh
6. den cestou k moři navštívíme Apollonii se zbytky staro−
věkého korintského města s chrámem boha Apollóna a pra−
voslavným klášterem Panny Marie, po příjezdu k moři a krátké
koupeli nás čeká Albánská riviéra, nejprve vyjedeme do prů−
smyku Llogare (1058 m), pokračujeme do malebné řecké
vesničky Dhermi s kostelíky, dále projedeme krajem zem−
ních pyramid a zpívajících cikád až k Himare, přímořskému
letovisku se zbytky pevnosti Aliho Paši, v Palermském zá−
livu nedaleko Qepara shlédneme ponorkovou základnu

1.−2. den odjezd z ČR, tranzit přes Maďarsko a Srbsko
do Černé Hory, dopoledne turistika v tajemných Prokle−
tých horách (Prokletije) v okolí Plavského jezera na černo−
horsko−albánském pomezí, nocleh v podhorském měs−
tečku na úpatí pohoří Visitoru
3. den přejezd do oblasti Metohije (západní Kosovo), ná−
vštěva městečka Pec, případně rozsáhlého komplexu Pec−
ského patriarchátu, ve středověku sídla hlavy srbské pravo−
slavné církve, podél úpatí tajemných Prokletých hor se pře−
suneme do Dečanského monastýru − největší dochované
sakrální stavbě středověkého Srbska s nejrozsáhlejším cyk−
lem fresek na celém Balkáně (několik tisíc kompozic), ma−
lebné kosovské město Prizren na severních svazích Šar Pla−
niny s bohatou tureckou čtvrtí (po Sarajevu nejzachovalejší
muslimské město na Balkáně), přejezd na území Albánie,
nocleh v zapomenutém středisku Bajram Curri, městečku
se snad nejkrásnější polohou z albánských měst, s kulisou
horského velikánu Jezerca (2693 m), do severovýchodní
části Albánie donedávna nevedly žádné cesty (silnice z Ko−
sova byla postavena před 5 lety a trajekt směrem na Skadar
jezdí pouze jednou denně tam a zpět), jedná se o nejchudší
část země, kde se čas zastavil ještě v dobách Envera Hodži
4. den velmi brzké vstávání (v 5 hod.), plavba po majestátní
řece Drin z Fierze do Komanu, která je považována za jednu
z nejkrásnějších vodních cest na světě, s mnoha zátokami,
strmými útesy a s vodopády dosahujícími závratných výšek,

Pozor na dlouhý přejezd na začátku i konci zájezdu − zvažte,
zda jste dostatečně odolní.

Cena zahrnuje: dopravu klimat. busem (5000 km),
6x ubytování v původním „skromném“ hotelu ukrajin−
ského standardu s polopenzí, 4x tranzitní ubytování
se snídaní (vše dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
vedoucí zájezdu, inform. materiály, cestovní pojištění
Příplatek: jednolůžkový pokoj − 3 000 Kč.
Nástupní místa: Pardubice, Hr. Králové, Poděbrady, Pra−
ha, Jihlava, Brno, (Olomouc a Český Těšín − pouze ná−
stup, výstup Brno)1.−2. den odjezd z ČR, přejezd Polska a pozdě večer příjezd

na Ukrajinu, nocleh v historickém Lvově (UNESCO) − dopo−
lední krátká návštěva historického centra, v poledne odjezd
a večerní přejezd na ubytování v oblasti Vinnica
3. den přejezd stepní Ukrajinou si zpestříme odpolední
prohlídkou přístavní Oděsy s Potěmkinovým schodištěm,
budovou Opery, dlouhými bulváry a nevynecháme ani její
noční život, nočním přejezdem dorazíme na Krym
4. den hlavní město krymského poloostrova Simferopol −
krátká prohlídka, dále se přesuneme protáhnout pod Dolgo−
rukovskou Jajlu a se zájemci vyšlápneme k Červené jes−
kyni, přejezd na ubytování k moři
5. den návštěva „velké“ Jalty s bývalou carskou rezidencí
v Livadii, v níž se odehrála známá jaltská konference na
konci 2. sv. války, koupání a relaxace u moře nebo fakult.
vyjížďka lodí ke známé dominantě − nyní restauraci Laš−
tovčí hnízdo, fakult. možnost degustace vín v Masandře
6. den skalní klášter sv. Klimenta v Inkermanu, památník
druhé světové války na hoře Sapun s panoramatem rus−
kého útoku a vojenskou technikou, odpoledne vyrazíme
mezi stolové hory do skalního města Mangup−Kale
7. den opět „velká“ Jalta s pohádkovým palácem knížete Vo−
roncova, túra Jaltinskou jajlou po hřebeni pohoří Aj−Petri,
jízda kabinkovou lanovkou a ochutnávka tatarských specialit
8. den živé námořní město Sevastopol s vojenským přísta−
vem a ponorkovou základnou, fakult. lodní vyjížďka mezi
černomořskou flotilou, ruiny antického Chersonesu Taurid−
ského, možnost koupání v moři

9. den Balaklava se zříceninou janovské pevnosti Cembalo
a odtajněnou podzemní továrnou na opravu ponorek, odpo−
ledne vycházka nad pobřežím nebo koupání v moři
10. den celý den si budeme vychutnávat malebný Bachči−
saraj se zahradami, obklopený palácem tatarských chánů,
k životu probuzený mužský klášter Uspenskyj monastir,
skalní město tajemného národa Karaimů Čufut−Kale
11. den odjezd a celonoční přejezd na západ Ukrajinských
Karpat
12.−13. den Ukrajinské Karpaty − celodenní túra či pobyt
v horách, večerní přesun přes Podkarpatskou Rus na uby−
tování nedaleko Mukačeva, ráno odjezd do ČR, návrat v pozd−
ních večerních hodinách

955 1.9.−13.9. 13 dní cena celkem 15 690 Kč

Výprava, která nabízí aktivním turistům každý den zajímavý poznávací či turistický program. Místo pobytu umožňuje ostatním
příjemné lenošení u Černého moře na pobřeží proslulé krymské riviéry. Využijte dočasného opomenutí západních turistů a po−
jeďte s námi poznat zatím neobjevenou „výkladní skříň“ bývalého Sovětského svazu.

KRYM (Ukrajina)

ZAKARPATSKÁ UKRAJINA

965 18.7.−27.7. 10 dní 8 990 Kč
966 15.8.−24.8. 10 dní 8 990 Kč

RUMUNSKO

961 28.6.−7.7. 10 dní 11 990 Kč

www.karavela.cz
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do slavné Cetinje, města, které bylo po staletí pro svoji
nedostupnost hlavním městem Černé Hory a centrem ná−
boženského života, možnost výjezdu pod Jezerský vrch
s návštěvou mauzolea slavného černohorského vladyky
Petra II. Petroviče Njegoše
8. den dopoledne návštěva Kotoru (UNESCO), jednoho
z nejlépe zachovaných středověkých měst s dobovou stře−
domořskou atmosférou, možnost výstupu po hradbách
až k pevnosti sv. Ivana do výšky 260 m po 1426 starých
schodech s úchvatnými výhledy na město a Kotorský
záliv, odpoledne koupání a relaxace u moře
9.−10. den odjezd do přístavu v Tivatu, pro zájemce
fakult. lodní výlet po Boce Kotorské, výstup na ostrov
Gospa od Škrpjela, prohlídka starodávného městečka
Prčanj s možností koupání, poté lodí do kdysi slav−
ného města námořníků Perastu, plavba celou Bokou Ko−
torskou do rybářského městečka Rose s možností kou−
pání a fish−piknikem, poté plavba kolem nejzelenějšího
města na Jadranu Herceg Novi se středověkými pev−
nostmi, odjezd z Igala přes Chorvatsko, Slovinsko a Ra−
kousko do ČR, předpokládaný příjezd v podvečerních ho−
dinách

Cena zahrnuje: dopravu klimat. busem (3500 km),
7x ubytování ve vl. stanu v kempu nebo dražší varianta
3x ve dvou−čtyřlůžkových pokojích v privátních domech
v Žabljaku a 4x ve dvou−čtyřlůžkových pokojích v privát−
ních apartmánech u moře s vlastní stravou (za příplatek
1222 Kč/os. dvoulůžkový pokoj po celou dobu pobytu),
pobytovou taxu, vedoucí zájezdu, inform. materiály, ces−
tovní pojištění
Cena nezahrnuje: 1x večeři − porce pečeného jehněte
nebo pstruh se salátem, víno a rakije za cca 10 Euro (platí
pro levnější variantu, při doplacení polopenze je zároveň
její součástí)
Příplatek: 7x místní černohorská polopenze ve stravo−
vacích zařízeních (večeře − tradiční balkánská jídla) −
1333 Kč, garance dvoulůžkového pokoje v dražší vari−
antě − 1222 Kč/os
Nástupní místa: Pardubice, Hr. Králové, Poděbrady,
Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava

Národní parky a moře ČERNÉ HORY
970 27.6.−6.7. 10 dní cena 6 966/8 988 Kč
971 15.8.−24.8. 10 dní cena 6 966/8 988 Kč
972 29.8.−7.9. 10 dní cena 6 966/8 988 Kč

Poznávací zájezd s pěší turistikou s několika variantami obtížnosti. Tento program se stal v minulých sezónách HITEM č. 1.
Jak v hotelové, tak i ve stanové variantě byl zcela vyprodán. Přes Srbsko jsou již silnice opravené, a tak se můžeme mnohem
jednodušeji podívat do země, která se již před lety stala rezervací UNESCO. Až ji spatříte, přesvědčíte se, že Černá Hora je
nejkrásnější částí Jadranu. Během putování poznáte čtyři národní parky, rozeklané štíty Durmitoru, překrásná pobřeží, histo−
rická města, panenskou přírodu černohorsko−albánského pomezí v okolí Skadarského jezera.
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1.−2. den odjezd z ČR, v dopoledních hodinách, noční
přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Černé
Hory, setkání s orientem v černohorském městě Plevlja,
Gazi Husein − pašova mešita s nejvyšším minaretem
bývalé Jugoslávie, procházka k unikátnímu klášteru
Svaté trojice z 12. stol., přejezd do pohoří Durmitor
(UNESCO) přes monumentální most v kaňonu řeky Tary,
nocleh v horském středisku Žabljak nedaleko východiště
túr do hor (3 noci v kempu/apartmánech na stejném
místě)
3. den Durmitor − možnost výběru túr podle individuál−
ních schopností a možností, od nejjednodušší túry k je−
zerům až po výstupy k některým ze 48 vrcholů nad
2000 m, pro zájemce alternativně možnost raftingu na ře−
ce Tara (cca 45 Euro včetně pikniku), túra s průvodcem
kolem Crneho a Zminjeho jezera na Crvenou Gredu
(2164 m), jeden ze dnů (3. nebo 4. den) společná večeře
− jehně nebo pstruh, salát, víno, rakije (v ceně zájezdu)
4. den pro zdatné výstup s průvodcem na kamennou py−
ramidu Bobotov Kuk (2522 m) nad kouzelným jezerem
Zeleni Vir (ostatní jen do sedla), odkud je vidět Černá
Hora jako na dlani, při zpáteční cestě ještě možnost ná−
vštěvy Ledové jeskyně
5. den ráno po snídani, pastva pro oči − kaňon řeky Tara
(UNESCO), průjezd nejdelším a nejhlubším kaňonem Ev−

ropy (až 1300 m hluboký), krátký přejezd do NP Biograd−
ska Gora se stejnojmenným jezerem ve výšce 1094 m,
které je považováno za nejkrásnější jezero na Balkáně,
v okolí jezera se nachází jeden ze tří největších pralesů
Evropy, možnost turistických vycházek od nejjednoduš−
ších v okolí jezera, přejezd k moři divokým kaňonem řeky
Morača, ubytování v kempu/apartmánech u moře
na Budvanské riviéře (4 noci v jednom místě), večer pro−
hlídka historického centra Budvy s hradbami z 15. stol.,
poté noční život v Budvě, návrat pozdě večer
6. den půldenní výlet do kaňonu řeky Cijevny, procházka
nebo túra kaňonem, koupání v řece, krátký přejezd do NP
Skadarské jezero, které je obklopené vysokými horami
na černohorsko−albánském pomezí − rezervace vodního
ptactva, pelikán, kormorán, čajka, atd., desítky druhů ryb,
fakult. možnost projížďky po jezeře s koupáním a ochut−
návka vynikajících pečených ryb v originální rybářské
krčmě na skále
7. den cesta vede desítkami serpentin a množstvím pa−
noramatických vyhlídek na celou Boku Kotorskou, která
je nejkrásnějším zálivem ve Středomoří zastávka, za−
stávka v Njeguši (rodný dům černohorského vladyky Nje−
goše s muzeem), sušárna vyhlášeného njegušského
pršutu (šunky), pro zájemce za příplatek ochutnávka vy−
nikajícího pršutu a sýra, dále přes pohoří NP Lovčen

KORSIKA − smaragdový ostrov
975 4.7.−12.7. 9 dní cena celkem 9 880 Kč

Poznávací zájezd s turistikou do země přírodních krás, skalnatého pobřeží s mnoha písečnými plážemi, štíty velehor se
zasněženými vrcholy zvedajícími se místy přímo z moře. Slunečné podnebí s bujným rostlinstvem, lesy, háje a vinice,
romantická skaliska, jeskyně, rokle, bystřiny a vodopády dotvářejí tu pravou a neopakovatelnou atmosféru Korsiky.
Letos si můžete za 1111 Kč přikoupit českou polopenzi.

1.−2. den odjezd z ČR, noční přejezd do Itálie, trajektem
do korsické Bastie, přejezd do srdce Korsiky − staroby−
lého města Corte, krátká prohlídka města, dále proslu−
lým divokým kaňonem Scala di Santa Regina podél řeky
Golo do kempu u moře v Portu
3. den relaxace a odpočinek u moře v Portu, pro zá−
jemce lodní výlet do přírodní rezervace Scandola
(UNESCO)
4. den krátká túra, starou honáckou stezkou ve fantastic−
kých červených skalních útvarech Calanche s kouzelný−
mi výhledy na pobřeží, milovníci moře stráví odpoledne
na pláži, ostatní pokračují dál výstupem na vrchol Capu
d´Orto (1294 m), je to jedna z nejkrásnějších túr na os−
trově protkaná fantastickými pohledy do hlubin zálivu
Porto, odpoledne spojení obou skupin, krátký přejezd do
horského kempu v Evise
5. den jednoduchá příjemná túra údolím řeky Tavignano
s koupáním v kaskádách, túra se dá ztížit výstupem do
sedla s úchvatnými výhledy na vrcholy Monte Cinto (2710
m) a Paglia Orba (2525 m), nebo celodenní turistikou
v Restonice, v nejkrásnějším horském údolí Korsiky, jedná
se o něco náročnější výstup (z 1370 m) k horským jeze−
rům Lac de Melo (1711 m) a Capitello (1950 m), úsek 8
km k nástupu na túru je potřeba zvládnout taxíkem (15−
20 Euro) nebo stopem (běžný způsob dopravy v tomto
místě, místní doprava bohužel nefunguje), večer návrat
do kempu

6. den krátký přejezd k hotelu Castel di Vergio (1400 m),
odtud celodenní túra ke kouzelnému horskému jezeru
Lac de Nino (1800 m), tento horský ráj leží uprostřed
mělké kotliny orámován svěží zelení s trávníky pozzines,
v okolí jezera se prolínají stáda krav, koní, ovcí, polodi−
vokých prasat v poklidné symbióze nicnedělání, odpo−
ledne zpět do kempu
7. den po snídani jedna z nejznámějších atrakcí ostrova −
soutěska Spelunca s koupáním v kaskádách, nejvy−
trvalejší mohou dojít pěšky až do Porta (+7 km), ostatní
přejezd autobusem do Porta, odpolední koupání a rela−
xace u moře, prohlídka tohoto atraktivního turistic−
kého centra západního pobřeží, navečer krátký přejezd
do kempu
8.− 9. den ráno odjezd do přístavu Bastia, dle času od−
jezdu trajektu prohlídka starého centra města s kouzel−
nou atmosférou, trajektem do Itálie, noční přejezd přes
Rakousko, příjezd do ČR večer

Cena zahrnuje: dopravu klimat. autobusem (3200 km),
trajekt na Korsiku a zpět, vstupní a výstupní poplatky,
6x ubytování v kempu ve vl. stanech, vedoucí zájezdu, 
inform. materiály
Příplatek: 6x česká polopenze − 1111 Kč (polopenze za−
číná 2. den večeří a končí 8. den snídaní)
Nástupní místa: Pardubice, Hr. Králové, Poděbrady,
Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava
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1.−2. den odjezd v dopoledních hodinách do Německa,
noční trajekt do Švédska, Tanum − skalní kresby z doby
bronzové, přejezd do Norska, ubytování v kempu v blíz−
kosti největšího norského jezera Mjosa
3. den prohlídka města Hamar − skanzen, olympijská rych−
lobruslařská hala vypadající jako obrácená vikingská loď
a Lillehammer − skanzen, olympijské město z roku 1994,
skokanské můstky, nocleh na tábořišti u řeky
4. den pokus o zdolání jednoho z nejvyšších vrcholů
NP Rondane − Storronden (2138 m) nebo pohodová
procházka k horské chatě u jezera, nocleh v kempu
5. den prohlídka Trondheimu − nejsevernější gotická
katedrála, jahodové trhy, pevnost, královské sídlo,
přesun na sever, nocleh na romantickém tábořišti u je−
zera
6. den zastávka u překrásného kaskádovitého vodopádu
Laksforsen tzv. „lososí schody“, město Mo I Rana, pře−
kročení polárního kruhu se slavnostním přípitkem, pře−
jezd do přístavu Skutvik, přejezd na souostroví Lofoty,
nocleh v kempu
7. den Lofoty − ostrov Vestvagoy, Svolvaer, Kabelvag
(„Benátky severu“) − dřevěný kostel pro 1000 lidí, mu−
zeum Lofot, atypické akvárium s faunou severních moří,
Henningsaer, Vikingské centrum v Borge, Eggum, mož−
ný výšlap po pobřeží s romantickým pozorováním půl−
nočního slunce, nocleh na tábořišti
8. den Lofoty − vycházka po pobřeží ostrova Flakstadoya,
Nusfjord − původní kompletně renovovaná rybářská
osada, nocleh v kempu
9. den Lofoty − ostrov Hamnoy, osada Reine − jedinečný
obchůdek s rybami i velrybami, městečko A − muzeum
zpracování ryb a prohlídka rorbuer (původních rybářs−
kých chat), krátká zastávka ve vnitrozemí ostrova, trajekt
ze Sorvagenu do Bodo, Saltstraumen − vodní proudy
a víry, nocleh na tábořišti

SKANDINÁVIE−LOFOTY (Švédsko, Norsko)

980 2.8.−17.8. 16 dní cena celkem 14 990 Kč

Nyní máte jedinečnou možnost spatřit vše krásné, co vám Norsko a souostroví Lofoty může nabídnout. Autobusový přejezd
tam a zpět je sice dlouhý a psychicky náročný (7600 km), ale odměnou vám budou překrásné výhledy na člověkem nedotče−
nou severskou přírodu, nevšední krajinu fjordů, ledovců, vodopádů, hlubokých lesů, tundry a setkání s jejími dávnými obyva−
teli − Laponci. Přejeme vám, abyste prožili i romantiku „Polárních nocí”, poznali nové přátele a možná − trochu jinak − i sami
sebe. Neopomeneme tedy navštívit perlu severské přírody, kterou souostroví Lofoten bezesporu je, a další nejkrásnější místa
Skandinávie. Samozřejmě s Vámi pojedou zkušení průvodci, kteří jistě vytvoří přátelskou atmosféru.

Skvosty staré Rusi a Zlatý prsten Moskvy
(Rusko, Ukrajina, Bělorusko)

10. den výlet v NP Svartisen k druhému největšímu le−
dovci v Norsku nazývanému „černý led“ (přístup lodí nebo
pěšky), nocleh na romantickém tábořišti u jezera
11. den přejezd ze severního Norska do středního Nor−
ska, průjezd úchvatným údolím Romsdalen, zastávka pod
nejvyšší kolmou stěnou v Evropě − Stěnou trolů Trollve−
gen (1042 m), slavná Cesta trolů Trollstiegen, turistika
v okolí Cesty trolů, nocleh v kempu
12. den Stezkou orlů ke Geiranger fjordu (UNESCO) − lodní
vyjížďka k vodopádům lemujícím fjord, hora s nádherným

výhledem na Geiranger − Dalsnibba (1476 m), dřevěný kos−
telík ze 12. stol. v Lomu, nocleh na tábořišti u řeky
13. den celodenní turistika u blankytně modrého jezera
Gjende (proslavené odvážnou jízdou Peera Gynta na sobu)
a šedomodrého jezera Bessvatnet, přesun na jih, zastávka
u dřev. kostelíku z 12. stol. v Borgundu, nocleh v kempu
14. den půldenní turistika k nejvyššímu norskému vodo−
pádu Vettifossen (275 m), přesun na jih, nocleh v kempu
15.−16. den prohlídka hlavního města Oslo − pevnost
Akershus, nová budova Opery, muzeum, radnice, starý
přístav, parlament, Vigelandův park, průjezd Švédskem,
noční trajekt do Německa, průjezd Německem, příjezd
ve večerních hodinách do ČR

Cena zahrnuje: dopravu klimat. busem (7600 km), všechny
trajekty, 9x noclehy ve vl. stanu v kempu, 5x noclehy
na tábořištích s WC a vodou), přípitek na polárním kruhu,
vedoucí zájezdu, inform. materiály, cestovní pojištění
Příplatek: 11x česká večeře a ranní nápoj (káva, čaj) −
1300 Kč (2.−5. den, 7.−8. den, 10.−14. den)
Nástupní místa: Pardubice, Hr. Králové, Poděbrady,
Praha, Ústí nad Labem
Svoz: Brno (účastníkům z  Olomouce, Ostravy a okolí je
poskytována vzdál. sleva 500 Kč)

Pokud chcete poznat místa, kde se zrodila stará Rus, předchůdkyně dnešní největší země světa, pokud chcete poznat její tra−
dice a pochopit byzantské kořeny, které jsou základem kultury všech tří východoslovanských zemí: Ruska, Ukrajiny a Bělo−
ruska, pak je toto ten správný zájezd, který hledáte. Kromě staré metropole Kyjevské Rusi − Kyjeva i pozdějšího carství −
Moskvy, se toto putování zaměřuje především na Zlatý prsten Ruska, turistickou trasu po středověkých městech centrálního
Ruska, kde se soustřeďují proslavené historické a architektonické památky, díla z období největší slávy vladimirsko−
suzdalského stavitelství. Zachované pevnosti, chrámy a kláštery patří mezi klenotnice ruského středověkého umění.

985 11.5.−24.5. 14 dní cena celkem 23 490 Kč

1. den odjezd z ČR a cesta přes Polsko na Ukrajinu
2. den architektonický skvost Ukrajiny − kosmopolitní Lvov
(UNESCO), kde se bohaté kupecké domy mísí s mnoha
katolickými kostely, pravoslavnými chrámy a židovskými
památkami
3. den obrovský klášterní komplex Počajiv, po Kyjevu
druhá nejposvátnější ukrajinská památka, poté přesun
do oblasti Volyně, kde po krátkých zastávkách v Kremenci
s pozůstatky hradu a jezuitské koleje a v Dubně se zbytky
renesančního hradu Ostrožských navštívíme metropoli
Luck se zachovalým historickým jádrem − hrad, katedrála,
barokní chrámy a především hospoda U Švejka, nocleh
v Žitomiru
4. den Kyjev − chrám sv. Vladimíra, Opera, Zlatá brána,
katedrála sv. Sofie, klášter sv. Michala, Vladimirský vrch
s vyhlídkou a sochou sv. Vladimíra, Náměstí nezávis−

losti, Chreščatyk, odpoledne Kyjevsko−Pečerská Lávra
(UNESCO) s rozsáhlými katakombami
5. den dopoledne Černigov (UNESCO), metropole Polesí,
která je díky velké koncentraci klášterů se zlatými kupolemi,
kostelními věžemi a mnoha historickými památkami zvána
muzeem pod širým nebem či Ukrajinským Jeruzalémem,
odpoledne přejezd do Ruské federace, v příp. dlouhého
stání na hranicích (někdy i 5 hodin) pozdní příjezd na hotel
6. den vesnice Spasskoje−Lutovinovo s rodovým zámeč−
kem I. S. Turgeněva s parkem, odpoledne Jasná Poljana
s panským sídlem Lva Nikolajeviče Tolstého, muzeum
a hrob tohoto slavného velikána, Tula − hrad postavený
podle vzoru moskevského Kremlu
7. den Moskva − Rudé náměstí, Kreml, chrám Vasila
Blaženého (UNESCO), Leninovo mauzoleum, Manéžní ná−
městí, Velké divadlo, čínské město, chrám Krista Spasitele

8. den prvním městem Zlatého prstenu, které navští−
víme, bude Sergijev Posad s Trojicko−Sergijevskou Lá−
vrou (UNESCO), největším klášterem v Rusku, v katedrá−
le Nejsvětější Trojice uvidíme slavný ikonostas Andreje
Rubleva, odpoledne Pereslavl−Zalesskij, rodiště Alexan−
dra Něvského bývalo bohatým sídlem údělného knížec−
tví, jehož slávu dodnes připomínají budovy klášterů nikit−
ského, danielského, fjodorovského a gorického
9. den Rostov Veliký − nejstarší město severovýchodní
Rusi, staré centrum knížectví a sídlo metropolity, hrad a
nejvzácnější památka − chrám Zesnutí Bohorodice s pře−
krásnými freskami a samostatnou zvonicí, přesun do Ja−
roslavle (UNESCO) − zbytky opevnění, Svatá brána a
chrám Proměnění Páně
10. den Kostroma − Ipatěvský klášter s malebným chrá−
mem Nejsvětější Trojice, odpoledne městečko Pljos −
vyhledávané místo ruských krajinářů
11. den Suzdal (UNESCO) − hradní čtvrť s chrámy, je−
jichž cibulovité věžičky se zvedají na pozadí dřevěných
domků a zeleně, Vladimir (UNESCO) − slavná Zlatá brá−
na, chrám Zesnutí Panny Marie s freskami od Rubleva,
za městem se zastavíme při ústí Něrli do Kljazmy u sta−
robylého chrámu Panny Marie Pomocné na Něrli − nej−
krásnější dílo raného ruského stavitelství
12. den přesun k Možajsku, v jehož blízkosti se u vesni−
ce Borodino zastavíme u památníku slavné bitvy proti
Napoleonovi, odpoledne starobylý Smolensk − středově−
ký hrad, chrámy, slavný památník zavražděných polských
důstojníků v nedaleké Katyni, nocleh v Bělorusku
13.−14. den dopoledne Minsk − hlavní město Běloruska,
prohlídka historického centra s radnicí, katolickou a pra−
voslavnou katedrálou, státních budov a Trojického před−
městí, cestou na hranice se zastavíme v malebném měs−
tečku Kobrynu, kde si prohlédneme náměstí s domkem
polního maršála Suvorova, noční přejezd přes Polsko,
příjezd do ČR odpoledne

Cena zahrnuje: dopravu klimat. autobusem (cca 6500 km),
11x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve dvou−
lůžkových pokojích, 11x polopenzi, pobytovou taxu, ve−
doucí zájezdu, inform. materiály, cestovní pojištění
Cena nezahrnuje: vízum do Ruska (cca 1750 Kč), vízum
do Běloruska (cca 390 Kč)
Nástupní místa: Praha, Poděbrady, Pardubice, Hr. Krá−
lové, Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Olomouc, Český
Těšín
Svoz: Brno (od 3 osob do Svitav)
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PŘIHLÁŠKA (lze kopírovat)

Zákazník

Vymezení a cena zájezdu

Petrohradská 10, 101 00 Praha 10, tel./fax: 271 745 237, 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

Zastoupená provizním prodejcem

jméno a příjmení, titul rod. číslo pas č.

trvalé bydliště

kontaktní adresa

PSČ

PSČ

tel. domů /zam. e−mail mobil

nástupní místo spolucestující

název zájezdu termín kód

doprava typ ubytování stravování

základní cena cena celkem

záloha v Kč (ihned) úhrada slož./převodem − hotovost doplatek v Kč (nejpozději 30 dní před odjezdem)

variab. symbol pro ident. platby poznámky

typ slevy přípl. za obj. službysleva v Kč

CK Karavela s. r. o.

níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho
obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy.
Odstoupila−li CK od cestovní smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před
jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě
nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd, může−li CK takový zájezd
nabídnout nebo vrácení již uhrazené částky.
Zruší−li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením,
je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu.
CK se může zprostit odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce
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 neodvratitelné události,
které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Realizace
zájezdů je podmíněna minimálním počtem zákazníků následovně: letecké
zájezdy 6−8, autobusové zájezdy 25−30.
b) ze strany zákazníka
Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek stanovených
touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je nutno zaslat do CK písemně.
Odstoupí−li zákazník od smlouvy svévolně, je zákazník povinen zaplatit
CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co
od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy.
6. Odstupné
V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhra−
dit CK odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů od rozhodné sku−
tečnosti, která zakládá povinnost k jeho úhradě do počátku zájezdu (po−
skytnutí 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 stano−
vené odstupné (např. letecké zájezdy) je možné tuto částku ještě zvýšit.
Zákazník neplatí odstupné v případě, že si za sebe najde včas odpovída−
jíci náhradu. Hradí pouze manipulační poplatek ve výši 200 Kč a případně
již vynaložené náklady (např. zaplacené vízum, storno letenky ap.).
7. Odpovědnost cestovní kanceláře
Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících
z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být
splněny CK nebo jinými dodavateli služeb poskytovaných v rámci zájezdu.
Nesplní−li CK své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy řádně a včas,
musí zákazník uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpoz−
ději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd
neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní
smlouvy, jinak právo zaniká.
CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou odstoupením od ces−
tovní smlouvy před zahájením zájezdu zprostit jen tehdy, prokáže−li, že
ke zrušení zájezdu došlo z důvodu nízkého počtu účastníků nebo v dů−
sledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vyna−
ložení veškerého úsilí.
CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povin−
nosti zprostit jen tehdy, prokáže−li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní
dodavatelé služeb poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena
zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, po−
kud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná,
neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení
veškerého úsilí. Ve výše uvedených případech je CK povinna poskytnout
zakazníkovi v nesnázích rychlou pomoc. Neodvratitelnou událostí je např.
občanská válka, válka mezi státy, revoluce, stávky, úřední zákazy, nehody,
výjimečný stav, nepříznivé klimatické podmínky, přírodní katastrofy, dopravní
kolapsy a zdržení na státních hranicích 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 CK nehradí. CK také neručí za majetek zákazníků v případě jeho
poškození, ztráty či krádeže.
8. Porušení cestovní smlouvy v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi služby nebo je−
jich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby
nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je
povinna provést bez zbytečného odkladu taková opatření, aby zájezd mohl

pokračovat. Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřed−
nictvím služeb nižší kvality, než uvedené v cestovní smlouvě, je CK po−
vinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
9. Cestovní pojištění
V cenách většiny zájezdů CK Karavela je zahrnuto cestovní pojištění. Toto
zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí (až do hodnoty 1500 000 Kč),
24hodinovou asistenční službu (v případě náhlého onemocnění nebo úrazu
pojištěného, v případě smrti pojištěného a další pomoc), úrazové pojištění,
odpovědnost za škody a pojištění stornopoplatků v případě zrušení cesty
z důvodu nemoci (plnění ve výši 80 % z celkové výše stornopoplatků, max.
však 10 000 Kč). Možnost pojištění stornopoplatků do plné výše ceny zá−
jezdu. V případě, že vlastníte vhodný typ pojištění, lze příslušnou částku
odečíst z ceny zájezdu.
Při likvidaci pojistné události je v přímém vztahu k zákazníkovi pojišťovna.
Upozorňujeme na skutečnost, že zmíněné pojištění nekryje sportovní čin−
nost. Doporučujeme připojištění u náročné vysokohorské turistiky a tre−
kingu. Zájemcům vyřídíme za příplatek. Bližší informace o pojištění
získáte na našich webových stránkách www.karavela.cz nebo budou pře−
dány jinou formou.
10. Letecké zájezdy
Celková cena leteckého zájezdu obsahuje mezinárodní letenku, letištní taxy,
místní dopravu, dle potřeby místní lety, ubytování, služby průvodce, poj.
léčeb. výloh vč. storna (ne vždy u náročné VHT) a případně další vyjmeno−
vané 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 pří−
padě CK zajišťuje návaznou dopravu mikrobusem, autobusovou linkou nebo
vlakem. Za tuto dopravu až na výjimky (uvedené v bližších informacích)
klient neplatí. U leteckých zájezdů může dojít k posunu termínu o několik dní
s ohledem na možnosti letecké přepravy. S touto eventualitou je nutné po−
čítat. CK o této změně informuje co nejdříve, jak je možné.
11. Závěrečná ustanovení
Zákazník podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s její obsa−
hem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve
smyslu zákona č. 159/1999 Sb., podmínkami cestovního pojištění jakož
i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto
smlouvou povinen uhradit CK. Zákazník bere na vědomí, že pojistné pod−
mínky 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 včetně víz a dal−
ších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace (např.
doklad o očkování). V případě vyřizování cestovních dokladů prostřed−
nictvím CK poskytnout ve stanoveném termínu cestovní pas, ev. další
požadované podklady. Při požadavku zaslání cestovního pasu zpět poš−
tou nese případné riziko ztráty majitel cestovního pasu.
Zákazník je povinen dodržet místo nástupu, které uvedl.
Zákazník se zúčastňuje zájezdu, fakult. výletů, případně sportovního pro−
gramu (horské a vysokohorské turistiky, trekingu, raftingu a cykloturis−
tiky) na vlastní zodpovědnost, a to i v případě, že jsou na zájezdu pří−
tomni sportovní instruktoři.
Zákazník je povinen dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruk−
torů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu
informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase. Ten má právo zákazní−
kovi tuto plánovanou trasu zakázat v případě, že jeho fyzické předpoklady,
zkušenosti a vybavení neodpovídají předpokládané náročnosti trasy.
Zákazník je povinen předložit souhlas zákoného 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 účast−
níka v průběhu zájezdu.
Vedoucí zájezdu má právo vyloučit účastníka zájezdu ze sportovního pro−
gramu či mu zakázat plánovanou trasu, pokud jeho vybavení, zkušenosti
nebo momentální fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti pro−
gramu. Neúčast na programu z výše uvedených důvodů se nepovažuje
za porušení smlouvy ze strany CK.
Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu se záko−
nem č.101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, pro potřeby CK a to
výhradně za účelem zasílání nabídek CK zákazníkovi.
Termín „katalog” zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál CK, který
byl klientovi prokazatelně předán. Odlišuje−li se vymezení zájezdu uvedené
v katalogu od této smlouvy, má vždy přednost cestovní smlouva.

Další smluvní ujednání
Cestovní smlouva se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořadatelem zá−
jezdu) a zákazníkem. Smlouva může být uzavřena přímo s cestovní kan−
celáří (touroperátorem) nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce
(prodejce). Cestovní kancelář se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zá−
jezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu.
1. Podmínky realizace zájezdu
Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákaz−
níků. CK je povinna informovat zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu
nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 21 dnů před zaháje−
ním zájezdu.
2. Cena zájezdu
Cena zájezdu je smluvní cenou mezi zákazníkem a CK Karavela a zahr−
nuje vždy vyjmenované položky v katalogu (ev. nabídkovém listu)
CK Karavela. Zálohu ve výši minimálně 30 % z ceny zájezdu je třeba
uhradit při uzavření cestovní smlouvy, doplatek pak nejpozději 30 dnů
před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb. Bez úplného zaplacení
nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb. Maximální výše zálohy je
20 000 Kč (u zájezdů do Jižní Ameriky, na Nový Zéland a do Austrálie vč.
Oceánie minim. 30 000 Kč vzhledem k cenám letenek, případně i u dal−
ších zájezdů kde cena letenky přesahuje částku 20 000 Kč je záloha rov−
nající se ceně letenky). V případě uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než
30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník po−
vinen uhradit 100 % celkové ceny zájezdu.
3. Povinnosti při uzavření cestovní smlouvy
Cestovní kancelář předkládá zákazníkovi tento návrh smlouvy a po jeho
vyplnění obdrží každá ze smluvních stran po jednom exempláři se stej−
nou platností. Zákazník svým podpisem pod touto cestovní smlouvou
stvrzuje, že se seznámil s údaji v katalogu (nabídkovém listu) a se způ−
sobem uplatnění svých nároků plynoucích z porušení právní povinnosti
CK. Cestovní kancelář také předá doklad o pojištění CK dle zákona 159/
/1999 Sb. Cestovní kancelář je povinna nejpozději do 7 dnů před zaháje−
ním zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace
(pokyny k zájezdu) o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka dů−
ležité a které jsou ji známy. Je−li smlouva uzavřena v době kratší než
7 dnů před zahájením zájezdu, musí CK svoji povinnost splnit již při
uzavření cestovní smlouvy.
4. Změna podmínek cestovní smlouvy
Je−li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením
zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu
cestovní smlouvy. Pokud zákazník do 5 dnů od doručení návrhu na změnu
cestovní smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou
souhlasí. CK je oprávněna provést účelné programové změny, zejména
z důvodů organizačních či klimatických (např. jiná časová posloupnost
navštívených míst, změna trasy z časových důvodů). Tyto programové
změny činí CK 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 CK 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). Cestovní kan−
celář je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu. Cena
zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvý−
šena během 20 dnů před zahájením zájezdu. Cenu lze zvýšit jen v pří−
padě, že dojde ke zvýšení ceny za ubytování, dopravy včetně cen pohon−
ných hmot, plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních
poplatků, směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny
zájezdu v průměru o více než 10 % (kurs použitý pro rok 2014: 1 EURO
= 25,80 Kč, 1 USD = 18,80 Kč), pokud k této změně dojde do jednadva−
cátého dne před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny
musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu,
jinak CK nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu. Navýšení
ceny zájezdu se vypočte jako podíl ze zvýšených nákladů a celkového
počtu účastníků zájezdu. Před zahájením zájezdu může zákazník písemně
oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení
uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává
zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že
souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní a nový zákazník spo−
lečně a nerozdílně zodpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu mani−
pulačního poplatku podle smlouvy, popřípadě nákladů spojených s překni−
hováním.
5. Odstoupení od cestovní smlouvy
a) ze strany cestovní kanceláře
Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy od−
stoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní
povinnosti zákazníkem. Odstoupí−li CK od smlouvy před zahájením zájezdu
z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK
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