
Poznávací zájezdy, exotika, horská turistika & treking

široká nabídka
poznávacích zájezdů
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S Karavelou na cestách
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Cestovní kancelář Karavela se představuje

Nabídka zájezdů je bohatá, je jen na Vás kam se rozhodnete vyrazit za poznáním.
My Vám k tomu přejeme hodně příjemných zážitků, pohody a šťastné návraty.

dostáváte do rukou náš nový katalog zájezdů na již 24. sezónu. Tradičně v naší nabídce opět převa−
žují poznávací zájezdy za exotikou do celého světa. Tak jako každý rok i do nové sezóny jsme se sna−

žili připravit řadu nových zájezdů do exotiky a vylepšit stávající. V roce 2017 s námi můžete nově cestovat na zájezdy: Thajsko − Laos
− Kambodža, Japonsko (nové verze), To nejlepší z Číny, Čína − Z Pekingu do Šanghaje, Čína − Plavba Třemi soutěskami, příroda
Sečuánu, Zanzibar − ostrov koření, Dominikánská republika, Velká cesta Kanadou.
V menší míře nabízíme i poznávací zájezdy v Evropě (Madeira, Azory, Gran Canaria, Tenerife, Malta, Island, Rusko − Murmansk,
Petrohrad, Moskva). Pro milovníky hor, trekaře jsou to pak především zájezdy do Nepálu, podívat se můžete i do Pákistánu pod K2
a Nanga Parbat, do Ruska (Kavkaz, Altaj, Bajkal, Kamčatka) či do Kyrgyzstánu (Ťan Šan) a Bhútánu.
Zájezdy jsou doprovázeny českým průvodcem, jezdíme v malých skupinách 7−16 klientů. Aktuální informace o našich zájezdech
naleznete na našich stránkách www.karavela.cz, ev. i na facebooku přístupném z hlavní stránky.

Vážení přátelé,S Karavelou na cestách
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Zájezdy na zakázku

Exotika
Aljaška ............................ 63
Argentina ................. 48, 52
Arménie .......................... 38
Austrálie ......................... 65
Azory .............................. 46
Bangladéš ...................... 30
Barma ............................... 5
Bhútán ............................ 25
Bolívie ...................... 51, 52
Botswana ....................... 45

Brazílie ..................... 52, 55
Brunej ............................. 10
Čína ....... 18, 19, 20, 21, 25
Dominikánská
    republika .................... 59
Ekvádor .................... 53, 54
Etiopie ............................ 42
Fidži ................................ 68

Filipíny ........................... 13
Gruzie ............................. 38
Guatemala ................ 57, 59
Havaj .............................. 68
Honduras ................. 57, 59
Chile ......................... 48, 51
Indie .. 21, 25, 27, 28, 29, 30
Indonésie .... 10, 11, 12, 13
Írán ................................. 39
Izrael .............................. 41
Jamajka .......................... 61
Japonsko .......... 14, 15, 16
JAR ................................ 45
Jordánsko ...................... 41
Kambodža ........... 4, 6, 7, 8
Kanada ..................... 63, 64
Kazachstán ..................... 37
Keňa ............................... 43
Kolumbie ........................ 54
Korea .............................. 17

Kostarika .................. 56, 57
Kuba ............................... 60
Kyrgyzstán ........ 34, 36, 37
Laos ............................. 7, 8
Madagaskar ................... 44
Madeira .......................... 46
Malajsie ...................... 9, 10
Malawi ............................ 43
Maroko ........................... 41
Mauricius ....................... 44
Melanésie ....................... 68
Mikronésie ..................... 67
Mexiko ..................... 58, 59
Mongolsko ..................... 35
Namibie .......................... 45
Nikaragua ....................... 57
Nepál ................ 21, 22, 23,

24, 25, 27

Nový Zéland ................... 66
Omán .............................. 40
Pákistán ......................... 26
Panama .................... 56, 57
Patagonie ....................... 47
Peru ......................... 49, 50,

51, 52, 53
Polynésie ................. 68, 69
Réunion .......................... 44
Rusko ................ 32, 33, 34
Samoa ............................ 68
Singapur .................... 9, 10
Srí Lanka ........................ 31
Tádžikistán ..................... 37
Tahiti .............................. 69
Taiwan ............................ 17
Tanzánie ......................... 43
Thajsko ............... 4, 7, 8, 9

Tibet ......................... 21, 25
Uganda ........................... 43
USA ................... 61, 62, 63
Uzbekistán ............... 36, 37
Velikonoční ostrov ......... 47
Venezuela ................. 55, 56
Vietnam ........................ 6, 8
Zambie ........................... 45
Zanzibar ......................... 43
Zimbabwe ...................... 45

Evropa − hotely
Azory .............................. 46
Gran Canaria .................. 46
Island ............................. 46
Madeira .......................... 46
Malta .............................. 47
Rusko ....................... 32, 33

Tenerife .......................... 46

Hory, treking
Altaj ................................ 34
Annapurny ..................... 23
Bhútán ............................ 25
Himálaje ...... 22, 23, 24, 25
Kamčatka ....................... 34
Kavkaz ............................ 34
Keňa ............................... 43
Kilimandžáro .................. 43

Kyrgyzstán ..................... 34
Madeira .......................... 46
Manaslu ......................... 23
Mt. Everest ..................... 24
Mt. Keňa ......................... 43
Nepál ........... 20, 21, 22, 23
Pákistán ......................... 26
Rusko ................ 32, 33, 34
Tanzánie ......................... 43
Ťan Šan .......................... 34

Petr Modráček
vedoucí CK Karavela

Ing. Jitka Coníková
provoz kanceláře, administrativa

Ing. Tomasz Olszar
průvodce − Jižní Amerika, Kuba

Ing. Iva Sadílková
ekonomika, účetnictví

PhDr. Hana Čechová
průvodkyně − Srí Lanka, Kuba

Bc. Jaroslav Vančata
průvodce − Peru, Indonésie

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

Monika Hainzová
průvodkyně − Kuba

Jiří Koubek
průvodce − Oceánie, JV Asie...

Mgr. Tomáš Polívka
průvodce − Čína, Barma, Etiopie

Jana Martínková, DiS
průvodkyně − Indie

Martin Vorel
průvodce − Mongolsko

Bc. Helena Fišerová
průvodkyně − Peru, Nepál

Irena Janoušková
průvodkyně − JV Asie, Afrika

Mgr. Marek Neubauer MBA
průvodce − Nový Zéland, Barma

Ing. Vladimír Sojka
průvodce − Patagonie, Nepál

Václav Fišer
průvodce − USA, Kanada, Etiopie

Magdaléna Radostová
průvodce − Vietnam, Kambodža

Kam s námi můžete cestovat?
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Další informace

Pojištění CK proti úpadku
CK Karavela s r.o. je pojištěna ve smyslu zákona 159/1999 Sb. proti případ−
nému úpadku. Pojistná smlouva je uzavřena s  Českou podnikatelskou pojiš−
ťovnou, a.s. se sídlem v Praze. Číslo pojistné smlouvy: 0201602008. Origi−
nál smlouvy je uložen v CK a je možné jej předložit zákazníkovi. Při uzavření
cestovní smlouvy obdrží zákazník doklad o pojištění.

Cestovní pojištění
V cenách většiny zájezdů CK Karavela je zahrnuto cestovní pojištění. Toto po−
jištění je nově poskytováno na základě smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnou
(produkt TURISTA). Pojištění zahrnuje: léčebné výlohy v zahraničí, kryjící ná−
klady až do výše 6 000 000 Kč (Svět), ev. 3 000 000 Kč (Evropa), úrazové pojiš−
tění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění zavazadel (Svět − 50 000 Kč,
Evropa −20 000 Kč). Klienti nad 70 let věku mají pojištění bez příplatku.
Možné pojištění stornopoplatků do výše 100 000 Kč (Svět, poplatek 650 Kč)
a do výše 15 000 Kč (Evropa, poplatek 120 Kč). U storna (Svět) je dále po−
jištěna právní ochrana (20 000 Kč), nevyužitá dovolená (15 000 Kč) a přeru−
šená cesta (20 000 Kč). V případě storna je plnění pojišťovnou ve výši 80 %.
Při likvidaci pojistné události je v přímém vztahu k zákazníkovi pojišťovna.
Upozorňujeme na skutečnost, že zmíněné pojištění nekryje sportovní činnost.
Doporučujeme připojištění u náročné vysokohorské turistiky, trekingu.

Letecké zájezdy
Celková cena leteckého zájezdu obsahuje mezinárodní letenku, letištní taxy,
místní dopravu, dle potřeby místní lety, ubytování, služby průvodce,
cestovní pojištění (ne vždy u náročné VHT) a případně další vyjmenované
služby. Víza nejsou většinou v ceně zájezdu. U mnoha destinací se víza vyři−
zují přímo na letišti či na hranici. Tam, kde je nutné vyřídit víza dopředu
informujeme o této situaci klienta. Klient si může víza vyřídit sám nebo je
zajistí na požádání naše CK. O výši poplatků informujeme. Odletové taxy,
které se hradí na některých letištích při odletu si klient hradí sám.
Při uzavírání smlouvy je klient seznámen s celkovou cenou zájezdu. Odlety
mohou být i z jiného letiště než Praha (Mnichov, Vídeň ap.). V tomto případě
CK zajišťuje návaznou dopravu mikrobusem, autobusovou linkou nebo vlakem.
Za tuto dopravu klient neplatí. U leteckých zájezdů může dojít k posunu ter−
mínu o několik dní s ohledem na možnosti letecké přepravy. S touto eventu−
alitou je nutné počítat. CK o této změně informuje co nejdříve, jak je možné.
U leteckých zájezdů doporučujeme podat přihlášku s předstihem. Nene−
chávejte přihlášení na poslední chvíli. V cenách zájezdů je letenka kal−
kulována za průměrnou nákupní cenu. V případě pozdního přihlášení
a nákupu letenky za vyšší cenu bude účtován doplatek. U některých zá−
jezdů je vzhledem k nutnosti vyřizování některých povolení uzávěrka nej−
později 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 minute vyhlašovány výjimečně.

Víza
Viz Letecké zájezdy. Pro vyřízení víz je nutný platný cestovní pas s dobou plat−
nosti 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 některá očkování. Zákla−
dem je očkování proti žloutence (hepatitidě) typu A (B). Dále dle jednotlivých
oblastí a doporučení ze strany hygienických stanic jsou nejčastěji realizo−
vána další očkování proti tyfu, meningokokové meningitidě, žluté zimnici
(do některých oblastí povinné) a antimalarická profylaxe.

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

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

Pokyny k zájezdům
Důležité informace k zájezdům obdržíte současně při přihlášení na zájezd.
Upřesňující informace ohledně  přesného rozpisu letů obdržíte s dostateč−
ným předstihem (minim. 1 měsíc před odjezdem).

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.cz

Sledujte www.karavela.cz a náš Facebook
Novinky, First Minute a Last Minute můžete sledovat na našem webu, další
aktuality na Facebooku přístupném z úvodní stránky webu.

Jak se přihlásit na zájezd
Místo v zájezdu si můžete rezervovat telefonicky, faxem, mailem nebo osob−
ně. Rezervace platí max. 10 dní. Do stanovené doby předejte nebo zašlete
vyplněnou a podepsanou smlouvu o zájezdu − 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 Komerční
banky na kterékoli pobočce KB nebo poštovní poukázkou typu A. Variabil−
ním 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 nejpozději 30 dnů před odjezdem.
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

Slevy na naše zájezdy až 10%
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 mě−
síců před odjezdem, méně než 3 měsíce do odjezdu se sleva First minute
nevypisuje. Slevy se neposkytují z cen prodloužení zájezdů a z příplatků (víza,
pojištění, jednolůžkové pokoje ap.).

b) Věrnostní sleva – 1 % z ceny zájezdu pro Vás, kdo jste byli s námi na zá−
jezdu v roce 2015 či 2016 a byli jste přihlášeni přímo v CK Karavela.

c) Sleva pro seniory (věk nad 65 let), učitele (na základě ITIC), studenty
SŠ/VŠ (na základě ISIC, indexu), děti do 15 let, lékaře (s dostatečně vy−
bavenou lékárnou s možností poskytnutí první pomoci) činí 1 % z ceny zá−
jezdu.

d) Skupinová sleva – při počtu 4−5 osob náleží sleva 1 %, při počtu
6−7 osob sleva 2 %, při počtu 8 a více osob sleva 4 % z ceny zájezdu
(platí při společném zaslání smluv a platby zálohy).

e) Last minute – nelze sčítat s žádnou další slevou.

®

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

VRŠOVICE



THAJSKO – velký okruh (KAMBODŽA)
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011 7.2.−28.2. (8.3.) 22/30 dní 51 990/64 990 Kč
012 4.11.−25.11. (3.12.) 22/30 dní 51 990/64 990 Kč
013 26.12.−16.1. (24.1.) 2018 22/30 dní 55 990/68 990 Kč
014 3.2.−24.2. (4.3.) 2018 22/30 dní 51 990/64 990 Kč

15. den plavba člunem po řece Mae Kok do Chiang Rai − procházka měs−
tem, chrám Wat Phra Kaew, noční bazar
16. den výlet minivanem do centra oblasti Zlatého trojúhelníku − staré sídelní
město Chiang Saen se zbytky hradeb, chrámy, Ban Sop Ruak − veletok Me−
kong na hranici s Barmou a Laosem, muzeum opia, hraniční město Mae Sai
− klášter s vyhlídkou do Barmy, návrat do Chiang Rai, večer přejezd busem
do Chiang Mai
17.−20. den odlet z Chiang Mai do Krabi na jihu Thajska, scénická krajina
u Ao Nangu, oblast bizarních vápencových útvarů na moři i na pevnině, rela−
xace, koupání, (možnost fakult. výletu okolo malebných ostrovů s možností
šnorchlování, ostrovy Phi−Phi, ev. NP Phang−Nga s ostrovem Jamese
Bonda), noční přejezd do Bangkoku
21.−22. den Bangkok individ. volno (Národní muzeum, aj.), nákupy, odlet
a návrat do ČR

Možnost prodloužení KAMBODŽA
Navštívíte fascinující Angkor Wat, hlavní město Phnom Penh, relaxovat bu−
dete na příjemných plážích v letovisku Sihanoukville.
21.−22. den busem z Bangkoku do Kambodže; Siem Reap − celodenní ná−
vštěva rozsáhlého areálu bývalého hl. města khmérských králů Angkor Watu
(UNESCO) a Angkor Thomu − 130 paláců a chrámů uprostřed džungle
(9.−14. stol.), Bayon s reliéfy tváří, Baphuon, Sloní terasa, terasa krále Le−
pera, chrám Ta Prohm prorostlý kořenovými systémy mohutných vlnovců,
pozorování západu slunce z chrámové hory Phnom Bakheng
23.−25. den vyhlídková plavba rychlou lodí po řece a jezeře Tonle Sap (ces−
tou plovoucí rybářské vesnice) do hl. města Phnom Penhu − muzeum geno−
cidy Tuol Sleng (mučírna a vězení Rudých Khmerů), Killing Fields, královský
palác se stříbrnou pagodou, kláštery Wat Ounalom a Wat Phnom, tržiště,
přejezd do Sihanoukville
26.−27. den letovisko Sihanoukville − odpočinek na pláži (2 dny), možnost
projížďky na blízký ostrov
28.−30. den přesun do Bangkoku přes Koh Kong, Trat, individ. volno, ná−
kupy, odlet zpět do ČR
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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 fakult. vyjížďky po ka−
nálech (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, Kanchanaburi − most
přes řeku Kwai, válečný hřbitov a muzeum
5. den přejezd do bývalého hl. města Ayutthayi (UNESCO) − prohlídky chrámů
Wat Phra Ram, Wat Phra Si Sanphet, Wat Mahathat, Viharn Mongkol Bopit,
přejezd vlakem do města Pak Chong
6. den NP Khao Yai (UNESCO) − návštěva nejstaršího národního parku
v Thajsku (zal. 1962), pět různých ekosystémů vč. monzunového pralesa,
visitor centrum, krátký trek (4 km) pralesem okolo vodopádu Pha Kluai Mai
k nádhernému vodopádu Haew Suwat (točila se zde scéna k filmu Pláž
s DiCapriem), vyhlídková věž, v parku možno vidět divoké slony, medvědy,
sambary, gibony, makaky, zoborožce...
7. den přejezd přes Saraburi do Lopburi − v ulicích se prohání množství
makaků („opičí město“), chrám Wat Mahathat, San Phra Karn s opičím eldo−
rádem, khmérský chrám Phra Prang Sam Yod, hindská svatyně Prang Khaek,
palác krále Naraie − muzeum, přejezd do Phitsanuloku − večerní pohoda
na nábřeží řeky Nan, restaurace nad řekou, noční trh
8. den přejezd do Sukhotai (UNESCO) − klenot thajského království, histo−
rický park s mnoha chrámy, Wat Mahathat, khmérský prang Wat Sri Sawai,
Wat Sra Sri aj., přejezd do města Chiang Mai
9. den Chiang Mai − centrum severu, prohlídka starého města − chrámy Wat
Phra Sing, Wat Chedi Luang, vyjížďka do hor ke klášteru Wat Doi Suthep
(nejkrásnější v Thajsku) − prohlídka, nádherné výhledy na Chiang Mai a okolí,
večer návštěva nočního bazaru
10. den údolí Mae Sa − návštěva výcvikového centra slonů, orchidejové a mo−
týlí farmy, San Kamphaeng − vesnice tradičních řemesel (výroba slunečníků,
hedvábí, keramiky, brusírna drahokamů, aj.)
11. den přejezd do nádherné hornaté oblasti severozápadu, unikátní jeskynní
systém Tham Lot − plavba po podzemní řece Lang na bambusových vorech
s návštěvou Sloupové jeskyně, Jeskyně loutek a Jeskyně rakví, centrum ob−
lasti Mae Hong Son − dvojice barmských chrámů Wat Chong Kham a Wat
Chong Klang, zrcadlících se na hladině jezera Jong Kham, možnost pozo−
rování západu slunce z chrámu Wat Doi Kong Mu, stojícího na kopci nad měs−
tem
12.−13. den výlet horami ke hranicím s Barmou, malebná vesnice Mae Aw
(Rak Thai) rozložená u jezera a mezi čajovými plantážemi ukazuje život čín−
ské komunity (potomci Kuomintangu), návštěva vesnic etnik Meo a Shan,
stupňovitý vodopád Pha Sua, Rybí jeskyně, návrat do Chiang Mai
14. den přejezd do Thatonu − městečko v malebné krajině při hranici s Bar−
mou, obrovské sochy Buddhů, fakult. návštěva vesnice etnika Padaungů −
„dlouhokrkých žen“ nosících bronzové spirály okolo krku

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 17 000 Kč, u termínu 26. 12.−16. 1.
2018 − 21 000 Kč), místní dopravu (autobus, minibus, songthaew, vlak, taxi,
plavbu člunem po řece Mae Kok, u prodl. plavbu lodí po řece a jezeře Tonle
Sap), místní let Chiang Mai − Krabi, ubytování (18/26x turist. hotel, penzion
− dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, většinou klimatizace, 1x noční přejezd
dálkovým busem), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: kambodžské vízum (cca 35 USD na hranici)

Kouzlo dálek a exotiky vychutnáme v jedné z nejkrásnějších a nejzajímavěj−
ších 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 Ayut−
thayu a Sukhotai. V NP Khao Yai máme velkou šanci spatřit divoké slony
a další zvířata. Navštívíme „růži severu“ − město Chiang Mai a okolí. Odtud se
vydáme na tři dny do neprávem opomíjeného, hornatého severozápadu s cen−
trem v městečku Mae Hong Son. Nejsevernějším místem našeho putování
bude oblast Zlatého trojúhelníku na hranicích s Barmou a Laosem. Zde sta−
neme na břehu veletoku Mekong. Na závěr budeme relaxovat v jižním Thaj−
sku na plážích v oblasti Krabi. Možnost prodloužení zájezdu o Kambodžu.

THAJSKO

Bangkok

Khao Yai

Sukhothai

Chiang Mai

Krabi

Golden Triangle

Mae Hong 
Son
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BARMA (Myanma)

Šarmantní Yangon, pralesem k posvátné pagodě, scénickou kraji−
nou k jezeru Inle, královský Mandalay, plavba po řece Iravádí, jes−
kynní systém Peik Chin Hmyaung, tisíce chrámů a pagod v Baganu, mystická
Mt. Popa.

1.−3. den odlet do Yangonu − 2000 let stará pagoda Sule v centru města, ob−
klopená koloniální architekturou, fascinující zlatá pagoda Shwedagon  (údajně
více zlata než v britských bankách), neopakovatelná atmosféra večerních ob−
řadů, 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, his−
torická socha ležícího Buddhy (55 m), vedle které věřící postavili ještě jednu,
úplně novou a delší, zjistíme, jak pokročila rekonstrukce zlatého královské−
ho paláce, zastavíme u monumentu čtyř sedících 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), neprav−
děpodobnou hříčku rovnováhy a vzpouru proti zemské přitažlivosti má prý
na svědomí Buddhův správně vyvážený vlas, poutající viklan k nebesům,
buddhisté mohou přilepit zlatý plíšek přímo na viklan
5.−7. den hl. město Naypyidaw vystavěné na „zelené louce“, možnost pro−
hlídky muzea drahokamů, dle času 16ti proudou příjezdovou silnicí ke kon−
gresovému paláci, jízda scénickou krajinou (rýžoviště, krajina se sukulenty,
prales, hory s porostem borovic) do městečka Kalaw, jednodenní trek v Šán−
ských horách za horským 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
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 ně−
kterou ze zdejších dílniček na výrobu ručního papíru, návštěva vinice u je−
zera Inle
9. den celodenní výlet na člunu po jezeře Inle − rybářské vesnice, dřevěné
domky postavené na pilotech nad vodou, zdejší kultura Intha je proslulá
zručností, navštívíme některé manufaktury, tkalcovskou dílnu „žirafích žen“,
dámy s těžkými kovovými kruhy na krku předvedou tradiční výrobu látek,
necháme se zasvětit do tajů výroby „lotosového hedvábí“ a tradičních barm−
ských doutníků, budeme obdivovat mistrovství kovářů, stříbrotepců a šper−
kářů, navštívíme klášter, uvidíme v akci zdejší slavné rybáře, pádlující ve−
stoje nohou, popřípadě pádlující „zahradníky“, pěstující květiny a zeleninu
na plovoucích zahradách

10. den přejezd do královského města Mandalay − z hor sjedeme do úrod−
ného, 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 královská města v jeho
okolí, navštívíme královský palác obklopený dlouhými vodními příkopy, pro−
jdeme „největší knihu na světě“ − Kuthodaw Paya, navštívíme pagodu Maha−
muni se slavnou sochou Buddhy a zázračnými sochami, ukořistěnými v Angkor
Watu, stihneme i slavnou uličku kameníků a sochařů, budeme pozorovat tisí−
covku mnichů, proudících v dlouhých řadách z ranní žebroty na oběd v klášteře
Mahagandhayon, Amarapura − přejdeme jezero po nejdelším mostu z týkového
dřeva a dojdeme až ke Kyauktawgyi Paya, pagodě proslavené nádhernými fres−
kami, 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, vystoupáme
na její vrcholek, odkud můžeme pozorovat pitoreskní život na řece, hlavní do−
pravní tepně Barmy, v Mingunu je uložen největší nepoškozený litý zvon na svě−
tě, můžete vlézt dovnitř a zkusit, co to udělá s vašimi ušními bubínky, navštívíme
opuštěné královské město Sagaing − kopce nad řekou Iravádí jsou poseté pago−
dami, pohled do údolí patří k nezapomenutelným mystickým zážitkům
13. den pobyt v přírodě v okolí někdejšího britského horského střediska Pyin
U Lwin, vystoupáme rozsáhlým jeskynním systémem Peik Chin Hmyaung
podél podzemní řeky s vodopádky, projdeme dómy s přirozenou krápníko−
vou výzdobou i pitoreskními sochami draků a výjevy z barmské mytologie,
až k buddhistické svatyni uprostřed hory, projdeme se kolem snadno pří−
stupných kaskád Pwe Kauk, stihneme i co do převýšení náročnější trek k divo−
kým a mnohem impozantnějším vodopádům Anisakan, v případě dostatku
času strávíme klidný večer v malebných, rozsáhlých botanických zahradách
Kandawgyi, založených v koloniálních časech (průchozí ptačí voliéra, orchi−
deje, muzeum motýlů, jezírka, skalky, ukázky vegetace bažin i pralesů)

021 1.2.−19.2. 19 dní 60 990 Kč
022 15.11.−3.12. 19 dní 60 990 Kč
023 7.2.−25.2.2018 19 dní 60 990 Kč

14.−15. den přejezd do Baganu (UNESCO) − zřejmě nejúchvatnější místo v Bar−
mě, tisíce chrámů a pagod nejrůznějších stavebních slohů zaplňují velkou
planinu podél řeky Iravádí, architektonické skvosty od původních jednodu−
chých, kulovitých stúp z 8. stol. po impozantní pahto vrcholného období,
s labyrinty vnitřních chodeb a košatými, členitými „barokizujícími“ tvary, ce−
lodenní pobyt (možnost vypůjčení kola i zajištění letu balonem), pozorování
západu slunce z terasy pagody
16. den přejezd sopečnou krajinou k mystické Mt. Popa, „Hoře květin“ − spe−
cifické klima, klášter vystavěný na vrcholové plošině vysokého sopouchu
(nazývaný „myanmarský Olymp“), věří se, že na skále sídlí nejmocnější du−
chové − natové, výstup po stovkách strmých schodů za doprovodu drzých opic
− makaků
17.−19. den návrat do Yangonu, podle okolností a sjízdnosti silnic zpestřený
zajímavými zastávkami − např. u chatrčí výrobců palmového vína, kteří rádi
předvedou kaskadérský výstup po vysokém, holém kmeni palmy, silnice se
opravují a tak pravděpodobně zvládneme návštěvu lokality bahenních sopek
Jezera dračího dechu i cestu přes Pyay (Prome) s obří sochou sedícího
Buddhy a slavnou pagodou Shwesandaw, případně pauzu v Shwedaungu
u svatyně „Buddhy zlatých brýlí“, v Yangonu individuální volno, možnost
návštěvy dalších památek (pagoda Botataung na břehu řeky, se schránkou
se záhadnými ostatky, procházka po lávce napříč jezerním parkem s obří
zlatou kopií královské lodě atd.), nákupy suvenýrů, odlet a návrat do ČR
Poznámka: podání přihlášek na zájezd nejpozději 5 týdnů před odletem, vzhle−
dem k možnosti zdlouhavého vyřízení víz na ambasádě v Berlíně.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), dopravu (mikrobus s ři−
dičem, člun, loď), ubytování (16 x turist. hotely, penziony − dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím), plavbu člunem po jezeře Inle, plavbu lodí do Min−
gunu, trek, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (2 000 Kč − vyřizuje se v Berlíně)
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Velká cesta VIETNAMEM (KAMBODŽA) 13. den Hué (UNESCO) − plavba lodí po Voňavé řece k pagodě Thien Mu
a dále minivanem k nejvelkolepějšímu ze všech císařských mauzoleí − hrobce
císaře Minh Manga, prohlídka části citadely a císařského města − bývalé sídlo
dynastie Nguyen
14. den zastávka u zátoky Vung An Cu s chovem ústřic, cesta přes Hai Van
Pass − za dobrého počasí nádherné výhledy na pobřeží Jihočínského moře,
zastávka v Danangu, Marble Mountains (Mramorové hory) − prohlídka ka−
menické manufaktury, výstup na jeden z kopců k pagodě, několik jeskynních
prostor se sochami Buddhů, nádherné výhledy do okolí, prohlídka bývalého
královského sídla My Son (UNESCO) − chrámy říše Champa (7.−13. stol.),
odjezd do Hoi An
15.−16. den prohlídka Hoi An (UNESCO) − návštěva historického jádra města,
kde nalezneme stavby ovlivněné čínskou, japonskou, vietnamskou i evrop−
skou architekturou (od 16. stol.), krytý japonský most, obchodnické domy
Phung Hung a Tan Ky, čínský obecní dům, muzeum kupecké keramiky, trž−
nice, odpoledne volný program, odpočinek, možnost zapůjčení kola a výlet
k blízké pláži (cca 5 km), noční přejezd vlakem do Nha Trangu
17.−18. den relaxace na plážích Jihočínského moře v Nha Trangu, volný pro−
gram, odpočinek, dle zájmu individ. prohlídka města a blízkého okolí (zajíma−
vosti dostupné levnou MHD) − katedrála, pagoda Long Son a obrovský Bílý Bud−
dha, chamské věže Po Nagar, mys Hon Chong, tržnice, Oceánografický institut
s množstvím nádrží a akvárií s ukázkami mořských ryb a dalších živočichů,
kostrou velryby aj., možnost výletu lanovkou na ostrov Hon Tre s letoviskem
Vinpearl − podmořské akvárium, zábavní park, večer odjezd vlakem do Saigonu

Vietnam − krásná a rozmanitá země s dlouhou historií. Země rýžových polí,
hor a nekonečných písečných pláží. Země kde žije více jak 50 národnostních
menšin s kořeny v Barmě, Thajsku, Laosu a Číně. Země se v posledních
letech stává jednou z nejoblíbenějších turistických destinací Asie.

031 20.1.−11.2. 23/29 dní 57 990/68 990 Kč
032 17.11.−9.2. 23/29 dní 57 990/68 990 Kč
033 20.1.−11.2.2018 23/29 dní 57 990/68 990 Kč

1.−2. den odlet do Hanoje − dle času prohlídka starého města, jezero Navrá−
ceného meče Hoan Kiem s Chrámem Nefritové hory Den Ngoc Som a Želví věží
3.−4. den odjezd do oblasti Ha Long Bay − Dračí zátoka (UNESCO) − jedno
z nejúchvatnějších míst ve Vietnamu, projížďka do oblasti tisíce ostrůvků
(oběd na lodi), prohlídka barevně osvětlené Jeskyně nebeského paláce Hang
Thien Cung, večer a noc strávíme na ostrově Cat Ba ve stejnojmenném měs−
tečku na pobřeží, po zpáteční plavbě k pobřeží se vrátíme zpět do Hanoje, ve−
čer 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), možnost výjezdu lanovkou na vr−
chol, lehký treking po okolních vesničkách, kde žijí horské kmeny (Black
Hmong, Red Dao) s původem v okolních zemích, vodopád Cat Cat
7.−11. den cesta minibusem přes hory do nížiny − malebné scenérie, rýžová
políčka, navštívíme národnostní menšiny na pomezí Vietnamu a Laosu, vy−
cházka okolo Stříbrného vodopádu (nejvyšší ve Vietnamu, cca 200 m), krátká
túra v přírodní rezervaci Hoang Lien Son k vodopádu Love Falls, přejezd
sedla Deo Tram Ton (1900 m), čajové plantáže v okolí města Lai Chau −
návštěva tržnice, údolím řeky Na, Dien Bien Phu − navštěva bývalého bitev−
ního pole, kde Francouzi prohráli rozhodující bitvu o vládu nad francouzskou
Indočínou, památník, oblast kávových plantáží, Son La − návštěva staré fran−
couzské věznice, cestou do Mai Chau plantáže manioku, přenocování v dře−
věném domu na kůlech u kmene Bílých Thajců − večer taneční vystoupení
místního folklorního souboru, ochutnávka rýžového vína, návrat do Hanoje
oblastí pěstování cukrové třtiny, odpoledne volný program, odpočinek
12. den Hanoj − prohlídka města, Ho Či Minovo mauzoleum, prezidentský
palác, Ho Či Minův domek na sloupech, Pagoda jednoho sloupu, Západní
jezero s nejstarší hanojskou pagodou Tran Quoc, Chrám literatury Van Mieu
− první vietnamská univerzita založena r. 1075, návštěva proslulého Vodního
loutkového divadla, večer odjezd nočním vlakem do Hué

19. den Ho Či Minovo město (Saigon) − prohlídka města, radnice, divadlo,
katedrála Notre Dame, Palác sjednocení − dříve Prezidentský palác, Muzeum
válečného dědictví, čínská čtvrť Cholon s tržnicí Binh Tay
20. den výlet ke chrámu víry sekty Cao Dai a ke známým tunelům Cu Chi
z americko−vietnamské války
21.−23. den odjezd autobusem do městečka Mytho − vstupní brána do delty
Mekongu, plavba loďkou po kanálu delty s návštěvou několika ostrůvků,
nocleh ve městě Can Tho s příjemnou nábřežní promenádou, navštěva plo−
voucího marketu a zahrady tropického ovoce (víte na čem roste dračí ovoce
− pitahaya?), večer návrat do Saigonu, odlet a návrat do ČR

Možnost prodloužení − KAMBODŽA
23. den z Can Tho plavba po Mekongu do Phnom Phenu
24. den Phnom Penh − prohlídka hl. města, královský palác se stříbrnou
pagodou, chrámy Wat Ounalom, Wat Phnom, muzeum genocidy Tuol Sleng
(mučírna a vězení Rudých Khmerů), Kiling Fields
25. den plavba rychlým člunem po řece a jezeře Tonle Sap do Siem Reapu,
cestou plovoucí rybářské vesnice
26. den celodenní návštěva areálu bývalého hl. města khmérských králů
Angkor Watu a Angkor Thomu (UNESCO) − 130 paláců a chrámů uprostřed
džungle (9.−14. stol.), Bayon s reliéfy lidských tváří, Baphuon, Sloní terasa,
terasa krále Lepera, chrám Ta Prohm prorostlý kořenovými systémy mohut−
ných vlnovců, pozorování západu slunce z chrámové hory Phnom Bakheng
27.−29. den přejezd do Bangkoku − ráno možnost fakult. vyjížďky po kaná−
lech (klongy), královský palác a Wat Phra Kaeo − chrám Smaragdového Bud−
dhy, Wat Pho − chrám Ležícího Buddhy, Wat Arun − chrám Ranních červánků,
Wat Traimit − chrám Zlatého Buddhy, China Town aj., odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (bus,
minibus, taxi, lehátkový vlak, loď), ubytování (15x/21x turist. hotel a pen−
zion − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x vícelůžková ubytovna
v domě na kůlech u Bílých Thajců, 4x lehátkový vlak), 2x oběd na lodi při
plavbě po Halong Bay, průvodce, informační materiály, cestovní pojištění,
tričko
Cena nezahrnuje: vietnamské vízum (2 200 Kč), kambodžské vízum (na hra−
nici cca 35 USD), lanovku na Fan Si Pan (cca 33 USD)

THAJSKO

KAMBODŽA

LAOS

Bangkok Angkor Wat

Phnom Penh

Delta Mekongu

Ho Či Minovo Město

Sapa

Hanoj Halong Bay

Hué
Hoi An

Nha Trang

VIETNAM
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THAJSKO−LAOS−KAMBODŽA

041 4.2.−26.2. 23 dní 55 990 Kč
042 3.2.−25.2.2018 23 dní 55 990 Kč
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1.−2. den odlet přes Bangkok na sever Thajska do Chiang Rai, dle zájmu
noční bazar
3. den Chiang Rai − chrám Wat Phra Kaew, cesta do centra oblasti Zlatého
trojúhelníku, hraniční město Mae Sai − klášter s vyhlídkou do Barmy, Ban
Sop Ruak − veletok Mekong na hranici s Barmou a Laosem, muzeum opia,
staré sídelní město Chiang Saen se zbytky hradeb, chrámy

4.−5. den přívoz přes Mekong do Laosu, plavba rychlou lodí z Houay Say
po Mekongu do Luang Prabangu (UNESCO) −  bývalé královské město v nád−
herné poloze v údolí Mekongu, Královský palác s muzeem, chrámy Wat Xi−
eng Thong, Wat Mai, koloniální architektura, pozorování západu slunce z pa−
horku Phou Si
6.−7. den výlet k vodopádům  Kuang Si a plavba po Mekongu k buddhist.
jeskyním Pak Ou, přejezd busem do města Phonsavan
8.−9. den Phonsavan a tajemstvím opředená Planina džbánů − prohlídka
lokality s cca 250 kamennými nádobami, z nichž nejtěžší váží 6 tun (Hai Je−
uam), přejezd horskou krajinou do Vang Viengu
10.−11. den Vang Vieng  − malebná krasová oblast s množstvím mogotů
nad řekou Nam Song, výlet pěšky či na kole k místním jeskyním, přejezd
do hl. města Vientiane − královský palác, Wat Phra Kaeo, nejstarší chrám
Wat Si Saket, Triumfální oblouk, zlatá pagoda Pha That Luang, Buddhův
park plný buddhistických a hinduistických skulptur, noční přejezd do Pakse
12.−13. den náhorní plošina Bolaven − proslulé kávovníkové plantáže, nej−
vyšší laoský vodopád Tat Fan (120 m), vesničky etnik Katu a Alak, kulturní
krajina Champasak a khmérský chrámový areál Wat Phu (UNESCO) v nád−
herné poloze pod horou Lingaparvata, přejezd do Si Pan Don
14.−15. den Si Phan Don (Čtyři tisíce ostrovů) − labyrint ostrovů na rozvět−
veném toku Mekongu (šíře až 15 km), vodopády, zbytky francouzské želez−
nice, sladkovodní delfíni, přes hranici do Kambodže, přejezd do města Siem
Reap
16. den Siem Reap − celodenní návštěva rozsáhlého areálu bývalého hl.
města khmérských králů Angkor Watu (UNESCO) a Angkor Thomu − 130 pa−
láců a chrámů uprostřed džungle (9.−14. stol.), Bayon s reliéfy tváří, Baphuon,
Sloní terasa, terasa krále Lepera, chrám Ta Prohm prorostlý kořenovými sys−
témy mohutných vlnovců, pozorování západu slunce z chrámové hory Phnom
Bakheng
17.−18. den vyhlídková plavba rychlou lodí po řece a jezeře Tonle Sap (cestou
plovoucí rybářské vesnice) do hl. města Phnom Penhu − muzeum genocidy
Tuol Sleng (mučírna a vězení Rudých Khmerů), Killing Fields, královský pa−
lác se stříbrnou pagodou, kláštery Wat Ounalom a Wat Phnom, tržiště
19.−20. den přejezd do Sihanoukville − přímořské letovisko, odpočinek na pláži
Ochheuteal, možnost plavby lodí na blízký ostrov Koh Rong se šnorchlováním
21.−23. den přesun přes Koh Kong, Trat do Bangkoku − královský palác a Wat
Phra Kaeo − chrám Smaragdového Buddhy, Wat Pho − chrám Ležícího Buddhy,
Wat Arun − chrám Ranních červánků, Wat Traimit − chrám Zlatého Buddhy, China
Town aj., odlet a návrat zpět do ČR

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

Další zájezd do oblasti jihovýchodní Asie. Nejdelší část programu věnujeme
ještě stále neprávem opomíjenému Laosu. Poplujeme po Mekongu, navští−
víme královský Luang Prabang, hlavní město Vientiane, záhadnou Planinu
džbánů i malebný jih. V Kambodži navštívíme úžasný Angkor Wat, hlavní
město Phnom Penh a zrelaxujeme na báječných plážích v Sihanoukville.
Na závěr nás čeká thajské hlavní město Bangkok.
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THAJSKO−LAOS−VIETNAM−KAMBODŽA

Bangkok − „město andělů“, Chiang Mai − „růže severu“, Zlatý trojúhelník,
plavba po Mekongu, Luang Prabang, krasové jeskyně u Vang Viengu, Vien−
tiane, 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.−3. den odlet do Bangkoku − královský palác se sochou Smaragdového
Buddhy, chrám Wat Pho s 45 m dlouhou sochou ležícího Buddhy, chrám
Wat Arun, čínská čtvrť, noční život v zábavní čtvrti Pat Pong, plavba po ře−
ce Chao Phraya 
4.−6. den půvabné severothajské město Chiang Mai − staré město s četnými
chrámy a zbytky hradeb, lidové výrobky, noční trh, výlet na horu Doi Suthep
(1676 m) s nádherným chrámem Wat Phra That, oblast tropických horských
pralesů Zlatého trojúhelníku na thajsko−barmském pomezí, možnost jízdy
na slonech a raftingu na bambusových vorech po řece Mae Sa, výcvikové
centrum slonů, orchidejová farma

051 14.10.−10.11. 28 dní 59 990 Kč

7.−9. den království „miliónu slonů“ Laos, plavba po Mekongu do královského
města Luang Prabang (UNESCO) − jeden z největších chrámových komplexů
v Asii, koloniální architektura, královský palác, výlet k vodopádům Kuang Si
10.−11. den průjezd hornatou krajinou s malebnými vesničkami a oblastí
krasových skalních útvarů Vang Vieng, královské město Vientiane − starobylý
chrám Wat Si Saket s tisíci soškami Buddhy, zlatá pagoda Pha That Luang,
triumfální oblouk, Národní muzeum, přelet do vietnamské metropole Hanoje
12.−14. den Hanoj − staré město, jezero Navráceného meče s mostem Jitřních
paprsků, Chrám literatury, areál Ho Či Minova mauzolea s jeho domem, mu−
zeem a pagodou Jednoho sloupu, vodní loutkové divadlo, plavba do Ha Long
Bay − Dračí zátoky (UNESCO) s více než třemi tisíci vápencovými ostrůvky
ve tvaru homole, návštěva jeskyní, pozorování západu slunce, nocleh na
ostrově Cat Ba, návrat do Hanoje
15.−17. den bývalé sídelní město dynastie Nguyen Hué (UNESCO) − císařský
palác se Zakázaným městem, hrobky císaře Minga Manga a dalších panov−
níků, pagoda Thien Mu na břehu Voňavé řeky, kosmopolitní přístav Hoi An
(UNESCO) − holandská, portugalská a čínská koloniální architektura, pozů−
statky chrámového komplexu ze 6. stol. My Son (UNESCO)
18.−19. den cesta podél pobřeží Jihočínského moře do letoviska Nha Trang −
odpočinek na písečných plážích, katedrála, pagoda Long Son s obřím Buddhou,
chamské věže Po Nagar, možnost plavby po okolních ostrovech s koupáním
20.−21. den prohlídka Ho Či Minova Města (dříve Saigon) − Palác znovusjed−
nocení, radnice, katedrála, pagoda Nefritového císaře, vyhlídka z mrako−
drapu Bitexco, plavba lodí bludištěm říčních ramen v deltě Mekongu, ry−
bářské vesničky s domy na kůlech a plovoucími trhy, nekonečná rýžová pole
a plantáže kaučukovníků
22.−23. den odjezd do Kambodži, metropole Phnom Penh − Královský palác,
Stříbrná pagoda, chrám Wat Ounalom, muzeum genocidy Tuol Sleng, tržiště
24.−26. den plavba rychlým člunem po řece a dále po jezeře Tonlé Sap až
do Siem Reapu, bývalé hlavní město khmérských králů Angkor Wat (UNESCO)
po staletí ztracené v džungli − 130 velmi zachovalých paláců a chrámů
z 9.−14. stol. na ploše téměř 200 km2, nejslavnější chrám Angkor Wat, Sloní
terasa, kamenné reliéfy tváří v chrámu Bayon, chrám Ta Prohm prorostlý
džunglí, vodní nádrže
27.−28. den odjezd do thajského Bangkoku, odlet a návrat do ČR
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Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (vlak,
mikrobus, autobus, loď, taxi, tuk−tuk), místní let Vientiane−Hanoj, ubytování
(21x turist. hotel − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 3x lehátkový vlak,
1x lehátkový bus), dvoudenní výlet po Halong Bay s 1x plnou penzí, průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vietnamské vízum (2 200 Kč), laoské vízum (na hranici
30 USD), kambodžské vízum (na hranici cca 30 USD)



THAJSKO−MALAJSIE−SINGAPUR

061 4.3.−26.3. 23 dní 57 990 Kč
062 30.9.−22.10. 23 dní 57 990 Kč
063 3.3.−25.3.2018 23 dní 57 990 Kč

zemím k pláži Keracut a nedalekému meromiktickému jezeru (oddělené
vrstvy slané a sladké vody), zahrada tropického koření, plážové středisko
Batu Ferringhi
10.−12. den ferry do Butterworthu, přejezd do Ipohu − prohlídka města s ko−
loniálními 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, procházka nejstarším lesem v oblasti Mossy Forest s vý−
skytem láčkovek, návštěva továrny na výrobu čaje BOH, motýlí zahrady
a jahodové farmy, vodopád Robinson, túra pralesem s výstupem na Gu−
nung Jasar (1670 m)
13.−14. den přejezd přes Kuala Lipis do Jerantutu − mešita, dále do přístavu
v Kuala Tembelingu, 60 km dlouhá plavba po řece Tembeling do Kuala Ta−
hanu − vstupní brána do NP Taman Negara − vycházka pralesem, vyhlídková
věž, canopy walk v korunách pralesních velikánů, výstup na vrchol Gunung
Teresik (344 m) s vyhlídkou na prales, možnost koupání v Lubok Simpon
v řece Tahan, návštěva domorodé vesnice Orang Asli, možnost nočního
safari

1.−2. den odlet z Prahy do Bangkoku − ubytování v centru, dle času prohlídka
města, vyhlídkový kopec Golden Mount (Zlatá Hora)
3. den prohlídka Bangkoku − možnost vyjížďky po kanálech, královský palác
a Wat Phra Kaeo − chrám Smaragdového Buddhy, Wat Pho − chrám Ležícího
Buddhy, Wat Arun − chrám Ranních červánků, Wat Traimit − chrám Zlatého
Buddhy, China Town, večer dle zájmu návštěva tržnice a erotického centra
Pat Pong
4.−5. den Kanchanaburi − most pře řeku Kwai, válečný hřbitov a muzeum,
výlet do NP Erawan − sedmistupňový vodopád Erawan, možnost kou−
pání, nejvyšší buddhistická stupa světa v Nakhon Pathom, odjezd na jih
do Trangu
6.−7. den přejezd do Satunu, plavba lodí z přístavu Tammalang do Malajsie
na ostrov Langkawi, hl. město Kuah − obří plastika orla u přístavu, pro−
cházka tematickým parkem Lagenda Langkawi Dalam Taman, mešita Al−Hana,
plážové centrum Pantai Cenang − relaxace, koupání, výlet autem okolo
ostrova − Telaga Harbour Park s majákem, série jezírek v pralese Telaga
Tujuh (Sedm studní), Oriental Village, výjezd lanovkou na vrchol Gunung
Machinchang (708 m) s nádhernými výhledy, řemeslnické centrum Kom−
pleks Kraf Langkawi, horké prameny v Air Hangat, vodopád Durian Peran−
gi, plavba na ostrov Penang
8.−9. den ostrov Penang − největší buddhistický chrámový komplex v Malaj−
sii − Kek Lok Si, výjezd lanovkou na Penang Hill (821 m), pěšky sestup
pralesem k botanické zahradě, prohlídka hl. města Georgetown (UNESCO) −
čínská čtvrť s klanovým domem Khoo Kongsi, mešita Kapitan Keling, in−
dická čtvrť, koloniální čtvrť − kostel sv. Jiří, radnice, pevnost Cornwallis,
hodinová věž, NP Penang − pěší túra pobřežím k mysu Muka Head či vnitro−

Megalopole Bangkok, most přes řeku Kwai v Kanchanaburi, NP Erawan,
ostrovy Langkavi a Penang, čajové plantáže v Cameroon Highlands, NP
Taman Negara, nádherný ostrov Tioman, metropole obchodu Singapur,
exotická Melaka, Kuala Lumpur.

15.−17. den přejezd přes Kuantan do malebného Pekanu − prohlídka města,
mešity, sultánův palác, hřiště na koňské polo, přejezd do Padang Endau,
trajekt na nádherný ostrov Tioman − prohlídka správního městečka Tekek,
túra pralesem napříč ostrovem do vesnice Jurau, relaxace a koupání, mož−
nost výletu na korálový ostrov se šnorchlováním
18.−19. den trajekt zpět na pevninu do Mersingu, přejezd do Johor Bahru,
výlet do Singapuru − prohlídka města, hotel Raffles, Národní muzeum, ar−
ménský kostel, katedrála sv. Ondřeje, Esplanade − Theatres on the Bay, vy−
hlídkové kolo 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, návrat do Malajsie
20. den přejezd do exotické Melaky (UNESCO) − koloniální architektura (por−
tugalská, holandská, britská), Kristův chrám, Stadthuys, kostel sv. Pavla
a vyhlídka na město, Porta de Santi−
ago, sultánův palác se zahradou, re−
plika vodního kola a námořní mu−
zeum, čínská čtvrť s chrámy Sian Lin,
Čcheng Choon Teng, mešitou a hin−
du templem, indická čtvrť
21.−23. den přejezd do Kuala Lum−
puru − prohlídka hl. města, čínská
čtvrť s tržnicí Petaling, hindu chrá−
mem Sri Mahamariamman, čínské
chrámy Kuan−Ti a Sze Ya, náměstí
Medan Pasar s hodinovou věží, me−
šita Jamek, indická čtvrť, náměstí
nezávislosti Merdeka s pohádkovou
budovou Sultan Abdul Samad, Ná−
rodní mešita, staré vlakové nádraží, Jezerní zahrady s Ptačím parkem,
jeskyně Batu Caves − obří zlatá socha Murugy, 272 schodů do Chrámové
jeskyně, Petronas Towers, vyhlídková TV věž KL Menara, odlet a návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (bus,
minivan, loď, člun, ferry, taxi), ubytování (19x turist. hotely, ev. bungalovy −
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, většinou klimatizace, 1x noční pře−
jezd), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
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MALAJSIE (Pevninská část, Borneo) −BRUNEJ MALAJSIE−INDONÉSIE (Sumatra) −SINGAPUR

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

081 16.9.−6.10. 22 dní  60 990 Kč
071 1.7.−16.7. (26.7.) 16/26 dní 54 990/68 990 Kč
072 21.12.−5.1.2018 16 dní 59 990 Kč

1.−4. den odlet do Kuala Lumpur − prohlídka hl. města, čínská čtvrť s tržnicí
Petaling, hindu chrámem Sri Mahamariamman, čínské chrámy Kuan−Ti a Sze Ya,
náměstí Medan Pasar s hodinovou věží, mešita Jamek, indická čtvrť, náměstí
nezávislosti Merdeka s pohádkovou budovou Sultan Abdul Samad, Národní
mešita, staré vlak. nádraží, Jezerní zahrady s Ptačím parkem, jeskyně Batu Caves
− obří zlatá socha Murugy, 272 schodů do Chrámové jeskyně, Petronas Towers,
vyhlídková TV věž KL Menara, přejezd do Tanah Rata v Cameroon Highlands
5.−6. den horská oblast Cameron Highlands − malebná krajina s čajovými
plantážemi, výjezd na vrchol hory Gunung Brinchang (2031 m) − vyhlídková
věž, procházka nejstarším lesem v oblasti Mossy Forest s výskytem láčko−
vek, návštěva továrny na výrobu čaje BOH, motýlí zahrady a jahodové farmy,
vodopád Robinson, túra pralesem s výstupem na Gunung Jasar (1670 m)
7.−8. den přejezd na ostrov Pangkor − koupání, relaxace (možné šnorchlo−
vání), vzácní zoborožci, přejezd na ostrov Penang
9.−10. den ostrov Penang − největší buddhistický chrámový komplex v Ma−
lajsii − Kek Lok Si, výjezd lanovkou na Penang Hill (821 m), pěšky sestup
pralesem k botanické zahradě, prohlídka hl. města Georgetown (UNESCO) −
čínská čtvrť s klanovým domem Khoo Kongsi, mešita Kapitan Keling, indická
čtvrť, koloniální čtvrť − kostel sv. Jiří, radnice, pevnost Cornwallis, hodinová
věž, NP Penang − pěší túra pobřežím k mysu Muha Head či vnitrozemím
k pláži Keracut a nedalekému meromiktickému jezeru (oddělené vrstvy slané
a sladké vody), zahrada tropického koření, plážové středisko Batu Ferringhi
11.−12. den plavba rychlou lodí na Sumatru, Medan, přejezd do Bukit Lawang,
které je záchranným centrem pro orangutany, nachází se v největším indonés−
kém NP Gunung Leuser (UNESCO), pozorování orangutanů při krmení, přejezd
13.−14. den Berastagi − horské městečko obklopené pralesy, výstup na sopku
Gunung Sibayak (2300 m), koupání v sirných termálních pramenech, pře−
jezd k sopečnému jezeru Toba, cestou prohlídka domorodé vesnice batackého
stylu, vodopád Sipisopiso (100 m), vyhlídka na jezero
15.−16. den jezero Toba, pěší výlet na ostrově Samosir do vesnice Tomok,
rýžoviště, buvoli, koupání, přejezd hornatou krajinou k rovníku
17. den Bukittingi − malebné městečko mezi třemi sopkami, 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 nejkrásnější jezero na Sumatře,
úchvatné panorama, sjezd k jezeru (44 ostrých zatáček), skořicovníkové háje,
možnost koupání nebo pronajmutí horských kol, přejezd do Dumaie
20.−22. den plavba souostrovím Riau na rychlé lodi na ostrov Batam a odtud
do Singapuru − prohlídka města, hotel Raffles, Národní muzeum, arménský kos−
tel, 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 zábavní ostrov Sentosa −
pláž, koupání, možnost návštěvy mořského
akvária se 100 m tunelem, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč),
místní dopravu (bus, minibus, taxi, metro, tra−
jekt, loď), ubytování (17x turist. hotely a pen−
ziony, ev. bungalovy − dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím, 2x přejezd busem), prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění,
tričko

1.−3. den odlet do Kuala Lumpur − prohlídka města, mešita Jamek, náměstí
nezávislosti Merdeka s pohádkovou budovou Sultan Abdul Samad, vyhlíd−
ková TV věž KL Menara, 452 m vysoký mrakodrap Petronas Towers, mešita
Masjid Negara, noční trh v čínské čtvrti, výlet k hinduistickým jeskyním Batu
− obří zlatá socha Murugy, 272 schodů do Chrámové jeskyně
4.−5. den přejezd na ostrov Penang, prohlídka města Georgetown (UNESCO)
neztrácejícího svůj koloniální šarm, čínské a hinduistické chrámy, mešita
Kapitan Keling, indická čtvrť, koloniální čtvrť − radnice, pevnost Cornwallis,
hodinová věž, buddhistický klášter Kek Lok Si, podvečerní výjezd lanovkou
na Penang Hill (821 m) a následný sestup dešt−
ným lesem
6.−9. den cesta na východní pobřeží do přístavu
Kota Bharu, plavba na nejkrásnější malajské os−
trovy Perhentians − odpočinek, koupání, šnorch−
lování, možnost potápění nebo lodních výletů −
na vzdálenější korálové útesy
10.−13. den návštěva jednoho z nejstarších prale−
sů světa v NP Taman Negara − výprava do noční
džungle, procházka po lávkách zavěšených vysoko
v korunách stromů (canopy walk), plavba lodí, od−
jezd do perly Malajsie, přístavu Melaka (UNESCO) − koloniální architektura (por−
tugalská, holandská, britská), Kristův chrám, Stadthuys, kostel sv. Pavla a vy−
hlídka na město, ruiny portugalských pevností (Porta de Santiago), čínská čtvrť
14.−16. den Singapur − prohlídka hl. města, koloniální památky, vyhlídková plo−
šina Sands Sky park, hinduistické a čínské chrámy, moderní čtvrti, Esplanade −
Theatres on the Bay, socha Merliona, vyhlídkové kolo Singapore Flyer, možnost
nočního safari v ZOO, nákupy, ukončení zájezdu a odlet do ČR nebo pokračování
na Borneo

Poznámka: návštěva ostrovů Perhentians je z klimatických důvodů ve vá−
nočním termínu nahrazena návštěvou ostrova Langkawi (www.karavela.cz).

Možnost prodloužení − BORNEO, BRUNEJ v letním termínu
16.−19. den přejezd do Johor Bahru, odlet na Borneo do města Kuching
ve státě Sarawak, které založil „bílý rádža“ James Brooke, pevnost Marghe−
rita, muzea, návštěva záchranného centra orangutanů Semenggoh, výlet
do NP Bako (výskyt opic druhu kahau nosatý), masožravé láčkovky, pro−
cházka mangrovovým lesem, dále návštěva NP Gunung Gading (v případě,
že pokvete rostlina s největším květem na světě − Rafflesia)
20.−23. den přejezd do města Sibu, plavba do nitra Bornea po řece Batang
Rejang za dajáckými kmeny žijícími v dlouhých společných domech v okolí
městečka Kapit, návrat do města Sibu − čínský chrám Tua Pek Kong, rušný
říční přístav, ohromující jeskyně Niah ve stejnojmenném NP
24.−26. den přesun do sultanátu Brunej, prohlídka hlavního města Bandar
Seri Begawan − zlatá mešita Omar Ali Saifuddien, sultánův palác, 28 vod−
ních vesnic v Kampung Ayer, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 20 000/25 000 Kč), místní dopravu
(vlak, loď, mikrobus, autobus, metro, taxi), u vánočního termínu místní let
Langkawi−Kuala Lumpur, u prodloužení místní lety Johor Bahru−Kuching,
Brunej−Kuala Lumpur, ubytování (11x/21x turist. hotely, dvoulůžkové po−
koje s příslušenstvím, 2x jednoduché bungalovy na ostrovech), průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

Moderní metropole Kuala Lumpur a Singapur, koupání a odpočinek na ostro−
vech Perhentians, národní parky na Borneu, plavba do nitra Bornea po řece
Batang Rajang, sultanát Brunej.
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aINDONÉSIE− Sulawesi, Flores, Komodo, Rinca, Lombok, Bali
kokosů a bananů přímo ze stromu, oběd v tradičním dřevěném domě
na kůlech uprostřed rýžových polí, scénická oblast vápencových útesů,
množství exotických rostlin, večer možné představení tradiční sulaweské
muziky na nástroje kecapi a gambus
8. den přelet přes Denpasar do Maumere na ostrov Flores, přejezd pod
sopku Keli Mutu
9. den výjezd ke třem tajemným jezerům v kráterech sopky Keli Mutu, je−
jichž barva se mění i několikrát do roka, trek kolem sopky a zpět dolů
do Moni přes tradiční vesničky, koupání v termálním pramenu, večer mož−
nost shlédnutí tradičních floreských tanců
10.−11. den přesun do Bajawy − výlet do tradičních vesnic kmene Ngada
v okolí majestátní sopky Gunung Inerie, tajemné megality a domečky ngadhu
a bhagu, večer koupání v horké termální říčce
12. den celodenní přesun do Labuanbaja − přístavní městečko na západním
konci ostrova Flores
13.−16. den plavba najatou lodí z Floresu na Lombok, s návštěvou ostrovů
Rinca a Komodo (UNESCO) − vycházka za varany, relaxace a šnorchlování

Indonésie − jedna země na tisíci ostrovech. Země mnoha kultur, zvyklostí,
náboženství ale také země činných sopek, nekonečných bílých pláží a přá−
telských lidí. Pojeďte zažít alespoň část z toho, co Indonésie nabízí. Proje−
deme několik ostrovů a všude si vybereme ty nejzajímavější místa. Přiletíme
na ostrov Sulawesi, kde strávíme několik dní v kraji Tana Toraja, kde se
křesťanství a moderní doba dosud mísí s krvavými divošskými zvyky. Přele−
tíme na Bali a následně na Flores. Ostrov se sopkou Keli Mutu, stále opře−
denou tajemstvím, do jejíchž tří barevných jezer podle místních pověr od−
cházejí duše mrtvých. Najatou rybářskou bárkou se budeme plavit na ostrovy
Rinca a Komodo, jediné dva ostrovy na světě, na kterých žijí komodští varani
− ještěři, kteří jakoby přišli z pravěku. Ostrov Lombok nám představí svá
tradiční řemesla a nekonečná rýžová pole pod majestátně se vzpínající sop−
kou 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.

1.−2. den odlet přes Jakartu do Makassaru (býv. Ujung Padang) − hl. město
ostrova Sulawesi (býv. 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
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, ná−
vštěva plovoucí vesnice, množství ptactva, přejezd
7. den Maros − vyjížďka dřevěnou kanoí po řece plné mangrovů, ptáků, pěší
výlet s koupáním v tyrkysové laguně uprostřed skal, ochutnávání lahodných

091 5.5.−28.5. 24 dní 68 990 Kč
092 29.9.−22.10. 24 dní 68 990 Kč
093 21.10.−13.11. 24 dní 68 990 Kč

u ostrovů Laba, Banta, Satonda, Moyo, přejezd na sever pod sopku Gu−
nung Rinjani do Senaru (700 m), vycházka k vodopádům Sindenggile
17. den výstup ke hraně kráteru sopky Gunung Rinjani (2600 m) vyplně−
ného jezerem Segara Anak se smaragdově zbarvenou vodou, odchod v čas−
ných ranních hodinách, výstup cca 6 hodin, variantně později lehčí vycházka
rovinatým terénem do okolní nádherné přírody, návrat do Senaru
18. den přejezd severním pobřežím přes Lombok, výlet lodí na některý
z ostrůvků souostroví Gilis − bílé písečné pláže, korálové útesy, přejezd
do Mataramu
19. den Mataram a okolí − vodní palác Mayura, chrám Pura Meru, odpo−
ledne trajekt do Padangbai na ostrově Bali
20.−21. den Bali − prohlídka zajímavých lokalit ostrova: chrám Pura Goa
Lawah s kolonií netopýrů v jeskyni, Besakih − komplex 22 chrámů na 7 te−
rasách pod sopkou Gunung Agung (3142 m), malebná krajina u největ−
šího balijského jezera Batur, dílny řemeslníků, chrám Pura Kehen v Bang−
li, Ubud − Ubud Palace, lotosový chrám Pura Saraswati, řemeslné dílny,
galerie, večer možnost shlédnutí ohňového tance, hromadného tance Ke−
cak aj.
22. den Kuta − známé středisko, nákupy, relaxace u moře
23.−24. den odlet z Denpasaru, návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 20 000), místní dopravu (minivan,
bus, bemo, motocykl s řidičem, loď, trajekt), místní lety Jakarta−Makassar,
Makassar−Denpasar a Denpasar−Maumere, ubytování (18x turist. hotely
a penziony − dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, 3x na palubě
lodi s matracemi), stravování (při ubyt. většinou snídaně, 3x plná penze
na lodi z Floresu na Lombok), průvodce, inform. materiály, cestovní pojiš−
tění, tričko

INDONÉSIE

Rantepao

Makassar

Denpasar
MaumereRinjani

Keli Mutu

Komodo

Sengkang
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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.

1.−3. den odlet přes Jakartu do Medanu − prohlídka největšího města ostro−
va Sumatra, přejezd do Bukit Lawang − záchranné centrum pro orangutany,
nacházející se v největším indonéském NP Gunung Leuser (UNESCO) − půl−
denní trek v okolí s pozorováním orangutanů a dalších opic v přírodě, mož−
nost 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 − největší jezero v jihový−
chodní Asii, žijí zde Batakové, cestou zastávka u stometrového vodopádu
Sipisopiso a u plantáží 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 batackého tance)
7. den lodí zpět do Prapatu a poté pokračujeme na západní Sumatru do města
Bukittinggi, přejezd rovníku

Denpasar

Jakarta

Medan

Yogyakarta
Bromo

Bukittinggi

Toba

SUMATRA

JÁVA

BALI

8.−9. den Bukittinggi − obklopeno třemi sopkami (kraj Minangkabau), tra−
diční minangkabauské domy s prohnutými střechami, pěší trek přes údolí
Harau, zastávka u vodopádu, zpět do Bukittinggi, výlet korytem řeky do ka−
ňonu Ngarai Sianok, exkurze do tradičních ručních balíren kávy včetně ochut−
návky (různé druhy kávy, káva se zázvorem, káva z kávových listů)
10.−11. den odjezd k jezeru Maninjau, ruční výroba třtinového cukru, rela−
xace 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 nádherných neobydlených
ostrůvků, šnorchlování, přejezd zpět do Padangu, přelet do Jakarty − pro−
hlídka staré Batavie, muzeum Wayang, posezení u kávy v Café Batavia (na−
vštívil i Václav Havel), podvečerní přístav Sunda Kelapa s ruční vykládkou
14.−15. den cesta přes horské sedlo Puncak − nádherné čajové plantáže,
návštěva továrničky na výrobu čaje, Cibodas − botanická zahrada a park,
výstup ke kráteru Tangkubanperahu a Dumas − možnost koupele nohou
v termálních jezírkách
16.−17. den výstup ke kráteru Kawah Putih, přejezd do Tasikmalaya pod
úpatí nádherné hory Galungnggung, výstup po kamenných schodech k okraji
kráteru sopky s jezírkem a ostrůvky uvnitř, přejezd do sultánského města
Yogyakarta
18. den Borobudur (UNESCO) − nejznámější indonéská památka, prohlídka
kolosální mnohostupňové budhistické stúpy, Yogyakarta − prohlídka centra
javanské kultury, batikové dílničky, výroba loutek pro stínové divadlo, večer
je možné shlédnout tradiční javanské baletní představení Ramayana
19. den nádherný hinduistický chrám Prambanan (UNESCO), přejezd ke chrá−
mu Candi Ceto − umístěn vysoko na kopci, nádherný výhled (možno vidět
i sopku Merapi), dále chrám Candi Sukuh s erotickými výjevy
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 − největší a nejdéle existujicí
sirné jezero na světě, ruční těžba síry, odpoledne přes Banyuwangi, trajekt na
Bali, koupání nebo fakult. výlet loďkami na delfíny, Banjar − návštěva jediného
buddhistického chramu na Bali, termální prameny, odpoledne relaxace u moře
24.−25. den návštěva vodopádů Git Git, dále vodní chrám Pura Ulun Danau,
cestou do Ubudu navštívíme řemeslné dílničky (kameníci, dřevořezbáři, atd.)
a jednu z mnoha galerií, večer pro zájemce možnost shlédnout některý z balij−
ských 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 (limit 20 000), místní dopravu (minivan,
bus, bemo, loď), místní let Padang−Jakarta, trajekt na Bali, ubytování (25x
turist. hotely a penziony − dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím),
stravování (u ubyt. většinou snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní
pojištění, tričko

101 1.7.−28.7. 28 dní 68 990 Kč

INDONÉSIE − Irian Jaya, Biak

121 31.7.−14.8. 15 dní 87 990 Kč

www.karavela.cz

INDONÉSIE − Kalimantan (Borneo)

111 10.11.−26.11. 17 dní 68 990 Kč

www.karavela.cz
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INDONÉSIE pro každého − Bali

131 1.4.−15.4. 15 dní 46 990 Kč
132 1.7.−15.7. 15 dní 46 990 Kč
133 4.11.−18.11. 15 dní 46 990 Kč

1.−3. den odlet do Denpasaru na Bali, ubytování v plážovém a surfařském
centru Kuta Beach, možnost pobytu na pláži, surfování, tradiční masáže a ná−
vštěva 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, relaxace
na jedné z nejkrásnějších pláží Candi Dasa, dle času tradiční trh ve vesnici
5. den návštěva vodního paláce Tirtagangga a jeho svatých bazénků, přesun
na severovýchod Bali přes rýžové terasy do vesnice Tulamben − potopený lodní
vrak Liberty, skvělé šnorchlování či potápění, večeře v jedné z mnoha rybář−
ských restaurací s čerstvými rybami a plody moře
6. den po ranním koupání a šnorchlování vyrazíme na krátkou procházku napříč
džunglí k místnímu vodopádu a chrámu s množstvím tropických motýlů, opus−
tíme pobřeží a zajedeme do hor k sopce a jezeru Batur, cesta nás zavede do vy−
sočiny s velkým množstvím výhledů, večer strávíme v termálech na břehu jezera
7. den plavba přes jezero Batur k posvátnému pohřebišti, kde místní domorodci
pohřbívají mrtvé pod kmen posvátného stromu (možnost náhrad. programu),
odjezd k chrámovému areálu Besakih − nejstarší a nejvýznamější hinduistická
památka na 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 chrámu, přímořské letovisko Lovina −
známé černými plážemi z vulkanického popela, podvečer strávíme v blízkých
tradičních lázních − kalná minerální voda, skvělé masáže, bary a noční život
8. den Seririt − buddhistický chrám Brahma Vihara přezdívaný jako malý Boro−
budur, 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, impozantní chrám Pura Ulun Danu ležící
na jezeře se zahradami a velkým množstvím soch, scenická oblast s největšími
rýžovými poli a neuvěřitelnými výhledy, nekonečné serpentiny nás dovedou
k chrámu Pura Luhur, den zakončíme v Ubudu v jedné ze skvělých restaurací
9. den návštěva nedale−
kého opičího chrámu a lesa
se stromovým útvarem muž
−žena, různá sousoší z Ra−
majany, přejezd na blízké
trhy Sukawati a návrat do
města Ubud s dalšími trhy
a večerní návštěvou balij−
ských tanců (konkrétně tan−
ce Kecak − pouze na Bali)
10.−12. den přejezd do pří−
stavu Sanur,  lodí na ostrov
Lembongan − krásné pláže
a poklidný životní rytmus ostrovanů, možnost plavání, surfování, šnorchlování
a celkového lenošení na krásných plážích, dle zájmu fakult. výlet na kolech ko−
lem ostrova s návštěvou bílých pláží, mangrovových porostů a nejsvatějšího
místa ostrova
13.−15. den návrat na Kuta Beach, poloostrov Bukit Badung, chrámy Carda Wisnu
a Pura Luhur Uluwatu, poslední nákupy, večeře, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), místní dopravu (pronajatý
minivan, loď), ubytování (12x turist. hotely − dvoulůžkové pokoje s příslušen−
stvím), stravování (12x snídaně, 1x společná večeře), průvodce, inform. mate−
riály, cestovní pojištění, tričko

Příjemná dvoutýdenní jarní, prázdninová a podzimní cesta na Bali. Kulturní
krajina Bali je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Densapar
Lembongan

Batur
Banjar

BesakihBALI 

141 4.3.−19.3. (24.3.) 16/21 dní 56 990/66 990 Kč
142 4.11.−19.11. (24.11.) 16/21 dní 56 990/66 990 Kč
143 3.3.−18.3. (23.3.) 2018 16/21 dní 56 990/66 990 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
Intramuros, Chinatown (dle možnosti i čínský hřbitov), dle zájmu návštěva oce−
anária, procházka parkem Rizal, přejezd do města hříchu Angeles − noční život
4. den výlet terénními vozy na lávová pole a k nádhernému kráteru sopky Pina−

tubo (1760 m), možnost koupání v kráterovém jezeru
5. den cesta na pobřeží do NP Hundred Islands −
vyhlídka na souostroví více jak stovky ostrůvků, fa−
kult. možnost vyjížďky loďkou mezi ostrůvky
6. den přejezd do města Baguio − čínský chrám, ka−
tedrála, generálský dům, cestou zastávka u zlatého
dolu, vodopád Colorado
7. den přejezd Centrálních Kordiller po horské sil−
nici Zig Zag Road, dojezd do městečka Sagada,
Údolí ozvěn
8. den výlet v okolí Sagady − Jeskyně visících rakví,
skalní město, sestup do jeskyně Sumaging a mož−

nost osvěžujícího koupání 300 m pod povrchem, přejezd do Banaue
9. den Banaue − v okolí 2000 let stará terasovitá rýžoviště (UNESCO), nádherné
výhledy, vesnice kmene Ifugao, výlet terénním vozem a túra v oblasti Batadu
10. den přejezd do Manily, cestou zastávky
11. den přejezd k jezeru Taal − zastávka na vyhlídce, fakult. možnost výstupu
ke kráteru na jezeře, pohodlný sjezd peřejí v kaňonu Pagsanjan na kánoích s míst−
ními lodníky, nocleh v Manile
12.−14. den odlet na ostrov Bohol do Tagbilaranu, tři noci u pláže v oblasti
Alona Beach, jednodenní výlet po ostrově, prohlídka kostela v Baclayonu
(r. 1727), Chocolate Hills (Čokoládové hory), fakult. plavba po řece Loboc s mož−
ností bohatého oběda formou bufetu,  zastávka v turist. centru s ukázkou nejmen−
ších opiček na světě − nártounů filipínských, možnost nákupu suvenýrů, dle
zájmu fakult. výlet na ostrov Balicasang se šnorchlováním a potápěním
15.−16. den přelet do Manily a následný odlet a návrat do ČR

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

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), místní dopravu (klima−
tizovaný van, bus, terénní auto, taxi, kanoe, člun), místní lety Manila−Tagbilaran
a Tagbilaran−Manila (u prodloužení let Manila−Puerto Princesa a Puerto Prin−
cesa−Manila), ubytování (13x/18x turist. hotely, bungalovy − dvoulůžkové po−
koje s příslušenstvím), plavbu kaňonem Pagsanjan, u prodloužení plavbu
po podzemní řece na ostrově Palawan, průvodce, inform. materiály, cestovní
pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: odletové taxy (v Manile cca 15 USD, na místních letištích
cca po 5 USD)

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

To nejlepší z FILIPÍN

FILIPÍNY

Banaue

Manila
Pinatubo

Cebu
El Nido

Chocolate 
Hills

Puerto Princesa
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Velikonoční JAPONSKO − Hanami, svátek sakur

151 29.3.−18.4. 21 dní  72 990 Kč

JAPONSKO

Nikko

Tokio

Kanazawa

Nagoya

Nara

Osaka

Kjoto

Ritsurin

Hirošima

Mt. Fudži

10. den po unikátním 9kilometrovém Seto−Ohaši mostě přes Vnitřní japonské
moře na ostrov Šikoku, unikátní japonská zahrada Ritsurin, návrat do Okajamy,
možnost navštívit středověké Kurashiki nazývané japonské Benátky pro kanály
z období Edo, kdy město bylo důležitým distribučním centrem rýže – nyní řada
muzeí, butiky, kavárny
11. den návrat do Osaky − obhlídka japonského hradu Himedži a největšího
visutého mostu na světě − Akaši Kaikjó, přístavní město Kobe opět vybudované
po zemětřesení r.1995, jež proslulo nejlepším „Kobe beef“ na světě, odpoledne
fakult. největší akvárium světa Kaijukan v osackém přístavu
12. den dopoledne výrobna saké s ochutnávkou, za pěkného počasí historické
procesí ze 16. stol., navečer fakult. osacký supermoderní mrakodrap Umeda
Sky Building s výhledem na město z jeho unikátní „plovoucí observatoře“
ve výšce 173 m
13. den výlet do poklidné Nary (UNESCO) − první hl. město Japonska, řada
chrámů z 8. stol., největší dřevěný chrám na světě s největší sochou Buddhy
v Japonsku, navečer Osaka s neony ozářenými bulváry, kanálem Dotonbori,
přezdívaným „Osacké Benátky“ a rozlehlými nákupními pasážemi Šinsaibashi

1.−2. den odlet do Osaky − ubytování v centru, seznámení s okolím
3. den mohutný Osacký hrad − zamýšlený jako sídlo šóguna, odjezd do Udži
− kolébky jap. zeleného čaje,  nádherný chrám Bjodoin, možnost ochutnání
pravého japonského suši, svatyně Fušimi Inari s působivými tisící branami torii
4.−5. den bývalé císařské hl. město Japonska, dvoumiliónové Kjóto (UNESCO)
− světoznámý Zlatý a Stříbrný pavilon, šógunův hrad, bývalé letní sídlo ja−
ponského císaře, chrámy a kláštery ve východní i západní části města s pro−
slulými japonskými zahradami a nádherně kvetoucími sakurami a pod nimi
oslavy Hanami, stará čtvrť Gion, kde lze spatřit pravou Gejšu či učednici
Majko, fakult. lze večerní program s ukázkami čajového obřadu, ikebany, hry
na Koto, dvorní hudby Gagaku, loutkového divadla Bunraku, komického di−
vadla Kabuki a tance se skutečnou Majko
6. den nádherné přírodní okolí Kjóta, Arašijama − most Togetsukjo, chrám
Tenryudži, bambusový les, známé japonské opice „Snow Monkeys“, mož−
nost navštívit pravé japonské lázně − Onsen
7. den horská oblast Iga Ueno, proslavená školou Nindžutsu, jedna z nindža
škol středověku, originální hrad ze 16. stol., rodiště a muzeum největšího japon−
ského básníka Matsuo Basho, cestou zpět futuristická architektura Kjóto Station
8.−9. den šinkansenem Nozomi do Hirošimy (UNESCO) − epicentrum výbuchu
atomové pumy, dnes Mírový park, Muzeum atomové pumy a ruiny Průmys−
lového paláce, posvátný ostrov Mijadžima − plovoucí brána Torii se svatyní
Itsukušima (UNESCO) − jedna ze tří nejkrásnějších scenerií Japonska, pavi−
lon Tisíce rohoží, komplex chrámu Daišo−in, fakult. lanovkou na nejvyšší
horu ostrova Mt. Misen (530 m) s krásnými výhledy na Hirošimský záliv
a ostrůvky mezi ostrovem Honšú a Šikoku (Vnitřní japonské moře), chrámy
− věčný oheň, stáda jelínků sika a tlupy makaků, večer Okajama

Prožijte o Velikonocích 2017 jedinečné jaro v „Zemi vycházejícího slunce“. 
Navštívíme hlavní přírodní a historické památky této země − řada z nich je
v seznamu UNESCO.

14. den rychlíkem do Kanazawy − důležité středověké sídlo klanu Maeda, za−
hrada Kenrokuen − jedna z nejlepších krajinných zahrad Japonska, Čaja−distrikt,
čtvrť kde stále ještě působí Gejši a nachází se tradiční obchody s produkty plát−
kového zlata a kde lze ochutnat i zlatou zmrzlinu
15. den šinkansenem kolem nádherných Japonských Alp do dějiště ZOH 1998,
Nagana − chrám Zenko−ji (7. stol.)
16.−17. den Kamakura („Východní Kjóto“) − od konce 12. stol. zde sídlil první
japonský šógunát, avenue sakur, druhá nejvyšší bronzová socha Amida Buddhy
v Japonsku, Hasedera − 11hlavá bohyně milosrdenství Kanon (9metrová nej−
větší dřevěná socha Japonska), moderní Jokohama − jedna z nejvyšších budov
Japonska − Sky Garden (273 m), procházka v nádherně vyzdobeném největ−
ším „čínském městě“ Japonska, horský NP Nikko − komplex bohatě zdobených
chrámů s mauzoleem šógunů rodu Tokugawa, letní sídlo japonských císařů
18.−19. den východní Tokio − Ueno park s řadou muzeí a 1000 sakurami, Asa−
kusa − centrum tzv. „tokijského spodního města“, chrám Sensoji, stadion a mu−
zeum Sumo, čtvrť Ginza s divadlem Kabukiza, obchodní domy, přední světové
módní salony, banky a sídla velkých korporací, západní Tokio, Šindžuku − úchvatný
výhled na město z mrakodrapu tokijské radnice, při dobrém počasí i s kulisou
nejvyšší hory Japonska Fudži (UNESCO, 3776 m), Yoyogi park se svatyní Meiji
Jingu, mekka mladých Haradžuku, Šibuju známá psem Hačiko, dále Východní
zahrady Císařského paláce až ke kamennému mostu Nijubashi, fakult. večerní
rozloučení s Tokiem výhledem z WTC na osvětlenou tokijskou Eifelovku, tokijský
záliv s přístavem a přes něj zaklenutý Duhový most na umělý ostrov Odaiba
20.−21. den fakult. možnost vyhlídky na město z 634 m vysoké Tokyo Sky Tree
− nejvyšší TV věže na světě či Odaiba a plavba lodí po Tokijské zálivu, nákupy,
expresem na Tokijské letiště nebo šinkansenem zpět do Osaky na letiště Kansai,
odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (přede−
vším šinkansen, ostatní expresy a vlaky, autobusy, tramvaje, trajekty), ubyto−
vání (17x dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, vč. snídaně, v business ho−
telech 3* evropského typu, pouze oproti Evropě výrazně menší plocha pokojů,
1x Ryokan, Minshuku − vícelůžkové ubytování japonského typu), průvodce, in−
form. materiály, cestovní pojištění, tričko



171 28.6.−11.7. 14 dní 60 990 Kč

Prázdninové JAPONSKO
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161 9.5.−22.5. 14 dní 70 990 Kč

JAPONSKÉ Alpy − posvátné pohoří Kii, Kjóto, Tokio

Prožijte nezapomenutelných 14 dní v „Zemi vycházejícího slunce“. Navští−
víme hlavní historické památky této země − řada z nich je na seznamu UNESCO.
Zažijete unikátní mix nejmodernějších technologií vsazených do rámce
specificky japonského Orientu. Na řadě míst se seznámíte s velice pestrou
historií této země (bývalé tisícileté hlavní město Kjóto, hrady, buddhistické
chrámy a kláštery, šintoistické svatyně). Japonsko je bohaté i na přírodní
krásy, unikátní termální lázně, japonské opice „Snow Monkeys“ budete sle−
dovat ve volné přírodě z bezprostřední blízkosti.

1.−2. den odlet do Osaky − dle času prohlídka města
3. den Osaka − prohlídka hradu zamýšleného jako sídlo šóguna, odjezd do Udži −
kolébky japonského zeleného čaje, nádherný chráme Bjodoin, možnost ochut−
nání pravého japonského suši, svatyně Fušimi Inari s působivými tisící bra−
nami torii
4.−5. den bývalé císařské hlavní město Japonska, dvoumiliónové Kjóto
(UNESCO) − světoznámý Zlatý a Stříbrný pavilon, šógunův hrad, bývalé letní
sídlo japonského císaře, chrámy a kláštery ve východní i západní části města
s proslulými japonskými zahradami, stará čtvrt Gion, kde lze spatřit pravou Gejšu
či učednici Majko, fakult. večerní program s ukázkami čajového obřadu, ikeba−
ny, hry na Koto, dvorní hudby Gagaku, loutkového divadla Bunraku, komického
divadla Kabuki a tance se skutečnou Majko, cestou zpět do Osaky  futuristická
architektura Kjóto Station, jízda nejrychlejším japonským šinkansenem Nozomi
6. den nádherné přírodní okolí Kjóta, Arašijama − most Togetsukjo, chrám Ten−
ryudži, bambusový les, opice „Snow Monkeys“, fakult. sjezd lodí peřejemi řeky
Hozu, možnost navštívit pravé japonské lázně Onsen
7. den železniční muzeum v Kjótu, osacký supermoderní mrakodrap Umeda Sky
Building s výhledem na město z jeho unikátní „plovoucí observatoře“ ve výšce
173 m, fakult. největší akvárium na světě Kaijukan v osackém přístavu.
8. den Nara (UNESCO) − první hlavní města Japonska, řada chrámů (8. stol.),
největší dřevěný chrám na světě s největší sochou Buddhy v Japonsku, výrobna
saké s ochutnávkou, odpoledne návrat Osaky a odjedeme šinkansenem Nozomi
do Tokia
9. den Kamakura („Východní Kjóto“) − od konce 12. stol. zde sídlil první ja−
ponský šogunát, druhá nejvyšší bronzová socha Amida Buddhy v Japonsku,
Hasedera − 11hlavá bohyně milosrdenství Kanon (9metrová největší dřevěná
socha Japonska), moderní Jokohama − Sky Garden (273 m), večer v nádherně
neony ozářeném největším „čínském městě“ Japonska
10.−11. den východní Tokio − stadion Sumo, muzeum hlavního města, suši bar,
fakult. vyhlídka na město z nejvyšší TV věže světa Tokyo Sky Tree (634 m),
věhlasná čtvrť Ginza s obch. domy, předními svět. módními salony, bankami
a sídly velkých korporací, západní Tokio − Šindžuku, úchvatný výhled na město
z mrakodrapu tokijské radnice, při dobrém počasí i s kulisou nejvyšší hory Ja−
ponska Fudži (UNESCO, 3776 m), mekka mladých Haradžuku, Šibuju známá
psem Hačiko, Východní zahrady Císařského paláce, kamenný most Nijubashi,
fakult. večer rozloučení s Tokiem výhledem z WTC na nádherně osvětlenou to−
kijskou Eifelovku, tokijský záliv s přístavem a přes něj zaklenutý Duhový most
na umělý ostrov Odaiba
12. den výlet na sever do horského NP Nikko − komplex bohatě zdobených
chrámů s mauzoleem šógunů rodu Tokugawa, letního sídlo japonských císařů
13.−14. den volný program, možnost nákupů, dle času odletu poslední nákupy
(čtvrť Akihabara − elektronické město, aj., fakult. výlet lodí Odaiba, Tokijský zá−
liv), expresem na tokijské letiště, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (šinkansen,
ostatní vlaky, autobusy, metro), ubytování (10x dvoulůžkové pokoje s příslu−
šenstvím, vč. snídaně, v business hotelech 3* evropského typu, pouze oproti
Evropě výrazně menší plocha pokojů, 1x Ryokan, Minshuku − vícelůžkové uby−
tování japonského typu), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
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1.−2. den odlet do Osaky a jízda expresem podél pobřeží Tichého oceánu
do Kii Katsuura
3. den svatyně Nači Taiša, příklad prolínání buddhismu a šintoismu, tří−
patrová pagoda se 133 m vysokým vodopádem, přejezd do Šingu s další
velkou svatyní Hayatama Taisha a čínskou zahradou Džofuku, obě zmiňo−
vané svatyně jsou součástí poutnické cesty Kumano Kodo (UNESCO) staré
přes 1000 let, kterou šla i řada japonských císařů a spolu s poutní cestou
do španělského Santiaga de Compostela jsou jako jediné zapsány v se−
znamu kulturního dědictví, ten kdo vykoná obě poutní cesty může získat tzv.
Duální poutní diplom
4.−5. den fakult. možnost účasti na ranní aukci tuňáků v místním přístavu,
odjezd do horského vnitrozemí, termální lázně Kawaju Onse, fakult. mož−
nost vykonat poutní cestu horami a hlubokými hvozdy do nejvýznamnější
svatyně Hongu Taiša a získat tak poutnický diplom
6.−8. den zpět na pobřeží a možnost pozorování velryb a delfínů, fakult.
termální, jeskynní lázně, jízda expresem do bývalého tisíciletého císařského
hlavního města − dvoumiliónového Kjóta (UNESCO) − prohlídka světozná−
mého Zlatého a Stříbrného pavilonu, šógunův hrad, chrámy a kláštery
ve východní i západní části města s proslulými japonskými zahradami,
stará čtvrť Gion, kde lze spatřit pravou Gejšu či učednici Majko, futuris−
tická architektura Kjóto Station, vybudovaného k výročí 1200 let založení
Kjóta
9.−11. den Japonské Alpy − v podhůří si prohlédneme Kanazawu − důležité
sídlo klanu Maeda, druhého nejmocnějšího klanu Japonska a její největší
klenot − zahradu Kenrokuen, ochutnáme zlatou zmrzlinu, dále horským vláč−
kem po malebné trase jedinečnou alpskou soutěskou Kurobe, celodenní pře−
jezd po unikátní, velkolepé cestě přes Severní Japonské Alpy, majestátním
sněžným kaňonem, s výhledem na druhý nejvyšší vodopád světa (jen v době
tání sněhu), nádherné scenérie pohoří Tateyama, unikátní visutou lanovkou
a řadou dalších mimořádných technických prostředků až do známého Na−
gána
12.−14. den po prohlídce Nagána odjedeme šinkansenem do Tokia, kde
shlédneme východní i západní čtvrti, Ginza − nejdražší, věhlasná čtvrť s ob−
chodními domy, předními světovými módními salony, bankami a sídly vel−
kých korporací, Šindžuku − úchvatný výhled na město z mrakodrapu tokijské
radnice, při dobrém počasí s kulisou nejvyšší hory Japonska Fudži (UNESCO,
3776 m), mekka mladých Haradžuku, Šibuju známá psem Hačiko a kamenný
most Nijubashi, nejfotografovanější vstup do nepřístupného císařského pa−
láce, fakult. se lze večer s Tokiem rozloučit výhledem z WTC na nádherně
osvětlenou tokijskou Eifelovku, tokijský záliv s přístavem a přes něj zaklenu−
tý Duhový most na umělý ostrov Odaiba, během dne uvidíme nejdivočejší
japonský festival Sandžo Matsuri v Asakuse, centru tzv. „tokijského spod−
ního města“ s nejstarším a nejvýznamnějším tokijským chrámem Sensodži,
odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), dopravu (šinkansen,
ostatní expresy a vlaky, autobusy, metro, lanovky), ubytování (8x dvou−
lůžkové pokoje, hotel, Inn, se snídaní, 4x vícelůžkové pokoje, většinou bez
snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

Zájezd do Japonských Alp a na posvátná místa a poutní stezky v pohoří Kii,
jehož kulturní památky jsou od roku 2004 zapsané na Seznamu UNESCO.
Během 14 dnů poznáte nejkrásnější hory Japonska v příjemném, krásně roz−
kvetlém jarním období. Trasa vede z Osaky nejprve na poloostrov Kii, podél
pobřeží Tichého oceánu, kde lze spatřit velryby i delfíny, do nejposvátněj−
ších míst oblasti Kumano, s poutní stezkou Kumano Kodo. Po prohlídce Kjóta
zamíříme do Japonských Alp s nádhernými scenériemi. Navštívíme olym−
pijské Nagáno a na závěr hlavní město Tokio.

Nikko

Tokio

Osaka
Kjoto

Nara

JAPONSKO

Nagoya

Tokio

Kjoto

Šingu

JAPONSKO

Nagano

Kanazawa



a Edo−Tokia, obchodní čtvrť Ginza s nejluxusnějšími a nejdražšími obchody,
bankami a sídly největších japonských společností, fakult. návštěva nové
tokijské TV věže Sky Tree (nejvyšší na světě, 634 m), Šindžuku − čtvrť mra−
kodrapů, bank, obchodních a průmyslových společností, největší tokijské
nádraží, výhled na město z mrakodrapu tokijské radnice (při dobrém po−
časí i s kulisou nejvyšší hory Japonska Fudži, UNESCO, 3776 m), další
čtvrti (Haradžuku − mekka mladých, Šibuju a pes Hačiko), dále Nidžúbaši −
kamenný vstupní most do nepřístupného Císařského paláce se siluetou To−
kijské věže, večer šinkansenem na jih do Osaky
12.−14. den bývalé tisícileté císařské hlavní město Japonska, dvoumilióno−
vé Kjóto (UNESCO) − světoznámý „Zlatý a Stříbrný pavilon“, šógunův palác
se slavičími podlahami, chrámy a kláštery ve východní i západní části města
s proslulými japonskými zahradami, Kijomizuderu, stará čtvrť Gion − cent−
rum kjótského nočního života, vyhlášených restaurací, divadel, tradičního
umění a řemesel, kde lze ještě spatřit pravou Gejšu či učednici Majko, jedna
z největších slavností Kjóta Jidai matsuri − představující retrospektivu více
než 1000letého hlavního města, Šinkansen Museum a svatyně Fušimi Inari
 s fenomenálními tisící branami torii
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Podzimní barevné JAPONSKO

Japonsko je kouzelná ostrovní země, představující mix nejmodernějších tech−
nologií a starého Orientu, k tomu vyhlášené japonské zahrady, starobylé chrá−
mové komplexy, v ulicích Kjóta uvidíte „Festival věků“, jednu z největších
slavností města, 1000−letou retrospektivu „Jidai Matsuri“ a při troše štěstí
i Gejšu či Majko. Navíc Japonsko není tak drahé jak se traduje a lze zde
i výhodně nakoupit.

1.−4. den odlet do Sappora na ostrově Hokkaido, celodenní výlet ke kalde−
rovému jezeru Toyako a unikátnímu stále aktivnímu lávovému dómu Showa
Shinzan z r. 1943−45, řada vulkanických jevů, fakult. lanovkou na vyhlídku
a ke kráteru sopky Usuzan, návštěva vesnice−muzea původních obyva−
tel Ainů a nejvýznamnějších lázní na Hokkaidu − Noboribetsu v NP Šikocu−
Tója, barevné Pekelné údolí s mnoha geotermálními jevy, lze se vykou−
pat  v horkých i studených minerálních bazénech zdejších věhlasných lázní
Onsen
5. den metropole Hokkaida − Sapporo (ZOH 1972), sídlo guvernéra, slavný
bulvár Odori, hodinová věž Tokei−dai, TV věž se zajímavou vyhlídkou na město
a Muzeum piva s ochutnávkou
6. den vlakem podél pobřeží Tichého oceánu, přes jezerní oblast Onuma−
koen, přístav Hakodate s památkami na osidlování ostrova Hokkaido, jedi−
nečná vyhlídka na město z hory Hakodate, novým šinkansenem nejdelším
podmořským tunelem na světě (54 km) na ostrov Honšú, do oblasti Tohoku
7.−8. den návštěva horského NP Nikko, jezero Čúzendži s jedním z nejvyš−
ších vodopádů Japonska, podzimní náhorní rašeliniště s vodopády, Tošógu
− komplex bohatě zdobených chrámů s čínskými vlivy a mauzoleum šógunů
rodu Tokugawa − velké podzimní slavnosti, letní sídlo císařské rodiny
9.−11. den chrámy a svatyně Kamakury („Východní Kjóto“) s druhou nej−
vyšší bronzovou sochou Amida Buddhy v Japonsku, moderní Jokohama,
vyhlídka z 2. nejvyšší budovy Japonska a její Sky Garden v supermoderním
centru−přístavu budoucnosti, největší „čínské město“ v Japonsku, východní
Tokio − chrám Sensódži ve čtvrti Asakusa s obřími lampióny, muzeum Sumo

15.−16. den Hirošima (UNESCO) − epicentrum výbuchu 1. atomové pumy,
dnes Mírový park, Muzeum a ruiny Průmyslového paláce, návštěva „Kapří−
ho“ hradu a minizahrady Šukkei−en, posvátný ostrov Mijadžima, „plo−
voucí“ brána Torii se svatyní Itsukušima (UNESCO) − jedna ze tří nejkrásněj−
ších scenerií Japonska, pavilon Tisíce rohoží, komplex chrámu Daišo−in aj.,
fakult. výlet lanovkou na nejvyšší horu ostrova Mt. Misen (530 m) s krás−
nými výhledy na Hirošimský záliv a ostrůvky mezi ostrovem Honšú a Šikoku
(tzv. Vnitřní japonské moře), chrámy − věčný oheň, stáda jelínků sika a tlupy
makaků, zpět do Osaky
17.−19. den Osaka − prohlídka mohutného hradu, odjezd do Udži − kolébka
pěstování zeleného čaje, chrám Bjodó−in, sušibar, zpět do Osaky se super−
moderními mrakodrapy, rozlehlými podzemními nákupními pasážemi, uni−
kátním výhledem na město z mrakodrapu Umeda Sky Building či gur−
mánské centrum Dotonbori, poklidná Nara (UNESCO) − první hlavní město
Japonska, řada chrámů (8. stol.), největší dřevěný chrám s největší bronzo−
vou sochou Buddhy na světě, Muzeum saké s ochutnávkou, odlet a návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 17 000 Kč), místní dopravu (pře−
devším šinkansen, ostat. expresy a vlaky, autobusy, metro, tramvaje,
lodní přívoz), ubytování (16x dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím v bu−
siness hotelech 3* evropského typu, pouze menší plocha pokojů oproti
Evropě, 1x ryokan − spaní na zemi v japonském stylu, většinou vícelůžkový),
stravování (15x snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění,
tričko

JAPONSKO

Nikko

Tokio

Kjoto

Nara

Osaka

Hirošima

Sapporo
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Subtropická Okinawa (JAPONSKO)
a velehory TAIWANU

 JIŽNÍ KOREA

191 28.4.−9.5. 12 dní 60 490 Kč
192 11.10.−22.10.(25.10.) 12/15 dní 60 490/67 990 Kč

1.−2. den odlet do Nahy (Okinawa), centrum, slavná třída Kokusai Dóri
3.−4. den královský hrad Šuri, kde se bude konat každoroční Culture Day
festival, tradiční taneční a divadelní vystoupení, prohlídka podzemního veli−
telství japonské námořní armády za II.svět. války a Okinawa World s králov−
skou vesnicí, druhou největší a nejkrásnější krápníkovou jeskyní Japonska
a Habu Parkem s pověstnými okinawskými jedovatými hady Habu (často
také nakládanými do lahví s místním alkoholem)
5.−8. den ostrovy mořského geoparku jsou považovány za jedny z nejkrásněj−
ších ostrovů s korálovými útesy a nádhernými pískovými plážemi na světě,
úžasné západy slunce, bohatá mořská fauna a flora, rodiště velryb keporkaků,
možnost plavby mořskými kajaky, šnorchlování a potápění v průzračné vodě,
výlety po ostrovech na kole, možnost vmísit se do tanečního reje tichomoř−
ských domorodců či pirátů, ev. fakult. 3−denní letecký výlet na jih na ost−
rovy Yaeyama (příplatek 9 900 Kč) − ostrov Išigaki se zátokou Kabira,
s mantami a farmou černých perel, tryskovým člunem na ostrov Iriomote −
NP s tropickým deštným pralesem, říční mangrovy, vodopády a místní rarita
− divoká kočka Jamaneko, na ostrov Jubu s pomocí vodních buvolů, zpět
Naha
9. den sever ostrova Okinawa, Ocean Expo Park s plochou 3 km s nejlep−
ším a největším akváriem Japonska, Muzeum tichomořských kultur, plane−
tárium, domorodá okinawská vesnice, botanické Tropické centrum snů, Ba−
bylonská věž, nádherná mořská písková pláž
10.−12. den odlet na Taiwan (dříve naz. Formosa) do hl. města Taipei −
návštěva „jiné Číny“, Muzeum Národního paláce, Čankajškovo mauzoleum,
svatyně Mučedníků, chrám Long Shan, výhled z Taipei 101 − bývalého nej−
vyššího mrakodrapu světa (508 m, jízda nejrychlejším výtahem na světě),
proslulé exotické noční trhy
13.−14. den minivanem do NP Taroko („sedm zázraků Asie“), výhled
na stěny velehorských štítů nořících se do hlubin Pacifiku, treky v mramo−
rových kaňonech řeky Liwu, úchvatné horské soutěsky a tunely − „Tunel
devíti zatáček“, „Vlaštovčí jeskyně“, vodopády, deštné lesy se subtropic−
kou květenou, areál původních obyvatel Taiwanu − horského kmene Taroko
15.−16. den jízda k jezeru „Slunce a Měsíce“ na jehož březích se nachází
monumentální buddhistické chrámy, plantáže kokosových palem, paví park
a bambusové lesíky
17.−18. den trek v nejvyšší části centrálního pohoří Alishan s tisíciletým
cypřišovým pralesem, horská lesní úzkokolejná železnice a Yushan − Nefri−
tová hora (3952 m) − čtvrtá nejvyšší ostrovní hora na světě, úchvatné vý−
chody i západy slunce, možnost potkat tlupy opic − horské makaky, cestou
čajové plantáže
19.−22. den na jih do tropické části ostrova, termální slatinné lázně, pří−
rodní div„hořící voda“, při troše štěstí  uvidíme i staré čínské chrámové
rituály, místní speciality a největší buddhistický klášterní komplex na světě,
Kaošiung − hlavní přístav Taiwanu, „tygří pagody“, jízda superexpresem na se−
ver na letiště Tajpei, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), přelet Naha−Taipei,
dopravu (lodní, superexpres HSR, vlak, bus, minivan, MHD), ubytování
(19x hotely, motely, pensiony, hostely, dvou až třílůžkové pokoje, v horách
vícelůžkové pokoje, velmi dobré úrovně), průvodce, inform. materiály, ces−
tovní pojištění, tričko

Během 12 dnů poznáte nádhernou hornatou Koreu v příjemném, jarním, krásně
rozkvetlém období nebo v nádherném období úžasně barevného podzimu,
proslavenou, kromě jiného, pěstováním nejkvalitnějšího ženšenu na světě.
Trasa propojuje nejvýznamnější kulturní a historické památky země a před−
stavuje tak mix nejmodernějších technologií a starého Orientu

1.−6. den odlet do Soulu − centrum města, královské paláce (UNESCO)
s parkovými komplexy, středověké i moderní čtvrti metropole s nejrozsáh−
lejší sítí metra na světě, mnohakilometrové podzemní nákupní arkády,
park Namsan se Soulskou věží (483 m), výlet do Suwonu − jediné město
v J. Koreji s kompletně zachovalými hradbami a královskou pevností Hwa−
song, fakult. dle momentální situace na hranicích výlet do DMZ na nejostřeji
střežené hranicí světa s KLDR (most „bez návratu“, válečná lokomotiva,
3. infiltrační tunel, pohraniční železniční stanice budoucnosti pro super−
expresy do Evropy, výhled na severokorejskou „potěmkinovu“ vesnici Pro−
pagandy, největší vlajka na světě
7. den celodenní výlet do provinčního parku Daedunsan („Malé diaman−
tové hory“), historická oblast bojů s japonským invazním vojskem v r. 1592,
grandiózní skalní štíty a velkolepé výhledy, visutý most, možnost výstupu
po unikátním „visutém schodišti“ na skalní mrakodrap s „Vyhlídkou západu
slunce“
8.−9. den odjezd do Dégu − metropole textilu s obřími a levnými trhy potra−
vin, koření, oděvů, věcí pro domácnost, jeden z nejvýznamnějších Herbal
Medicine Marketů Východní Asie, pravý korejský ženšen, výrobky z něho
a další, přejezd do Gjongdžu (UNESCO) − středověké hl. město Koreje s tu−
muly (hrobkami) vládnoucí dynastie tisíciletého šamanského království Šila,
nejstarší astronomická observatoř Dálného Východu, Národní muzeum, hor−
ský klášterní komplex Bulguksa (UNESCO), r. 1996 zde byl objeven první
tištěný dokument na světě, slavná monumentální jeskynní socha Buddhy
(UNESCO) na hoře Tohamsan (8. stol. − dokonalostí zpracování přirovná−
vaná k Michelangelově Pietě)
10.−12. den největší, nejstarší a nejkrásnější horský buddhist. komplex Tong−
dosa s Buddhovými ostatky, největší jihokorejský přístav Busan − jeden
z největších trhů ryb a mořských plodů na světě Jagalchi Market, Yongdu−
san Park a Busan Tower, jedny z největších asijských lázní − magické termály
Dongnae, odjezd korejským superexpresem KTX do Soulu na letiště In−
cheon, odlet a návrat do ČR

Možnost prodloužení jarního termínu o návštěvu Japonských Alp (viz zá−
jezdy do Japonska, 49 990 Kč), na podzim o korejský NP Seoraksan

12.−15. den busem ze Soulu na východní pobřeží do města Sokčo, vstupní
brány do NP Seoraksan − biosférická rezervace (360 km2, UNESCO), několik
krátkých treků v národním parku, chrám Sinheungsa ze 7. stol., nejstarší
ženský buddhistický chrám na světě, monumentální socha Buddhy, v údo−
lích hor lze dle legend zahlédnout nebeské nymfy hrající si v jezírcích, kaská−
dové vodopády Piryong a Yukdam, fakult. jízda lanovkou Sogongwon odhalí
nádherný výhled na východní část NP s fascinujícími skalními formacemi
hor Kwongumsong, Sogongwon a Ulsanbawi, návrat do Soulu na letiště In−
cheon, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 17 000 Kč), dopravu (především
KTX, ostat. expresy a vlaky, autobusy, metro), ubytování (8x dvoulůžkové
pokoje hotel, Inn, 2x vícelůžkové pokoje korejského typu, většinou bez sní−
daně), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko; prodloužení
Seoraksan − dopravu, ubytování (3x motel, pension, resort, dvoulůžkový
pokoj), průvodce, cestovní pojištění

Navštívíme nejdříve kouzelnou subtropickou Okinawu s liduprázdnými plá−
žemi, palmami a korálovými útesy. Poté přeletíme na Taiwan, kde si pro−
hlédneme Taipei, NP Taroko s úchvatnýmy kaňony a soutěskami, jezero
Slunce a Měsíce i oblast pod vrcholem Nefritové hory.

Taipei

Yushan

TAIWAN

Kaohsiung

Naha

Nago

Ishigaki

OKINAWA

NP Taroko

Gyeongju

DMZ

Daegu

Busan

Soul
NP Seoraksan

Daedunsan

KOREA
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18 211 11.10.−5.11. 26 dní 69 990 Kč

Velká cesta ČÍNOU scenérie jezera Černého draka se zrcadlící se horou Yulongxue Shan
(Sněžná hora nefritového draka, 5596 m), výlet do kaňonu řeky Yangtse −
vycházka Soutěskou tygřího skoku
20.−21. den Dálí − možnost výletu místní dopravou nebo na kole k jezeru
Erhai − dle zájmu projížďka lodí po jezeře, staré město s částečně docho−
vanými hradbami je ideální místo pro nákupy suvenýrů, dále možnost ná−
vštěvy areálu Tří pagod nebo pohodlného 12 km traversu v pohoří Cang
Shan (Azurové hory) s výhledem na Dálí a jezero Erhai, přejezd
22.−23. den oblast vápencových homolí − mogotů (UNESCO), Guilin (Sko−
řicový háj) − pagody Riyue Shuangta, park Sedmi hvězd, skála Sloního
chobotu, jeskyně Rákosové flétny, plavba motorovou lodí po řece Li mezi
mogoty, bambusové háje, rybáři s cvičenými kormorány, večer odjezd vla−
kem do Kantonu
24. den Guangzhou (Kanton) − prohlídka města, ostrov Shamian s koloniál−
ními stavbami a s výhledem na Perlovou řeku, kantonský trh Qingping je
jedním z nejzajímavějších v Číně, buddhist. chrám Guangxiaosi, Chrám šesti
banyánů s Květinovou pagodou (57 m)

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
klidu, Letní palác (UNESCO) − císařská architektura v parku na břehu jezera,
mramorová loď císařovny Cixi, Chrám nebes (UNESCO) − klasická stavba
z období dynastie Ming, Lama Templ − největší tibetský chrám mimo Tibet,
celodenní výlet k Velké čínské zdi (UNESCO) do Badalingu, k večeři mož−
nost ochutnat tradiční pekingskou kachnu
6.−8. den přejezd do města Luoyang, kde si prohlédneme Longmen Shiku
− skalní chrámy Dračí brána (UNESCO), návštěva kláštera bojových mni−
chů Shaolin − představení, klášter, Les pagod, možnost výjezdu lanov−
kou na travers, lehký trek s výhledy do údolí na okolní vrcholky pohoří
Songshan
9.−10. den Xi´an − nachází se zde jedno ze tří hlavních historických lákadel
Číny (vedle Velké zdi a Zakázaného města) − neuvěřitelně zachovaná tera−
kotová armáda prvního čínského císaře Čchin (UNESCO), další zajímavosti
ve městě − městské hradby, Velká a Malá pagoda divoké husy, muslimská
čtvrť s Velkou mešitou, Zvonová a Bubnová věž, taoistický Chrám osmi ne−
smrtelných
11.−12. den Chengdu − prohlídka města, buddhistický klášter Wenshu, sva−
tyně Wuhouci, ev. park s chýší básníka Du Fu, výstavné centrum, návštěva
jediné chovné stanice pandy velké na světě
13.−15. den Leshan − socha Velkého Buddhy (UNESCO), výjezd pod po−
svátnou horu Emei−Shan (UNESCO) − výstup po schodištích na Zlatý
vrcholek − Jinding Peak (3077 m), cesta lemovaná chrámy, nádherné sce−
nérie
16.−17. den Kunming − moderní obchodní čtvrť, tržnice, pagody, Qiongshusi
− Bambusový chrám na okraji města, Cuihu (park Zeleného jezera) − od−
dychové centrum s muzikanty, cvičícími Číňany, výlet do oblasti zvané Ka−
menný les (UNESCO) se spoustou špičatých skalních útvarů
18.−19. den město Lijiang v tibetském předhůří je posazené v překrás−
ném údolí, staré město (UNESCO) je protkané vodními kanály, kouzelná

25.−26. den přesun do Shenzhenu − nekonečné panoráma nových a ne−
ustále přibývajících mrakodrapů, přechod hranic do Hong Kongu − pro−
hlídka města, nábřežní promenáda Avenue of Stars, přívozem Star ferry
na ostrov Hong Kong, jízda dvoupodlažní tramvají, Victoria park, pro zá−
jemce výjezd starou tramvají na vyhlídkový vrch Victoria Peak, odlet a ná−
vrat do ČR

Poznámka: cesta zahrnuje mnohé poměrně dlouhé přesuny, je třeba s tímto
počítat.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (vlak,
autobus, minibus, MHD, taxi), ubytování (19x turist. hotely − dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, 4x noční přejezd lehátkovým vlakem, ev. busem),
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (2 000 Kč)

Xi'an

Guilin 

Peking

ČÍNA 

Chengdu

Luoyang

Hong Kong
Kunming

Lijiang

Peking, Velká čínská zeď, klášter Shaolin, hliněná armáda u Xi ánu, Chengdu
a chovná stanice pandy velké, velký Buddha v Leshanu, posvátná hora Emei−
Shan, kamenný les u Kunmingu, nádherný Lijiang, Soutěska tygřího skoku,
Dálí a jezero Erhai, vápencové homole u Guilinu a plavba po řece Li, Kanton,
Hong Kong. To je jen malý výčet z toho, co uvidíme. Na zážitky nesmírně
bohatý velký „polokruh“ plný cestování, ale jinak to v zemi, jako je Čína,
nejde. Dlouhé přesuny však budou většinou v lehátkových vlacích tak, abys−
te si odpočinuli a připravili se na další vrcholy akce.
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To nejlepší z ČÍNY 9. den Suzhou (UNESCO) − město ležící na Velkém kanálu je známé až ti−
síc let starými zahradami, Muzeum hedvábí, zahrada Pokorného úředníka,
tisíc let stará pagoda Ruigangta (43 m) v nádherném zahradním areálu, hradby
a opevněná brána Panmen, klenutý most Wumen Qiao, Tongli − malebné
městečko protkané vodními kanály
10.−12. den přejezd do Šanghaje − prohlídka největšího města Číny, staré
město se zahradou Příjemného odpočinku (Yuyuan), čajový pavilon Huxing−
ting, nábřežní promenáda Bund, moderní čtvrť Pudong s mnoha mrakodra−
py a TV věží Perla Orientu (457 m), nákupní třída Nanjing, náměstí a park
Renmin s budovami Velkého divadla a muzea, Chrám jadeitového Buddhy,
odlet a návrat do ČR nebo možnost pokračování

Možnost prodloužení − Guilin, Kanton, Hong Kong
12.−13. den přelet z Šanghaje do Guilinu (Skořicový háj), oblast je známá
po celém světě svými vápencovými skalními útvary (UNESCO), pagody Riyue
Shuangta, park Sedmi hvězd, skála Sloního chobotu, jeskyně Rákosové
flétny, plavba motorovou lodí po řece Li mezi mogoty, bambusové háje,
rybáři s cvičenými kormorány, odjezd vlakem do Kantonu
14. den Guangzhou (Kanton) − prohlídka města, ostrov Shamian s koloniál−
ními stavbami a s výhledem na Perlovou řeku, kantonský trh Qingping je
jedním z nejzajímavějších v Číně, buddhist. chrám Guangxiaosi, Chrám šesti
banyánů s Květinovou pagodou (57 m)
15.−16. den přesun do Shenzhenu − nekonečné panoráma nových a ne−
ustále přibývajících mrakodrapů, přechod hranic do Hong Kongu − pro−
hlídka města, nábřežní promenáda Avenue of Stars, přívozem Star ferry

221 14.4.−25.4.(29.4,) 12/16 dní 54 990/68 990 Kč
222 8.9.−19.9.(23.9.) 12/16 dní 54 990/68 990 Kč
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Cena zahrnuje: letenku a let. taxy
(limit 18 000 Kč), u prodl. místní
let Šanghaj−Guilin, místní dopravu
(vlak, autobus, minibus, MHD,
taxi), u prodl. plavbu po řece Li,
ubytování (7x/11x turist. hotely −
dvoulůžkové pokoje s příslušen−
stvím, 2x noční přejezd lehátkovým
vlakem), průvodce, inform. mate−
riály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (2 000 Kč)
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na ostrov Hong Kong, jízda dvoupodlažní tramvají, Victoria park, pro zá−
jemce výjezd starou tramvají na vyhlídkový vrch Victoria Peak, odlet a ná−
vrat do ČR

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
klidu, Chrám nebes (UNESCO) − klasická stavba z období dynastie Ming,
celodenní výlet k Velké čínské zdi (UNESCO) do Badalingu, k večeři mož−
nost ochutnat tradiční pekingskou kachnu, Letní palác (UNESCO) − císařská
architektura v parku na břehu jezera, mramorová loď císařovny Cixi, Lama
Templ − největší tibetský chrám mimo Tibet, odjezd vlakem do Xi´anu
6. den Xi’an − nachází se zde jedno ze tří hlavních historických lákadel Číny
(vedle Velké zdi a Zakázaného města) − neuvěřitelně zachovaná terakotová
armáda prvního čínského císaře Čchin (UNESCO), Velká a Malá pagoda
divoké husy
7. den výlet do pohoří Huashan − posvátná taoistická hora, možný výstup
po tisíci schodech k vrcholům či výjezd lanovkou, nádherné výhledy
8. den dokončení prohlídky Xi’anu − městské hradby, muslimská čtvrť
s Velkou mešitou, Zvonová a Bubnová věž, taoistický Chrám osmi nesmr−
telných, odjezd vlakem do Suzhou

Peking, Velká čínská zeď, Xi´an a hliněná armáda, posvátná hora Huashan,
zahrady v Suzhou, největší město Číny − Šanghaj, vápencové homole v Gui−
linu a plavba po řece Li,  Kanton, Hong Kong.

Xi'an

Guilin 

Peking

ČÍNA 

Hong Kong

Šanghaj
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ČÍNA − plavba Třemi soutěskami,
příroda Sečuánu

ČÍNA − z Pekingu do Šanghaje

Peking, Velká čínská zeď, posvátná hora Taishan, Konfuciovo Qufu, Nanjing,
nejkrásnější hory Číny − Huangshan, Hangzhou a Západní jezero, největší
město Číny − Šanghaj, zahrady v Suzhou.

241 13.5.−28.5. 16 dní 67 990 Kč231 12.8.−27.8. 16 dní 55 990 Kč
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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
klidu, Chrám nebes (UNESCO) − klasická stavba z období dynastie Ming,
celodenní výlet k Velké čínské zdi (UNESCO) do Badalingu, k večeři mož−
nost ochutnat tradiční pekingskou kachnu, Letní palác (UNESCO) − císařská
architektura v parku na břehu jezera, mramorová loď císařovny Cixi, Lama
Templ − největší tibetský chrám mimo Tibet, odjezd vlakem do Tai´anu
6. den výstup na posvátnou taoistickou horu Taishan (UNESCO, 1545 m) −
busem výjezd na Zhongtianmen, odtud pěšky po cca 3000 schodech na vr−
chol hory (možno vyjet i lanovkou), okolo chrámu Bixia Ci na vrcholek s Yuhu−
ang Si (Chrám Nefritového císaře), nádherné výhledy, odjezd vlakem do Qufu
7. den Qufu (UNESCO) − příjemné město je rodištěm Konfucia, velkolepý
areál Konfuciova chrámu − devět nádvoří, nejhonosnější stavbou je Sál vel−
kých úspěchů s 28 kamennými sloupy s reliéfy draků, Konfuciova rezi−
dence, pohřební háj rodu Kong s Konfuciovou hrobkou, odjezd vlakem
do Nanjingu
8.−9. den Nanjing − ,,jižní hlavní město” se zachovalými hradbami ze 14. stol.,
brána Zhonghuamen, konfuciánský chrám Fuzi, buddhistický chrám Jiming,
Bubnová a Zvonová věž, železniční a silniční most přes řeku Yangzi (Dlouhá
řeka), zalesněný parkový komplex Zijinshan (Purpurová hora) − Sunjatse−
novo mauzoleum, chrám Linggu Si, výstup na pagodu Linggu Ta (61 m),
mingská hrobka Xiaoling a cesta duchů, odjezd směr Huangshan
10. den pohoří Huangshan (Žluté hory, UNESCO) − nejkrásnější pohoří Číny
je  inspirací pro  generace čínských básníků a malířů, scenerie strmých štítů,
bambusových hájů a pokroucených borovic, možnost výstupu na nejvyšší
vrchol − Lotus Peak (1864 m), k cestě lze využít lanovek
11.−12. den Hangzhou − bývalé sídelní město dynastie Jižní Song, historická
ulice  Qinghefang, muzeum čínské medicíny, rozlehlé Západní jezero (UNESCO)
− procházka po hrázi básníka Bai Juyi, ostrůvek Gushan s muzeem, vápencový
pahorek Feilai Feng se stovkami buddhist. soch (10.−14. stol.), jeden z největ−
ších buddhist. chrámů v Číně Lingyin Si, vesnice Longjing (Dračí studna)
uprostřed čajových plantáží, ochutnávka světoznámého zeleného čaje
13. den Šanghaj − prohlídka největšího města Číny, staré město se zahra−
dou Příjemného odpočinku (Yuyuan), čajový pavilon Huxingting, nábřežní
promenáda Bund, moderní čtvrť Pudong s mnoha mrakodrapy a TV věží Perla
Orientu (457 m)
14. den Suzhou (UNESCO) − město ležící na Velkém kanálu je známé až tisíc
let starými zahradami, Muzeum hedvábí, zahrada Pokorného úředníka, tisíc
let stará pagoda Ruigangta (43 m) v nádherném zahradním areálu, hradby
a opevněná brána Panmen, klenutý most Wumen Qiao, Tongli − malebné
městečko protkané vodními kanály
15.−16. den dokončení prohlídky Šanghaje − luxusní nákupní třída Nanjing,
náměstí a park Renmin s budovami Velkého divadla a Muzea umění, Chrám
jadeitového Buddhy, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (vlak,
rychlovlak, autobus, minibus, MHD, taxi), ubytování (11x turist. hotely −
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x noční přejezd lehátkovým vlakem),
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (2 000 Kč)

1.−2. den odlet do Chengdu, hl. města Sečuánu, „aklimatizační“ návštěva
působivého taoistického chrámu Qingyang Gong (Chrám zelené kozy), sží−
vání s místní kulturou v Lidovém parku s čajovnami a tanečními či pěvec−
kými kroužky v altáncích pod bujnou vegetací
3.−4. den přejezd do Dazu (UNESCO) − návštěva buddhist. skalních chrámů
s množstvím soch Buddhů a buddhist. božstev (nejst. z 5. stol), přesun do
Chongqingu a prohlídka hlavních atrakcí města − chrám Luohan Si se stov−
kami groteskních soch, stará čtvrť Ciqikou, nocleh na palubě říční lodi

5.−7. den plavba po řece
Yangzi (Chang Jiang) impo−
zantními Třemi soutěskami
až k monstrózní přehradní
hrázi v Yichangu, cestou za−
stávka u některých z četných
památek (klášter Shibaoz−
hai), údolí Malých tří soutě−
sek na přítoku Dlouhé řeky,
návrat z Yichangu do Cheng−
du dálkovým autobusem
nebo lehátkovým vlakem

8. den návštěva jediné chovné stanice pandy velké na světě, Chengdu −
prohlídka města, centrální náměstí  Tianfu s obrovskou sochou Maa, bud−
dhistický klášter Wenshu, svatyně Wuhouci, kulinářské zážitky − chrámové
vegetariánské restaurace nebo sečuánská specialita „pálivý kotlík“
9.−11. den Leshan − 71 m vysoká socha sedícího Velkého Buddhy (UNESCO)
vytesaná do útesu nad soutokem řek, přejezd pod posvátnou horu Emeis−
han (UNESCO) − výstup po schodištích na Zlatý vrcholek − Jinding Peak
(3077 m), cesta lemovaná chrámy, nádherné scenérie, návrat do Chengdu
12. den přejezd do hor severního Sečuánu (3000 m), starobylé horské krá−
lovské město Songpan se zrekonstruovaným opevněným centrem
13.−16. den výprava do NP Huanglong (Údolí žlutého draka, UNESCO) s te−
rasami vápencových jezírek a především do rozsáhlého, fascinujícího NP Jiuzhaig−
hou (Soutěska devíti vesnic, UNESCO), původního areálu pand s hlubokými
lesy a malebnými kaskádami jezer, po vysutých lávkách projdeme kolem Vodo−
pádu perlové mělčiny, budeme obdivovat Jezero bambusových šípů, Tygří či
Nosorožčí jezero, Jezero ležícího draka či Jezero pěti barev a neuvěřitelné
obrazce, vytvořené pod hladinou propletenými korunami padlých stromů, které
nepodléhají rozkladu a „zkamení“ díky vysokému obsahu vápníku ve vodě, v areálu
parku leží i několik původních vesnic zdejších tibetských etnik, s modlitebními
mlýnky poháněnými vodou, možnost večerního programu s ochutnávkou zdej−
ších specialit i pečeného jaka, návrat do Chengdu, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (vlak,
autobus, minibus, MHD, taxi), plavbu lodí Třemi soutěskami, ubytování
(9x turist. hotely − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 3x kajuta na lodi
a plnou penzí, 1x noční přejezd lehátkovým vlakem), průvodce, inform. ma−
teriály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (2 000 Kč)

Tento program je zaměřen především na poznávání přírodních krás Číny.
Cestovatelskou lahůdkou je fascinující plavba po řece Yangzi (Changjiang,
Dlouhá řeka) k impozantním Třem soutěskám. Prohlédneme si skalní bud−
dhistické chrámy v Dazu i obrovského Buddhu v Leshanu. Vystoupíme na
posvátnou horu Emeishan. Navštívíme národní parky Jiuzhaighou a Huang−
long s množstvím křišťálově čistých jezer a vodopádů pod zasněženými vr−
cholky pohoří Minshan.

ChongqingEmeishan

NP Jiuzhaigou

ČÍNA 

Chengdu
Yichang

Peking
ČÍNA 

Nanjing

Taishan

Šanghaj

NP Huangshan



ČÍNA−TIBET−NEPÁL−INDIE

251 14.4.−13.5. 30 dní 77 990 Kč
252 9.9.−8.10. 30 dní  77 990 Kč

Více než 20 památek UNESCO, vysokohorskou „Silnicí přátelství“ okolo Mt.
Everestu, tajemné pevnosti a kláštery Tibetu, mramorová hrobka Tádž Ma−
hál v Ágře, plavba po posvátné řece Ganze.

1.−4. den odlet do Pekingu, prohlídka města − náměstí Nebeského klidu s mau−
zoleem Mao Ce−tunga, prohlídka Letního paláce (UNESCO) − císařská archi−
tektura v parku na břehu jezera, mramorová loď císařovny Cixi, olympijský
areál s Ptačím hnízdem a Vodní kostkou, výlet do Badalingu k Velké čínské
zdi (UNESCO), Zakázané město (UNESCO) − nejzachovalejší soubor starých
budov v Číně, domov císařů dynastií Ming a Quing, park Jingshan, Chrám
nebes (UNESCO) − klasická stavba z období dynastie Ming
5.−6. den bývalé císařské sídlo Luoyang, jeskyně se sochami Buddhů v Long−
men (UNESCO), kolébka čínského bojového umění klášter Shaolin
7.−11. den návštěva neuvěřitelně zachovalé terakotové armády prvního čín−
ského císaře Čchin (UNESCO), bývalá čínská metropole Xi’an − Bubnová
a Zvonová věž, muslimská čtvrť s Velkou mešitou, projížďka na kole po hrad−
bách, metropole provincie Sechuan město Chengdu − chovná stanice pandy
velké, buddhist. klášter Wenshu, výlet k 71 m vysoké soše Buddhy v Leshanu
(UNESCO)
12.−13. den odlet do Gonkaru, transfer do hlavního města Tibetu Lhasy −
poutní okruh Barkhor, nejposvátnější chrám tibetského buddhismu Jokhang,
dalajlámovo zimní sídlo Potala (UNESCO)
14.−16. den dokončení prohlídky Lhasy − dalajlámovo letní sídlo Norbulin−
gka, kláštery Drepung a Gandän, 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 Kumbum, Shigatse −
prohlídka kláštera Tashilhunpo, sídla pančenlámů

17.−19. den po vysokohorské silnici Friendship Highway přes sedlo Yulong
La (4950 m) a sedlo Lhakpa La (5160 m) do Tingri − výhledy 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 hraničního města Zhangmu (2300 m), přes tibetsko−nepálskou hranici
do Kodari, po Arniko Highway do nepálské metropole Káthmándú
20.−22. den Káthmándú − prohlídka města, náměstí Durbar s pagodami
(UNESCO), královský palác, Kumari Bahal, chrámy v Patanu (UNESCO)
a Bhaktapuru (UNESCO), Swayambhunath (UNESCO) − buddhistický chrám
s vyhlídkou na Káthmándú, obrovská buddhist. stúpa v Bódhnáthu (UNESCO),
Pashupatinath (UNESCO) − areál hinduistického chrámu, kremační místa
(gháty) nad posvátnou řekou Bagmátí, možnost letu kolem Mt. Everestu
23.−25. den přesun do Indie, nejposvátnější město hinduistů Váránasí −
pevnost Ramnagar, večerní bohoslužba Ganga Aarti, nezapomenutelná
ranní plavba po řece Ganga kolem ghátů na spalování mrtvých, místo prv−
ního Buddhova kázání Sárnáth
26.−27. den „mramorové“ město Ágra − hrobka Tádž Mahál (UNESCO), Červe−
ná pevnost (UNESCO), bývalá mughalská metropole Fatehpur Sikri (UNESCO)
28.−30. den metropole Dillí − komplex Qutab Minar s nerezavějícím slou−
pem (UNESCO), Humájúnova hrobka (UNESCO), Indická brána, ulice Rajpath,
Lotosový chrám, Červená pevnost (UNESCO), mešita Jama Masjid, odlet a ná−
vrat do ČR
Poznámka: zájezd lze ukončit 23. den v Káthmándú.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (vlak,
bus, minibus, taxi, rikša, loď), místní let Chengdu − Lhasa, ubytování  (22x tu−
rist. hotely − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x vícelůžkové pokoje
se společ. příslušenstvím, 4x lehátkový vlak), vstupní poplatky do Tibetu,
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: čínské vízum (2 000 Kč), indické vízum (1 300 Kč), ne−
pálské vízum (na hranici 25 USD), rezervaci a vstup Potala (2 100 Kč), vy−
hlídkový let k Mt. Everestu (cca 220 USD)
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NEPÁL pro každého II

271 22.4.−3.5. 12 dní 46 990 Kč
272 21.10.−1.11. 12 dní 46 990 Kč

www.karavela.cz

261 9.4.−23.4. 15 dní 46 990 Kč
262 8.10.−22.10. 15 dní 46 990 Kč

5. den vstup do NP Sagarmatha (UNESCO), výstup do Namche Bazaru
(3400 m) − středisko Šerpů, výhledy na masiv Kongde Ri a Thamserku
(6608 m), odpočinek, aklimatizace, návštěva visitor centra NP Sagarmatha
6. den výstup na vyhlídku Everest View − nádherný výhled na Himálaje
(Mt. Everest, Lhotse, Nuptse, Ama Dablam, Tawoche, Thamserku), okružní
túra přes Khumjung (3780 m) − návštěva Hillaryho školy a Khunde (3800 m)
7. den po staré karavanní stezce směřující do Tibetu se vydáme přes vesničky
Phurte, Thamo do Thame (3820 m) − v dětství zde žil Tenzing Norgay, návštěva
buddhistického kláštera ve skalách, poblíž hydroelektrárna, vyhlídka směrem
k Tibetu a sedlu Renjo La a do kaňonu řeky Bhote Kosi, návrat do Namche
Bazaru
8.−9. den túra k největšímu a nejvýznamnějšímu buddhistickému klášteru
v oblasti Solo Khumbu v Tengboche (3860 m) − prohlídka kláštera, nádherné
výhledy k Everestu, možnost účasti na večerní nebo ranní buddhistické medi−
taci, druhý den návrat do Namche Bazaru
10. den sestup z Namche Bazaru zpět do Lukly, v místní pekárně si dáme
zasloužený zákusek
11. den ráno odlet do Káthmándú, individuální volno
12. den Pashupatinath (UNESCO) − areál hinduistického chrámu, kremační místa
(gháty) nad posvátnou řekou Bagmátí, Bódhnáth (UNESCO) − obrovská bud−
dhistická stúpa, středisko tibetského buddhismu, vycházka ke klášteru Kópan
13. den výlet do Bhaktapuru (UNESCO) − bývalé královské město, náměstí
Durbar, královský palác se Zlatou bránou, Národní galerie, nejvyšší nepálská
pagoga Njatapola, dle zájmu návštěva chrámového městečka Changu Nara−
jan (UNESCO)
14.−15. den nákupy suvenýrů, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy  vč. místních letů Káthmándú−Lukla−
Káthmándú (limit 25 000 Kč), místní dopravu (bus, taxi), ubytování (5x
turist. hotel v Káthmándú − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 7x lodže
v horách − dvoulůžkové pokoje), permit, vstup do NP Sagarmatha, prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (25 USD na letišti v KTM)

1.−2. den odlet do Káthmándú, za dobrého počasí je před přistáním vidět
nádherné panorama Himálají, ubytování ve čtvrti Thamel
3. den prohlídka Káthmándú − náměstí Durbar (UNESCO) s pagodami, starý
královský palác, Kumari Bahal (dům živoucí bohyně), Swayambhunath
(UNESCO) − buddhistický chrám s vyhlídkou na Káthmándú, Patan (UNESCO)
− bývalé královské město, náměstí Durbar, pagody, královský palác
4. den odlet do Lukly (2800 m), pěšky do vesnice Monjo okolo řeky Dudh
Koshi (Mléčná řeka)

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, zná−
mého centra šerpského národa a vystoupíte na Everest View, ze kterého vás
uchvátí himálajské panorama v čele s nejvyšší horou světa Mt. Everest.

Lukla

Tengboche

Mt. Everest

Namche Bazar

Monjo

Thame

NEPÁL



NEPÁL − trek okolo ANAPUREN

291 8.4.−30.4. 23 dní 45 990 Kč
292 7.10.−29.10. 23 dní 45 990 Kč
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281 2.4.−23.4. 22 dní 48 990 Kč
282 1.10.−22.10. 22 dní 48 990 Kč

NEPÁL − trek okolo MANASLU
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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 za−
sněžených pětitisícových sedel. Trasa prochází vesničkami s různými etniky
až do Nupri, údolí s jasným tibetským vlivem. Perlou treku je pětidenní ná−
vštěva Tsum Valley – unikátní údolí zpřístupněné od roku 2010, jenž nám
bude i výbornou aklimatizací pro přechod sedla Larkya (5100 m), jež je nej−
vyšším bodem na trase s nádhernými výhledy. Po cestě budeme míjet ne−
spočet buddhistických čortenů a kani, navštívíme starodávné kláštery, okouzlí
nás malebné horské scenerie. Sestup údolím řeky Dudh Khola rododendro−
novými lesy do Dharapani. Odtud džípem a busem zpět do Káthmándú.

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 kaž−
dý, 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, bu−
deme 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 s nádhernými výhledy do oblasti
Annapuren a Dhaulagiri. Následuje sestup k silnici a návrat 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 Swayamb−
hunath (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
Annapuren, klášter
10.−13. den aklimatizace v okolí Manangu, trasa dále vede na základnu Tho−
rung 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, gom−
pa, pokračujeme po prou−
du řeky do Jomsomu, pře−
jezd busem do Tatopani
16.−18. den výstup do Gho−
repani − oblast rododen−
dronových lesů, Poon Hill
− skvělá vyhlídka na Dhau−
lagiri (8167 m) a do oblas−
ti Annapuren, sestup k sil−
nici a přejezd do Pokhary −
rezervní den, výlet v okolí,
přehradní hráz, možný vý−
stup k Pagodě míru − vý−
hled na jezero Phewa Tal,
Pokharu a za příznivých
podmínek do oblasti Anna−
puren a Machhapuchhre,
vodopád Deví
19.−20. den přejezd do Káthmándú − posvátné místo hinduistů Pashupati−
nath (UNESCO), buddhistická stúpa Bódnáth (UNESCO)
21.−22. den poslední nákupy, odlet a návrat do ČR

23

1.−2. den odlet do Káthmándú, ubytování v Thamelu
3.−4. den přejezd do Arughatu (600 m), nástup na trek, podél řeky Buri
Gandaki přes Arkhet Bazar a vesničku Soti Khola (730 m) dojdeme do La−
pubesi (880 m) − poznávání života Gurungů
5.−6. den pokračujeme lesem a okolo vodopádů do vesničky Machha Khola
(930 m), dále přes vesnici Tatopani (990 m) s termálními prameny do Dob−
hanu(1070 m), dále přes Jagat (1370 m), před vesnicí Philim (1570 m)
přejdeme jeden z nejdelších zavěšených mostů v Himálajích
7.−8. den odbočíme do Tsum Valley a po náročném a krásném stoupání pře−
spíme v Chamling (2400 m), dále stoupáme do krásné vesničky Lamagaun
(3250 m), kde se nachází Rachen Gompa − ženský buddhistický klášter
9.−10. den překrásným údolím ke klášteru Mu Gompa (3700 m), cestou na−
vštívíme jeskyni Piren Phu, kde meditoval šiřitel buddhismu Milarepa, od−
poledne možnost aklimat. výstupu do výšky cca 4000 m, po noci v klášteře
zpět údolím do Chhokamparo (3000 m), výhled na vrchol Ganesh Himal
11.−12. den cestou lemovanou rododendrony zpět do Lokpa (1900 m), kde
se napojíme na trek kolem Manaslu, Ghap (2400 m)
13.−14. den přes Namrung (2540 m) a dále již tibetskými osadami Lihi (2840 m)
a Lho (3020 m) se starobylým klášterem dojdeme do Sama (3390 m)
v oblasti Nupra, výchozí místo expedic směřujících na vrchol Manaslu, ces−
tou možnost výstupu k Pungyen gompě (4000 m) pod svahy Manaslu (8163 m),
cestou dále výhledy na Himalchuli (7893 m), Ngadichuli (7871 m)
15.−16. den přechod do tibetské vesničky Samdo (3690 m), cestou mož−
nost aklimat. výstupu směrem k BC Manaslu do výšky cca 4200 m, další
den výstup do tábora Dharamsala (4460 m), aklimatizační vycházky do okolí
17.−18. den nejnáročnější den, brzy ráno výstup do sedla Larkya Bhanjyang
(5100 m) − nejvyšší bod na trase, himálajské panorama − Annapurna II (7937 m),
Himlung Himal (7126 m), Gyaji Kung (7030 m) a další vrcholy, sestup do Bim−
tangu (3590 m), další den pokračujeme v sestupu krásným rododendrono−
vým lesem a údolím řeky Dudh Kholy přes Karche (2750 m) a Tilije (2300 m)
do Dharapani (1860 m), napojení na trek okolo Annapuren
19.−20. den jízda džípem po nově zbudované silnici do Besisaharu, další
den busem zpět do Káthmándú
21. den prohlídka Káthmándú − uličkami starého města na náměstí Durbar
(UNESCO), královský palác, pagody, Kumari Bahal, opičí chrám Swayamb−
hunath (UNESCO), královský Bhaktapur (UNESCO), Bódhnáth (UNESCO)
22.−23. den individ. volno, nákupy, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 19 000 Kč), místní dopravu (z a na le−
tiště, na trek a zpět − bus, taxi), ubytování (4x turist. hotel − dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím, 16x v lodžích na treku), permity do oblasti Manaslu, Tsum
Valley a Annapuren, místního průvodce, českého průvodce, inform. materiály,
tričko, mapky
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti v KTM 40 USD), cestovní pojištění (Alpen−
verein, Axa Assistance apod.), případné nosiče (na den 20 USD − 1 nosič
stačí na dvojici, může nést 20 kg)

Besisahar

Tsum
valley

Samdo

Arughat

Larkya
Bhanjyang

Dharapani

Manaslu

NEPÁL

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 19 000 Kč), místní dopravu (taxi,
bus, MHD), ubytování (6x turist. hotel − dvoulůžkové pokoje s příslušen−
stvím, 13x lodže v horách − dvoulůžkové pokoje), treking permity do oblasti
Annapuren, průvodce, inform. materiály, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti v KTM 40 USD), cestovní pojištění (do−
poručujeme Alpenverein, Axa Assistance apod.)

V

NEPÁL

Jomsom
Thorung La

Manang

Annapurna l

Poon Hill

Pokhara
Besisahar



301 9.4.−30.4. 22 dní 49 990 Kč
302 8.10.−29.10. 22 dní 49 990 Kč

NEPÁL − trek pod MT. EVEREST
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10.−12. den přes Duglhu (4620 m) a Lobuche (4930 m) dojdeme na Gorak
Shep (5288 m), odtud vystoupíme na známou vyhlídkovou horu Kala Patar
(5545 m, výhledy do okolí a především na nejvyšší horu světa Mt. Everest,
8850 m)
13.−14. den 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; možnost návratu nároč−
nější cestou přes sedlo Renjo La (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

Klasický trek pod Mount Everest s výstupem na Kala Patar (5545 m) a Gokyo
Peak (5360 m). Určeno pro zdatné vysokohorské 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 Swayamb−
hunath (UNESCO), královské město
Patan (UNESCO)
4. den odlet z Káthmándú do Lukly
(2800 m), pěšky do vesnice Monjo oko−
lo řeky Dudh Koshi (Mléčná řeka)
5. den vstup do NP Sagarmatha
(UNESCO), výstup do Namche Bazaru
(středisko Šerpů, 3440 m) − městečko
postavené v obrovském amfiteátru
mezi Kongde Ri (6187 m) a Thamser−
ku (6808 m)
6. den aklimatizační výlet v okolí Nam−
che Bazaru (nad Namche Bazarem
poprvé spatříme vrchol Mt. Everestu
z vyhlídky Everest View a další vrcholy
− Lhotse, Nuptse, Ama Dablam, Tham−
serku, sestup do Khumjungu (3790 m)
− návštěva Hillaryho školy a Khunde
7.−9. den cesta nás dále povede do Tengboche (3867 m, známý buddhistic−
ký klášter) a Dingboche (4330 m), po pravé straně na nás bude shlížet nád−
herná hora Ama Dablam (6856 m), aklimatizace v údolí Imja Kholy (smě−
rem k Island Peaku, 6189 m)

Lukla

Chukung

Mt. Everest

Kala Patar
Cho La

Namche Bazar

Gokyo

NEPÁL

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy vč. místních letů Káthmándú−Lukla−Káth−
mándú (limit 25 000 Kč), místní dopravu (bus, taxi), ubytování (5x turist.
hotel − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 14x lodže na treku − dvoulůž−
kové pokoje), treking permit, vstup do NP Sagarmatha, průvodce, inform.
materiály, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti v KTM 40 USD), cestovní pojištění (do−
poručujeme Alpenverein, Axa Assistance apod.)



NEPÁL komfortněji − (TIBET) INDIE (Sikkim) − BHÚTÁN − (NEPÁL)
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311 15.10.−28.10. (5.11.) 14/22 dní 49 990/79 990 Kč

Krátké pěší výlety pro každého − žádné několikadenní treky, nezapomenu−
telné výhledy na osmitisícové vrcholy, safari na slonech v národním parku
Chitwan, úchvatný přejezd Himálaje z Tibetu do Nepálu.

1.−3. den odlet do Káthmándú − prohlídka hl. města, náměstí Durbar (UNESCO)
s pagodami a se starým královským palácem, buddhistcká stúpa Swayambhu−
nath (UNESCO) s výhledem na Káthmándú, Pashupatinath (UNESCO) − areál
hinduistického chrámu, kremační místa (gháty) nad posvátnou řekou Bag−
mátí, Bodnáth (UNESCO) − centrum tibetského buddhismu s obrovskou stúpou
4.−5. den královská města Patan (UNESCO) a Bhaktapur (UNESCO), pozo−
rování východu slunce na vyhlášené vyhlídce Nagarkót na okraji káthmánd−
ského údolí, procházka dolů z kopce horskými vesničkami k chrámu Čangu
Naraján (UNESCO), návrat do královského Káthmándú
6.−8. den odjezd do NP Chitwan (UNESCO) − pozorování nosorožců, opic
a krokodýlů, výprava do džungle na slonech, plavba na dřevěné kanoi, pěší
safari s průvodcem, koupání slonů, kulturní vystoupení, odjezd do Pokhary
9.−10. den malebné městečko Pokhara v podhůří Himálaje, úžasné výhledy
na masiv osmitisícových Annapuren a Dhaulágirí z vyhlídky Sarangkot, nená−
ročný pěší výlet k vodopádům Déví a Pagodě míru, plavba přes jezero Phewa
11.−12. den historická městečka Bandipur a Gorkha, východ slunce na vy−
hlídce Daman (nejpanorama−
tičtější výhledy na Himálaje),
návrat do Káthmándú,
13.−14. den závěrečný den
v Káthmándú − volno na vý−
hodné nákupy ve čtvrti Tha−
mel, odlet a návrat do ČR

Možnost pokračování − TIBET
13.−15. den odlet do tibet−
ského hlavního města Lhasa
− starý chrám Jokhang (UNESCO), poutní okruh Barkhor, dalajlámovo zimní
sídlo Potala (UNESCO) a letní sídlo Norbulingka (UNESCO), bývalý nej−
větší klášter na světě Drepung, poutní okruh kolem kláštera Gandän, cvičení
mnichů v klášteře Sera
16.−17. den po Friendship Highway ze Lhasy přes průsmyky Kampa La
(4794 m) a Karo La (5045 m) a kolem jezera Yamdrok Yamtso do Gyantse −
pevnost Dzong, klášter Palkhor Chöde s výjimečnou tibetskou stúpou Kumbum,
prohlídka sídla pančenlámů − kláštera Tashilhumpo s 26 m vysokou sochou
Buddhy v Shigatse, poutní okruh kolem kláštera, staré tibetské město, nově
rekonstruovaná pevnost
18.−20. den vysokohorskou silnicí Friendship Highway přes průsmyky Gyatso
La (5220 m) a Thong La (5050 m) s výhledy na nejvyšší vrcholy světa
Mt. Everest (UNESCO, 8850 m), Cho Oju (8150 m) a Shishapangmu (8027 m),
sjezd několika vegetačními pásy o 3000 metrů níže do hraničního města Zhang−
mu (2300 m), přes tibetsko−nepálskou hranici do Kodari a dále po Arniko
Highway do Káthmándú
21.−22. den Káthmándú − volno na výhodné nákupy ve čtvrti Thamel, odlet
a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 19 000 Kč), místní dopravu (bus, mini−
bus, taxi, loď, slon), u prodl. místní let Káthmándú−Lhasa (limit 13 000 Kč),
ubytování (11x/17x turist. hotel − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
u prodl. 2x vícelůž. bez příslušenství), stravování (11x/19x snídaně, prodl.
2x oběd, 2x večeře), program v NP Chitwan, čínské vízum, vstupní povolení
do Tibetu, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: nepálské vízum (25 USD), vyhlídkový let k Mt. Everestu (cca
220 USD), rezervaci a vstup Potala (2 100 Kč), odlet. taxu u prodl. (cca 20 USD)

TIBET Lhasa
Shigatse

NP Chitwan

Pokhara Mt. Everest

Kathmandu

TingriNEPÁL

321 2.4−14.4. (18.4.) 13/17 dní 85 990/89 990 Kč
322 22.10.−3.11. (7.11.) 13/17 dní 85 990/89 990 Kč

1.−3. den odlet přes Dillí do Bagdogry, přejezd do malebného městečka Dard−
žiling v podhůří indického Himálaje, výlet k čajovníkovým plantážím s výhledy
na třetí nejvyšší horu světa Kančendžengu (8586 m), návštěva továrny na výro−
bu čaje, horolezecké muzeum s hrobem šerpy Tenzinga Norgaye, východ slunce
pozorovaný z Tiger Hill, dle zájmu projížďka úzkokolejnou dráhou (UNESCO)
4.−5. den bývalé horské království Sikkim − jeden z posledních rájů „Šangri−la“
hlavní město Gángtók s množstvím etnik (Lepčové, Tibeťané, Nepálci, Bhútánci,
Indové), klášter Enčhe s panteonem božstev mahájánového buddhismu, Tibe−
tologický institut Namgjal se sbírkou knih, bronzů a thangk, buddhistický klášter
Rumtek − škola Kagjupa, vybavení z Tibetu, čhorten zhotovený ze zlata a stříbra
6.−7. den výlet k tibetské hranici k vysokohorskému jezeru Tsomgo, orchide−
jová zahrada Saramsa s ukázkami 450 druhů sikkimských orchidejí, přejezd
do nížin Západního Bengálska, safari na slonech v rezervaci Džaldapára − bý−
valá honitba bhútánských králů, početná populace nosorožců, dále možnost vi−
dět tygra, levharta, medvěda pyskatého, množství ptactva (zoborožci, dropi)
8.−9. den překročení hranice do Bhútánu, horskou silnicí do Simtokhy − místní
dzong je jedním z nejstarších opevněných klášterů v Bhútanu a sídlem buddh.
univerzity, Thimpu − prohlídka hl. města, národní knihovna se starověkými
buddh. texty, národní stúpa, největší bhútánský opevněný klášter Tasichho
Dzong, tržnice, lesní rezervace se stádem takinů
10. den přes sedlo Dochu La (3116 m) s množstvím chortenů, nádherné vý−
hledy na hradbu Himálaje, Punakha − zimní sídlo nejvyššího bhútánského du−
chovního představitele, Punakha Dzong na ostrohu nad řekami Pho Chu a Mo
Chu, Wangdi Phodrang − chrám plodnosti Chimi Lhakhang, Drukpa Kunley,
malby falusů a draků na domech, odjezd do Paro
11.−13. den výstup k horskému klášteru Taktshang − Tygří hnízdo (2960 m),
Paro (2240 m), Paro Dzong (kulisy k filmu Malý Buddha), Ta Dzong − Národní
muzeum se světovou sbírkou tanghk, ruiny Drukyel Dzong, odlet a návrat do ČR

Možnost prodloužení − NEPÁL
12. den odlet do Káthmándú, za letu nádherné panorama Himálají, ubytování
v Thamelu
13. den prohlídka Káthmándú − náměstí Durbar (UNESCO), starý královský
palác, Kumari Bahal (dům živoucí bohyně), Swayambhunath (UNESCO) − bud−
dhistický chrám s vyhlídkou na Káthmándú, Patan (UNESCO) − bývalé královské
město, náměstí Durbar, pagody, královský palác
14. den Pashupatinath (UNESCO) − areál hinduistického chrámu, kremační místa
(gháty) nad posvátnou řekou Bagmátí, Bódhnáth (UNESCO) − obrovská bud−
dhistická stúpa, středisko tibetského buddhismu, vycházka ke klášteru Kópan
15.−17. den výlet do Bhaktapuru (UNESCO) − bývalé královské město, náměstí
Durbar, královský palác se Zlatou bránou, Národní galerie, nejvyšší nepálská
pagoga Njatapola, nákupy suvenýrů, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy vč. místních letů Dillí−Bagdogra a Paro−Dillí/
Káthmándú (limit 38 000 Kč), místní dopravu (bus, minivan s místním řidi−
čem, taxi), ubytování (6x/10x turist hotel − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
v Indii/Nepálu, v Bhútánu 4x hotel minim. *** − dvoulůžkové pokoje s příslu−
šenstvím), safari na slonech, permity, stravování (snídaně v Indii, plná penze
v Bhútánu), vstupné do památek v Bhútánu, českého průvodce, cestovní pojiš−
tění, inform. materiály, tričko
Cena nezahrnuje: indické vízum (1 300 Kč), bhútánské vízum (40 USD), ne−
pálské vízum (25 USD)

Zájezd do přírodně, kulturně i historicky bohaté oblasti. Navštívíme Dardži−
ling s čajovníkovými plantážemi, úžasný Sikkim s kláštery. Safari s nosorožci
a tygry. Bonbónkem bude malé himálajské království Bhútán − země hřmící−
ho draka. Na závěr možnost navštívit hl. město Nepálu, Káthmándú a  okolí.

BHÚTÁN

Punakha

Thimpu
Paro

INDIE

NEPÁL
Gangtok

Dardžiling

Bagdogra Džaldapára

Káthmándú



26 331 17.8.−10.9. 25 dní 57 990 Kč

PÁKISTÁN − Trek pod K2 a Nanga Parbat věží, míjíme ledovce Biango a Biarchedi, výhled na dominantní Mitre Peak
(6025 m), Cristal Peak (6252 m) a Marble Peak (6256 m), dosáhneme
kempu Concordia (4650 m), kde se slévají čtyři ledovce − Baltoro, Godwin
Austena, Vigne a ledovec masívu Gashebrum, čeká nás nezapomenutelný
výhled na úchvatnou horu K2 (8611 m), kolem nás budou další velikáni −
masív Gasherbrum (Gasherbrum 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), po−
hled na nejtěžší horu světa, horu hor K2 označovanou tak pro svou neodola−
telnou krásu, tvar a majestátnost, cesta zpět, odpočinkový den
14.−16. den pochod po ledovci Vigne do Ali Campu (v případě příznivého
počasí do Munir Campu), noční výstup do sedla Gondogoro La (5650 m),
východ slunce nad masívem Gasherbrumu, časným ranním sluncem ozá−
řená K2, sestup do údolí ledovce Gondogoro, téměř celá trasa je jištěna
fixními lany, sestup do Hispungu (4600 m), rezervní den

Askole K2

Nanga 
Parbat

PÁKISTÁN

Chilas

Hushe
BaltoroSkardu

Islamabad

w
w

w
.k

ar
av

el
a.

cz
AS

IE
 I 

Ho
rs

ká
 tu

ri
st

ik
a 

I T
re

ki
ng

Když slyšíme slovo Pákistán, vybaví se nám informace, které nám poskytují
média, vybaví se nám „západní pohled“ na Pákistán jako na nebezpečnou
zemi ovládanou Talibánem, zemi strádající častými bombovými útoky a uza−
vřeností 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. Pákistán má nejkrásnější horské masívy,
nejdelší ledovce na světě, výbornou kuchyni, ale především zde žijí ne−
smírně srdeční, přívětiví a pohostinní lidé. Poznáme zemi, kde se zastavil
čas, kde ještě přetrvávají tradiční lidské hodnoty a kde člověk věří člověku.

17.−18. den sestup po ledovci Gondogoro, míjíme nejfotogeničtější věž Ka−
rakoramu − Laila Peak (6660 m), výhledy na Mashebrum (7685 m) a ledo−
vec 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 Ministerstvu turistiky
19.−21. den přejezd k Raikotbridge, 120 km dlouhým monumentálním
kaňonem, na pravém břehu je Karakoram, na levém Himálaj, většina cesty
je vysekána ve skalnaté stěně, která spadá několik set metrů dolů do údolí
divokého Indu a nahoru sahají skalní stěny až tisíc metrů vysoko, z KKH
dále pokračujeme džípem do Tato a pěšky do místa s nejkrásnějším výhle−
dem 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 Islámábádu (Karakoram
Highway, nazývaná osmým divem světa, překonává čtyřtisícová sedla, je
dlouhá přes 1000 km, prodírá se údolími dvou velkých řek − Indu a Hunzy
a čtyřmi největšími velehorami světa − Karakoramem, Himálajem, Pamí−
rem a Hindukúšem, rezervní den (možnost návštěvy Lahore − pevnost, me−
šita aj.)
24.−25. den Islámabád − dle času prohlídka města, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy vč. místního letu Islámábád−Skardu (limit
25 000 Kč), místní dopravu (taxi, bus, minibus, džíp), ubytování (6x turist. ho−
tel, penzion − dvoulůžkové pokoje, 16x ve vl. stanu na treku, poplatky za tá−
bořiště), treking permit pod K2, vstup do NP, poplatek za přechod sedla Gondo−
goro La, poplatky za mosty, českého průvodce, povinného místního průvodce
pod K2 a pod Nanga Parbat, inform. materiály, tričko
Cena nezahrnuje: pákistánské vízum (1 000 Kč), poplatky za nosiče (cca
250 USD na Baltoro treku, 1 nosič nese 20−25 kg), cestovní pojištění (Alpen−
verein, Axa Assistance apod.)

1.−3. den odlet do Islámábádu, následně přelet do Skardu (úžasný zážitek,
při přeletu míjíte masív Nanga Parbatu)
4. den Skardu − hlavní město Baltistanu, horolezecká základna v nadmořské
výšce 2300 m, v Baltistanu převládá velice konzervativní islám, převážně šíit−
ského 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 le−
dovcem 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, cesta 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 scenérie 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 Masherbrum a masiv Gasher−
brumu, cesta z kempu Goro I vede úchvatnými seskupeními ledovcových
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341 24.7.−12.8. 20 dní 51 990 Kč
342 20.10.−8.11.(18.11.) 20/30 dní 49 990/53 990 Kč

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

1.−4. den odlet do Dillí − prohlídka města, sikhská gurudvára Bangla Sáhab,
Indická brána, třída Rajpath, areál Qutab Minar s nerezavějícím sloupem
(UNESCO), Lotosový chrám, Humajúnova hrobka (UNESCO), „růžové měs−
to“ Džajpúr v pouštní oblasti Rádžastánu − Palác větrů, Maharádžův palác
a observatoř Jantar Mantar, pevnost a palác v Ambéru
5.−6. den nezapomenutelná stupňovitá studna baórí v Abhanérí, zimoviště stě−
hovavých ptáků v národním parku Keoladeo (UNESCO), bývalá mughalská me−
tropole Fatehpur Sikri (UNESCO), „mramorové město“ Ágra − velkolepá hrobka
a symbol Indie Tádž Mahal (UNESCO), bohatě zdobená Červená pevnost
7.−9. den opuštěné paláce a chrámy ve vesnici Órčha, procházka venkov−
skou krajinou, prohlídka fantastických kamenných chrámů s erotickými motivy
v Khadžuráhu
10.−11. den nejposvátnější město hinduistů Váránasí − pevnost Ramnagar,
večerní bohoslužba Ganga Aarti, nezapomenutelná ranní plavba po řece Ganze
kolem ghátů na spalování mrtvých, místo prvního Buddhova kázání Sarnath
12.−14. den celodenní přejezd do Nepálu, malebné městečko Pokhara
v podhůří Himálaje, úžasné výhledy na masiv osmitisícové Annapurny
a Dhaulágirí z vyhlídky Sarangkot, nenáročný pěší výlet k vodopádům Déví
a pagodě Míru, plavba přes jezero Phewa
15.−18. (20.) den prohlídka metropole Káthmándú − královský palác,
náměstí Durbar s pagodami (UNESCO), příbytek živé bohyně Kumárí, hin−
duistické chrámy, nepálská buddhistická svatyně Swayambunath (UNESCO)
a Bódhnáth (UNESCO), spalovací gháty na řece Bagmátí v Pašupatináthu
(UNESCO), chrámy v Patanu (UNESCO) a Bhaktapuru (UNESCO), možnost
letu k Mt. Everestu (8848 m), volné dopoledne na nákupy, odlet přes Dillí
a návrat do ČR nebo pokračování přes NP Chitwan do Indie

Možnost prodloužení − Sikkim a Bengálsko
19−21. den NP Chitwan (UNESCO) − pozorování nosorožců, opic a krokodý−
lů, výprava do džungle na slonech, plavba na dřevěné kanoi, pěší safari s prů−
vodcem, koupání slonů, kulturní vystoupení, odjezd do Indie
22.−23. den čajové městečko Dardžiling v krajině indického Himálaje, pěší
výlet k čajovníkovým plantážím s překrásnými výhledy na třetí nejvyšší horu
světa Kančendžengu (8586 m), exkurze do čajové továrny, horolezecké
muzeum s hrobem šerpy Tenzinga Norgaye, možnost jízdy po historické
horské úzkokolejce (UNESCO)
24.−26. den bývalé horské království Sikkim zvané „země orchidejí“, hlavní
město Gángtók, výlet k buddhistickému klášteru Rumtek a vysokohorské−
mu jezeru Čangu u tibetských hranic
27.−28. den metropole Bengálska Kalkata − Viktoriin memoriál, chrám krve−
lačné bohyně Kálí, misie Matky Terezy, botanická zahrada, koloniální archi−
tektura, odlet do Dillí
29.−30. den dokončení prohlídky Dillí − Červená pevnost (UNESCO), Páteč−
ní mešita, poslední nákupy, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy vč. místního letu Káthmándú−Dillí (limit
19 000 Kč), u prodl. let  Kalkata−Dillí, místní dopravu (vlak, bus, minibus,
taxi, rikša, loď, slon), u prodloužení program v NP Chitwan včetně 2x plné
penze, ubytování (15x/24x turist. hotely − dvoulůžkové pokoje s příslušen−
stvím, 2x/3x noční lehátkový vlak, u prodloužení 1x noční autobus), průvod−
ce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: indické vízum (1 300 Kč), nepálské vízum (25 USD), vy−
hlídkový let k Mt. Everestu (cca 220 USD)

Kalkata

Kathmandu

Varanasi

Agra

Jaipur

Dillí

Sikkim
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INDIE−Ladakh a Kašmír

351 27.8.−16.9. 21 dní 50 990 Kč

1.−2. den odlet přes Dillí do Lehu − hl. město Ladakhu leží za hradbami
Himálaje, centrum buddhistické kultury, prohlídka starého města, královský
palác, Tsemo gompa s vyhlídkou na město
3.−4. den kláštery v údolí řeky Indus a v okolí Lehu, Tikse − klášter vysoko
na skále, Shey − klášter, zbytky pevnosti, stúpové pole, Spitok − sídlo hlav−
ního Lamy, Shanti stupa − obrovská buddhistická stúpa nad městem s krás−
ným výhledem, možnost návštěvy Moravského kostela a hřbitova s pomní−
kem českého geologa Ferdinanda Stoličky
5.−9. den džípem do Nubra Valley a k jezeru Pangong − přes nejvyšší sil−
niční sedlo na světě Khardung La (5600 m) do nejsevernější oblasti Indie
při hranici s Tibetem, úžasná krajina při řece Shyok a Nubra, zasněžené vr−
cholky hor, písečné duny, velbloudi, zelené oázy, kláštery Hundar, Diskit
a Sumur, termální prameny v Panamiku − 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 Kašmíru přes horské
průsmyky, cestou prohlídky, klášter Alchi (UNESCO) − fantastické fresky
z 11. stol., klášter Lamayuru − 1000 let starý klášter v úžasné přírodní sce−
nérii, dále přes Kargil do Šrínagaru, ubytování na hausbótu
13.−14. den Šrínagar (1600 m) − prohlídka města obklopeného horami
a jezery, přezdívaného „indické Benátky“, projížďka loďkou šikárou po je−
zeře Dal s porosty kvetoucích lotosů, výjezd k hindu templu Shankara−
charya s nádherným výhledem na celý Šrínagar a jezero Dal, mughalské za−
hrady 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 výhledy 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, Čer−
vená pevnost (UNESCO), Páteční mešita (Džami Masdžid) − největší mešita
v Indii, která pojme na 25 000 věřících, Humájúnova hrobka (UNESCO), areál
Qutab Minar s nerezavějícím sloupem (UNESCO), baháistický Lotosový
chrám, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 16 000 Kč), místní dopravu (taxi,
bus, minibus, džíp, šikára), let Dillí−Leh a Amritsar−Dillí (limit 5 000 Kč), uby−
tování (14x turist. hotely a penziony, 3x hausbót − dvoulůžkové pokoje vět−
šinou s příslušenstvím, u jezera Pangong 1x v postavených stanech), permit
do údolí Nubra a k jezeru Pangong, průvodce, inform. materiály, cestovní
pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (1 300 Kč)
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Navštívíme oblast Ladakhu, která je díky množství buddhistických kláš−
terů 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. Podnikneme 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, Dha−
ramsalu a Amritsar. Zájezd zakončíme v Dillí.

Leh

Nubra

INDIE

KAŠMÍR

Dillí

Dharamsala

Amritsar

Srinagar
Pangong
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Skvosty Severní INDIE

361 18.2.−12.3. 23 dní 47 990 Kč
362 14.10.−5.11. 23 dní 47 990 Kč
363 17.2.−11.3.2018 23 dní 47 990 Kč

10.−11. den ,,bílé město“ Udaj−
púr − palác Jag Niwas nad jeze−
rem patří k největším komplexům
svého druhu (kulisa k bondovce
Chobotnička), Městský palác,
praní prádla na ghátech u jezera
Pichola, projížďka po jezeře
12.−13. den Bundí − malebné
městečko ve kterém se zastavil
čas, palác s krásnými nástěn−
nými malbami, schodovité stud−
ně, pevnost Taragarh, působiště
R. Kiplinga (napsal zde Kima),
NP Ranthambhore − safari v par−
ku pod pevností s možností vi−
dět tygra, levharta, šakala, sam−
bara aj.
14.−16. den Fatehpur Sikri (UNESCO) − paláce a chrámy z červeného pís−
kovce, bývalé hlavní sídlo panovníka Akbara, NP Keoladeo (UNESCO) − hníz−
diště stovek ptačích druhů, Ágra − centrum mughalské říše, indo−muslimská
architektura, Červená pevnost (UNESCO), skvoucí pomník lásky z mramoru
Tádž Mahál (UNESCO)
17.−19. den Orčha − paláce, chrámy a hrobky bundélských králů nad řekou
Betva, skvostný chrámový komplex Khadžuráho (UNESCO) − tisíc let zapo−
menuté kamenné chrámy, reliéfy s erotickými motivy (Kámasútra)

Chráněná sněžnou čelenkou Himálaje, na poloostrově spalovaném tropic−
kým sluncem, osamocená, sama pro sebe vlastním světadílem, po staletí
a tisíciletí zahalena rouškou tajemství a vůní koření, kraj nesmírné chudoby
i nepředstavitelného bohatství −  země, kterou kdysi Řekové nazvali India.

20.−21. den posvátné místo hinduistů Váránasí − Zlatý chrám Šivy, pevnost
Ramnagar, ranní plavba okolo ghátů na spalování mrtvých po řece Ganze,
očistné koupele, Sarnáth − místo první veřejné rozpravy Buddhy, Dhamékh
stúpa (5. stol.), buddhistické chrámy
22.−23. den návrat zpět do Dillí − nákupy suvenýrů, volný program, odlet
a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 16 000 Kč), místní dopravu (bus,
minibus, vlak, džíp, rikša, loďka), ubytování (15x turist. hotel a penzion −
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 5x noční přejezd lehátkovým vlakem),
safari v NP Ranthambhore, průvodce, inform. materiály, cestovní pojiš−
tění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (1 300 Kč)

1.−3. den odlet do Dillí − prohlídka města, Červená pevnost (UNESCO),
tepna starého města Čandi Čauk, Páteční mešita (Džami Masdžid) − největší
mešita v Indii (pojme 25 000 věřících), džinistický chrám s ptačí nemocnicí,
Zlatý chrám sikhů, třída Rádžpáth s India Gate, Qutab Minar s nerezavě
jícím sloupem (UNESCO), Humájúnova hrobka (UNESCO), předchůdce
Tádž Mahálu, Lotosový chrám
4.−5. den ,,růžové město“ Džajpúr − hlavní město Rádžastánu, Palác větrů
(Havá Mahal), Městský palác se sídlem maharádžy, astronomická observa−
toř Džantar Mantar, pevnost Ambér s největším kanónem v Asii
6.−7. den ,,zlaté město“ Džajsalmér − neopakovatelný skvost poustě, město
jako vystřižené z pohádek Tisíce a jedné noci, postavené ze žlutého pískovce,
nádherná havelí
8.−9. den ,,modré město“ Džódhpúr s kouzelnými domy natřenými indigem,
bývalé město pyšného Marvátu a křižovatka starých obchodních cest, gi−
gantická pevnost Mehrángarh, Ranakpur − komplex   džinistických chrámů
v pohoří Arávalí

Varanasi

Dillí

Jaisalmer

Džajpur

Udaipur

INDIE

Bundí Orčha

Agra



Skvosty Jižní INDIE

371 21.1.−18.2. 29 dní 52 990 Kč
372 4.11.−2.12. 29 dní 52 990 Kč
373 20.1.−17.2.2018 29 dní 52 990 Kč

6.−7. den Madurai − Athény východu, prastaré centrum civilizace, hinduis−
tický chrám bohyně Mínakší−Sundaréšvara s 50 m vysokými gópurami, jeden
z největších chrámových komplexů jižní Indie, palác Tirumála Najaka, čas bude
i na nákupy na místních trzích, přejezd do pohoří Západní Gháty (UNESCO)
8.−10. den přírodní rezervace Peryiár − možnost volby z mnoha programů
v tomto parku, který se proslavil jako domov divokých tygrů (džíp safari, trek
džunglí s možností přespání v divočině, aj.), pro všechny exkurze na čajové
plantáže a do voňavých zahrad exotického koření, návštěva sloní farmy s mož−
ností jízdy na slonu, vyhlídková místa a návštěva kardamomové plantáže
11.−12. den přejezd do Allepey, přímořský stát Kérala s palmovými háji,
plavba hausbótem mezi ostrovy po keralských kanálech, nocleh na lodi,
přejezd do Munnaru
13.−14. den Munnar − nádherná chladivá atmosféra krajiny čajových plan−
táží pod nejvyšší horou jižní Indie Anaimudí (2695 m), výlet do NP Erna−
vikulam za vzácnými indickými tahry, vyhlídková místa, vodopády, výlet
čajovými plantážemi nebo šólovým pralesem

15.−16. den přesun do Maisú−
ru − maharádžův palác, výrob−
na proslulých vonných tyčinek
a olejů, trhy s ovocem a koře−
ním, Čámundí Hill − nádherné
výhledy, pětimetrový býk Nan−
din vysekaný z černé žuly, pta−
čí rezervace Ranganthittu na
řece Kávérí − množství druhů
ptáků, krokodýli, vydry
17.−18. den Sómnáthpur − nád−
herný hójásálský chrám Kéša−
va Višnu (r.1268), Šravanabél−
góla − posvátné místo džinistů,
výstup na Indragiri Hill k nej−
větší monolitické soše v Indii
(Gómatéšvara, 18 m, z 10. stol.),
noční přejezd do Hampi
19.−21. den Hampi (UNESCO)
− prastaré město ležící v krajině
balvanů a skal, dřívější metro−

Hampi

Maisúr
Madrás

Adžanta

Goa

Bombaj

Munnar

RámešvarámAllepey
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pole říše Vidžajanagar (14.−16. stol.), Virúpákšův a Vitthalův chrám, Loto−
sový palác, Narasimhův monolit, vozový chrám, sloní stáje, noční přejezd
22.−24. den Góa − bílé palmové pláže na pobřeží Arabského moře, odpoči−
nek a koupání, noční život, pro zájemce výlet Stará Goa (UNESCO) − kated−
rála, bazilika Bom Jesus s hrobkou Fr. Xaverského, noční přejezd do Auran−
gabádu
25.−27. den příjezd do Aurangábádu − Páteční mešita,  hrobka Bibi−Ka−Maq−
bara − jedna z nejkrásnějších islámských staveb v Indii, druhý indický „Tádž
Mahal“, skalní chrámy Adžanta (UNESCO) a Ellora (UNESCO) − návštěva
jeskynních buddhistických a hinduistických svatyní s dochovanými fres−
kami a sochami, skalní pevnost Daulatabád
28.−29. den přejezd do Bombaje − hl. město státu Maharaštra, dle času
památky a nákupy, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 16 000 Kč), místní dopravu (vlak,
bus, minibus, loď, taxi, rikša), ubytování (20x turist. hotel a penzion − dvou−
lůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, 5x noční přejezd lehátkovým
vlakem, 1x nocleh na lodi), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění,
tričko
Cena nezahrnuje: indické vízum (1 300 Kč), program dle výběru v NP Pe−
ryiár

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 obrov−
ské země. Jih je totiž pravou Indií ve svých kontrastech, barevných promě−
nách a vůních, ale zároveň se od severu liší nejen architekturou, kulturou
a barvou pleti obyvatel, ale i podivuhodnou atmosférou a tropickou přírodou.

1.−2. den odlet do Madrásu, přejezd do pobřežního města Mammalapura−
mu, odpoledne nenáročný výlet na krokodýlí farmu, reliéfy a skalní chrámy
3. den Mamallapuram (UNESCO) − chrám Shore, monolitické chrámy, pro−
cházky a možné nákupy, noční přejezd vlakem
4.−5. den Rámešvarám − „Váranásí jihu“, chrám Ramanathasvami, kde se
stovky poutníků denně nechávají polévat vodou ze zázračných nádrží, ry−
bářské vesnice na pobřeží, vesnice Danushkodi, Adamovy kameny, které
vedou až na Srí Lanku, večerní přejezd do Madurai
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a zera Kaptai, plavba loďkou po vesničkách na březích jezera, návštěva bam−
busových buddhistických svatyní
11.−13. den cesta na jižní cíp země u hranic s Barmou do největšího (a je−
diného) přímořského letoviska Cox´s Bazar − několik desítek kilometrů
dlouhá pláž, rybářský přístav, dřevěný barmský klášter, kmenové území
osídlené barmskými uprchlíky, bývalé hlavní město Arakanského králov−
ství Ramu Bazar − barmské buddhistické kláštery a chrámy, návrat do Dháky
14.−15. den prohlídka Dháky − Šankaria bazar, starobylé domy s dílničkami
(šperky z lastur), mešita Sitara s nádhernými mozaikami, mughalská pev−
nost Lalbagh, arménský kostel, říční přístav Sadarghata a loděnice na toku
Burigangy s nepředstavitelným množstvím lodí, loděk a lodiček, moderní
budova parlamentu, nejstarší hinduistický chrám Dhakeswari, odlet a návrat
do ČR nebo pokračování v zájezdu

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

1.−3. den odlet do Dháky či pokračování zájezdu, prohlídka města (viz 14. den
zájezdu Bangladéš), přejezd na severovýchod země
4.−7. den Šrímangal − čajové centrum Bangladéše v nejmalebnější části země,
vesnice Džaflong na hranici s Indií − primitivní těžba stavebních kamenů
v hraniční řece, přechod hranice do indického státu Méghálaj, odjezd
do „Skotska Východu“ − Šilaungu, muzeum Don Bosco, tržnice Iew Duh,
výlet do Čérápundží na nejdeštivější místo světa, jeskyně Mawsmaia a vo−
dopád Noh Kalikai
8.−10. den přejezd do Ásámu, hlavní město Guváhátí − posvátné hindu−
istické chrámy Kamakhya a Uma Nanda, plavba po Brahmaputře s mož−
ností pozorovat říční delfíny, chrám Devíti planet − Naba Graha, safari na
slonech v NP Kaziranga (UNESCO) − nosorožci, tygři, levharti, sloni, sam−
barové
11.−15. den cesta krajem orchidejí do Kohimy − metropole Nágska, izo−
lovaného indického státu − oblasti bývalých lovců lebek, zastávka u jezera
Barapáni, účast na setkání příslušníků různých kmenů Nágska − jedineč−
ném festivalu Hornbill − válečné tance lovců lebek, tradiční písně, hry, te−
tování i místní speciality k jídlu, Chonoma − místo posledních britsko−
nágských bojů, kulturní centrum kmene Konyak − Mon a nedaleké vesnice
původních lovců lebek Longwa nebo Singha Chingnyu, tetované obličeje
i těla
16.−19. den přejezd do „Tea City of India“ Dibrugarhu, města obklopeného
čajovými plantážemi na široké Brahmaputře s novým nejdelším silničním
a železničním mostem Indie (délka 4940 m, plánované dokončení v r. 2017),
odlet do metropole Bengálska a nejdrsnějšího indického města Kalkaty −
památník královny Viktorie, chrám krvelačné bohyně Kálí, misie Matky Te−
rezy, botanická zahrada, květinový trh, nejrušnější most světa Howrah, bě−
hající rikšové, odlet a návrat do ČR

381 15.11.−29.11. 15 dní   57 890 Kč
382 27.11.−15.12. 19 dní   58 590 Kč
383 15.11.−15.12. 31 dní   81 890 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 růz−
ných etnik. Země skrz na skrz protkaná vodními toky, na nichž se odehrává
značná část života místních obyvatel. Návštěva čtyř svazových států nejvý−
chodnější části Indie. Západní Bengálsko a bývalé hlavní město Indie Kal−
kata. Malý stát Méghálaj, v překladu trefně Příbytek mraků, s nejdeštivějším
místem na světě. Ásám s nekonečnými čajovými plantážemi, veletokem
Brahmaputrou (říční delfíni) či národním parkem Kaziranga (největší kon−
centrace nosorožců na planetě, sloni, šance vidět tygry). Výprava za býva−
lými lovci lebek do tajemného Nágska.

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 Mongla, výlet do města Bager−
hat − mešita Šait Gumbád
4.−6. den třídenní výlet lodí do nitra delty největším mangrovovým prale−
sem na světě až k pobřeží Bengálského zálivu do NP Sundarbans − nej−
větší světová populace bengálských tygrů, krokodýli, říční delfíni, opice,
axisové, výstup na pozorovací věž nad džunglí, stopování tygrů, ná−
vštěva 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 menši−
novými etniky Čakma, Mru, Mizo, Mohu a Kuki žijícími v horách kolem je−

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 19 000 Kč), místní let Dibrugarh−
Kalkata (382), místní a nájemní dopravu (busy, vlaky, lodě, rikši, taxi, mini−
vany s místním řidičem), třídenní výlet na lodi s plnou penzí a permitem
do NP Sundarbans (381), celodenní plavbu unikátním kolesovým parníkem
(381), sloní safari v NP Kaziranga (permit, jízda na slonu (382), ubytování
(hotely, penziony − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x vícelůžkové
pokoje (382), 1x kajutu 1. třídy na parníku (381), 2x nocleh na lodi v Sun−
darbans (381), noční bus 1x (381) a 1x (382), indická víza vč. vyřízení (382),
stravování (vedle plné penzi na lodi jsou na všech místech snídaně), čes−
kého průvodce, místní průvodce dle potřeby, inform. materiály, cestovní po−
jištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum do Bangladéše (v Dháce 51 USD, v Berlíně 20 EURO)

Dibrugarh
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SRÍ LANKA (Cejlon) 8. den přejezd malebnou kopcovitou krajinou oblastí čajových plantaží,
návštěva továrny na zpracování čaje − seznámení s technologií výroby, pře−
jezd do Dalhousie
9. den časně ráno výstup na skalnatý vrchol Adam’s Peak (2243 m) − poutní
místo čtyř náboženství (dle křesťanství zde bylo první místo na Zemi, kam
šlápl Adam vyhnaný z ráje), nezapomenutelný východ slunce, přejezd
do Nuwara Eliya − sídelní místo Britů, cestou zastávky u vodopádů St. Clair
a Devon
10. den výlet po náhorní planině Horton Plains (2000 m) vyvstalé z džungle,
túra na konec světa World’s End − propast až 700 m hluboká, vodopád
Baker’s Falls, přejezd 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 největší Buddhovou), lokalita s jezírky a množ−
stvím ptáků, Tissamaharama − sídlo v jezernaté oblasti, dágoby, v podvečer
výlet do Kataragamy − posvátné místo, Maha Devale

391 10.2.−26.2. 17 dní 48 990 Kč
392 30.6.−16.7. 17 dní 48 990 Kč
393 10.11.−26.11. 17 dní 48 990 Kč
394 26.12.−11.1.2018 17 dní 53 990 Kč
395 2.2.−18.2.2018 17 dní 48 990 Kč

12. den safari s džípy v NP Yala West − ráj zvířat (sloni, levharti, buvoli,
prasata, krokodýli, opice, mangusty, pávi, sambaři a jeleni axis, orli, volavky,
marabu aj.), přejezd pobřežím, Blow Hole − „mořský gejzír“, Wewurukannala
− buddh. chrám s obrovskou sochou sedícího Buddhy, síň hrůzy, Dondra
Head − nejjižnější cíp Srí Lanky s majákem
13.−15. den Mirissa − relaxace na jedné z nejkrásnějších pláží, rybáři
na tyčích, přejezd do letoviska Unawatuna nebo Hikkaduwa (zde 3x nocleh)
− koupání, relaxace, pozorování západu slunce, výlet do Galle − barokní ho−
landská pevnost, koloniální architektura, maják
16.−17. den přejezd pobřežím, Ambalangoda − tradiční dílny na výrobu masek,
možnost návštěvy želví farmy, skupiny kokosových palem spojených provazy −
oblast výroby toddy (kvašený nápoj z květů palmy), bývalé hlavní město Co−
lombo − mešita Devatagaha, radnice, nákupní centrum 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, ev.
možnost návštěvy Dubaje (při letech se společností Emirates, víza zrušena)

Poznámka: limit na letenku v termínu 26.12.−11.1.2018 − 22 000 Kč (při
pozdním přihlášení doplatek rozdílu ceny letenky)

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 17 000 Kč), dopravu (mikrobus
s místním řidičem), ubytování (14x turist. hotely a penziony − dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím), stravování (14x polopenzi), průvodce, inform.
materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (900 Kč)

5. den Polonnaruwa (UNESCO) − středověké město s komplexem zbytků krá−
lovských paláců, dágoby, monumentální sochy Buddhy vytesané ve skále
6. den Sigiriya − Lví skála (UNESCO) − královská sídelní pevnost na vrcholku
skály (velkolepý výhled do krajiny), fresky se znázorněním krásek starých
1500 let, Dambulla (UNESCO) − návštěva buddhistického skalního chrámu
za doprovodu všetečných opic, cestou do Kandy zastávky, Nalanda − příklad
smíšené buddhistické a hinduistické architektury, tantrické výjevy, návštěva
jedné z četných zahrad koření, Aluvihara − vyobrazení pekelných útrap hříš−
níků, Matale − hinduistický chrám
7. den Kandy (UNESCO) − poslední hlavní město Sinhálců na břehu stejno−
jmenného jezera, chrám Dalada Maligawa ukrývající vzácnou relikvii − Buddhův
zub, trh s ovocem a kořením, Peradenyia − královská botanická zahrada,
obří bambusy, strom s největší korunou na světě, vzácné seychelské palmy
„Coco de mer“, večer možnost shlédnout představení kandyjských tanců

1.−2. den odlet na Srí Lanku, relaxace na pláži v Negombu
3. den přejezd do Anuradhapury, cestou zastávka v Pinnewalle − sloní sirot−
činec (přes 60 slonů), koupání slonů, Yapahuwa − zbytky pevnosti ukryté
v džungli (možný výstup na vrchol)
4. den Mihintale − kolébka cejlonského buddhismu, Anuradhapura (UNESCO)
− bývalé hl. město velkolepé buddhistické říše, množství dágob (Ruvanva−
lisaya, Abhayagiri aj.), posvátný strom Bo (2000 let)

Pohodový, velmi podrobný zájezd na Srí Lanku s pohodlným cestováním mi−
nivanem a s polopenzí. Dejte se zlákat vábničkou barev, vůní a dálek. Na−
vštivte tropický ráj − Ráj bez andělů, jak jej nazvali Hanzelka a Zikmund. Se
sluncem přímo v nadhlavníku objevíte fantastickou rozmanitost Cejlonu. Chrá−
my, džungle, sběračky čajových lístků, sloni, krokodýli, relaxace na plážích.
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RUSKO−Transsibiřská magistrála 3.−4. den Kazaň − město na řece Volze, centrum Tatarstánu, kazaňský
Kreml (UNESCO), katedrála sv. Petra a Pavla aj. přejezd do Jekatěrinburku −
uralské město na pomezí Evropy a Asie, založeno v roce 1723 jako pevnost
a postupně se stávalo centrem Uralu, kde začal ruský průmysl, místo vy−
hnanství posledního ruského cara Mikuláše II. a jeho rodiny, chrám na Krvi,
Památník obětem politické represe, hřbitov mafiánů, architektonický památ−
ník Ruského klasicismu z 18.−19. stol., fakult. Ganina Jama − místo, kde
byly pohřbeny ostatky carské rodiny Romanovců a památník na hranici mezi
Evropou a Asií, odjezd vlakem do Krasnojarsku
5.−7. den přejezd do Krasnojarsku − prohlídka města, návštěva přírodní rezer−
vace Krasnojarské Stolby, mohutná přehrada v Divnogorsku, pohled na Kras−
nojarsk z hory Karaulnaja, odjezd vlakem do Irkutska
8. den Irkutsk − prohlídka historického centra města a nábřeží Angary, roubené
domy děkabristů a pravoslavné chrámy
9.−10. den odjezd do Sludjanky na pobřeží jezera Bajkal (UNESCO) − nejhlubší
jezero světa (1637 m) a zároveň největší zásobárna pitné vody, nádraží z mra−
moru, vyhlídková jízda krugobajkalkou okolo Bajkalu do stanice Port Bajkal,
trajektem přes ústí řeky Angary do Listvjanky − rekreační centrum, oblázkové
pláže, rybí trh v přístavu (ochutnáme výborného omula), vynikající muzeum baj−
kalské přírody (Limnologický ústav) s akvárii bajkalské fauny včetně místního
bajkalského tuleně (něrpy), Talcy − skanzen, dřevěné stavby Evenků a sibiř−
ských osadníků (17.−20. stol.), přejezd zpět do Irkutsku, odjezd vlakem
11.−14. den přejezd do hlavního města autonomní republiky Burjatska Ulan−
Ude − náměstí s obrovskou bustou Lenina, opera, příjemná pěší zóna, dle času
etnografické muzeum, centrum ruského buddhismu Ivolginskij dacan, přejezd
vlakem do Chabarovsku − po Vladivostoku druhé největší město ruského Dál−
ného východu, leží na soutoku řek Amur a Ussuri, prohlídka centra města, roz−
sáhlé náměstí Lenina, procházka po břehu řeky Amur, odjezd vlakem
15.−17. den Vladivostok − město na Dálném východě na pobřeží Tichého oce−
ánu − centrum přímořského kraje a také konečná stanice Transsibiřské magis−
trály, prohlídka města, návštěva vojenské pevnosti, fakult. návštěva Ruského
ostrova, odlet a návrat do ČR

401 6.7.−22.7. 17 dní 61 990 Kč
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Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 15 000 Kč), místní dopravu (vlak, bus,
mikrobus, taxi, metro, trajekt), ubytování (9x lehátko ve vlaku − kategorie plac−
kartnyj, 7x turist. hotely a penziony − dvoulůžkové pokoje většinou s příslu−
šenstvím), registraci, průvodce, inform, materiály, cestovní pojištění, tričko
Příplatek: čtyřlůžkové kupé (5 500 Kč)
Cena nezahrnuje: vízum vč. pozvání (2 500 Kč)

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

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

Moskva
Jekatěrinburk

Omsk
Krasnojarsk

Vladivostok

Irkutsk

Chabarovsk

RUSKO

Kazaň
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421  3.7.−18.7. 16 dní     44 990 Kč

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

RUSKO−Murmansk, Petrohrad, Moskva

411 2.6.−12.6. (16.6.) 11/15 dní 42 990/51 990 Kč

RUSKO−Okolím Bajkalu

1.−2. den odlet do Irkutsku − prohlídka historického centra města a nábřeží
Angary, roubené domy děkabristů a pravoslavné chrámy
3. den přejezd do Sluďjanky − nádraží z mramoru, muzeum minerálů, vy−
cházka tajgou v podhůří Chamar Daban
4.−5. den jezero Bajkal (UNESCO) − nejhlubší jezero světa (1637 m) a záro−
veň největší zásobárna pitné vody na světě, denní vyhlídková jízda pobřežím
železnicí krugobajkalkou do Port Bajkalu, trajektem přes ústí řeky Angary
do Listvjanky − rybí trh v přístavu, ochutnáme prvního omula, oblázkové
pláže, kostelík, vynikající muzeum bajkalské přírody (Limnologický ústav)
s akvárii bajkalské fauny včetně místního bajkalského tuleně (něrpy), Talcy −
skanzen, dřevěné stavby Evenků a sibiřských osadníků (17.−20. stol.), ná−
vrat do Irkutsku
6.−8. den odjezd na ostrov Olchon, známý svými šamanskými tradicemi −
rybářská vesnice Chužir, mys Burchan (Šamanská skála) s kouzelnými
západy Slunce, šamanské kůly, možnost koupání, výlet terénním autem
po ostrově (NP Pribajkalskij), borové a modřínové lesy, step, písečné pře−
sypy, útesy, rozvaliny bývalého gulagu, skalní útvary Tři bratři, mys Choboj,
vesnice Uzur aj., plavba rychlou lodí pobřežím ostrova Olchon, okolo mysu
Choboj a přes Bajkal do přístavu Usť Barguzin

9. den turistika v oblasti
poloostrova Svatý nos (NP
Zabajkalskij) − možnost vý−
stupu na hřeben (1877 m)
s nádherným výhledem na
jezero Bajkal, borové lesy,
relax na písečných i obláz−
kových plážích, možnost
koupání
10. den výlet do Barguzin−
ské doliny, městečko Bar−
guzin na stejnojmenné řece
s kostelíkem, dřevěnými
domky, památníkem děka−

bristů, Suvo − zajímavé skalní formace nad vesnicí s nádherným výhledem
na Barguzinskou dolinu a Barguzinský hřeben, kamenný posvátný býk, Bar−
guzinský dacan poblíž osady Yarikta v nádherné poloze pod Barguzínským
hřebenem, návrat do Usť Barguzinu
11.−12. den přejezd do hl. města autonomní republiky Burjatska − Ulan−Ude
− prohlídka města, náměstí s obrovskou bustou Lenina, opera, příjemná pěší
zóna, pravoslavný chrám, centrum ruského buddhismu Ivolginskij dacan,
etnografické muzeum, dle zájmu burjatské muzeum se zajímavou expozicí
buddhismu, odjezd
13.−14. den příjezd do Tunkinské doliny v oblasti Východních Sajan, lázně
Aršan − vývěry minerálních pramenů, turistika kaňonem okolo divoké řeky
Kyngarga, vodopády, možnost výstupu na Pik Ljubvi (2080 m) nebo lehká
turistika k místnímu klášteru a do burjatské vesnice Tagarkhay
15.−16. den přejezd do Irkutsku − dle zájmu dokončení prohlídky a 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 (14x hostel, penzion − dvoulůžkové
pokoje, někde může být čtyřlůžkový), plavbu přes Angaru, plavbu přes je−
zero Bajkal rychlou lodí, výlet po ostrově Olchon s obědem, vstupné do NP,
registraci, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum vč. pozvání (2 500 Kč)

Olchon

Bajkal

Sv. Nos

Ulan-Ude

Pik Čerskovo

RUSKO

Irkutsk
Aršan Listvjanka

Barguzin

1.−2. den odlet do Murmansku − nejsevernější ruský přístav a největší město
za severním polárním kruhem, možnost návštěvy atomového ledoborce Lenin,
odjezd do Těriběrky
3. den Těriběrka − rybářská vesnička na břehu Barentsova moře, procházka
polární krajinou, zažijeme polární den (slunce nezapadá pod obzor), návrat
do Murmansku, večer odjezd vlakem do Kemu
4.−5. den odjezd lodí na Solovecké ostrovy (UNESCO) uprostřed Bílého moře −
osídlení od r. 1429,  prohlídka pravoslavného kláštera využívaného v sovětské
éře jako tábor Gulagu, výlet po ostrově plných církevních i přírodních pamá−
tek, možnost zapůjčení loděk nebo plavby na nedaleké Zaječí ostrovy, návrat
do Kemu, večer odjezd vlakem do Petrozavodsku
6. den plavba rychlou lodí na ostrov v Oněžském jezeře s unikátními dřevěnými
chrámy a skanzenem Kiži (UNESCO) − komplex dvou dřevěných kostelů a zvo−
nice, návrat do Petrozavodsku − hl. města Karelské republiky, večer odjezd
do Petrohradu
7. den Petrohrad − dle zájmu prohlídka palácových komplexů (UNESCO), palác
Gatčina, prohlídka proslulé obrazárny Ermitáž
8. den  Petrohrad − významné historické památky v centru města, Admiralita,
Zimní palác (býval sídlem ruských carů), Alexandrův sloup − žulový monolit
na Palácovém náměstí, socha cara Petra Velikého (tzv. Měděný jezdec), kated−
rála sv. Izáka, Něvský prospekt, z nábřeží Něvy výhled na několik mostů a na Va−
siljevský ostrov, kde sídlí muzea a vědecké instituty, Kazaňská katedrála a pra−
voslavný chrám Kristova vzkříšení, jehož interiér zdobí spousta ikon a maleb
9. den Carské selo (UNESCO) − busem do Puškina, Kateřinský palác s parkem
býval letním carským sídlem, prohlídka světoznámé Jantarové komnaty, Petro−
hrad − Petropavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla, možnost návštěvy
křižníku Aurora, jehož výstřel odstartoval bolševický převrat v Rusku
10. den Petrodvorce (UNESCO) − palácový a parkový celek z 18. a 19. stol.,
(800 ha), přes 170 fontán, Velká kaskáda se sochou Samsona bojujícího se lvem,
překrásný Velký palác rozděluje areál na Horní a Dolní park, návrat do Petro−
hradu − možnost plavby lodí po kanálech a ramenech Něvy (výhled na Zimní
palác, Isakijevskou katedrálu, Petropavlovskou pevnost, Admiralitu), po půlnoci
možnost vyrazit k mostům, které se v noci zvedají, aby mohly proplout velké lodě
11. den odlet do Prahy nebo přejezd do Moskvy − Vrabčí hory a Starý Arbat, mož−
nost návštěvy světoznámé Treťjakovské galerie, nejslavnějšího muzea v Moskvě
12. den Moskva − centrum hl. města Ruska, obchodní dům GUM, Rudé ná−
městí, chrám Vasila Blaženého, Kreml (UNESCO), katedrála Nanebevstou−
pení se slavnými freskami a katedrála sv. Archanděla Michaela, 200 tun těžký
zvon Car a úřední budova ruského prezidenta, Velké divadlo (Bolšoj těatr), Státní
duma, ulice Tverskaja, lemovaná krásnými měšťanskými domy a paláci, památ−
ník A. S. Puškina
13. den Kolomenskoje − muzeum v přírodě na jihovýchodním předměstí
Moskvy, od 16. stol. letní carské sídlo, unikátní chrám Nanebevstoupení Páně
(UNESCO), Moskva − katedrála Krista Spasitele a Novoděvičskij klášter (UNESCO)
14.−15. den Caricyno − státní historicko−architektonické, umělecké a krajinné
muzeum−rezervace (přes 100 ha), areál palácových budov, Caricynské rybníky
a krajinový park, památník tzv. ruské gotiky, dominantou parku je letní sídlo
Kateřiny Veliké, Moskva − možnost navštívit Muzeum vodky v Izmajlovském
kremlu, muzeum Kosmonautiky aj., odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (Praha−Petrohrad−Murmansk, Petrohrad−
Praha, u prodl. Moskva−Praha, limit 11 000 Kč), místní dopravu (bus, vlak, loď,
MHD), ubytování (8x/11x turist. hotel, penzion, dvou a čtyřlůžkové pokoje vět−
šinou s příslušenstvím, 3x lůžkový vlak), plavbu lodí na Solovecké ostrovy
a na Kiži, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum vč. pozvání (2 500 Kč)

Murmansk, pobřeží Barentsova moře, Solovecké ostrovy, skanzen Kiži, Pet−
rohrad, Moskva.

Murmansk 

Kiži
Petrohrad

Moskva

Těriběrka

Solovecké ostrovy

RUSKO
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ng RUSKO − Kamčatka 6. (7.) den přejezd na nástup na celodenní trek do aktivního kráteru Mut−

novského vulkánu (2323 m), kamenitý a písečný terén, místy i sněhová pole,
v některých místech silné koncentrace plynů obzvláště v blízkosti velkých
fumarol, ledovcové jezero, vřící bahno, nádherně zbarvené útvary ve stěně krá−
teru, 100 m vysoký Mutnovský vodopád nad kaňonem řeky (22 km, 10−12 h.),
odjezd zpět na tábořiště
7. (8.) den návrat do P−K, cestou krátký trek k Viljučinskému vodopádu
(2−3 h.), koupání v přírodních Horno−Paratunských termálních pramenech,
dle času příjezdu prohlídka P−K nebo možnost výstupu na Míšenskou sopku
nad městem (1 h.)
8. (9.) den vyjížďka lodí po Avačinském zálivu, známé skalní útvary Tři
bratři, pohoštění rybí polévkou (uchou), kraby, rybolov − chytneme si vlastní
výbornou kambalu, kterou nám usmaží, v zálivu lze spatřit tuleně, mořské
vydry, papuchalky, občas i kosatky, delfíny, odpoledne pokračování v pro−
hlídce města Petropavlovsk−Kamčatskij
9. (10.) den přejezd mikrobusen k nástupu na jednodenní trek do Vačkažecké
doliny −  krásná krajina, tajga, horská jezera, kamenité údolí, výstup do polo−
kráteru vyhaslé sopky, vodopád, početná populace syslů, kamčatské bo−
růvky − zimolez, možnost koupání v jezírku (6−7 h.), návrat do P−K
10. (11. den) volný den, možnost letu helikoptérou do Údolí gejzírů a kal−
dery Uzon v Kronocké rezervaci (UNESCO), cestou let nad Karymským jeze−
rem a vulkánem, Malým a Velkým Semjačikem, cestou zpět krátké koupání
v Nalyčevu (celkem cca 3 h. let, 3 h. pobyt) nebo ev. busem do Paratunky −
termální lázně s bazény s filtrovanou vodou i přírodní léčivou vodou
11. (12.) den cesta mikrobusem (gruzavikem) plochým korytem řeky Su−
chaja pod Avačinský průsmyk, skalní útvar Velbloud, výstup na vrchol čin−
ného Avačinského vulkánu (2741 m), ze začátku nenáročný výstup po kame−
nitém 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 (vý−
stup 6−7 h., sestup 3−4 h.)
12. (13.) den poslední nákup suvenýrů, mořských produktů aj., odlet a ná−
vrat do ČR

Elizovo
Avačinskij

Golubie jezera

Gorelaja
Mutnovskij

RUSKO

Petropavlovsk

KYRGYZSTÁN – Ťan Šan

461 1.7.−16.7. (22.7.) 16/22 dní 30 990/36 990 Kč

www.karavela.cz

431 1.8.−12.8. (13.8.) 12/13 dní 72 990 Kč

RUSKO – Kavkaz, Bezengi, Elbrus

441 1.7.−16.7. 16 dní 30 990 Kč

RUSKO – Altaj, Bělucha

451 15.7.−4.8. 21 dní 37 990 Kč

www.karavela.cz

1.−2. (3). den odlet z Prahy do Jelizova (v případě možnosti letového řádu
stopover v Jekatěrinburku s prohlídkou města na Urale), přejezd z letiště
do města Petropavlovsk−Kamčatskij ležícího na úpatí Korjackého (3456 m)
a Avačinského vulkánu (2741 m), nejdůležitější přístav v této oblasti Tichého
oceánu, vyřízení registrace, první šašlik
3. (4.) den výlet pěšky lesnatou krajinou (8 km) k pobřeží Tichého oceánu,
možnost koupání v oceánu podle kondice (teplota se pohybuje mezi 12−16 °C),
odpočinek, cesta zpět do P−K − návštěva muzea (historie, etnologie, příroda),
centrum města, tržnice s rybami a kaviárem
4. (5.) den přejezd mikrobusem k nástupu na jednodenní trek (10−12 h., 24 km),
po lesní pěšině pozvolné stoupání na vršek hřbetu a potom klesání do údolí
ke skupině krásných modrých horských jezer s křišťálovou vodou − Golubie
jezera, nachází se v blízkosti hory Moroznaja, v této oblasti běžné setkání
s medvědy, zpět do P−K
5. (6). den přejezd mikrobusem (ev. gruzavikem) na jih okolo Viljučinského
vulkánu (2171 m), zastávka na Viljučinském sedle − nádherné výhledy, vý−
stup na vrchol sopky Gorelaja (1829 m) k aktivnímu kráteru s nádherně mod−
rozeleným sirným jezerem, sopku tvoří celkem 12 kráterů (výstup 2−3 h.,
prohlídka kráterů 2 h., návrat 2 h.), nocleh ve stanu pod sopkou na tábořišti
(voda, WC)

Navštívit kouzelný poloostrov Kamčatka je snem každého turisty, milovníka
přírody a obdivovatele síly Země. Leží v nejvýchodnější části Sibiře a připo−
míná svým tvarem obří rybu, která je obklopena Ochotským a Beringovým
mořem. Právě na Kamčatce se lidé setkávají s přímým působením zem−
ských sil. Poblíž se nacházejí Kurilské a Aleutské ostrovy. Kurilský příkop
s −10542 m je jedním z nejhlubších podmořských příkopů na světě. Nasuno−
váním zemských ker vzniká namáhaný pás s výskytem mnoha činných i vy−
haslých sopek, gejzírů a projevů sopečné činnosti včetně teplých léčivých
pramenů a přírodních jezírek. Obdivuhodná je i místní flora a fauna. Jme−
nujme 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 jednodenní treky se uskutečňují
nalehko jen s malým baťůžkem.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 28 000 Kč), dopravu (MHD, mikro−
bus − mikrik, ev. gruzavik, loď), ubytování (8x hostel či turist. ubytovna −
vícelůžkové pokoje, 2x vl. stan), plavbu lodí v Avačinském zálivu s občerstve−
ním, registraci, vstupy do chráněných oblastí, průvodce, inform. materiály,
cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum vč. pozvání (2 500 Kč), výlet helikoptérou do Údolí
gejzírů (cca 40 000 RUB)
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MONGOLSKO

1.−2. den odlet do Ulánbátaru, zahájení prohlídky města − Čingischánovo
(Suchbátarovo) náměstí, parlament se sochou Čingischána, klášter Gandan−
tegchinlen s 26 m vysokou sochou Buddhy
3.−4. den přejezd na sever, Darchan − zajímavé muzeum ajmagu, památníky
Buddhy a mongolského hudebního nástroje morin khuur, klášter Charágín
umístěný v krásném dřevěném srubu, přejezd přes řeku Orchon, Amarba−
jasgalant − jeden z nejvýznamějších a nejkrásnějších buddhistických kláš−
terů v Mongolsku, mandžuský styl, dále přes města Erdenet (v blízkosti města
obrovský důl na měď) a Bulgan, přejezd přes řeku Selenge, Mörön

471  4.7.−22.7. 19 dní 60 990 Kč

12.−13. den NP Gurvansaikhan − přes sedlo horského pásma Gurvan
Saikhan a údolím do oblasti Knongoryn Els (zpívající přesypy) − až 300 m
vysoké písečné duny, možnost jízdy na koních či velbloudech, v podvečer
výstup na dunu s možností pozorovat západ slunce, Jolyn Am − ledová rokle,
možnost pozorovat orlosupy, pišťuchy, v případě dobrých podmínek příjezd
na lokalitu přes úchvatnou soutěsku Dungenee
14.−15. den zastávka v Dalandzadgadu, přejezd do Tsagaan Suvarga − vy−
hlídka na bizarní oblast zemních pyramid (malá Kappadocie), loučení s pouští
Gobi v Mandalgobi − park s památníkem hudebního nástroje, sochou Gagarina
aj., klášter Dašgimpel, skalní útvary Bagagadzryn čulú − podle legendy zde pod
horami pásl koně sám Čingischán, pozůstatky kláštera Tsorjin Khureeni chíd
16.−17. den Édžchad − poutní místo s posvátnou skálou Mother Rock (Ma−
minka), klášter a muzeum Mandzšir nad nádherným údolím v chráněné kra−
jinné oblasti Bogdchán−úl, na skalách nad chrámem buddhistické skalní
malby, NP Gorchi−Tereldž s nádhernými horskými sceneriemi a skalními
útvary (želva), výstup k meditačnímu chrámu a jeskyni na úpatí hory

Navštivte s námi zemi nekonečných stepí, hor, pouští, nomádů, koní, ne−
dotčené přírody a buddhismu. Nocujte v jurtě a projeďte se na koni či vel−
bloudu. Poznejte zvláštní kouzlo a ruch Ulánbátaru v kontrastu s klidnou
a liduprázdnou širou stepí. Celou trasu absolvujeme terénním mikrobu−
sem, kterým pojedeme nejdříve z Ulánbátaru na severozápad k největšímu
mongolskému jezeru Chövsgöl, dále na jih přes krásnou oblast Archangaj až
do pouště Gobi a zpět. Uvidíme buddhistické kláštery v přírodě i ve městech.
Je třeba se připravit na dlouhé a náročné cesty opravdovou divočinou, vět−
šina cest je bez zpevněného povrchu.

5. den Uushigin Uver − lokalita „jeleních kamenů“, stély z doby bronzové, dle
možnosti zastávka u „sobích lidí“ etnika Cátan, NP Chövsgöl − jezero Chövsgöl
je druhé největší v Mongolsku (a nejhlubší ve Střední Asii, 262 m), s průzračnou
pitnou vodou a množstvím ryb, obklopené horami s vrcholy okolo 2000 m,
tajgou s porosty modřínů a loukami s pasoucími se jaky a koňmi, oblast je
domovem medvědů, sobolů, losů, kozorožců, turistika u jezera
6.−7. den zpět přes Mörön − socha „létajícího mnicha“ u letiště, okolo kláš−
tera Dandzandardžá chíd, přejezd malebnou horskou krajinou přes několik
sedel do Jargalantu a dále k jezeru Terchín Cagán (Bílé jezero) v NP Chorgo
− krásná oblast Archangaj s krajinou sopek, jezer a řek, možnost koupání,
nenáročný výstup na hranu kráteru Chorgo (2300 m), výhled do kaňonu
řeky Chuluut, záhadný skalní masiv Tajchar čulú
8.−9. den příjemné město Cecerleg obklopené horami, chrámový komplex Dzaj−
ayn gegéní sum s jedním z nejlepších muzeí v zemi, oblast starodávného hlav−
ního města Čingischánovy říše Karakorum (Charchorin), nejstarší buddhis−
tický klášter v Mongolsku Erdenedzú (Drahokamový Buddha) − obehnaný zdí se
108 stúpami (původně zde stávalo 60−100 chrámů), sochy želv ochránkyň, klášter
Šanch, Chudžirt − místní lázně využívají léčivé prameny k vanovým procedurám,
návštěva největšího mongolského vodopádu v údolí řeky Orchon (UNESCO)
10.−11. den Arvajchér − klášter Gandanmuncaglan s kolekcí tibetských ma−
leb − thangk, odtud směrem na jih do nehostinné, ale krásné pouště Gobi,
Ongin chíd − ruiny kláštera v malebné krajině při řece Ongin, malý chrám,
muzeum v jurtě, pouštní krajinou se skalami do Bayanzagu − světoznámé
naleziště dinosauřích koster a vajec, rudě zbarvené erodované skály

18.−19. den návrat do Ulánbátaru − dokončení prohlídky města, vyhlídka
na město z budovatelského památníku Dzajsan, zimní palác Bogdchána, mu−
zeum s expozicí dinosaurů a jejich vajec, dle zájmu klášter − muzeum Čoj−
džina lamy (orákula − věštce) s bohatou expozicí včetně rituálních masek
cam, odlet a návrat zpět do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), dopravu (MHD, terénní
mikrobus), ubytování (2x hostel, dvoulůžkové pokoje, 15x 4−6lůžkové jurty),
stravování (15x mongolská polopenze), vyjížďku na koních či velbloudech,
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

MONGOLSKO

Darchan

Khovsgol 
Lake

Cecerleg
Ulánbátar

Orchon

Bayanzag

Mandalgobi

Khongoryn Els
Dalandzadgad
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481 4.5.−21.5. 18 dní 60 990 Kč
482 7.9.−24.9. 18 dní 60 990 Kč

7.−8. den přejezd do Samarkandu (UNESCO) − býval metropolí Timurovy
říše, unikátní komplex staveb na náměstí Registan je tvořen medresami Ulug−
bek, Sher Dor a Tilla−Kari, Gur−e−Amir − mauzoleum Timura a Ulugbeka, me−
šita Bibi−Khanym s obrovským portálem, komplex mauzoleí Shah−i−Zinda,
zbytky Ulugbekovy observatoře a obřího sextantu
9.−10. den přejezd do Taškentu − hl. město Uzbekistánu je zároveň největ−
ším městem Střední Asie, Timurovo náměstí, medresa Kulkedash, páteční
mešita, bazar Chorsu, muslimské centrum Khast Imom s páteční mešitou
Hazroti Imom a medresou Barak Khan
11. den přejezd sedla Kamchik (2267 m), Kokand − chánův palác, jízda níži−
nou Ferganské kotliny − zelená oáza se sady meruněk, jabloní, překročení
hranice do Kyrgyzstánu, podvečerní Osh
12. den Osh − město pod Šalamounovým trůnem, rušný bazar Jayma −
jeden z nejlepších ve Střední Asii, mešity, socha Lenina, přejezd přes Uzgen
− mauzolea a minaret z období Karachánovců (11.−12. stol.), Jalal Abad
a Kara Kul, cesta okolo přehradní nádrže Toktogul
13. den průjezd malebným kaňonem Chychkan, vyhlídková jízda centrálním
Ťan Šanem, cesta přes průsmyky Ala Bel (3184 m) a Kyzart (2664 m),
Kochkor
14. den přes Bokonbaevo k jižnímu pobřeží jezera Issyk−Kul − obrovské slad−
kovodní jezero (až 700 m hluboké), Jeti Oghuz − červené pískovcové skály
s útvary Sedm volů a Zlomené srdce, sanatorium využívající minerální pra−
meny, Karakol
15. den Karakol − město pod Těrským hřebenem, dřevěná katedrála, čínská
mešita, bazar, procházka dolinou Altyn Arashan, koupání v termálech Ak
Suu
16. den Cholpon Ata − petroglyfy, známé rekreační centrum, dle zájmu
možnost vykoupání v jezeře Issyk−Kul, cesta jeho severním pobřežím, přes
městečko Tokmak, ruiny středověkého města Balasagun − dominantní věž
Burana (zbytek minaretu), turkické náhrobky (balbals), muzeum, Biškek

Po Střední Asii pohodlně minivanem. Tento zájezd nás zavede do dvou nej−
zajímavějších zemí Střední Asie. Uzbekistán je převážně nížinatý, zasahují
sem pouště Karakum a Kyzylkum. Jeho největšími zajímavostmi jsou loka−
lity zapsané na seznamu UNESCO − Samarkand, Buchara a Chiva, připomína−
jící někdejší slávu Hedvábné stezky. Oproti předchozí zemi je Kyrgyzstán 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. Zájezd je komfortnějšího charakteru, uby−
tování většinou ve *** hotelech se snídaní.

17.−18. den Biškek (bývalé Frunze) − hl. město Kyrgyzstánu, ošský bazar,
náměstí Ala Too, White House, historické muzeum a socha Lenina, Dubovy
a Panfilov park, ochutnáme první šašlik, lagman, manty, výlet do blízkého
přírodního parku Ala Archa − lehká turistika kaňonem v podhůří Kyrgyzs−
kého hřebene, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy vč. místního letu Taškent−Urgench (li−
mit 13 000 Kč), místní dopravu (pronajmutý minivan), ubytování (12x
*** hotel, 2x ** hotel 1x penzion − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
stravování (15x snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění,
tričko
Cena nezahrnuje: vízum do Uzbekistánu (70 Euro)

1.−2. den odlet do města Urgench v Uzbekistánu, přesun do Karakalpacké
republiky, výlet v poušti Kyzylkum k hliněným pevnostem Toprak Qala
a Ayaz Qala chránících kdysi mocnou říši Chorezmu, nocleh v Chivě
3. den Chiva − město na okraji pouště Karakum, ve středověku hl. město
chivského chanátu, staré město Ichon−Qala (UNESCO) obehnané hliněnou
hradbou se čtyřmi branami, Kuhna Ark − rezidence chivských vládců s výteč−
nou vyhlídkou, medresy, mešity, minarety, řemeslné dílny
4.−5. den most přes řeku Amudarja, přejezd pouští Kyzylkum do Buchary
(UNESCO) − oáza při dolním toku Zeravšanu, žili zde básníci Firdausi a Ru−
daki a poblíž se narodil vědec Avicena, nám. Lyabi−Hauz se sochou Nasre−
dina, miniaturní mešita Char Minar, bazar, medresy Ulugbek, Abdul Aziz
Khan a Mir−i−Arab, mešita a minaret Kaljan, pevnost Ark, mauzoleum Ismail
Samani
6. den přejezd do Shahrisabs (UNESCO) − letní palác Timura Ak−Saray, mau−
zoleum Khazrati Imam, páteční mešita

Chiva

Buchara

Samarkand

Taškent

Osh

KYRGYZSTÁN
Issyk-Kul

BiškekUZBEKISTÁN



491 30.4.−21.5. 22 dní 84 990 Kč

UZBEKISTÁN−TÁDŽIKISTÁN−
KYRGYZSTÁN−KAZACHSTÁN komfortněji

Almaty

Issyk-Kul

TÁDŽIKISTÁN

KYRGYZSTÁN

Dušanbe

Samarkand

Chiva

Khujand Osh

KAZACHSTÁN
UZBEKISTÁN Biškek

Termez

Buchara

4.−5. den most přes řeku Amudarja, přejezd pouští Kyzylkum do Buchary
(UNESCO) − oáza při dolním toku Zeravšanu, žili zde básníci Firdausi a Rudaki
a poblíž se narodil vědec Avicena, nám. Lyabi−Hauz se sochou Nasredina, mini−
aturní mešita Char Minar, bazar, medresy Ulugbek, Abdul Aziz Khan a Mir−
i−Arab, mešita a minaret Kaljan, pevnost Ark, mauzoleum Ismail Samani
6.−7. den přejezd do Samarkandu (UNESCO) − býval metropolí Timurovy říše,
unikátní komplex staveb na náměstí Registan je tvořen medresami Ulugbek,
Sher Dor a Tilla−Kari, Gur−e−Amir − mauzoleum Timura a Ulugbeka, mešita Bibi−
Khanym s obrovským portálem, komplex mauzoleí Shah−i−Zinda, zbytky Ulug−
bekovy observatoře a obřího sextantu
8.−9. den Shahrisabs (UNESCO) − letní palác Timura Ak−Saray, mauzoleum Kha−
zrati Imam, páteční mešita, přejezd do Termezu − prohlídka města, buddhistický
klášterní komplex Fayaz−Tepa, komplex Hakim, mauzoleum sultána Saadata
10.−11. den přejezd do Tádžikistánu, Hissar − pevnost, medresy, Dušanbe −
nejpříjemnější z hlavních měst ve Střední Asii, bulvár Rudaki, monument krále So−
moniho, parlament, prezidentský palác, mešita a medresa Haji Yakoub, bazary aj
12.−13. den cesta do nádherných Fanských hor, turistika v okolí ledovcového
jezera Iskanderkul, vycházka podél řeky k vodopádu, přejezd do Khujandu
14.−15. den Khujand − citadela z 10. stol., 6 km dlouhé hradby, mešita, med−
resa, 22 m vysoká socha Lenina, přejezd do Batkenu, překročení tadžicko−
kyrgyzské hranice, 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 − mauzolea a minaret z období
Karachánovců (11.−12. stol.) do malebného kaňonu Chychkan, dále přes hory,
sedla, tunely do hlavního města Biškek (bývalé Frunze) − podvečerní procházka
centrem města, parky, náměstí Ala Too, White House aj.
18.−19 den cestou k jezeru Issyk−Kul návštěva ruin středověkého města Balas−
agun − 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 − návštěva místní
lokality s petroglyfy, návrat do Biškeku a přesun do Kazachstánu

Navštívíme známé lokality Chivu, Bucharu a Samarkand v Uzbekistánu,
v  Tádžikistánu Fanské hory, v Kyrgyzstánu a Kazachstánu pohoří Ťan Šan.
Zájezd je komfortnějšího charakteru, ubytování až na výjimky většinou
ve *** hotelech se snídaní.
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1.−2. den odlet do města Urgench v Uzbekistánu, přesun do Karakalpacké
republiky, výlet v poušti Kyzylkum k hliněným pevnostem Toprak Qala a Ayaz
Qala chránících kdysi mocnou říši Chorezmu, nocleh v Chivě
3. den Chiva − město na okraji pouště Karakum, ve středověku hl. město chiv−
ského chanátu, staré město Ichon−Qala (UNESCO) obehnané hliněnou hradbou
se čtyřmi branami, Kuhna Ark − rezidence chivských vládců s výtečnou vyhlíd−
kou, medresy, mešity, minarety, řemeslné dílny

20.−22. den Almaty − donedávna hl. město Kazachstánu (dnes je Astana), pro−
hlídka města − pravoslavné kostely, největší mešita v zemi, supermoderní bu−
dované obchodní centrum, možnost výletu lanovkou na vyhlídku Kok−Tobe,
Centrální státní muzeum, Muzeum hudebních nástrojů, parky, výlet do Medea −
proslulého střediska rychlobruslení v Zailijském hřebenu pohoří Ťan Šanu
(výhledy), známý zimní stadion (1700 m) vyhledávaný pro trénink a tvoření
světových rekordů, přehrada na zachytávání tzv. avalanches/bahnotoků, které
ohrožují i město Almaty (výjezd autem k přehradě nebo výstup po 800 scho−

dech) a poté i autem až do střediska zim−
ních sportů Čimbulak (2200 m), odtud
sedačkovou lanovkou do sedla, nebo
přejezd do údolí k Velkému Almatin−
skému jezeru s návštěvou astrono−
mické observatoře, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku Praha−Urgench
a Almaty−Praha vč. let. tax (limit
13 000 Kč), místní dopravu (prona−
jatý minivan s řidičem), ubytování  (13x
*** hotely, 2x ** hotely, 2x **** ho−
tely, 2x penzion − dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím), stravování (19x sní−
daně), průvodce, inform. materiály,
cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum do Uzbekis−
tánu (70 Euro), vízum do Tádžikistánu
vč. pozvání (80 Euro), vízum do Kazach−
stánu (35 Euro)



501 31.5.−10.6. (17.6.) 11/18 dní 34 990/42 990 Kč

ARMÉNIE−GRUZIE
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Obranné vesnické věže ve Svanetii, tajemné kláštery, zdobené kostely a pev−
nosti v podhůří Kavkazu, středověká městečka a obydlí vytesaná do skal,
návštěva zakavkazských metropolí Jerevan a Tbilisi, tyrkysové jezero Sevan.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 10 000 Kč), kompletní místní do−
pravu (vlak, autobus, mikrobus, taxi, MHD), ubytování (9x/15x turist.
hotel nebo soukromý dům − většinou dvoulůžkové pokoje, v několika pří−
padech čtyřlůžkové, u prodl. 1x noční přejezd lehátkovým vlakem), stra−
vování (9x/15x snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění,
tričko

1.−4. den odlet do Tbilisi − staré město s četnými kostely, katedrálami a ty−
pickými domy, pevnost Narikala, Náměstí Svobody, Rustaveli Avenue, sta−
robylé náboženské centrum Mccheta (UNESCO) − chrám Džvary, katedrála
Sveti−Tskhoveli s Kristovým pláštěm, klášter Šio Mgvime, hradbami obklo−
pené, romantické město Signaghi s hrobkou patronky Gruzie − Svatou Ni−
nou, poutní místo Davis Gareja − úchvatný komplex patnácti jeskynních kláš−
terů a kaplí ze 6. stol.
5.−6. den rodiště a muzeum diktátora Stalina − město Gori, jeskynní kom−
plex Uplistsikhe − 150 vzájemně propojených jeskyní, bývalá metropole krá−

lovství Kolci město Kutaisi − katedrála Gelati (UNESCO) s hrobkou krále
Davida Stavitele a královny Tamary, katedrála Bagrati (UNESCO), putování
horskou silnicí do tajuplné kavkazské oblasti Svanetie − unikátní vesnická
obranná architektura, svanské věže (UNESCO) pod horou Ušba (4700 m)
7.−8. den město Mestia − etnografické muzeum, návštěva zapadlé ves−
ničky Ushguli (UNESCO) s více než dvaceti obrannými věžemi ležící na úpatí
hory Šchara (5201 m), odjezd ze Svanetie podél pobřeží Černého moře 
do letoviska Batumi − vyhlídková lanovka, Alphabet Tower, Piazza, koupání
a relaxace na pláži
9.−10. den středověké jeskynní město Vardzia tesané do skal, unikátní
klášter Sapara − kostel sv. Sáby s freskami, kostel sv. Štěpána, Akhaltsikhe,
zrekonstruované staré město Rabati, lázně Borjomi, návrat do Tbilisi a od−
jezd vlakem do Jerevanu nebo ukončení zájezdu a odlet do ČR
11.−12. den arménská metropole Jerevan − náměstí Republiky s budovou
opery, Modrá mešita, pevnost Erebuni, památník genocidy, muzeum Matena−
daran, bývalé centrum helénistické kultury Garni, klášterní komplex Geghard
(UNESCO) ležící u ustí do údolí Azat − kaple a hroby tesané do skály, vrchol
arménské středověké architektury, ruiny středověkého města Zvartnoc, sídlo
hlavy arménské církve Ečmiadzin (UNESCO) − chrámy z 10. stol., pokladnice
se sbírkou religiózních předmětů, možnost návštěvy likérky Ararat
13.−14. den klášter Khor Virap s výhledem na legendární horu Ararat (5136 m),
divokým údolím ke klášteru Noravank, ochutnávka vína v městečku Areni,
pohraniční město Goris, cesta nejdelší lanovkou světa nad Ďáblovým mos−
tem ke klášteru Tatev, jeskynní městečko Khndzoresk, návštěva prastaré
kamenné observatoře Karahunj
15.−18. den prohlídka zachovalého karavanseraje Selim na bývalé Hed−
vábné stezce, klášter Haghartsin se třemi kostely, tyrkysové jezero Sevan
(2000 m), zastávka 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

Mestia

Batumi

Khndzoresk

Jerevan
Sevan

Tbilisi

GRUZIE

ARMÉNIE
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To nejlepší z ÍRÁNU

511 16.4.−30.4. 15 dní 43 990 Kč
512 1.10−15.10. 15 dní 43 990 Kč

Dvoutýdenní cestování po zemi, jež se díky jednostranné propagandě stala
pro většinu z nás téměř nepřátelskou, neznámou zemí. To je však neuvěři−
telný 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.

Teherán

Persepolis Kermán

Rayen

Yazd
Esfahán

Qom

Shiraz

ÍRÁN

1.−3. den odlet do Šírázu − město slavíků, růží, poezie a kdysi i vína, nejpří−
jemnější město Íránu, zahrada Eram, mauzoleum Boghéyé Shah−e Cheragh,
mešita Mashed−é Schokada, hrob básníka 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 Nash−é Rostám hrobky perských králů Dareia I. a II.,
Xerxese a Artaxerxese, Pasargadee − ruiny bývalého města vládce Kýra Ve−
likého
4.−6. den přesun do Kermánu − působivý bazar, velkolepě zrestaurovaný ha−
mam, dva dny v okolí města, navštívíme Arg−e Rayen, menší hliněnou pev−
nost, jež si nárokuje být nástupcem Bamu, zastavíme se v městečku Ma−
han s jeho krásnými zahradami a palácem, podnikneme celodenní výlet do
pouště Lut − íránské Monument Valley, kde se projdeme mezi fantastickými
útvary v poušti, uvidíme podzemní vodovody − kanáty, navštívíme karavan−
seraj

7.−9. den přejezd do města Yazd, kde dosud přežívá prastaré íránské nábo−
ženství − 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 − dominanta starého města,
labyrint úzkých křivolakých uliček, celodenní výlet do okolí města − ruinové
město Kharanaq s kývajícím se minaretem, zoroastrijské svaté místo Chak−
Chak, ledový dům, karavanseraj a hrad v městečku Meibod, přejezd do Esfa−
hánu
10.−11. den Esfahán (UNESCO) − město s největší koncentrací nádherných
islámských staveb v Íránu, příjemné klima, uvolněná atmosféra, město stvo−
řené pro procházky, nádherné zahrady, orientální bazar, neuvěřitelně modře
vykachlíkované mešity jsou světovým unikátem, mešita Jameh je živoucím
muzeem islámské architektury, Bazar−é Bozorg − fascinující labyrint, Imá−
movo náměstí − kolekce staveb islámského světa, Imámova mešita − jedna
z nejkrásnějších mešit na světě, mešita šejka Lotfollaha, paláce Ali Qapu
a Chehel Sotun, mosty přes řeku Zayandeh, arménská čtvrť s katedrálou
Vank
12.−13. den návštěva malebné horské vesnice Abyaneh na úpatí téměř čtyř−
tisícové hory Karkas, přejezd do Kashanu − procházka poklidným bazarem, me−
šita Agha Bozorg, zrestaurované tradiční domy Tabatabei, Borujerdi a Abba−
sian, zahrada Finn, zastávka ve městě Qom − vnější prohlídka svatyně Hazrat−e
Ma−sumeh v druhém nejposvátnějším městě Íránu, přejezd do Teheránu
14.−15. den Teherán − Národní muzeum se sbírkou archeologických po−
kladů ze všech íránských nalezišť, National jewels muzeum − Darya−ye nur

(Moře světla) − největší nerozřezaný diamant na světě, Peacock Throne (Paví
trůn), 34kilový Globe of Jewels z 51 366 drahokamů − moře jsou ze sma−
ragdů, pevniny z rubínů a Irán, Anglie a Francie jsou obloženy diamanty,
koruny šáhů, aj. palác Golestan, bazar, individ. možnost návštěvy paláco−
vého komplexu Sad Abad, hrobky ajatoláha Chomejního, monumentu Azadi,
výjezdu lanovkou na horu Tochal, odlet a návrat do ČR

Poznámka: vzhledem ke zdlouhavému vyřizování víz, je uzávěrka přihlášek
již 2,5 měsíce před začátkem akce

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 10 000 Kč), kompletní dopravu
(bus, minibus, taxi), ubytování (13x turist. hotel, penzion − většinou dvoulůž−
kové pokoje s příslušenstvím), průvodce, inform. materiály, cestovní pojiš−
tění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (50 Euro + zajištění povolení víza v Íránu − 1 400 Kč)



521 14.3.−19.3. 6 dní 30 990 Kč
522 14.11.−19.11. 6 dní 30 990 Kč40
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a SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Sultanát OMÁN − okruh džípy

525 27.2.−5.3. 7 dní 54 990 Kč
526 2.10.−8.10. 7 dní 54 990 Kč
527 26.2.−4.3.2018 7 dní 54 990 Kč

1.−2. den odlet do Muscatu − transfer na hotel, prohlídka města, mešita
sultána Qaboose, súk Muttrah, Bait al Baranda muzeum, palác Al Alam, por−
tugalské pevnosti Jalalai a Mirani ze 16. stol., nocleh v hotelu
3. den odjezd do regionu Al Batinah − produkce ovoce, zeleniny, koření,
skotu, koní a dromedárů, Barka − navštěva rybího a zeleninového trhu, Na−
khal − jedna z nejzajímavějších ománských válečných staveb stojící na útesu
nad oázou, teplé minerální prameny Ain Thowarah (36 °C),  pevnost Rustaq,
impozantní hrad Al Hazm, průjezd krásným Wádí Hajjr do Al Ayn (UNESCO)
− archeolog. naleziště dokládá vyspělou civilizaci před více než 5000 lety,
hroby (tzv. „včelí úly“), krásné výhledy na Jebel Misht, scénickou cestou
do Jebel Shams, nocleh
4. den ománský „Grand
kaňon“ u samého vrcholu
hory Slunce Jabal Shams
(3009 m), jedinečné vý−
hledy, sjezd do hliněného
městečka Al Hamra, ná−
vštěva Bait al Safaa, Mis−
fat − příjemná procházka
v krásné zahradě, Jabrin −
palác mocného Imáma
z Jabrin, skvost omán−
ského stavitelství, učebny
studentů koránu, tajné
chodby a místnosti, za−
stávka u pevnosti Bahla
(UNESCO), nocleh v Nizwě
5. den svaté město Nizwa
(UNESCO) − staré hl. měs−
to Ománu s orientální at−
mosférou, procházka sú−
kem s bohatou nabídkou
ománského stříbra, šat−
stva, starožitností, pevnost
s největší obrannou věží
v zemi ze 17. stol., ruiny Minsfat, nádherné oáza ve Wadi Bani Khalid −
koupání v čirých tůních,  průjezd nádhernými dunami do Wahiba Sands,
výstup na dunu a sledování nádherného západu slunce, možnost jízdy
na velbloudech, nocleh
6.−7. den zastávka v Al Kamil na gazelí farmě, město Sur na pobřeží Arab−
ského moře − v minulosti „město otroků“ bylo nejdůležitější tepnou omán−
ského zaoceánského obchodu, centrem obchodu s koňmi, datlemi, koře−
ním, vzácným dřevem, návštěva loděnice s produkcí lodí z týkového dřeva
(„dhau“), cesta podél horských masívů pohoří Al Hajar Ash Sharqi, nádherné
Wádí Arbyeen − možnost koupání v tůních, obklopených zelení, krásné vý−
hledy na cestě zpět do hl. města Muscat, odlet a návrat zpět do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 13 000 Kč), dopravu (terénní auta,
taxi), ubytování (5x hotel/motel − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stra−
vování (5x snídaně 4x oběd, 2x večeře), pitnou vodu v terénu, vstupy, prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti cca 50 USD)

Poznejme ještě původní svět na Arabském poloostrově, historii prastaré vel−
moci a krásy přírody. Navštívíme to nejlepší ze severního Ománu.

Poznejte s námi krásu Spojených Arabských Emirátů, „perly Perského zá−
livu“. Během cesty poznáte nejen luxus a lesk velkoměst Dubai a Abu Dhabi,
založené na bohatství „černého zlata“, ale rovněž krásy pouštní přírody a moře.

OMÁN

Barka

MuscatRustaq

Sur
Nizwa

Al Kamil
Wahiba Sands

1. den odlet z Prahy do Dubaje, transfer do hotelu
2.−3. den Dubaj − prohlídka města, mořský záliv Dubaj Creek, Deira s tradič−
ním trhem s kořením, látkami a zlatem, plavba loďkou (abra) přes záliv, pů−
vodní palác dubajských vládců, Velká mešita, pevnost Al Fahidi, nejstarší du−
bajská čtvrť Bastakiya s typickými větrnými věžemi, Sheikh Zayed Road s mra−
kodrapy, hotel Burj al−Arab, nejkrásnější dubajská mešita Jumeirah, nejvyšší
stavba světa − věž Burj Khalifa (fakult. možnost výjezdu do 124. patra budovy),
unikátní zpívající a tančící fontána, uměle vytvořený Palmový ostrov, ná−
kupní centra (s akváriem, sjezdovkou, kluzištěm), koupání, možnost fakult.
programů (arabský večer, břišní tanečnice aj.)
4. den odjezd do největšího a nejbohatšího emirátu Abu Dhabi − luxusní
8 km dlouhá promenáda Corniche, palác−pevnost Qasr Al Hosn, Heritage
Village a poloostrov Breakwater s celkovým pohledem na Abu Dhabi, hotel
Emirates Palace, me−
šita Sheikha Zayeda −
největší mešita v SAE,
fakult. možnost na−
vštívit Ferrari World,
návrat do Dubaje
5. den odjezd do síd−
la Hatta − 200 let sta−
rá vesnice v pohoří
Hajar u ománské hra−
nice, skalní scenérie,
strážní věže, pevnost,
návštěva emirátu Fu−
jairah, hl. město Fu−
jairah, trhy s koberci a ovocem, stará pevnost, pobřeží Ománského zálivu,
koupání, návrat do Dubaje
6. den individ. volno v Dubaji, poslední nákupy, odlet a návrat do ČR<br>

Cena zahrnuje: letenku a  let. taxy (limit 10 000 Kč), ubytování (5x dvoulůž−
kové pokoje s příslušenstvím, hotely ***), stravování (5x snídaně), dopravu
(minivan, MHD, loďka, taxi), pobytovou taxu, průvodce, inform. materiály,
cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: výtah na vyhlídku Burj Khalifa (cca 1 100 Kč)

Fujairah 
HattaDubaj

EMIRÁTY

Abu Dhabi



MAROKOIZRAEL−JORDÁNSKO
Golanské výšiny

Wadi
Ram

Tel Aviv

Jeruzalém

Haifa
Nazaret

Madaba

Mrtvé
moře

Petra

Eilat

JORDÁNSKO

IZRAEL
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531  12.11.−24.11. 13 dní 44 990 Kč

Nejznámější biblická místa Jeruzalém, Betlém, Nazaret a Massada, odpoči−
nek u Mrtvého a Rudého moře, kaňony a skalní formace národního parku
Timna, návštěva jordánské Petry a Wádí Ram.

1.−2. den odlet do Tel−Avivu, staré město Jaffa (UNESCO), projížďka Tel−
Avivem − historické centrum, Caesarea − římský akvadukt a divadlo, vyhlídka
na přístav a chrám víry Bahá’i (UNESCO) v Haifě, opevněné křižácké město

Akko (UNESCO) − templářský tu−
nel, karavanseráje, přístav
3. den středověký hrad Nimrod
pod horou Hermon, procházka
krásnou přírodou propletenou
historií a náboženstvím u pra−
menů řeky Jordán, výhled do Sý−
rie z Golanských výšin, město ka−
baly Safed − synagogy, tržiště
4. den biblická místa kolem Ga−
lilejského jezera − místo zázraku

rozmnožení chleba a ryb Tabgha a Kafernaum, kde si Ježíš vybral své učedníky,
Tiberias, plavba lodí po jezeře, výjezd na horu Blahoslavenství, Ježíšovo půso−
biště Nazaret − bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa
5. den přejezd po mostě šejcha Husseina do Jordánska, antické město Džeraš,
byzantské mozaiky s mapou Svaté země a Jeruzaléma v kostele sv. Jiří v Ma−
dábě, výhledy z biblické hory Nebo na „Zemi zaslíbenou“
6.−7. den pohádkové skalní město Petra (UNESCO) − vodou vymletá soutěska,
Faraónova pokladnice, královské hrobky, byzantský klášter, monumentální
pouštní kaňony v oblasti Vádí Ram (UNESCO), možnost koupání v Rudém moři
na plážích u Akaby
8.−9. den odjezd do izraelského Eilatu, pěší výlet na vyhlídku do čtyř zemí z hory
Mt. Zefahot nebo odpočinek na pláži, kaňony a skalní formace NP Timna
v Negevské poušti, výstup na skalní pevnost krále Heroda Masadu (UNESCO),
NP Ejn Gedi − damani, kozorožci, průzračné potoky, možnost koupání v Mrtvém
moři (−427 m)
10. den místo křtu Ježíše Krista Kaser El Jehud, nejstarší město světa Jericho
− pohled na Horu Pokušení a na Tel Jericho, vyhlídka do údolí Vádí Qelt s kláš−
terem Sv. Jiří, Betlém − Chrám Narození Páně (UNESCO), kostel sv. Kateřiny
11.−12. den svaté město Jeruzalém (UNESCO) − vyhlídka na Skalní dóm a me−
šitu al−Aksa z Olivetské hory, Getsemanská zahrada, křížová cesta Via Dolorosa,
chrám Božího hrobu na Golgotě, židovská čtvrť − Zeď nářků, Cardo a Menora,
posvátná hora Sion − hrobka krále Davida, kostel Dormicion, večeřadlo, památ−
ník holokaustu Jad Vašem, muzeum Izrael s modelem Jeruzaléma z období Je−
žíše Krista, procházka ortodoxní židovskou čtvrtí Mea Šearim
13. den odjezd do Tel Avivu, odlet a návrat do ČR    

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 8 000 Kč), dopravu (pronajatý minibus,
loď), ubytování (11x hotel*** − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravo−
vání (10x snídaně, 11x večeře), plavbu po Galilejském jezeře, průvodce, inform.
materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vstupní a výstupní poplatky Jordánsko a Izrael (45 USD)

541 29.4.−13.5. 15 dní 36 990 Kč
542 1.7.−15.7. 15 dní 36 990 Kč
543 23.9.−7.10. 15 dní 36 990 Kč
544 28.4.−12.5.2018 15 dní 36 990 Kč
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Maroko pohodlně minivanem. Čtyři královská města Rabat, Fes, Meknés
a Marrákéš,  sultánské paláce, mešity a opevněné mediny, největší marocká
duna Erg Chebbi, hliněné kasby, výstup na nejvyšší vrchol severní Afriky
Jebel Toubkal.

1.−2. den odlet do Maroka, největší marocké město Casablanca − velkolepá
mešita Hassana II.,  prohlídka metropole Rabat (UNESCO) − královské mauzo−
leum Muhammada V., nádherná kasba Oudaia s výhledem na Atlantský oceán,
středověké královské pohřebiště Chellah
3.−4. den nejposvátnější místo země Moulay Idrís, vykopávky římského města
Volubilis (UNESCO), prohlídka města Meknés (UNESCO) − opevnění, mauzo−
leum Moulaye Ismaila, náměstí Place Hedime, medína a řemeslnické dílny,
perla Maroka město Fes (UNESCO) − dodnes stále obydlená a funkční medína
z 9. stol. s mohutnými vstupními branami a spletí úzkých uliček, středověké
koželužny, madrasy a mešity
5.−6. den průjezd Středním Atlasem s cedrovými háji a makaky, cesta údolím
řeky Zíz k největším marockým dunám Erg Chebbi, návštěva kočovných Ber−
berů, fosilní naleziště, pozorování západu a východu slunce na dunách, možnost
projížďky na velbloudech
7.−8. den prohlídka poušt−
ního města Rissani − hrobka
zakladatele současného krá−
lovského rodu Alího Šarífa,
zrekonstruovaná kasba, trh,
dílna na zpracování fosilií, od−
jezd do pohoří Vysoký Atlas,
velkolepý kaňon řeky Todra,
pěší výlet vesničkami v příjem−
ném klimatu horského měs−
tečka Tamtetoucht, výjezd do sedla (2700 m) s výhledy na třítisícové vrcholy
9.−10. den cesta romantickým „údolím kaseb“ (kasba = hliněná středověká pev−
nost) do oázy Skoura a dále do města Quarzazate, nejznámější ksar (uskupení
několika kaseb) Ait Benhaddou (UNESCO) − kulisa k mnoha dobrodružným fil−
mům, průsmyk Tizi−n−Tichka (2260 m) a cesta Vysokým Atlasem na úpatí
Jebel Toubkalu
11.−12. den pěší výstup z horské vesnice Imlil (1700 m) na vysokohorskou
chatu Neltner  (3200 m), možnost výstupu na nejvyšší vrchol severní Afriky
 Jebel Toubkal (4167 m), případně pobyt v Imlilu a krásné výlety s lehkou tu−
ristikou v okolí, alternativně lehký dvoudenní okruh přes tújové lesy do údolí
Azzadene s návštěvou vodopádů
13.−15. den „brána Sahary“ a nejživější královské město Marrákeš (UNESCO) −
palác Al Bahia, Majorelliho zahrady, madrasa Ben Júsuf, 70 m vysoký mina−
ret Koutoubia, pozůstatky impozantního paláce Badi, exotické náměstí Djamma
el Fna, stará medína a největší marocké súky, odlet a návrat do ČR

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

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 13 000 Kč), dopravu (mikrobus, výlet
do pouště terénními auty), ubytování (11x turist. hotel − dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím, 1x beduínský stan, 1x vysokohorská chata), stravování
(12x snídaně, 1x večeře v poušti), průvodce, inform. materiály, cestovní pojiš−
tění, tričko
Cena nezahrnuje: projížďku na velbloudech (cca 18 Euro)

Ouarzazate

Fes

Rabat
Casablanca

Marakesh

Erg Chebbi
Todra

Midelt

Meknes

Jebel Toubkal

MAROKO



ETIOPIE

Etiopie získala díky nedotčenému a obtížně dostupnému jihu s rozmanitými
domorodými kmeny, dosud žijícími podle pradávných zvyků, pověst poslední
skutečné africké divočiny. Severní okruh naopak dýchne atmosférou staro−
dávné Habeše s tajemnými chrámy a kláštery. Budeme projíždět úchvatnou
přírodou s výhledem na horské scenérie a pozorovat divoká africká zvířata.
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551 8.3.−26.3. 19 dní 61 990 Kč
552 22.11.−10.12. 19 dní 61 990 Kč
553 7.3.−25.3.2018 19 dní 61 990 Kč

tých ještěrů v celé Africe, krokodýli se „sžili“ i s kolonií pelikánů, domorodí
rybáři na chatrných vorech loví ryby přímo ve vodách plných až šestime−
trových monster, výjezd do hor do vesničky kmene Dorze, zručných tkalců,
stavějících typické vysoké chýše, úchvatné výhledy na jezera a savanu Bridge
Of God (Boží most) se nám naskytnou odsud i z večerního Arba Minch,
přejezd zastávka u záhadných kamenných stél Tiya (UNESCO), připomína−
jících megalitické památky Bretaně a Británie, ukončení „jižního okruhu“
v Addis Abebě
13. den časně ráno odjedeme pronajatým mikrobusem na „památkářský
okruh“ starou Habeší, dlouhý přejezd nám zpříjemní cesta přes monumen−
tální kaňon Modrého Nilu −
k vidění proslulé nosičky
vody zdolávají nekonečné
serpentiny s velkými džbány
z pálené hlíny na zádech,
nocleh na břehu jezera Tana
14. den výlet lodí k ostrov−
ním klášterům na jezeře
Tana, ve kterých se údajně
skrývala Archa úmluvy, ně−
které z klášterů jsou pří−
stupné pouze mužům, v ji−
ných žijí i mnišky, všechny
však mají neopakovatelnou
atmosféru a nabízejí k pro−
hlídce staleté fresky, umně
zdobené kříže, bible s krás−
nými iluminacemi a ilustra−
cemi, psané na kůžích, po−
plujeme i ke zdrojnici Mod−
rého Nilu, kdysi dráždivé
hádance pro všechny země−
pisce, domorodci na jezeře
stále ještě používají lodě
spletené ze stonků papyru, stejné jako v dobách starověkého Egypta, pro−
cházka kolem impozantních vodopádů Modrého Nilu − Tis Isat − mocná sce−
nérie bouřících vod, „biblické výjevy“ s domorodými zemědělci, přechod por−
tugalského mostu ze 17. stol. i domorodý přívoz
15. 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 středo−
věkých hradů, navštívíme také tzv. Fasilidovu lázeň − místo proslulé kaž−
doročními masovými křestními rituály během svátku Timkat (podle někte−
rých stavba připomíná malý výřez z kambodžského Angkor Watu), či jeden
z historicky a umělecky nejhodnotnějších etiopských kostelů Debre Bihran
Selassie, bude čas zajet i do blízké vesničky Wolleka, sídlu Falašů, eti−
opských Židů, i když se dnes jedná spíše o turistickou past a trh se suve−
nýry
16.−17. den napříč impozantními masivy pohoří Lasta přejedeme do od−
lehlé, legendami opředené Lalibely (UNESCO), „etiopské Petry“ s komplexy
chrámů vytesanými do skály, tajemné chrámové prostory spojují podzemní
chodby, navštívíme i skrytou komnatu (žel ženám nepřístupnou), jejíž ná−
vštěva prý zajistí „přímou cestu do nebe“, důstojní mniši s berlami, mumie
poustevníků, nejkrásnější je křížový chrám věnovaný drakobijci svatému Jiří,
Bet Giyorgis
18.−19. den odpoledne příjezd do Addis Abeby − nákupy suvenýrů, individu−
ální 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, poslední místní specia−
lity v hospůdkách, poslední kávové obřady, odlet a návrat do ČR

Poznámka: členění programu do dnů je pouze orientační. Vzhledem k obtíž−
nějším „africkým“ podmínkám a nepředvídatelným událostem může dojít
k prohození jednotlivých bodů programu. Máme však časovou rezervu, aby−
chom stihli navštívit všechny uvedené lokality.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 15 000 Kč), dopravu (džípy na již−
ním okruhu a minibus k památkám severní Etiopie, MHD a taxi v Addis Abe−
bě), plavbu na jezerech Tana a Chamo, přívoz přes Modrý Nil, ubytování
(15x turist. hotely, na jihu může být ubytování jednoduššího typu, dvoulůž−
kové pokoje většinou s příslušenstvím, 2x v oblasti Bale mohou být vícelůž−
kové), „vstupné“ do domorodých komunit v údolí Omo, průvodce, místní
průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti 50 USD)

1.−2. den odlet do Addis Abeby − první seznámení s městem zvaným „Nová
květina“, bulváry i slumy, tržiště i vznešené kostely, špičkové Národní mu−
zeum s kostrou přes tři miliony let staré „pramáti lidského druhu“, slavné
Lucy (Australopithecus afarensis)
3. den najatými džípy se vydáme na cestu k domorodým kmenům a za pří−
rodou etiopského jihu, zastávka u kráterového jezera v Debre Zeyit obvykle
s výhledem na pelikány, jedno z jezer Velké příkopové propadliny – Langano,
možnost si zaplavat v alkalické vodě jezera, zastávka v Shashemene, ně−
kdejším slavném centru rastafariánů, nocleh v Awasa, na pobřeží stejno−
jmenného jezera, s možností večerního pozorování vodních ptáků
4.−6. den jízda přes Dinsho do Goba (2600 m), NP Bale Mountains − jeden
z nejhezčích národních parků Afriky, náhorní plošina Sanetti − množství ende−
mických zvířat vč. vlčka etiopského, porosty lobélií, cestou výhledy na Mt.
Tullu Dimtu (4389 m) − druhá nejvyšší hora Etiopie, oromská vesnice
7.−8. den vesnice horského kmene Konsů − od místního průvodce si po−
slechneme vyprávění o dávných tradicích, „vítězných kamenech“, „stromu
generací“ olaita i rituálních soškách bojovníků waga, silné žaludky mohou
ochutnat domácí pivo tella, vyráběné z čiroku, v případě dobrého stavu cesty
(v tomto období zatím vždy bez problémů) navštívíme i ves Gesergio poblíž
impozantního erozního útvaru zvaného New York, připomínajícího mrako−
drapy, přejezd do údolí řeky Omo (UNESCO), do Jinky na území národa Ari,
pastevců dobytka a slavných „včelařů“ s úly zavěšenými v korunách akácií,
už cestou obvykle potkáváme muže s kalašnikovy, pokud ne pravými, tak
alespoň vyřezanými ze dřeva jako odznak dospělosti, večerní návštěva trž−
nice, NP Mago − „zlatý hřeb“ etiopského jihu s vesnicemi kmene Mursi, je−
hož ženy si „zdobí“ spodní ret destičkou z pálené hlíny, prohlídka bydlení
na úrovni doby kamenné, cestou národním parkem šance na trpasličí anti−
lopy dikdik, prasata bradavičnatá, paviány, v případě dostatku času v pod−
večer návštěva kvalitního etnografického muzea v Jince

9.−10. den vydáme se hlouběji do údolí řeky Omo, projedeme centra zdej−
ších kultur přes Key Afar až do Turmi, oblasti obývané kmenem Hamerů,
podle dne v týdnu zastavíme v té z vesnic, kde bude zrovna probíhat pe−
strobarevný trh, na tržištích setkání s příslušníky kmenů Banna či Tsemay
ve slavnostním odění i líčení, večer v Turmi nejlépe „individuální exkurze“
do chýší zdejších Hamerů, kteří si tradičně zdobí hlinkou těla i vlasy sple−
tené do rafinovaných účesů, šance na noční tance u ohňů i obřady, přesun
na sever nás zavede podle sjízdnosti prašným pist do oblasti obývané náro−
dem Arborů nebo alternativně Tsemay, zastávka ve vesnici, návrat do Arba
Minch
11.−12. den výlet loďkou na jezero Chamo v NP Nechisar − frkání hrochů
i plavba kolem „Krokodýlího trhu“, údajně největšího shromaždiště zuba−
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NP Mago
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Lake Tana
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NP Bale



KEŇA−TANZÁNIE−(ZANZIBAR)

Keňou a Tanzánií prochází Great Rift Valley (Velká příkopová propad−
lina), která je plná vulkánů a na některých místech je hluboká od 100
do 1000 metrů. V propadlině se také nachází většina národních parků a je−
zer. Národní parky Keni a Tanzánie jsou známé po celém světě. Nesmrtel−
nost jim propůjčil film Volání divočiny, Vzpomínky na Afriku a především Joy
Adamsonová s lvicí Elsou. Na závěr odpočinek na Zanzibaru.

Zanzibar

Nairobi

NP Nakuru

NP Serengeti

Ngorongoro

Arusha

KEŇA 

TANZÁNIE 

561 18.1.−29.1. (1.2.) 12/15 dní 91 990/103 990 Kč
562 5.7.−16.7. (19.7.) 12/15 dní 91 990/103 990 Kč
563 17.1.−28.1.(31.1.)2018 12/15 dní 91 990/103 990 Kč

1.−2. den odlet do Nairobi − náměstí City Square a Parlament, mešita, měst−
ská tržnice, možnost navštívit hadí park a akvárium, nairobské národní mu−
zeum, oslava příletu do Keni v místní stylové restauraci
3.−4. den procházka po břehu jezera Naivasha, návštěva Elsamere − místo
pobytu Joy a George Adamsonových, muzeum, NP Nakuru − výskyt až
400 druhů ptáků, na jezeře plameňáci, pelikáni, čápi marabu aj., v savaně
množství zvířat − nosorožci dvourozí, gazely, antilopy, buvoli, zebry, žirafy,
v lese paviáni babuin, na skalách damani, návrat do Nairobi, možnost ve−
čeře v restauraci Carnivore s ochutnávkou divočiny − krokodýl, pštros,  bu−
vol aj.
5.−6. den Oloitokitok − nejvýchodnější hlavní středisko Masajů, městečko
se rozprostírá na samém úpatí Kilimandžára (UNESCO, nejvyšší vrchol Kibo
Peak je jen 25 km vzdušnou čarou, 5895 m), nejkrásnější východy a západy
slunce se scenérií Kilimandžára, nákup masajských suvenýrů, NP Amboseli
− veliká stáda slonů, v pozadí majestátní Kilimandžáro, přejezd do Tanzánie
7. den Arusha − město safari a horských treků pod majestátní sopkou Mount
Meru (druhá nejvyšší hora Tanzánie, 4585 m)
8. den průjezd Velkou příkopovou propadlinou do NP Manyara − velká po−
pulace zvěře vč. hejn plameňáků, specialitou jsou stromoví lvi, populární
komunitní program ve vesnici Mto wa Mbu, seznámíme se s desítkami míst−
ních kmenů
9.−10. den přejezd do NP Serengeti (UNESCO) − nejstarší a největší národní
park v Tanzánii, obrovské populace zvěře včetně šelem, jeden z nejlepších parků
k pozorování divokých zvířat
11.−12. den Olduvai (UNESCO) − rokle proslavená nálezy pozůstatků nejstar−
ších předků člověka, NP Ngorongoro (UNESCO) − největší koncentrace zvířat
ze všech národních parků Tanzánie, přezdívané také ,, Noemova archa“ na dně
sopečného kráteru o průměru 20 km, návrat do Arushe, možnost ukončení
zájezdu a návrat do ČR

Možnost prodloužení − Zanzibar
12.−15. den odlet na „ostrov koření“ exotický Zanzibar − prohlídka kamen−
ného města Zanzibar Town (UNESCO) − městský palác a muzeum, stará
arabská pevnost, typické domy s balkony, úzké uličky, anglikánská kated−
rála, dům Davida Livingstona, krámky s typickými dřevořezbami (umění
Makonde), výlet do deštného pralesa Jozani s výskytem gueréz, na pláž
a do zahrady koření (poznáte kardamom, vanilku, muškátový oříšek, sko−
řicovník, hřebíček, kurkumu, zázvor), odlet přes Nairobi nebo z Dar es Sala−
amu a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), místní dopravu (mini−
van matatu, shuttle, bus, safari auto s odklápěcí střechou, taxi), u prodl.
místní lety Arusha−Zanzibar a Zanzibar−Nairobi vč. let. tax, ubytování
(6x/9x turist. hotely a penziony − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
se snídaní, 4x v postavených stanech v tanzánských parcích), 4denní safari
s polopenzí a balenou vodou, vstupy do NP, průvodce, místní průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: keňské vízum (e−víza před odletem 50 USD, vyřídíme
za 1 450 Kč), tanzánské vízum (50 USD)
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UGANDA

ZANZIBAR−TANZÁNIE−MALAWI
591 9.7.−29.7. 21 dní 89 990 Kč

KEŇA−TANZÁNIE (Mt. Keňa, Kilimandžáro, safari)

581 29.1.−17.2. 20 dní 91 990 Kč
582 2.7.−21.7. 20 dní 91 990 Kč
583 28.1.−16.2.2018 20 dní 91 990 Kč

571 14.2.−25.2. 12 dní 46 990 Kč
572 4.7.−15.7. 12 dní 46 990 Kč
573 21.11.−2.12. 12 dní 46 990 Kč
574 13.2.−24.2.2018 12 dní 46 990 Kč

1.−2. den odlet do Dar es Salaamu, plavba rychlou lodí na exotický ostrov
Zanzibar nazývaný ostrovem koření, odpočinek po cestě
3. den prohlídka hl. města Zanzibaru a jeho historické části Stone Town (Ka−
menné město, UNESCO) s úzkými a křivolakými uličkami, bývalá sultánova rezi−
dence − palác Beit al Sahel, palác Beit al Jahib (Palác zázraků) s Národním muze−
em, stará arabská pevnost, typické domy s balkony, bohatě vyřezávané vstupní
dveře domů, dům Davida Livingstona a Freddie Mercuryho, anglikánská kated−
rála a bývalý trh otroků, krámky s typickými dřevořezbami (umění Makonde)
4. den výlet lodí na ostrov Changu (Prison Island) − v minulosti sloužil jako
překladiště otroků, procházka napříč ostrovem, relaxace na pláži, koupání, šnorch−
lování podél korálového útesu, populace želv obrovských
5.−6. den výlet do deštného pralesa NP Jozani − procházka naučnou stezkou
s ukázkou několika biotopů (původní les, močály, mangrovy), výskyt gueréz čer−
vených, kočkodanů diadémových, štětkounů, antilop suni aj., motýlí zahrada,
rybářská vesnice Kizimkazi − relaxace na pláži, možnost výletu lodí za delfíny
7. den Spice tour − výlet do zahrady koření a tropického ovoce (hřebíček, sko−
řice, muškátový oříšek, pepř, kurkuma, kardamom, zázvor, vanilka, rambu−
tan, avokádo,…), Kidichi − perské lázně, Mangapwani − jeskyně pro ukrývání
otroků, relaxace na pláži
8.−10. den pobyt na severu ostrova v Nungwi − nejpopulárnější plážový resort
na ostrově, relaxace, koupání, možnost různých sportovních aktivit (potápění,
jízda na kajaku, windsurfing, aj.), možnost návštěvy rybářské vesnice, dílen s vý−
robou dřevěných lodí, jezírka s desítkami želv karet pravých a obrovských, celo−
denní výlet na korálový ostrov Mnemba se šnorchlováním, grilování ryb
11.−12. den návrat do Zanzibaru, trajekt do Dar es Salaamu − procházka měs−
tem, katedrála sv. Josefa, luteránský kostel Azania, odlet a návrat do ČR

Poznámka: pro vstup je povinné očkování proti žluté zimnici

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 19 000 Kč), místní dopravu (zpáteční
trajekt Dar es Salaam−Zanzibar, minibus, loď), výlet lodí na ostrov Changu
a Mnemba, ubytování (10x turist. hotel, bungalov − dvojlůžkové pokoje s pří−
slušenstvím), stravování (10x snídaně), českého průvodce, místní průvodce dle
potřeby, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: tanzanské vízum (50 USD)

Pohoda na ostrově koření Zanzibaru. Historické Kamenné město−Stone  Town,
NP Jozani s guerézami, ostrovy Changu a Mnemba, relaxace v Nungwi.

601 20.8.−2.9. 14 dní 94 990 Kč

www.karavela.cz

Ostrov Mnemba

Nungwi

NP Jozani

Dar es Salaam

TANZÁNIE

Kidichi

Zanzibar

Kizimkazi

ZANZIBAR
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44 611 30.7.−19.8. 21 dní 92 990 Kč

To nejlepší z MADAGASKARU RÉUNION−MAURICIUS

MAURICIUS

Saint-Pierre

Piton des Neiges

Mahebourg

Port Louis

Piton de Fournaise

RÉUNION

Saint-Denis

1.−2. den odlet do Antananariva („Tana“) − královský palác, uličky Haute−
Ville, tržiště Basse−Ville, prezidentský palác, legendární koloniální kavárna
Le Café de la Gare, odlet do Morondavy na západní pobřeží ostrova
3.−5. den džípy a přívozy ze svázaných člunů se přesuneme do nejslavněj−
šího madag. NP Tsingy de Bemaraha (UNESCO), snové krajiny s lesem gi−
gantických vápencových jehel, možno „via ferraty“ přímo po špičkách skal
Grands Tsingy, endemické druhy lemurů, chameleónů, ptáků a sukulent−
ních rostlin, Petits Tsingy, náročnost okruhu dle vlastních sil
6.−8. den rezervace Kirindi − šance na spat−
ření největších madagaskarských predátorů
− fos, procházka legendární Alejí baobabů −
nejfotogeničtější místo Madagaskaru se stro−
my vyššími a tlustšími, než byste čekali, dle
času osvěžení na plážích Morondavy, odlet
do Toliary
9.−10. den živé město Toliara − přístav, trh
s mušlemi, Ifaty − jehličnaté lesy, akácie, po−
břeží s mangrove, vesnice rybářského kmene
Vezo, pirogy, arboretum d´Antsokay s ukáz−
kou trnitého suchého buše
11.−12. den průjezd krajinou stolových hor,
cesta přes NP Zombitse, hornické město
Ilakaka − těžba safírů, posvátné skalní okno,
NP Isalo − obrovská vápencová hora, ves−
nice Ranohira, výstup na masiv, vyhlídka na vápencové barevné hory, ende−
mická vegetace, lemuři, ptáci, ještěrky, hadi, díry ve skalách pro dočasné
ukládání mrtvých z kmene Bara, koupel v přírodní laguně
13.−14. den planina Horombe, Ihosa − hl. město kmene Bara, pohoří And−
ringitra je přechodem mezi suchou jižní částí a zelenou vrchovinou, velká
žulová skála (brána k jihu), útvar papežský klobouk, Ambalavao − manufak−
tura na výrobu papíru (15. stol.), NP Andringitra − žulové monolity, suku−
lenty, množství zvířat
15. −16. den přes Ambalavao do Fianarantsoa − druhé největší město, nej−
lepší universita v zemi, území kmene Betsileo, rýžová pole, lázeňské měs−
tečko Ranomafana, NP Ranomafana − zbytky deštného pralesa, různé druhy
lemurů, ptáků, možnost koupání v termálech uprostřed tropické přírody, dle
zájmu noční safari
17.−18. den Ambositra − řezbářská výroba, krásná architektura (vyřezávané
balkony, barevné okenice), rýžová pole, lesy, eukalypty, plantáže se zeleni−
nou a ovocem, místní kmeny Betsileo, Merina a Sihanaka na severu prak−
tikují obřad famadihana (exhumace těl), Antsirabe − elegantní město, pivo−
var Star Brewery, řemeslné dílny − miniatury z drátků a plechu, brusírna
drahokamů, vulkanické jezero Andraikiba − stánky se šperky a nerosty, ná−
vrat Tana
19.−21. den NP Andasibe s endemickou faunou, indriové, sifakové, chame−
leoni, orchideje, Ambohimanga (UNESCO) − opevněný palác nebo krokodýlí
farma, dle času Tana, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 30 000 Kč), místní dopravu (pro−
najatý minivan, bus, džíp, přívoz, taxi), místní lety Tana−Morondava a Mo−
rondava−Toliara, ubytování (18x turist. hotely, penziony a bungalovy, dvou/
/čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím i bez), průvodce, místní povinné prů−
vodce do NP, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (na letišti 25 Euro), vstupy do NP (cca 150 USD)

Vydejte se s námi na poslední nedotčená místa čarokrásného ostrova le−
murů, chameleónů a baobabů, do národních parků západní i jižní části Ma−
dagaskaru. Je třeba spěchat, původní pralesy mizí doslova před očima, ale
pořád ještě skrývají opravdové přírodní poklady.

MADAGASKAR

Toliara
NP lsalo

NP Ranomafana

Morondava

Antanarivo
NP Tsingy
    de Bemaraha

1.−2. den odlet do hl. města Réunionu St. Denis − kreolská architektura,
pobřežní promenáda s kanóny
3.−5. den odjezd do letoviska St. Gilles − koupání na pláži Boucan Canot,
po klikaté horské silnici do městečka Cilaos − vodopády Bras Rouge, vi−
nice se sklípky a možnost degustace místních těžkých vín, možnost dvou−
denního 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 nedo−
stupné kaldery Mafate a procházka na vyhlídku Roche Merveilluese
6.−7. den cesta na pláně středu ostrova, zastávka v městečku St. Pierre − pito−
reskní hřbitov, mešita, čínský chrám, radnice, marina, návštěva muzea vul−
kanologie Maisondu Vulcan v Bourg Murat, měsíční krajina sopečného po−
pela a lávových proudů v obrovském vulkanickém komplexu Piton de la Four−
naise (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 kom−
plex vodopádů Takamaka, přejezd do Hell Bourg (staré lázně) uprostřed kal−
dery Salazie, trek na vyhlídku Bélouve a dále přes les s prastarými tamarindy
k vodopádu Trou de Fer nebo možnost canyoningu v Trou Blanc, hinduis−
tický chrám v St. Andres, odlet na ostrov Mauricius
11.−13. den čajovníkové plantáže a továrna na výrobu čaje v Bois Cheri, kro−
kodýlí farma La Vanille, přístav Mahébourg − Námořní muzeum, starý přístav,
koupání, šnorchlování a odpočinek na bělostných plážích nejkrásnějšího os−
trova Indického oceánu, vila Eureka s muzeem kreolské kultury, metropole Port
Louis − Muzeum známek s proslulým Modrým Mauriciem a Přírodovědné mu−
zeum vyhynulého ptáka „blbouna nejapného“ zvaného Dodo, rázovité tržiště,
botanická 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  − vodopády padající rovnou do moře, možnost
koupání a grilování, střed ostrova − město Curepipe − prohlídka dílny na modely
historických lodí, autobusové nádr. Jana Palacha, hinduistické poutní místo
u jezera Grand Bassin s 33 m vysokou sochou boha Šivy, NP Black River Gor−
ges, hříčka přírody Sedm barev země (sedmibarevné vrstvy hlíny) v Chamarel,
továrna na výrobu rumu, scénická cesta po jihozápadním pobřeží kolem histo−
rického skaliska Le Morne (UNESCO), odpočinkový den, odlet a návrat do ČR

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.

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 32 000/29 000 Kč), místní lety na Réu−
nion a zpět, místní dopravu (mikrobus, loď), ubytování (1x hotel − dvolůž−
kové pokoje s příslušenstvím 5x apartmán s kuchyňkou − dvoulůžkové pokoje,
7x horská chata),  jednodenní výlet na lodi s občerstvením, průvodce, inform.
materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: canyoning (cca 75 Euro)

621 5.8.−20.8. 16 dní 65 990 Kč
622 11.11.−26.11. 16 dní 62 990 Kč
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(JAR−Botswana−Zimbabwe−Zambie−Namibie)

631 23.10.−21.11. 30 dní 134 990 Kč

NAMIBIE − diamant černé Afriky

641 4.8.−21.8. 18 dní 66 990 Kč

Nejvyšší duny v Sossusvlei a druhý největší kaňon
na světě Fish River, safari v národním parku Etosha,
možnost návštěvy původního domorodého kmene Himba.

1.−5. den odlet do Johannesburgu − krátká prohlídka města, celodenní výlet
do Pretorie − Voortrekker monument, Krugerovo muzeum, historické cenrum,
oblast „Malých Dračích hor“ − vodopády v oblasti města Sapie, rezervace 
Blyde River Canyon a Panorama Route, zlatokopecká vesnička Pilgrims Rest
6.−11. den celodenní safari v nejznámějším a největším jihoafrickém NP Kru−
ger − domov „velké pětky“ − buvoli, nosorožci, sloni, lvi a leopardi, mnoho
druhů antilop, jiných býložravců a ptáků, odjezd do Botswany, možnost
návštěvy záchranné stanice bílých a černých nosorožců Khama Rhino Sanc−
tuary, oblast pouště Kalahari, možnost plavby na vydlabaných dřevěných
kanoích mokoro bažinatou džunglí delty řeky Okavango (UNESCO) v oblasti
rezervace Moremi − pozorování divoké zvěře a ptáků, fakult. výlet do oblasti
bílých písků ve slaniscích pánve Makgadikgadi

1.−2. den odlet do Windhoeku − hl. město Namibie, zahájení přesunu do jižní
Namibie
3. den příjezd do tábořiště Hobas − vstupní brána do jedinečného přírodního
parku Fish River Canyon, Hikers Point, procházka po hraně kaňonu s vyhlíd−
kami
4. den možnost návštěvy hrany kaňonu při východu slunce, Quivertree Forest −
největší namibijská koncentrace „pravěkých“ stromů Aloe dichotoma, Giant
Playground (Hřiště obrů) − naskládané kamenné mohyly, Sesriem u NP Namib
− Naukluft, východisko do oblasti světoznámých dun
5. den východ slunce nad dunou 45, Dead Vlei (Mrtvá pánev) − neskutečně
surrealistická krajina mrtvých stromů a oranžových dun nad nimi, dobrovolný
výstup na 300 metrů vysokou dunu, Sossuvlei − okouzlující jezírko uprostřed
dun, pro zájemce Hidden Vlei, krátká procházka impozantním údolím kaňonu
Sesriem, přesun do druhé části NP − Naukluft
6. den výlet nalehko v pohoří Naukluft, Waterklooft trail − 17 km procházku
zvládne každý, přesto je i možnost kratšího výletu, nocleh v místním kempu
nebo odjezd na noc do malé, ale vybavené oázy v poušti − Solitaire
7.−8. den přejezd do zátoky Walvis Bay se spoustou plameňáků a jiného
ptactva, Swakopmund − atmosféra a architektura sto let starého německého
města, Muzeum krystalů, bary, historické domy, Welwitschia drive − výlet pro
ty, kteří budou chtít poznat národní rostlinu a symbol Namibie Welwitschia
mirabilis, možnost dalších individuálních aktivit na moři i na suchu
9. den pobřeží Skeleton Coast, Cape Cross − stotisícová kolonie lachtanů
jihoafrických, pohoří Brandberg, v němž se nachází jedna ze světově nejbo−
hatších galérií skalního umění, procházka k nejproslulejší prastaré skalní malbě
v Namibii − Bílé Paní
10. den Jižní Damaraland v oblasti Kaokoveld, Vingerklip − skalní div, balan−
cující přírodní obelisk, Twyfelfontain − obrovská koncentrace skalního umění,
tentokrát nikoliv malby, ale rytiny, skalní čedičové útvary („varhany“), Zkame−
nělý les − miliony let staré zkamenělé stro−
my, spálená hora Burnt mountain
11.−13. den dlouhá cesta na sever, odpo−
ledne v klesajícím sluníčku neskutečně
malebné vodopády Epupa na hranici s An−
golou, dvakrát projedeme oblastí Kaoko−
land − nádherná krajina osídlená namibij−
skými Masaji, pasteveckým lidem etnika
Himba, možnost návštěvy domorodých ves−
nic, poznání života a tradic tohoto národa
14.−15. den safari v NP Etosha − jeden celý den a dvě poloviny dne se budeme
pohybovat mezi mnoha napajedly této jedinečné přírodní rezervace, uvidíme
spoustu druhů antilop, zebry, pakoně, slony, žirafy, s velkou pravděpodob−
ností také lvy, nosorožce, hyeny, spaní dle možnosti ve vybavených a bez−
pečných tábořištích Namutoni či Okaukuejo přímo uvnitř parku
16.−18. den ráno ještě v NP Etosha, poté dojezd do Windhoeku − krátká
prohlídka centra hl. města, sousoší se 33 meteority, „pohádkový“ kostel
Christus Kirche, Gathermannův komplex, Národní muzeum v budově Alte
Feste, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 24 000 Kč), místní dopravu (pro−
najaté mikrobusy nebo auta), ubytování (5x hotel nebo hostel, zbytek tá−
bořiště − vl. stan), permity − vstupné do NP Namib (Naukluft, Etosha), prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (1 600 Kč)

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

Kapské město

Johannesburg
NP Kruger

Okavango

Viktoriiny
vodopády

NAMIBIE
BOTSWANA

JIŽNÍ AFRIKA

Rundu

Swakopmund
Sossusvlei

NP Fish
River

ANGOLA ZAMBIE

ZIMBABWE

Swakopmund

Sossusvlei

NP Fish River

Windhoek

NP Etosha
Epupa

NP Namib

NAMIBIE

12.−15. den přejezd do NP Chobe − říční safari na řece Chobe při západu slunce
a ranní safari vozy 4x4, přechod hranic do Zimbabwe, ranní safari v největším
zimbabwském NP Hwange, návštěva světoznámých Viktoriiných vodopádů
(UNESCO), možnost letu nad vodopády helikoptérou, fakult. plavba lodí po Zam−
bezi při západu slunce, možnost překročit hranice do Zambie − Viktoriiny vodo−
pády ze zambijské strany a městečko Livingstone s pomníkem Emila Holuba
16.−20. den průjezd Capriviho pruhem do Namibie, peřeje na řece Okavango
Popa Falls, největší meteorit na světě Hoba, NP Etosha ležící ve vyschlé solné
pánvi − pozorování přímorožců, gazel, kudu, zeber, lvů, leopardů, žiraf a slonů,
přejezd do města Kamanjab − návštěva himbské vesnice, ukázky života kmene
21.−23. den skalní malby původních Křováků, stotisícová kolonie lachtanů
v Cape Cross, malebný Swakopmund − atmosféra a architektura sto let sta−
rého německého města, možnost koupání v Atlantickém oceánu, NP Na−
mib − Naukluft (UNESCO) − pohádková krajina nejvyšších písečných dun
světa, oblast Sossusvlei − červené duny až 400 m vysoké, mrtvé stromy
v solné pánvi, procházka v pitoreskním kaňonu Sesriem
24.−26. den druhý nejhlubší kaňon na světě v NP Fish River (hloubka až
900 m), přejezd do JAR přes řeku Orange, výlet do bizarního pískovcového
masivu Cederberg se vzácnými druhy rostlin
27.−30. den návštěva Kapského Města − jedno z nejkrásnějších měst světa,
Stolová hora, největší africká botanická zahrada, muslimská čtvrť v pastelo−
vých barvách, nábřeží s pouličními umělci, možnost plavby lodí na Robben
Island (UNESCO) − vězení exprezidenta N. Mandely, Kapský poloostrov
(UNESCO) − jediná kolonie tučňáků na africkém kontinentu, mys Dobré
naděje, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), místní dopravu (prona−
jatý minibus s místním řidičem, safari auto 4x4) ubytování (27x turist. hotel,
chata či safari stan − dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, stra−
vování (15x snídaně), safari v autech 4x4 a říční safari v NP Chobe, vstupy
do národních parků Kruger, Chobe, Hwange, Etosha, Namib−Naukluft, Fish
River Canyon, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: namibijské vízum (2 300 Kč), zimbabwské vízum 1/2 vstupy
(30/45 USD), let helikoptérou nad Viktoriinými vodopády (cca 150 USD)
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a MADEIRA−AZORSKÉ OSTROVY (Portugalsko)

6. den odjezd na Eira do Serrado − výstup na vyhlídku (1094 m), sestup do
městečka Curral das Freiras, ležícím v hlubokém kotli mezi horami, porosty
jedlých kaštanovníků, ochutnávka místních likérů (kaštanový, višňový, ba−
nánový, maracujový aj.), návrat do Funchalu, odpoledne možnost plavby
na replice Kolumbovy plachetnice Santa Maria pod útes Cabo de Girao,
návštěvy vinných sklepů a degustace místních vín, návštěvy botanické a or−
chidejové zahrady nebo túra z Monte po Levádě dos Tornos
7. den odjezd na nejvýchodnější cíp ostrova, pěší výlet divokým poloostrovem
Ponta de Sao Lourenco − vyprahlá pustina se skalními útvary, datlová oáza
Casa do Sardinha, cestou zpět relaxace na pláži Prainha, návrat do Funchalu
8. den dle času možnost návštěvy městečka Camacha − centrum výroby prou−
těného zboží, transfer na letiště, odlet a návrat do ČR

Možnost pokračování − AZORSKÉ OSTROVY
8. den odlet z Funchalu na ostrov San Miguel do Ponta Delgada, správního
střediska Azor
9. den Ponta Delgada − prohlídka města, Praca de Goncalo 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, městečko Mosteiros
na severním pobřeží ostrova s přírodními bazény, návrat do Ponta Delgada
10. den Vila Franca do Campo − kostel Shrine de Senhora da Paz s jednou
z nejkrásnějších vyhlídek na ostrově, lázeňské středisko Furnas, pozorování
geotermální aktivity, teplé prameny, kouřící gejzíry, Caldeiras das Furnas −
bublající vřídla, místa proslulá přípravou národního jídla cozida v ter−
málních pramenech (možno ochutnat v místní restauraci), zahrady Parque
Terra Nostra s hortenziemi, ibišky a stovkami dalších stromů a bylin, jezero

s termální vodou, přejezd do se−
verní části ostrova, krajina čajo−
vých plantáží, exkurze do čajové
továrny Cha Gorreana, středisko
severu Porto Formoso, návrat
do Ponta Delgada
11. den rybářské městečko La−
goa, jezero Lagoa do Fogo (Oh−
nivé jezero) − vzniklo sopečnou
erupcí r. 1543, vyhlídka Barrosa,
sestup do kráteru, rozlehlé píseč−
né pláže, koupání v průzračné

vodě, Caldeira Velha − tropické údolí s horkými prameny, koupání v kaská−
dách teplých sirných pramenů, Ribeira Grande − významné středisko sever−
ního pobřeží, návrat do Ponta Delgada
12.−13. den přelet na ostrov Pico, správní středisko Madalena, výstup na vr−
chol Pico − nejvyšší hora Portugalska (2351 m), vinice hrazené dlouhými
zídkami (UNESCO)
14. den fakult. výlet na moře − pozorování velryb a delfínů 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, stře−
disko Horta (oblíbené místo kapitána Cooka)
15.−16. den kráter Caldeira do Cabeco Gordo, procházka okolo kráteru, úchvatné
výhledy, množství rozkvetlých hortenzií, přejezd na nejzápadnější cíp ostrova,
Vulcao dos Capelinhos − sopka vybuchla v letech 1957−58, možný výstup na
vrchol sopky, v okolí spálená krajina, lávové útvary, odlet z Azor a návrat do ČR

Cena zahrnuje (Madeira): letenku a let. taxy (limit 10 000 Kč), místní
dopravu (pronajatý minivan, bus, MHD, taxi), ubytování (7x turist. hotel
v centru Funchalu − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování
(7x snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena zahrnuje (Madeira−Azory): letenku a let. taxy (limit 10 000 Kč), místní
dopravu (pronajatý minivan, ev. auto, bus, MHD, taxi), trajekt Pico−Faial,
místní lety Funchal−Ponta Delgada, Ponta Delgada−Madalena, Horta−Lisabon
(limit 8 000 Kč), ubytování (13x turist. hotel v centru Funchalu a na Azo−
rách − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování (7x snídaně na Ma−
deiře), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění

Madeira byla původně destinací především pro anglickou smetánku. Dnes
můžeme půvaby ostrova květin objevovat 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. Devět
ostrovů ležících v srdci Atlantiku spojuje nejen jméno Azorské ostrovy, ale
i skutečnost, že z moře vyrostly během pekelného řádění sopek na dně oce−
ánu. Podnebí je tu neobyčejně příjemné, stejně jako na Madeiře.

1.−2. den odlet do hl. města Madeiry Funchalu − prohlídka města, stará
čtvrť, pevnosti, katedrála Sé, tržnice Mercado dos Lavradores se subtropic−
kým ovocem, květinami a rybami, Monte − panoramatické výhledy, králov−
ství starých panských sídel (quintas), poutní kostel Nossa Senhora (Panny
Marie) s hrobem rakouského císaře Karla I., tropická zahrada, pro zájemce
možnost vyzkoušet místní raritu − jízdu v proutěných saních (babosas)
3. den výjezd do sedla Encumeada (1007 m) − vyhlídka,  za dobrého počasí je
vidět zároveň na severní a jižní pobřeží, dále na náhorní plošinu Paul da Serra −
oblast vřesovišť (pustina připomíná skotskou Vysočinu), Rabacal − turistika podél
levády Risco k vodopádu Risco (100 m) a 25 Fontes, vavřínové lesy
(UNESCO), výhledy do údolí nejdelší madeirské řeky Janely, Ribeira Brava
− relaxace na pláži, kostel a náměstí dlážděné mozaikou, návrat do Funchalu
4. den rybářská vesnice Camara de Lobos − pobyt W. Churchilla, vyhlídka
Cabo de Girao − jeden z nejvyšších útesů světa (580 m), Sao Vicente −
návštěva lávové jeskyně, kaple sv. Rocha, severním pobřežím (novou i sta−
rou silnicí) do Porto Moniz − mořská lávová jezírka, koupání, relaxace, ná−
vrat do Funchalu, večer návštěva staré rybářské čtvrti Velha s ochutnávkou
tradiční madeirské kuchyně (vynikající ryba espada − tkaničnice atlantická)
5. den Terreiro da Luta − zastávka u pomníku Panny Marie, jedinečná vy−
hlídka, výjezd přes sedlo Poiso (1400 m) na Pico do Arieiro (1818 m) − třetí nej−
vyšší vrchol, možnost 3 h přechodu pod nejvyšší horu Madeiry Pico Ruivo
(1862 m) s následným výstupem nebo lehčí výstup z Achada do Teixeira
(1592 m), sjezd do Santany − dochovaná tradiční obydlí s rákosovými stře−
chami (casa de colmo), průjezd okolo krajinné dominanty Penha de Aguia
(Orlí skála), Ribeiro Frio − pstruží farma a vycházka na vyhlídku Balcoes
s pohledy do údolí i k nejvyšším madeirským vrcholům, návrat do Funchalu

Paul da Serra

Sao Vicente

Camacha

Santana

Curral das Freiras

Ribeira Brava
Funchal

Porto Moniz

Pico Ruivo

Sao LourencoMADEIRA

www.karavela.cz

GRAN CANARIA (Kanárské ostrovy − Španělsko)

ISLAND

TENERIFE (Kanárské ostrovy − Španělsko)

651 30.4.−7.5. (15.5.) 8/16 dní 27 990 Kč/56 990 Kč
652 2.7.−9.7. (17.7.) 8/16 dní 27 990 Kč/56 990 Kč

www.karavela.cz
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MALTA − klenot Středozemí Malty Ta´ Dmejrek (257 m) na pobřežní útesy a malý ostrůvek Filfla, mož−
nost túry scénickou krajinou
5. den výlet na ostrov Gozo, kdysi obývaný mytickou nymfou Kalypsó, cesta
do Cirkewwy na trajekt, plavba okolo ostrova Comino do Mgarru na ostrově
Gozo, Ggantija (UNESCO) − největší megalitický chrám na Gozu, Xaghra −
větrný mlýn Ta−Kola, Victoria (Rabat) − hl. město ostrova, kostely a renovo−
vaná citadela nad městem, ze které obhlédnete téměř celý ostrov, Dwejra −
scénické západní pobřeží s Azurovým oknem, malým ostrůvkem Fungus Rock,
dle zájmu plavba motor. člunem z tzv. Inland Sea (Vnitřní moře) skrze útes
na volné moře
6. den Mdina − bývalé hl. město uzavřené ve středověkých hradbách, kated−
rála sv. Pavla, úzké uličky, nádherný výhled z hradeb, Rabat − římská vila
s muzeem, kostel a katakomby sv. Pavla, Attard − nádherné zahrady San
Anton s palácem (dnes sídlo prezidenta), akvadukt Wignacourt (17. stol)
7.−8. den Mosta − kostel Panny Marie („Rotunda“) s obrovskou kopulí
o průměru 52 m (4 největší v Evropě), v sakristii možnost prohlédnout si
bombu, která proletěla kupolí a zázrakem nevybuchla (dle letového řádu
a případné časové rezervy možnost návštěvy dalších zajímavých lokalit), odlet
a návrat zpět do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 6 000 Kč), ubytování (6−7x dvoulůž−
kové pokoje s příslušenstvím a se snídaní), průvodce, inform. materiály,
cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: dopravu (MHD − využijeme hustou místní autobusovou
síť, týdenní jízdenka na všechny spoje za 21 EURO), zpáteční trajekt na Gozo
(4,65 EURO)

Horká novinka za poznáním malé zemičky Malty, ležící ve Středozemním moři.
Maltu tvoří dva hlavní ostrovy − Malta a Gozo a pak několik malých ostrůvků.
Nalezneme zde spoustu zajímavého. Historická opevněná města, výstavné
kostely, megalitické chrámy starší než egyptské pyramidy. Seznámíme se
s historií řádu Maltézských rytířů a budeme objevovat krásy skalnatého po−
břeží.

1.−2. den odlet na Maltu, výlet do městečka Marsaxlokk s tradičním rybím
trhem, zátoka s přístavem je plná barevných rybářských loděk (luzzos), Ghar
Dalam (Jeskyně temnoty) − prohlídka muzea a jeskyně, kde byly objeveny
kosterní pozůstatky prehistorických zvířat (hrochů, slonů, trpasličích slonů
aj.), nejstarší lidská osada na Maltě (7 500 let), Tarxien (UNESCO) − největší
megalitický chrámový komplex (6 chrámů), opevněná Vittoriosa (Birgu) −
bývalé hlavní sídlo maltézských rytířů, inkvizitorský palác, procházka okolo
pevnosti, vyhlídka na Valettu
3. den Valetta (UNESCO) − opevněné hl. město Malty s množstvím památek,
ko−katedrála sv. Jana, velmistrovský palác se zbrojnicí, archeologické mu−
zeum, pevnost St. Elmo, výhledy na Grand Harbour a protilehlá městečka
z dolních a horních zahrad Barracca, Sliema − večerní procházka po ná−
břežní promenádě
4. den výlet na jižní pobřeží ostrova, vyhlídka na Modrou jeskyni, možnost
plavby motor. člunem podél útesů do jeskyně, megalitické chrámy Hagra
Qim a Mnajdra (UNESCO), útesy Dingli − vyhlídka z oblasti nejvyšší hory

Victoria GOZO

Bugibba

Valetta
Mdina

Modrá jeskyně

Mosta

Marsaxlokk

Cirkewwa

MALTA



701 (7.11.) 11.11.−1.12. 21/25 dní 81 990/111 990 Kč

CHILE−ARGENTINA (Patagonie, Ohňová Země)
na závěr cesta podél Magellanova průlivu do Punta Arenas − vycházka
městem, nábřeží, náměstí s pomníkem F. Magellana, katedrála, paláce ně−
kdejších obchodníků s vlnou, vyhlídka na město
10. den návštěva kolonie tučňáků magellanových v zálivu Seno Otway, Pun−
ta Arenas − hřbitov s hrobkami místních „vlnových baronů“, dle zájmu sale−
ziánské muzeum, přejezd do Puerto Natales
11. den NP Torres del Paine − výlet v jednom z nejkrásnějších národních
parků světa, monumentální skalní věže „torres“, řeky, jezera, vodopády, vy−
hlídka na masiv Cuernos del Paine, návrat do Puerto Natales
12. den přejezd do Argentiny a přes El Calafate a okolo jezer Lago Argentino
a Lago Viedma do městečka El Chaltén
13.−14. den NP Los Glaciares (UNESCO) − jednodenní výlety k legendár−
nímu štítu Fitz Roy (3405 m) a Cerro Torre (3102 m), návrat do El Calafate
− procházka městečkem, možnost návštěvy laguny Nimez s plameňáky
15. den výlet k jednomu z nejkrásnějších ledovců světa Perito Moreno
16.−18. den denní přejezd, naposledy přes chilské území do Argentiny,
trajektem přes Magellanův průliv do Ohňové země (Tierra del Fuego), nej−
jižnější město světa Ushuaia na břehu kanálu Beagle − nástupní místo pro
výzkum Antarktidy, možnost plavby lodí po kanálu Beagle (pozorování tuč−
ňáků, lvounů, kormoránů, terejů aj.), vycházka pod horu Martial s nádher−
ným výhledem na kanál Beagle a chilský ostrov Navarino, lehký pobřežní
trek podél zálivu Lapataia v NP Tierra del Fuego
19.−21. den odlet z Ushuaie do Buenos Aires − prohlídka hl. města, prezi−
dentský palác Casa Rosada, katedrála s hrobkou osvoboditele San Martína,
nejširší ulice světa Avenida 9 de Julio s obeliskem, hřbitov Recoleta s hrobem
Evity Perónové, barevná čtvrť La Boca s uličkou Caminita, odlet a návrat do ČR

1.−2. den odlet do Santiaga de Chile − prohlídka města, nám. Plaza de Ar−
mas s katedrálou, prezidentův palác La Moneda, památník národního hrdiny
Bernarda O´Higginse, vyhlídka na město z vrcholku Santa Lucia
3. den Valparaiso (UNESCO) − největší chilský přístav na úbočí skalnatých
útesů při pobřeží Tichého oceánu, nám. Sotomayor s památníkem hrdinů
války v Pacifiku, výjezd výtahem (ascensorem) na proslulou vyhlídku Paseo
21 de Mayo, zpět do Santiaga, noční přejezd do Puconu
4. den Lake District − Lago Villarrica − prohlídka městečka Pucon, rozlože−
ného u jezera Villarrica, výhledy na blízkou sopku Villarrica (2840 m), túra
v NP Huerquehue − oblast jezer a vodopádů, tisíc let staré araukárie
5.−6. den odjezd do Puerto Montt − procházka městem, návštěva rybí trž−
nice a restaurace (ochutnáme výbornou marluzu, lososa, ev. mušle), výlet
do Puerto Varas k jezeru Lanquihue a do NP Vicente Pérez Rosales s vy−
cházkou po břehu jezera Todos Los Santos, vodopády Petrohué, výhledy
na vulkán Osorno (2652 m) a Calbuco (2003 m)
7. den výlet na ostrov Chiloe − dřevěné kostely (UNESCO), Ancud − místní
pevnost San Antonio byla posledním útočištěm španělských kolonistů
v Jižní Americe (r. 1826), hl. město Castro − barevné dřevěné domky rybářů
na kůlech (palafitos), dřevěná katedrála
8.−9. den přejezd přes argentinské území do chilského Punta Arenas, cesta
nejprve na sever přes Osorno a dále na západ úžasnou horskou krajinou
s mnoha jezery (Puyehue, Nahuel Huapi) ve stejnojmenných NP, od města
Bariloche přejezd na jih a východ k pobřeží Atlantiku, přejezd rovinatou pam−
pou se stády ovcí, zahlédnete divoce žijící lamy guanaco a pštrosy nandu,

Santiago de Chile, Valparaiso, 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 Are−
nas, Magellanův průliv, Ohňová země, Ushuaia, Canal Beagle, Buenos Aires.
Před hlavním zájezdem lze absolvovat cestu na Velikonoční ostrov.

48

AM
ER

IK
A 

I P
oz

ná
va

cí
 I 

Ex
ot

ik
a

w
w

w
.k

ar
av

el
a.

cz

Možnost prodloužení před zájezdem Chile − Argentina:
VELIKONOČNÍ OSTROV (Rapa Nui)
Malý polynéský ostrov Rapa Nui je jedním z nejizolovanějších míst na zemi.
Uvidíme proslulé sochy moai, vystoupíme na kráter Rano Ranaku, vykou−
peme se na pláži Anakena. Základnou nám bude hlavní město Hanga Roa.
1. den odlet ze Santiaga do Hanga Roa − prohlídka městečka, kostel, mu−
zeum, barevný polynéský hřbitov, západ slunce u plošiny Ahu Tahai s prv−
ními sochami moai
2. den celodenní výlet − Ahu Akahanga, lehký výstup na sopku Rano Raraku
s nádherným výhledem do kráteru s jezírkem, sopka sloužila jako velký ka−
menolom, ze kterého pochází většina soch moai, 15 moai na Ahu Tongariki,
Ahu Te Pito Kura a magnetický kámen, pláž Anakena s palmovým hájem,
možnost koupání, Puna Pau − krá−
ter, kde se vyráběli rezavá pukaa
(klobouky − vlasy) k moai
3. den výlet k obrovskému kráteru
s jezerem Rano Kau a do obřadní
vesnice Orongo s kultem ptačího
muže, jeskyně lidojedů Ana Kai Tan−
gata, Ahu Vinapu
4. den Hanga Roa − individ. volno,
odlet zpět do Santiaga, zahájení zá−
jezdu Argentina−Chile

Cena zahrnuje: letenku vč. místního letu Ushuaia−Buenos Aires (limit
28 000 Kč), let. taxy, místní dopravu (bus, minibus, trajekt, taxi), ubytování
(15x turist. hotely a penziony − čtyřlůžkové, občas dvoulůžkové pokoje,
pokoje s příslušenstvím i bez, 2x noční přejezd), stravování (cca u polo−
viny ubytování snídaně), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění,
tričko
(Velikonoční ostrov): letenku a let. taxy (limit 12 000 Kč), místní dopravu
(minivan, ev. auto, taxi), ubytování (3x turist. hotel nebo penzion − dvoulůž−
kové pokoje s příslušenstvím), průvodce, cestovní pojištění (od 3 zájemců)
Cena nezahrnuje: odletovou taxu v Ushuaie (cca 3 USD)

Valparaiso

Santiago

Buenos Aires

Bariloche

NP Glaciares

Punta 
Arenas

Ushuaia

NP Torres 
del Paine

Rio Gallegos

ARGENTINA

CHILE

Velikonoční ostrov

Puerto Montt

Pucon



To nejlepší z PERU skalní most, rybářská vesnice Lagunillas), Ica − návštěva místního muzea (mu−
mie, trepanované lebky, keramika, textilie, kipu), výlet k laguně Huacachina −
malebné jezírko s palmami obklopené dunami, možnost adrenalinového zá−
žitku − jízdy bugginou v dunách
5. den záhadné geoglyfy na planině Nazca (UNESCO) − fakult. vyhlídkový let
malými letadly, prehistorické pohřebiště Indiánů v Chauchille s dochova−
lými mumiemi, funkční akvadukty v Cantallo, noční přejezd do Arequipy
6. den „bílé město“ Arequipa (UNESCO) − ležící pod sopkami El Misti, Cha−
chani a Pichu Pichu, Plaza de Armas s katedrálou, množství koloniálních
památek, klášter Santa Catalina je městem ve městě (nejprestižnější cír−
kevní 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 za−
sněženou sopku Ampato (6388 m), stáda lam, městečko Chivay s trhem,
koupel v termálních pramenech La Calera, pozorování kondorů 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 ka−
menným mohylám v Sillustani nad jezerem Umayo
10.−11. den plavba po jezeře Titicaca − plovoucí rákosové ostrovy indiánů
kmene Uros, návštěva ostrovů Amantani a Taquile se stravou a noclehem
na Amantani u místních 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 Sacsayhuaman
14. den Cuzco (UNESCO) − prohlídka města, Plaza de Armas, katedrála, kláš−
ter Santo Domingo se zbytky slunečního chrámu Coricancha, koloniální archi−
tektura, řada muzeí, tržnice
15. den posvátné údolí řeky Urubamba: Pisac − návštěva tradičního trhu,
výlet k incké pevnosti, výhledy na malebnou krajinu, Salinas − terasy s těž−

1.−2. den odlet do Limy (UNESCO) − prohlídka města, klášter San Francisco
a jeho katakomby, Plaza Mayor, katedrála, Pizzarova hrobka, prezidentský
palác, koloniální paláce, Plaza San Martin, předincká mohyla Huaca Pucl−
lana, moderní čtvrť Miraflores
3.−4. den cesta podél pobřeží do města Pisco, Paracas − lodní výlet k ostro−
vům Ballestas s možností pozorování lachtanů, tučňáků, pelikánů, terejů, kor−
moránů aj., možnost fakult. výletu na poloostrov (Muzeum J. Tello, zřícený

Začneme prohlídkou hlavního města Limy. Poplujeme k ostrovům Ballestas.
Z malého letadélka budeme pozorovat záhadné obrazce na planině u města
Nazca. Navštívíme jeden z nejhlubších kaňonů světa Valle de Colca. Poplu−
jeme po jezeře Titicaca k ostrovům Uros, Amantani a Taquile. Navštívíme
koloniální skvost − město Cuzco a na závěr bájné incké město Machu Picchu.
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711 16.5.−4.6. 20 dní 62 990 Kč
712 1.8.−20.8. 20 dní 69 990 Kč
713 5.9.−24.9. 20 dní 62 990 Kč

bou soli, jízda vláčkem z Ollantaytamba do Aquas Calientes pod Machu
Picchu
16. den prohlídka Machu Picchu (UNESCO), bájného města Inků, pro zá−
jemce možnost výstupu na horu Huayna Picchu (2730 m), event. vycházka
po Inca Trailu k Intipunku, zpět pěšky sestup pěšinou a schodištěm pra−
lesem (možno ev. busem) a návrat do Aquas Calientes − procházka městeč−
kem, možnost navštívit místní termály
17.−18. den odjezd vláčkem do Ollantaytamba − prohlídka incké pevnosti
a teras, odjezd přes Urubambu, návštěva Moray − kruhové terasy, země−
dělská „laboratoř“ Inků, Chinchero („Duhová vesnice“) − hradby inckého
města, trůn Inky, návrat do Cuzca, možnost fakult. výletu na další zajímavé
lokality v okolí Cuzka: Tipón − zříceniny inckého města s terasami a akva−
dukty, Pikillacta − zbytky osady kultury Huari
19.−20. den ráno odlet do Limy, individ. volno, možnost výletu na archeolog.
lokalitu Pachacamac − starodávná věštírna, pyramidy, chrámy Slunce a Mě−
síce, ev. návštěva muzeí (Muzeum zlata aj.) nebo ZOO, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy vč. místního letu Cuzco−Lima (limit
28 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus, taxi, vlak, člun), ubytování (16x
turist. hotel, penzion − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x v soukromí
na ostrově Amantani, 1x noční přejezd dálkovým busem), stravování (14x
snídaně, 1x plná penze na ostrově Amantani), průvodce, inform. materiály,
cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: let nad Nazcou (cca 80−100 USD)

Lima
Machu Picchu

Cuzco

Titicaca
Puno

Colca

Paracas
Nazca

Arequipa

PERU



721 3.6.−22.6. 20 dní 62 990 Kč
722 23.9.−12.10. 20 dní 62 990 Kč

To nejlepší z PERU II
(Amazonie, pyramidy, NP Huascarán)

4.−6. den třídenní plavba po Amazonce a jejích přítocích Maraňonu a Rio Hu−
allaga (s plnou penzí), okolo městeček Nauta, Santa Teresa (při hranicích
NP Pacaya−Samiria), Lagunas, Santa Cruz, cestou možnost pozorování říč−
ních delfínů (inie), ukončení plavby v městečku Yurimaguas (pův. redukci
zde založil trutnovský rodák, misionář Samuel Fritz), přejezd do Tarapota
7.−8. den přejezd malebnou krajinou přes Moyobambu do Chachapoyas −
centrum bývalé kultury „lidí z mraků“, žijících v několika sídlech vysoko nad
údolím řeky Utcubamba, výstup k ruinám města Kuélap − předincké cita−
dela, hradby z gigantických vápencových plátů, kruhové stavby, strážní věže,

výhledy na okolní krajinu, Karajia − pohřební místo na skalní římse s až 2 m
vysokými keramickými antropomorfními sarkofágy vysoko v horách, (dle
sjízdnosti silnice ev. možnost pokračovat cestou přes divoký kaňon řeky
Maraňon do Cajamarky, jinak objízdnou trasou přes Jaén)
9.−10. den přejezd přes Jaén do města Chiclayo, Túcume a Valle de los Pirá−
mides − pozůstatky 26 hliněných pyramid mochické kultury, Lambayeque −
Casa de la Logia Masónica s nejdelším balkónem v Jižní Americe (67 m),
archeologické muzeum Bruning se zlatým pokladem z hrobu pána ze Sipánu
11.−12. den přejezd do města Cajamarca, které výrazně ovlivnilo dějiny
Jižní Ameriky − Plaza Armas s katedrálou, klášter San Francisco, koloniální
perla kaple La Dolorosa, Cuarto del Rescate s výkupním sálem, kde byl věz−
něn Inka Atahualpa, vrchol Santa Apolonia s nádherným výhledem, termály
Los Baňos del Inca, Otuzco − předincká nekropole ve skalách, skalní město
Cumbemayo − 2000 let staré petroglyfy ve skalách, 1000 let starý akvadukt
a kanál převádějící vodu z povodí Pacifiku do povodí Atlantiku
13. den přejezd do města Trujillo − Plaza Armas je jedním z nejhezčích ná−
městí v Peru, katedrála, kostel El Carmen, nádherné koloniální domy, pozů−
statky obrovského hliněného města Chan Chan (UNESCO) s chrámovou pev−
ností Tschudi, Moche − Huaca del Sol y de la Luna (pyramida Slunce a Měsí−
ce), Huanchaco − rybáři zde dodnes používají úzké čluny vyrobené z totory
14. den přes Chimbote do údolí řeky Santy, Huallanca, dobrodružná jízda
do Carazu úzkou silničkou kaňonem del Pato vysoko nad řekou Santa, na
cestě je 39 tunelů, dojezd do Yungay (2550 m), městečka pod svahy pohoří
Cordillera Blanca jehož součástí je NP Huascarán (UNESCO) − jeden z nej−
malebnějších NP na světě, množství vrcholů nad 5000−6000 m

Snem každého cestovatele je alespoň jednou v životě se plavit po Amazonce.
My se budeme tři dny plavit z peruánského města Iquitos proti proudu nej−
delšího toku světa a jeho přítocích Maraňonu a Rio Huallaga. V severním
Peru navštívíme unikátní předincké památky v oblasti Chachapoyas. Z údolí
řeky Utcubamby vystoupáme k pevnosti Kuélap, navštívíme pohřební místo
s keramickými antropomorfními sarkofágy na lokalitě Karajia. Přesuneme
se do Cajamarky, která ovlivnila dějiny Jižní Ameriky. Cestou po pobřeží
od severu k jihu navštívíme pyramidová pole i ruiny obrovského hliněného
města Chan Chan. Na závěr zamíříme do jedné z nejhezčích horských oblastí
světa do pohoří Cordillera Blanca se známým NP Huascarán. Tento zájezd
lze navázat na zájezd To nejlepší z Peru (kombinace − 95 980 Kč)

1.−3. den odlet přes Limu do města Iquitos − centrum peruánské Amazonie,
prohlídka nejzajímavějšího pralesního města Peru ležícího na Amazonce, Plaza
de Armas s Casa de Fierro (Železný dům postavený Eiffelem), kostel Matriz,
malebný nábřežní bulvár, čtvrť Puerto Belén s chatrčemi na kůlech a barev−
ným trhem, výlet po řece Momón v okolí Iquitosu, návštěva vesnic míst−
ních indiánů kmene Bora a Yaguar, kde si zatančíme s domorodci, zastří−
líme foukačkou, návštěva malé chovné stanice s ukázkou místních zvířat
(opice, lenochod, aguti, matamata, anakonda, papoušci), večer zahájení
plavby po Amazonce
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15. den výlet ke smaragdově zbarveným jezerům Llanganuco (3800 m),
výhledy směrem k vrcholům hor Huascarán (6768 m), Chopicallqui (6354 m),
Chacraraju (6112 m), Huandoy (6395 m), pomníček čs. horolezecké vý−
pravy z roku 1970, odpoledne návštěva starého Yungay, pohřbeného pod
lavinou bahna a kamení, dnes památník Campo Santo s květinovým parkem
a replikou průčelí katedrály
16. den výlet k nádherné laguně Parón (4200 m) obklopené 5000−6000 m
vysokými vrcholy, výhled na vrchol hory Huandoy (6395 m) a Piramide
(5895 m), procházka po stezce vedoucí nad lagunou, návrat do Yungay
a následný přejezd do Huarázu (3060 m) − horské středisko a základna
pro turistiku a horolezectví, dle času relaxace v termálech v blízkém Mon−
terrey
17. den údolím řeky Santa do Catacu, odtud přejezd horskou silničkou přes
hřeben And, výhled na hory Shacsha (5703 m) a Huantsan (6395 m), za−
stávka 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 serpentinami do údolí řeky Mosna, návštěva arche−
olog. lokality s pozůstatky jedné z nejstarších kultur v Peru Chavín de Huan−
tar (UNESCO) − stupňovitá pyramida El Castillo, naleziště Raimondiho stély
a obelisku Tello, podzemní chodby s jedinečným kamenným pilířem (lanzó−
nem), návrat do Huarázu
18. den výlet na ledovec Nevado Pastoruri (5200 m), cestou zastávka u ob−
řích bromélií Puya Raymondii (výška až 10 m), návrat do Huarázu, noční
přejezd do Limy
19.−20. den Lima (UNESCO) − prohlídka města, klášter San Francisco a jeho
katakomby, Plaza Mayor, katedrála, Pizzarova hrobka, prezidentský palác,
koloniální paláce, Plaza San Martin, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy vč. místního letu Lima−Iquitos (limit
28 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus, taxi, loď), ubytování (13x turist.
hotel a penzion − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 3x na lodi v ha−
makách ev. za příplatek v kabině, 1x noční přejezd busem), stravování (2x
plná penze na lodi), českého průvodce, inform. materiály, cestovní pojiš−
tění, tričko



PERU−BOLÍVIE s průjezdem CHILE 9.−10. den přejezd do města Tacna, dále přes chilskou hranici do města Arica
− letovisko na pobřeží Pacifiku, vyhlídka El Morro, kostel San Marcos a budova
bývalé celnice (návrhy G. Eiffel), Casa Bolognesi, výlet do NP Lauca − světová
biosférická rezervace, vycházka podél Lago Chungará (jedno z nejvýše polože−
ných jezer světa, 4600 m), ve kterém se zrcadlí sopka Parinacota (6342 m),
možnost spatřit plameňáky, lysky obrovské, viskače aj.
11. den přes Calamu do San Pedro de Atacama − oáza v poušti, slavné mu−
zeum 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 bolívijským Altiplanem:
zelená Laguna Verde a vulkán Llicancabur (5916 m), koupání v termálním
jezírku, pouštní útvar Arbol de Piedra, gejzíry Sol del Maňana, červená La−
guna Colorada a další menší laguny se třemi druhy plameňáků, cesta pusti−
nou 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, hřbitov vlaků, dojezd do městečka Uyuni
15.−16. den přejezd do Potosí (UNESCO) − prohlídka města, katedrála, pev−
nost Casa Real de la Moneda (bývalá mincovna), množství kostelů, pro zá−
jemce adrenalinová 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 sušenými
lamími embryi, výlet
s výstupem na horu
Chacaltaya (5395 m)
a návštěva Valle de la
Luna − měsíční krajina
s pouštní vegetací
19. den Copacabana −
slavné poutní místo,
katedrála se soškou
Černé madony, vyhlíd−
ka z hory Cerro Cal−
vario na jezero Titi−

caca, přejezd do peruánského Puna − Plaza de Armas s katedrálou, vyhlídka
Huajsapata se sochou prvního inky Manco Capaca
20.−21. den plavba po jezeře Titicaca (3800 m) − plovoucí rákosové ostrovy
indiánů kmene Uros, návštěva ostrovů Amantani a Taquile se stravou
a noclehem na Amantani u místních domorodců, výstup na vrcholek Pacha−
tata (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 Do−
mingo se zbytky slunečního chrámu Coricancha, koloniální architektura,
řada muzeí, prohlídka zbytků incké pevnosti Sacsayhuaman
24.−25. den posvátné
údolí řeky Urubamba:
Pisac − návštěva tradič−
ního trhu, výlet k incké
pevnosti, výhledy na
malebnou krajinu, jízda
vlakem z Ollantaytamba
do Aquas Calientes
pod Machu Picchu
(UNESCO) − prohlídka
bájného města Inků, pro
zájemce možnost vý−
stupu na horu Huayna
Picchu (2730 m), event.
vycházka po Inca Trailu k Intipunku, zpět pěšky sestup pěšinou a schodiš−
těm pralesem (ev. možno busem)  a návrat do Aquas Calientes − procházka
městečkem, možnost navštívit místní termály
26.−28. den odjezd vlakem do Ollantaytamba − prohlídka 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 vč. místního letu Cuzco−Lima (limit
28 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus, terénní auto, taxi, vlak, člun),
ubytování (20x turist. hotely a penziony − dvoulůžkové pokoje s příslušen−
stvím, 2x jednoduchá ubytovna na Altiplanu − vícelůžkové pokoje, 1x v sou−
kromí na ostrově Amantani, 3x noční přejezd dálkovým busem), stravování
(snídaně v Peru, plná penze při výletu přes bolívijské Altiplano a na ostrově
Amantani), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: let na Nazcou (cca 80−100 USD)

Začneme prohlídkou hlavního města Limy. Poplujeme k ostrovům Ballestas.
Z malého letadélka budeme pozorovat záhadné obrazce na planině u města
Nazca. Navštívíme jeden z nejhlubších kaňonů světa Valle de Colca. Přeje−
deme do chilského města Arica a navštívíme malebný NP Lauca. Ze San
Pedro de Atacama přejedeme do Bolívie a džípy budeme putovat Altiplanem,
náhorní planinou se sopkami, lagunami s plameňáky a po Salaru de Uyuni.
Navštívíme hornické Potosí a město La Paz. Po návratu do Peru poplujeme
po jezeře Titicaca k ostrovům Uros, Amantani a Taquile. Navštívíme koloni−
ální skvost − město Cuzco a na závěr 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, koloniální paláce, Plaza San Martin, předincká mohyla Huaca Pucl−
lana, moderní čtvrť Miraflores
3.−4. den cesta podél pobřeží do města Pisco, poloostrov Paracas − lodní
výlet k ostrovům Ballestas s možností pozorování lachtanů, tučňáků, peli−
kánů, terejů, kormoránů aj., Ica − výlet k laguně Huacachina − malebné jezír−
ko 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 pohřebiště Indiánů v Chauchille s dochovalý−
mi mumiemi, funkční akvadukty v Cantallo, noční přejezd do Arequipy
6. den „bílé město“ Arequipa (UNESCO) − ležící pod sopkami El Misti, Chach−
ani a Pichu Pichu, Plaza de Armas s katedrálou, množství koloniálních pa−
mátek, 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 zasněže−
nou sopku Ampato (6388 m), stáda lam, městečko Chivay s trhem, koupel v
termálních pramenech La Calera, pozorování kondorů z vyhlídky Cruz del
Cóndor, terasovitá políčka, návrat z Cabanaconde do Arequipy

731 2.9.−29.9. 28 dní 77 990 Kč 51
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9.−10. den odjezd vlakem do Ollantaytamba − prohlídka incké pevnosti
a teras, Salinas − terasy s těžbou soli, přes Urubambu návrat do Cuzca, pro−
hlídka 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 (3800 m) − plovoucí rákosové ostrovy
indiánů kmene Uros, přejezd do Bolívie, Copacabana − slavné poutní místo,
katedrála se soškou Černé madony, západ slunce nad jezerem Titicaca po−
zorovaný 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 výstu−
pem na horu Chacaltaya (5395 m), vyhlídka na jezero 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, pev−
nost Casa Real de la Moneda (bývalá mincovna), množství kostelů, pro zá−
jemce adrenalinová 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 pla−
meňáků, gejzíry Sol del Maňana, pouštní útvar Arbol de Piedra, koupání
v termálním jezírku, zelená Laguna Verde a vulkán Llicancabur (5916 m),
návrat do Uyuni, přejezd na argentinskou hranici

Cestu 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 projdeme se ruinami tajuplného inckého města Machu Picchu.
Plavba po jezeře Titicaca k plovoucím ostrovům Uros. V Bolívii nás čeká La
Paz, hornické město Potosí, třídenní výlet džípy po planinách Altiplana
ke kouzelným lagunám s plameňáky. V Argentině projedeme dlouhou barev−
nou soutěskou Quebrada de Humahuaca, navštívíme Saltu a hlavní město
Buenos Aires. Na závěr navštívíme vodopády Iguazú a slavné Rio de Janeiro.

741 14.4.−11.5. 28 dní 90 990 Kč
742 8.9.−5.10. 28 dní 90 990 Kč

20.−21. den hraniční městečko Villazón, průjezd 150 km dlouhou soutěs−
kou 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 Bernardo, přelet
do Buenos Aires − prohlídka hl. města, prezidentský palác Casa Rosada,
nejširší ulice světa Avenida 9 de Julio s obeliskem, barevná čtvrť La Boca
22.−24. den odlet k vodopádům Iguazú (UNESCO) − velkolepé kaskády,
prohlídka z argentinské i brazilské strany, možnost plavby loďkou pod vodo−
pády až k Ďáblovu chřtánu, město Foz do Iguacu, odlet do Rio de Janeira
25.−28. den Rio de Janeiro (UNESCO) − průjezd pralesem NP Tijuca a vý−
hled na město z hory Corcovádo (Hrbáč, 710 m) se sochou Krista, lanovkou
na Pao de Acúcar (Cukrová homole, 396 m), katedrála, Selarónovo schodiště,
jízda historickou tramvají do čtvrti St. Teresa, stadion Maracaná, relaxace
na pláži Copacabana, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje:  letenku a let. taxy vč. místních letů Salta−Buenos Aires,
Buenos Aires−Iguazú, Iguazú−Rio (limit 30 000 Kč), místní dopravu (bus,
minibus, terénní auto, vlak, člun, taxi), ubytování (20x turist. hotel a penzion
− dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x jednoduchá ubytovna na Alti−
planu, 3x noční přejezd dálkovým busem, 1x noční přejezd vlakem), stravo−
vání (v Peru většinou snídaně, plná penze při výletu přes bolívijské Alti−
plano), průvodce, 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, koloniální paláce, Plaza San Martin, předincká mohyla Huaca Pucl−
lana, moderní čtvrť Miraflores
3.−4. den cesta podél pobřeží do města Pisco, poloostrov Paracas − lodní
výlet k ostrovům Ballestas s možností pozorování lachtanů, tučňáků, pe−
likánů, terejů, kormoránů aj., 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.−6. den záhadné geoglyfy na planině Nazca (UNESCO) − fakult. vyhlíd−
kový let malými letadly, prehistorické pohřebiště 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 archi−
tektura
7.−8. den posvátné údolí řeky Urubamba: Pisac − návštěva tradičního trhu,
výlet k incké pevnosti, výhledy na malebnou krajinu, jízda vlakem z Ollan−
taytamba 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, zpět pěšky
sestup pěšinou a schodištěm pralesem (ev. možnost busem) a návrat
do Aquas Calientes − procházka městečkem, možnost navštívit místní ter−
mály

PERU−BOLÍVIE−ARGENTINA−BRAZÍLIE
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speciality, možnost fakult. výletu na ostrov Isla de la Plata − pozorování
řady druhů ptáků, ostrov je součástí NP Machalilla
15.−16. den Guayaquil − největší město Ekvádoru (přes 2 mil. obyvatel)
a významný přístav, leží v deltě řeky Guayas, úžasná koloniální architek−
tura, parky, nábřežní promenáda Malecón, katedrála, kostel San Francisco,
odlet a návrat do ČR nebo možnost individ. pokračování na Galapágy
(více info v CK)

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 28 000 Kč), místní dopravu (bus,
pronajatý minivan, taxi, loďka), ubytování (12x turist. hotel a penzion − dvou−
lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x jednodušší ubytování v pralese), stra−
vování (2x plná penze při výletu do amazonské džungle), výlet do amazon−
ské džungle s místním průvodcem, českého průvodce, inform. materiály,
cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: odletovou taxu (cca 28 USD)

6.−7. den jízda na jih Avenidou de los Volcanes, Baňos − městečko nad
soutěskou řeky Pastaza pod vulkánem Tungurahua (5023 m, uvidíme efekt−
ní noční erupce?), náměstí s bazilikou, trh, možnost pěšího výstupu na vy−
hlídku nad město nebo sjezd na kolech údolím řeky Pastaza − množství vodo−
pádů (Manto de Novia, Pailón de Diablo aj., termály La Virgen
8.−10. den výlet do amazonské džungle − poznávání ekosystému s obrov−
ským množstvím druhů rostlin a zvířat (opice, lenochodi, želvy, krokodýli,
piraně, papoušci aj.), možnost koupání v tůních pod vodopády, návštěva
domorodé vesnice aj., nocleh v Riobambě
11.−12. den přejezd horami, výhled do oblasti Nariz del Diablo, Ingapirca −
největší incká lokalita v Ekvádoru, chrám Slunce, perla Ekvádoru Cuenca
(UNESCO) − náměstí Calderón se starou a novou katedrálou, procházka
malebným koloniálním městem

Hlavní město Quito na úpatí sopky Pichincha, památník rovníku Mitad del
Mundo, Otavalo a laguna Cuicocha, NP Cotopaxi, termály v Baňos, ama−
zonská džungle, incká Ingapirca, architektonická perla Cuenca, pobřeží Ti−
chého oceánu, Guayaquil.

1.−2. den odlet do hl. města Ekvádoru, Quita (2800 m) − prohlídka starého
města (UNESCO), Plaza de la Independencia s arcibiskupským palácem
a radnicí, katedrála, prezidentský palác, kostely San Francisco a Santo
Domingo, výjezd lanovkou na Cruz Loma (4100 m) na úpatí sopky Rucu
Pichincha (4698 m), možnost vycházek s kouzelnými výhledy na město Quito
a okolní sopky (Cotopaxi aj.)
3.−4. den monument Mitad del Mundo ležící na rovníku, etnografické mu−
zeum, výlet do města Otavalo − centrum tradiční rukodělné výroby, trhy,
pozorování vulkánu Imbabura (4609 m) cestou do městečka Cotacachi −
množství butiků s koženými výrobky, vycházka u impozantní Laguny de Cu−
icocha pod vulkánem Cotacachi (4939 m), možnost plavby lodičkou, návrat
do Quita
5. den výlet do NP Cotopaxi − okolo sopky Rumiňahui (4712 m) a laguny
Limpiopungo k chatě José Ribas (4810 m) na úpatí sopky Cotopaxi (5897 m)

EKVÁDOR−PERU

751 19.2.−5.3. 16 dní 62 990 Kč
752 19.8.−3.9. 16 dní 62 990 Kč
753 14.10.−29.10. 16 dní 62 990 Kč
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1.−2. den odlet do hl. města Ekvádoru, Quita (2800 m) − staré město
(UNESCO), Plaza de la Independencia s arcibiskupským palácem a radnicí,
katedrála, prezidentský palác, kostely San Francisco a Santo Domingo,
výjezd lanovkou na Cruz Loma (4100 m) na úpatí sopky Rucu Pichincha
(4698 m), výhledy na město Quito a okolní sopky (Cotopaxi aj.)

EKVÁDOR

Otavalo

Quito

Cotopaxi

Baňos Puyolsla de la Plata

Salinas
Guayaquil

Cuenca

Navštívíme dvě kouzelné země Jižní Ameriky. Po prohlídce Quita a okolí se
vydáme na jih. Projedeme Avenidou de los Volcanes do Baňos, navštívíme
amazonskou džungli. Z města Cuenca se přesuneme do Peru. Vykoupeme se
v Pacifiku. Navštívíme Cajamarku, která výrazně ovlivnila dějiny Jižní Ame−
riky, hliněné pyramidy a město Chan Chan,  oblast pohoří Cordillera Blanca
a NP Huascarán. Na závěr prohlídka Limy.

EKVÁDOR
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Quito

Puyo

Cuenca

Máncora
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Lima



KOLUMBIE3. den monument Mitad del Mundo ležící na rovníku, výlet do města Ota−
valo − centrum tradiční rukodělné výroby, trhy, návrat do Quita
4.−5. den jízda na jih Avenidou de los Volcanes, Baňos − městečko nad
soutěskou řeky Pastaza pod vulkánem Tungurahua (5023 m, uvidíme
efektní noční erupce?), náměstí s bazilikou, trh, možnost pěšího výstupu
na vyhlídku nad město nebo sjezd na kolech údolím řeky Pastaza − množ−
ství vodopádů Manto de Novia, Pailón de Diablo aj., termály La Virgen
6.−8. den výlet do amazonské džungle − poznávání ekosystému s obrov−
ským množstvím druhů rostlin a zvířat (opice, lenochodi, želvy, krokodýli,
piraně, papoušci aj.), možnost koupání v tůních pod vodopády, návštěva
domorodé vesnice aj.
9.−10. den přejezd horami, výhled do oblasti Nariz del Diablo, Ingapirca −
největší incká lokalita v Ekvádoru, chrám Slunce, perla Ekvádoru Cuenca
(UNESCO) − náměstí Calderón se starou a novou katedrálou, procházka ma−
lebným koloniálním městem
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761 5.8.−27.8. 23 dní 69 990 Kč 771  10.11.−26.11. (1.12.) 17/22 dní 66 990/72 990 Kč

Kávovníkové plantáže a unikátní voskové palmy, výlet k sopce Nevado del
Ruiz a koupání v termálech, pitoreskní vesničky Salento a Guatapé, stará
koloniální města Cartagena a Tunja, odpočinek u Karibského moře v NP Tay−
rona, pětidenní treking pralesem ke Ztracenému městu.

1.−2. den odlet do Bogoty − Plaza de Bolívar, katedrála, Palacio de San Car−
los, Muzeum zlata, možnost výletu lanovkou na horu Monserrate (3152 m)
s výhledy na hlavní město
3. den výlet do Zipaquiry − solná kated−
rála vytesaná v obřích solných dolech,
koloniální město Tunja − centrální ná−
městí, nejstarší kolumbijská katedrála,
barokní kostel Santo Domingo, koloni−
ální haciendy
4.−5. den půvabné městečko Villa de
Leyva − Muzeum zkamenělin se 120 mi−
lionů let starou kostrou kronosaura, kamenná indiánská observatoř El Infer−
nito, možnost treku krajinou až 5 m vysokých klejovek k posvátné laguně
Ibague indiánů Muisca, přesun do typického „kávového městečka“ Salenta
6.−7. den kávová oblast Zona Cafetera (UNESCO) − návštěva kávovníkové
plantáže a seznámení s tradicí pěstování kolumbijské kávy, celodenní pěší vý−
let do Valle de Cocora − unikátní krajina plná voskových palem, mlžný prales
a rezervace kolibříků, přejezd zvlněnou horskou krajinou do města Manizales
8. den NP Los Nevados, výlet k sopce Nevado del Ruiz (5321 m) a koupání
v termálních pramenech uprostřed krásné přírody
9.−10. den město drogových kartelů Medellín − katedrála, Plazoleta de las
esculturas − náměstí se sochami světoznámého umělce Ferdinanda Botera,
Museo de Antioquia, jezerní krajina kolem pitoreskního městečka Guatapé −
pestrobarevné fasády a malebná zakoutí dlážděných uliček, panoramatické
výhledy z 220 m vysokého monolitu Piedra de Penol
11.−12. den letecký přesun do Cartegeny (UNESCO) − nejkrásnější kolum−
bijské město a významný koloniální přístav, pestrobarevná náměstí, pevnost
San Felipe, Palác inkvizice, kostel San Pedro Claver, procházka po hradbách,
bohatý noční život, výlet lodičkou mezi mangrovy a koupání na pláži La
Boquilla
13.−15. (17.) den prohlídka haciendy Simona Bolívara v městě Santa Anna,
pohoda a odpočinek v zátokách u rybářsé vesnice Taganga, ztracený ráj

na karibském pobřeží v NP Tayrona, kou−
pání, šnorchlování, možnost jednodenního
výletu k ruinám prehispánského města
El Pueblito, odlet přes Bogotu a návrat
do ČR

Možnost prodloužení − Ciudad Perdida
16.−20. 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 kamenných teras uprostřed
pralesa propojených schodišti
21.−22. den individuální volno, odlet přes
Bogotu a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy vč. místních letů Medellín−Cartagena
a Santa Marta−Bogota (limit 30 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus,
loď), ubytování (15/16x turist. hotel − dvoulůžkové pokoje s příslušen−
stvím, na treku 4x hamaka), stravování (4x plná penze během treku), čes−
kého průvodce a místního průvodce na treku, inform. materiály, cestovní
pojištění, tričko

11.−12. den přejezd do Peru, Máncora − nejlepší peruánské letovisko, kou−
pání v Pacifiku
13.−14. den přes Piuru a poušť Sechura do Chiclaya, Lambayeque − Casa
de la Logia Masónica s nejdelším balkónem v Jižní Americe (67 m), muzeum
Bruning se zlatým pokladem z hrobu pána ze Sipánu
15. den Cajamarca − Plaza Armas s katedrálou, klášter San Francisco, kaple
La Dolorosa, Cuarto del Rescate s výkupním sálem (vězněn Inka Atahualpa),
vrchol Santa Apolonia s nádherným výhledem
16.−17. den Trujillo −
Plaza Armas, katedrála,
kostel El Carmen, nád−
herné koloniální domy,
hliněné město Chan
Chan (UNESCO), pyra−
midy Slunce a Měsíce
kultury Moche, Huan−
chaco − rybářské čluny
z totory
18. den přes Chimbo−
te do údolí řeky Santy,
jízda kaňonem del
Pato vysoko nad řekou
Santa (39 tunelů), Yungay, oblast pohoří Cordillera Blanca a NP Huas−
carán (UNESCO)
19. den výlet k jezerům Llanganuco (3800 m), vrcholy Huascarán (6768 m),
Chopicallqui (6354 m), Chacraraju (6112 m), Huandoy (6395 m), pomník
čs. horolez. výpravy z roku 1970, staré Yungay, pohřbené pod lavinou, dnes
památník Campo Santo, přejezd do Huarázu
20. den přes hřeben And, laguna Querococha (3980 m), údolí řeky Mosna
a archeolog. lokalita Chavín de Huantar (UNESCO) − pyramida El Castillo,
naleziště Raimondiho stély a obelisku Tello, v podzemí kamenný pilíř (lan−
zón), návrat do Huarázu
21. den výlet na ledovec Nevado Pastoruri (5200 m), zastávka u obřích bromé−
lií Puya Raymondii (výška až 10 m), návrat do Huarázu, noční přejezd do Limy
22.−23. den Lima (UNESCO) − klášter San Francisco a jeho katakomby,
Plaza Mayor, katedrála, Pizzarova hrobka, prezidentský palác, koloniální pa−
láce, Plaza San Martin, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 28 000 Kč), místní dopravu (bus,
pronajatý minivan, taxi, loďka), ubytování (17x turist. hotel a penzion − dvou−
lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x jednodušší ubytování v pralese, 1x
noční přejezd), stravování (2x plná penze při výletu do amazonské džungle),
výlet do amazonské džungle s místním průvodcem, českého průvodce, in−
form. materiály, cestovní pojištění, tričko

gota

KOLUMBIE

Medellin
Tunja

Manizales

Nevado 
del Ruiz

Bogota

Santa Marta

Ciudad Perdida

Cartagena
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781 (31.8.) 4.9.−23.9. 20/24 dní 92 990/101 990 Kč

katedrála, Mercado Municipal se suvenýry a řemeslnými výrobky, nábřeží
řeky Rio Negro, palác Rio Negro
7.−9. den výlet do Amazonie s místními průvodci, místo setkání řek Rio
Negro a Rio Solimoes − masy hnědé a žluté vody vedle sebe, uvidíme život
na Amazonce a jejích přítocích, porost viktorie amazonské, lov piraní, pozo−
rování západu a východu slunce, procházka primárním pralesem, nocleh
v džungli, uvidíme kajmany, delfíny, ptáky a třeba i lenochoda, návštěva hos−
podářství místních obyvatel, návrat do Manausu
10. den odlet do Campo Grande − hl. města státu Mato Grosso, které je
východiskem do NP Pantanal
11.−14. den oblast Pantanalu (UNESCO) − největší mokřady světa, naprosto
jedinečný ráj zvěře a ptáků, kajmani, kapybary, vřešťani, papoušci ara, tu−
kani, čápi jabiru, ibisové, při troše štěstí i tapír, pásovec či mravenečník,
pozorování zvěře pěšky, z lodi nebo z džípu, návrat do Campo Grande, noční
přejezd
15.−16. den NP Iguazú (UNESCO) − nejmohutnější a nejkrásnější vodopády
na světě, desítky kaskád, prohlídka z argentinské i brazilské strany, setkání
s nosály, možnost plavby loďkou pod vodopády až k Ďáblovu chřtánu, výlet
k přehradě Itaipú s druhou nejvýkonnější vodní elektrárnou na světě
17.−20. den odlet do Rio de Janeira (UNESCO) − prohlídka tohoto jedi−
nečného města karnevalů a samby, průjezd pralesem NP Tijuca a výhled
na město z hory Corcovádo (Hrbáč, 710 m) se sochou Krista, lanovkou
na Pao de Acúcar (Cukrová homole, 396 m), katedrála, Selarónovo scho−
diště, jízda historickou tramvají do čtvrti St. Teresa, stadion Maracaná, rela−
xace na pláži Copacabana a Ipanema, odlet a návrat do ČR

Možnost prodloužení před zájezdem − Minas Gerais
1.−4. den odlet do Belo Horizonte − hl. město státu Minas Gerais, přejezd
do Ouro Preto (UNESCO) − historický barokní klenot na Královské cestě
(Estrada Real), těžící z období zlaté horečky v 18.−19. stol., náměstí Praca
Tirandetes, kostel sv. Františka z Assisi, nádherný výhled na město od kos−
tela San Francisco de Paula, hornická škola s muzeem drahokamů, Mariana
− malebné městečko s řadou kostelů, prohlídka starého hlubinného zlatého
dolu, přejezd do Congonhas (UNESCO) − bazilika Bom Jesus de Matosinhos,

Velký okruh BRAZÍLIÍ

BRAZÍLIE

Manaus

Salvador

Brasilia
NP Pantanal

Rio de Janeiro

NP lguacu

1.−3. den odlet do Salvadoru de Bahia (UNESCO) − první hl. město Brazílie,
centrum afro−brazilské kultury (hudba, gastronomie, bojový tanec capo−
eira), perla koloniálního baroka, historická čtvrť Pelourinho, katedrála, kos−
tel San Francisco, pláže Atlantiku s bílým pískem, posezení nad caipirinhou
(nápoj z cukrové třtiny)
4.−5. den přelet do vnitrozemí do hl. města Brasília − architektura od O. Nie−
meyera (UNESCO), katedrála Metropolitana, Národní divadlo, Kongres, Me−
morial JK s hrobkou prezidenta Kubitscheka, kostel Dom Bosco s mod−
rým interiérem, vyhlídková TV Tower
6. den přelet do Manausu, centra brazilské Amazonie − proslulá opera Tea−
tro Amazonas, kde v dobách kaučukové slávy zpívaly největší světové hvězdy,

Salvador, hl. město Brasília, Manaus a třídenní výlet do Amazonie, jedi−
nečný NP Pantanal, vodopády Iguazú, přehrada Itaipú, Rio de Janeiro. Mož−
nost prodloužení − stát Minas Gerais.

křížová cesta obsahující unikátní polychromované sochy, návrat do Belo
Horizonte, výlet do čtvrti Pampulha − obří stadiony, umělé jezero a stavby
O. Niemayera (kostel Sao Francisco de Assis, Casa Kubitscheck), dle času
prohlídka centra města, odlet do Salvadoru de Bahia

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), místní dopravu (bus,
minivan, loď, člun, taxi), 5x/6x místní lety − Brasília−Salvador, Salvador−
Brasília, Brasília−Manaus, Manaus−Campo Grande, Iguazú−Rio, u prodl. Sao
Paulo−Belo Horizonte, Belo Horizonte−Salvador (limit 15 000/17000 Kč),
ubytování (13/17x turist. hotely a penziony − dvoulůžkové pokoje s příslu−
šenstvím, 1x chatky v Amazoniii, 1x hamakový přístřešek v Amazonii,
3x uzavřený hamak. přístřešek v Pantanalu, 1x noční přejezd dálkovým
busem), stravování (plná penze při výletu do Amazonie, v NP Pantanal),
místní průvodce, českého průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění,
tričko
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791 10.3.−26.3. 17 dní 66 990 Kč
792 9.3.−25.3.2018 17 dní 66 990 Kč

Přírodní ráje KOSTARIKA−PANAMA 4. den výjezd ke smaragdové laguně v kráteru sopky Irazú (3432 m), za−
stávka ve městě Cartago s nejposvátnější kostarickou bazilikou, vesnice
Orosí − jedno z nejmalebnějších míst v Kostarice, údolí mezi kopci s kávo−
vými plantážemi, nejstarší funkční kostarický kostelík (r. 1735) postavený
z vepřovic
5. den přejezd do přístavu v Las Palmitas, plavba lodí lancha po říč−
ních kanálech pralesem s výhledy na dřevěné domky na kůlech do Tortu−
guera
6. den NP Tortuguera − karibský ráj, tropické zahrady, pěší i lodní výlet
po okolí s pozorováním zvířat (papoušci, tukani, opice, leguáni, krokodýli,
želvy aj), relaxace na pláži, možnost nočního pozorování želv při kladení
vajec
7.−8. den plavba lodí a přejezd do městečka La Fortuna s výhlederm
na vulkán Arenal (1640 m), turistika v NP Arenal − vulkanickou stezkou
dojdeme k lávovým polím, krásný výhled na jezero Arenal a okolní kopce,
70 m vysoký vodopád Fortuna, koupání v horkých pramenech
9.−10. den přejezd do pohoří Cordillera de Tilarán do vesnice Santa
Elena, biosférická rezervace mlžného horského pralesa Monteverde − pro−
cházky po můstcích zavěšených nad korunami stromů (skywalk) nebo
canopy tour s projížďkou na laně nad korunami pralesních velikánů, zahrada
kolibříků, možnost navštívit zahradu motýlů, expozici žab a plazů, zahradu
orchidejí aj.
11.−12. den přejezd na jih k pobřeží Tichého oceánu, zastávka v NP Carara
známém především líně se povalujícími krokodýly pod mostem u řeky Tar−
coles, dojezd do NP Manuel Antonio − procházka parkem, kde je k vidění
množství zvířat (opice, nosáli, lenochodi, leguáni aj.), koupání v teplých vo−
dách Pacifiku, dle zájmu plavba katamaránem za delfíny, večerní siesta
s ochutnávkou místních pověstných drinků

Kostarika je perlou Střední Ameriky. Ve srovnání se sousedními státy je sku−
tečnou oázou klidu a nejlepším místem pro poznávání tropických oblastí bez
rizika. Dlouhé pobřeží nabízí vynikající podmínky pro windsurfing, množství
pláží a klima jako stvořené pro lenošení. Milovníci vzrušení mohou nahléd−
nout do vroucích vulkánů, surfovat po obřích vlnách nebo se potápět s delfíny
během obyčejného všedního dne. Nakonec si můžete hovět v houpací síti
a užívat si nezkaženého života, pura vida, což je národní výraz označující tou−
hu prožít život beze spěchu, zmatků a šarvátek. Na závěr příjemné Boquete
pod vulkánem Barú v Panamě, Panama City a návštěva panamského průplavu.

1.−2. den odlet do San José, hlavního města Kostariky, ubytování, dle ča−
sových možností prohlídka města − katedrála, divadlo, parky a muzea, pře−
devším proslulé „jadeitové“ muzeum
a místní bazar
3. den výjezd na jednu z nejzajíma−
vějších kostarických sopek − Volcán
Poás (2708 m), ohromující hlavní krá−
ter o průměru 1,3 km, naskytne se
vám překrásný výhled na modré je−
zero a na páru a plyn unikající z krá−
teru, projdeme se trpasličím mlžným
lesem mezi lišejníky, mechy a bu−
deme obdivovat vzrostlé bromélie na pokřivených větvích stromů, sjezd
1400 m dolů a navštívíme zahrady a vodopády La Paz − jedno z nejfoto−
geničtějších míst Kostariky, při procházce budeme míjet vodopády El Templo,
Magia Blanca, Encantada a La Paz

13.−14. den celodenní přejezd přes hranice do Panamy, kouzelné horské
městečko Boquete, rozložené mezi zahradami a kávovými plantážemi, aktiv−
nější mohou projít stezku Sendero de Los Quetzales v NP Volcán Barú s mož−
ností pozorovat vzácné kvesaly, pohodovější projít nádherné zahrady a vy−
stoupat podél kávových plantáží na vyhlídku na sopku Barú (3475 m), noční
přejezd
15.−17. den příjezd do hl. města Panama City − prohlídka starého města
Panama Viejo (UNESCO) a Casco Viejo (UNESCO), výlet k panamskému
průplavu, jednomu z technických divů našeho světa, zdymadla Miraflores,
odlet z Panama City a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 22 000 Kč), místní dopravu (v Kos−
tarice pronajmutý mikrobus s místním řidičem, bus, loď, taxi), ubytování
(13x turist. hotely a penziony − většinou dvoulůžkové pokoje s příslušen−
stvím, někde čtyřlůžkové, 1x noční přejezd pohodlným busem), průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: odletovou taxu (40 USD)

Arenal

Panamá
Boquette

PANAMA

NP Manuel Antonio

David

NP Tortuguera

Irazú

Orosí

Poás
San Jose

KOSTARIKA
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801 4.3.−2.4. 30 dní 71 990 Kč
802 3.3.−1.4.2018 30 dní 71 990 Kč

STŘEDNÍ AMERIKOU
(Guatemala−Honduras−Nikaragua−Kostarika−Panama)

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 tropickou džunglí ke Kari−
biku, Lívingston − domov afro−karibského etnika Garifunů, pohodová atmo−
sféra rybářského přístavu, přes záliv Bahía de Amatique do Puerto Barrios
a poté dále do honduraského Copánu
10. den Copán (UNESCO) − jižní výspa mayské civilizace, dokonale vypraco−
vané kamenné stély, impozantní hyeroglyfické schodiště, možnost návštěvy
ptačí rezervace nebo termálních pramenů
11.−12. den přes San Pedro Sula a banánovými plantážemi do La Ceiby,
možnost šnorchlování v průzračné vodě mořské rezervace korálových ost−
rovů Cayos Cochinos, výletu do NP Pico Bonito s mlžným tropickým pra−
lesem nebo jen odpočinku na písečných plážích Karibiku
13.−14. den přejezd z karibských nížin přes hlavní město Hondurasu Tegu−
cigalpu, vystavěného v horském údolí pod Cerro Picacho do Nikaragui
15. −16. den bývalé nikaragujské hlavní město León (UNESCO) s největší
katedrálou ve Střední Americe, výlet do Poneloyi na pobřeží bouřlivého Pa−
cifiku, León Viejo (UNESCO) − zbytky města zničeného r. 1609 zemětřese−
ním, vyhlídka na jezero Managua a sopku Momotombo, stromy ledvinovníku
(kešu), dále přes Managuu − krátká prohlídka centra města, do NP Volcán
Masaya s výhledy do kráteru činné sopky a poté přejezd do Granady
17.−19. den Granada − koloniální perla na březích Nikaragujského jezera,
lodí na sopečný ostrov Ometepe se dvěma horami, aktivní sopkou Con−
cepción a spícím Maderasem (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 Cordillera de Tilarán, biosfé−
rická rezervace mlžného horského pralesa Monteverde − pozorování kolibříků,
třeba uvidíme i quetzala, možnost procházky po můstcích zavěšených nad ko−
runami stromů − skywalk nebo canopy tour, projížďka na laně nad pralesními
velikány, možnost navštívit zahradu motýlů, orchidejí, expozici žab a plazů 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 − ka−
tedrála, 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 a malebné
vesničky Orosí
26.−27. den přejezd do Panamy, městečko Boquete ležící pod sopkou Barú
(3475 m) − tropický ráj, zahrady, kávové plantáže, noční přejezd do Panama City
28.−30. den Panama City − prohlídka města a okolí, Casco Viejo (UNESCO)
a Panamá Viejo (UNESCO), návštěva panamského průplavu − zdymadla
Miraflores, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 22 000 Kč), místní dopravu (bus,
minibus, loď, taxi), ubytování (25x turist. hotely a bungalovy − dvoulůžkové
pokoje většinou s příslušenstvím, 2x noční přejezd dálkovým busem), prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vstupní a výstupní poplatky (cca 40 USD), odletovou taxu
z Panamy (40 USD)

NP Tikal

Cayos Cochinos

Tegucigalpa

Managua
Lago Nicaragua

San
José

Boquete
Panama

STŘEDNÍ 
AMERIKA

Guatemala
Copán

1.−3. den odlet do Guatemala City, přejezd do španělského koloniálního sídla
Antigua Guatemala (UNESCO) − prohlídka nejkrásnějšího guatemalského
města, odpoledne pro zájemce fakult. túra pod vrchol sopky Pacaya (2551 m)
4.−5. den Guatemalskou vysočinou do Panajachelu, neskutečná krása jezera
Atitlán, obklopeného vulkány San Pedro, Tolimán a Atitlán zrcadlícími se
v jeho hladině, plavba po jezeře s návštěvou městeček San Pedro la Laguna
a Santiago Atitlán, mayské poutní místo Chichicastenango proslulé barvi−
tými indiánskými trhy, odjezd na severovýchod Guatemaly do oblasti Petén
6.−7. den Flores − město na ostrově v jezeře Petén Itzá, možnost plavby po je−
zeře s návštěvou minizoo, v pralese ukrytý Tikal (UNESCO) − klenot mezi

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, mayské chrámy tyčící se
nad pralesem v Tikalu, tropická džungle u řeky Río Dulce, Lívingston − domov
afro−karibského etnika Garifunů, kamenné stély mayského Copánu, šnorch−
lování u karibských korálových ostrovů Cayos Cochinos, metropole Hondu−
rasu Tegucigalpa, nikaragujská města León a Granada, sopka Masaya,
největší středoamerické jezero Lago de Nicaragua se sopečným ostrovem
Ometepe, horský mlžný les v Monteverde, procházka po můstcích v korunách
stromů, opice, nosáli, lenochodi a leguáni v NP Manuel Antonio na pobřeží
Pacifiku, hlavní města Kostariky, dřívější Cartago a současné San José, krá−
tery činných sopek Poás a Irazú, na závěr Panama City a panamský průplav.
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MEXIKO

811 7.2.−26.2. 20 dní 58 990 Kč
812 14.11.−3.12. 20 dní 58 990 Kč
813 6.2.−25.2.2018 20 dní 58 990 Kč

8. den přes Tuxtla Gutérrez do městečka San Cristóbal de las Casas − fas−
cinující spojení univerzitního města s kulturou původních mayských kmenů,
výlet do 1300 m hlubokého kaňonu Sumidero na řece Grijalva s populací
krokodýlů, městečko Chiapa de Corzo − španělská studna ve stylu mudejar
z r. 1562
9. den San Cristóbal de las Casas − výlet do indiánské vesnice San Juan de
Chamula − návštěva unikátního místního kostela spojujícího prastaré po−
hanské rituály s křesťanstvím, návštěva vesnice Zinacatán − možnost shléd−
nout život běžných indiánů, dle zájmu rezervace Huitepec − les s porostem
bromélií či muzeum Casa Na Bolom věnované kultuře Lacandonců − posled−
ních ,,necivilizovaných“ Mayů
10. den cesta přes hory do Palenque, malé kávové plantáže, návštěva NP
Agua Azúl − nádherné vodopády na jednom z přítoků řeky Tulijá, relaxace
u řeky, další 30 m vysoký vodopád Misol−Há
11. den celodenní výlet; Yaxchilán − výlet po hraniční řece Usumacinta mezi
Mexikem a Guatemalou do mayského města ukrytého v džungli s působi−
vými stélami, cestou zpět návštěva deštného pralesa, kde žijí potomci Mayů
Lacandonové, shlédnutí nejlépe barevně zachovalé mayské fresky v Bonam−
paku, návrat do Palenque
12. den Palenque (UNESCO) − působivé mayské památky uprostřed džung−
le, Palác, Chrám nápisů s hrobkou vládce Pacala, skupina chrámů Kříže aj.
13. den přejezd do Campeche (UNESCO) − prohlídka koloniálního města
s hradbami ze 17. stol., muzea, pozorování efektního západu slunce nad
Mexickým zálivem
14. den Ruta Puuc − návštěva památek tzv. puucké cesty, spojující několik
archeologických lokalit Uxmal (UNESCO) − oválná pyramida, nejlépe zacho−
valé paláce s ozdobnými fasádami, Kabáh, Labná, jeskyně Loltún s bohatou
krápníkovou výzdobou, dojezd do Méridy − hl. město Yucatánu
15. den výlet k pobřeží Mexického zálivu do biosférické rezervace Ría Ce−
lestún − plavba po laguně s pozorováním mnoha druhů ptactva (plameňáci,
pelikáni, kormoráni, orli)
16. den Chichén Itzá (UNESCO) − mayské památky, Kukulkánova pyramida,
hřiště na pelotu, observatoř, slavná „studna smrti“ (posvátné cenote), Val−
ladolid − krátká prohlídka typického koloniálního yucatánského města
17.−18. den pobřeží Karibského moře, Tulum − návštěva mayských pamá−
tek zasvěcených ,,Sestupujícímu bohovi“, patronu obchodu, relaxace a kou−
pání v oblasti nejkrásnějších pláží, možnost návštěvy Grand Cenote − kou−
pání v křišťálově čistých vodách jeskynního systému, zážitkového parku NP
Xel−há nebo jednoho z největších mayských měst Cobá
19.−20. den odjezd na letiště v Cancúnu, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy vč. místního letu Cancún−Mexico (limit
20 000 Kč), místní dopravu (bus, minibus, taxi, metro), ubytování (16x tu−
rist. hotely − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x noční přejezd poho−
dlným busem), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

1.−2. den odlet do Mexico City (UNESCO) − prohlídka historického centra
města, náměstí Zócalo, katedrála, Národní palác, Templo Mayor a Muzeum
Tenochtitlánu, park Chapultepec a Antropologické muzeum − přehled a reka−
pitulace všech indiánských kultur Mexika (vč. ukázek obřích olméckých hlav),
Palác krásných umění, Latinskoamerická věž
3. den Teotihuacan (UNESCO) − chrám boha Quetzalcoátla se zachovalými
reliéfy, cesta mrtvých, pyramidy Slunce a Měsíce
4. den odjezd do města Puebla (UNESCO) − prohlídka jednoho z mexických
koloniálních skvostů (Růžencová kaple, jeden z dalších divů světa), trh za−
měřený na místní keramiku − Talavera, výhledy k vulkánům Popocatepetl
(5452 m) a Iztaccihuatl (5286 m), možnost návštěvy Choluly − největší py−
ramida světa
5.−6. den Oaxaca (UNESCO) − proslavená tržnice, kromě tropického ovoce
a mexických specialit možnost ochutnat křupavé kobylky či původní mexickou
čokoládu, památky v centru města, Monte Albán (UNESCO) − zapotécko−
mixtécké památky, místo nálezu „mexického Tutanchamona“ − hrobky č. 7
7. den Tule − gigantický strom, návštěva Mitly − unikátní mixtécké orna−
menty, nádherné travertinové kaskády Hierve El Agua − možnost koupání
v jezírkách, návštěva dílny na textil a výrobny mezcalu s ochutnávkou, noční
přejezd do státu Chiapas

Zájezd do kraje prastarých indiánských památek i nebetyčných sněhem po−
krytých vulkánů. Budeme putovat po stopách indiánských kultur Aztéků, Mayů,
Olméků i Toltéků. Spatříme malebná koloniální města, projedeme pralesy
Yucatánu, vykoupeme se ve vlnách Karibského moře.

Mexico City
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821 11.11.−8.12. 28 dní 69 990 Kč

MEXIKO−GUATEMALA−HONDURAS

Pyramida Slunce a Měsíce v Teotihuacánu, památky starých Aztéků, Mayů,
Olméků a Zapotéků, kaňon El Sumidero, jezero Atitlán, honduraský Copán.

1.−3. den odlet do Mexico City (UNESCO) − náměstí Zócalo, Národní palác, ka−
tedrála, Templo Mayor, Basilika Guadalupe, Torre Latino, náměstí Tří kultur,
park Chapultepec a Antropologické muzeum (obří Olmécké hlavy, „Aztécký ka−
lendář“), „město bohů“  Teotihuacán (UNESCO) − Sluneční a Měsíční pyramida,
Cesta mrtvých, Quetzalcóatlův chrám
4.−6. den Puebla (UNESCO) − katedrála, kostely, umělecká čtvrť, Cholula − Vel−
ká pyramida, výhledy k sopce Popocatepetl (5426 m) a Iztaccihuatl (5230 m),
Oaxaca (UNESCO) − výroba čokolády, klášter Santo Domingo s Růžencovou
kaplí, ochutnávka smažených kobylek a mezcalu, Monte Albán (UNESCO) − sta−
rověký komplex obřadních staveb, mixtécké město Mitla (UNESCO), zkamenělý
vodopád v horách plných kaktusů Hierve el Agua
7.−8. den přejezd přes pohoří Sierra Madre del Sur na pobřeží Tichého oce−
ánu, koupání a odpočinek v zátokách v okolí Puerto Angel a na pohodové
pláži Zipolite, noční přesun do státu Chiapas
9.−10. den po řece Grijalva do 1200 m hlubokého kaňonu El Sumidero
 u městečka Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas − centrum mexic−
kých Mayů, barvité trhy, muzeum Casa Na Bolom, muzeum jantaru, indiánská
vesnice San Juan Chamula − rituální obřady v kostele
11.−12. den Guatemala, jezero Atitlán obklopené sopkami, výlet po jezeře, San−
tiago a San Juan
13.−14. den Chichicastenango − tradiční mayské trhy, kostel sv. Tomáše, sva−
tyně Pascal Abaj, bývalá metropole Střední Ameriky Antigua (UNESCO), možný
výstup na sopku Pacaya (2552 m)
15.−16. den Honduras, mayské město Copán (UNESCO) − jaguáří schodiště,
Akropolis, muzeum skulptur, chrám Rosalila, návrat do Guatemaly, mayské
stély v Quiriguá (UNESCO), přístav Puerto Barrios a plavba přes záliv Amati−
que do černošského městečka Lívingston
17.−18. den plavba pralesem po řece Dulce až k jezeru Izabal a pevnosti San
Felipe, mayské město Tikal (UNESCO) v  hloubi Peténského pralesa − 70 m
vysoké chrámy, zbytky obřadních staveb z dob před Kristem, městečko Flores 
na ostrově jezera Petén−Itzá
19.−20. den Mexiko, plavba pralesem po hraniční řece Usumacinta do Yaxchi−
lánu, ruiny Bonampak v Lakandonské džungli − největší mayská malba, nocleh
u indiánů, vodopády v NP Aqua Azul, ruiny Palenque (UNESCO) obklopené
bujnou vegetací deštného pralesa
21.−22. den Edzná − Chrám masek boha Slunce, Velká akropole, město Campe−
che (UNESCO) na břehu Mexického zálivu,  Puucká architektura Uxmal
(UNESCO), mayské lokality Kabáh, Labná a největší jeskyně na Yucatánu Grutas
de Loltún − prehistorické malby, krápníková výzdoba
23.−24. den rezervace Ría Celestún − plavba po laguně, plameňáci, pelikáni aj.,
Mérida − Plaza Mayor s katedrálou, Palacio de Gobierno, Casa de Montejo, cen−
trum toltécko−mayské civilizace Chichén Itzá (UNESCO) − Kukulkánova pyra−
mida, největší hřiště na pelotu z celé Mezoameriky, studna Cenote sagrado,
Observatoř, koupání v krápníkových jeskyních „cenotes“ X’Kekén, Valladolid
25.−26. den mayský přístav Tulum na útesu Karibského pobřeží − Chrám se−
stupujícího boha, „maják“ El Castillo, Chrám fresek, možnost koupání pod pyra−
midami, odpočinek na bělostných plážích Mayské riviéry u Tulumu, fakult. akce
(potápění, šnorchlování, koupání ve vápencových jeskyních, návštěvy eko−
parku Xel−Ha,  koupaní s delfíny v  parku Xcaret, plavby na ostrov Cozumel)
27.−28. den odjezd do Cancúnu, odlet a návrat do ČR   

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 20 000 Kč), místní dopravu (autobus,
mikrobus, taxi, loď), ubytování (21x turist. hotel − dvoulůžkové pokoje, 20x
s příslušenstvím, 4x chatka − dvoulůžková, spol. přísl., 1x noční autobus), prů−
vodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vstupní a výstupní poplatky (cca 40 USD)

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

831 28.2.−11.3. 12 dní 63 990 Kč
832 24.10.−4.11. 12 dní 63 990 Kč
833 27.2.−10.3.2018 12 dní 63 990 Kč

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

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 22 000 Kč), místní dopravu (kli−
mat. mikrobus, loď), ubytování (10x turist. hotely, bungalovy třídy 2+ až 3*
− dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování (10x snídaně), plavbu
lodí na ostrov Saona, po laguně Oviedo, na ostrov Cabritos, lagunou Gri−Gri
a do NP Los Haitises a Cayo Levantado (variantně plavba za velrybami)
s obědem, vstupné do NP a v Santo Domingu, místní průvodce dle potřeby,
českého průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vstupní turist. kartu (10 USD)

Zajímá vás spíše příroda, lidé, kultura a realita každodenního života, než
uzavřený svět hotelových resortů? Pak máte jedinečnou možnost nahlédnout
do nejhezčích, masovou turistikou ještě nedotčených míst této úžasné karib−
ské země. Čekají na vás národní parky, jeskyně, vodopády, pláže s kokoso−
vými palmami, teplé moře s korály, laguny, pouštní jezero s leguány a kro−
kodýly, indiánské vesničky i starobylé město.
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JAMAJKA www.karavela.cz

851 25.3.−9.4. 16 dní 75 590 Kč
852 18.11.−3.12. 16 dní 74 790 Kč
853 24.3.−8.4.2018 16 dní 76 590 Kč

KUBA herné zahrady a haciendy Isabelica byvalého plantážníka z Haiti, zbytky
mlýna na kávu, možnost návštěvy botanické zahrady, návrat do Santiaga de
Cuba − prohlídka centra města, náměstí Parque Céspedes s radnicí, dům
Diega Velázqueze (nejstarší na Kubě z r. 1522), katedrála, náměstí Plaza
Dolores aj.
13.−14. den zastávka ve městě Bayamo s prohlídkou centra, rodný dům Ma−
nuela Céspedese, „otce vlasti”, odjezd do města Camaguey (UNESCO) s největ−
ším počtem kostelů, prohlídka města netypickým způsobem z bici taxi, odjezd
do města Santa Clara − památník Toma del Tren Blindado s vykolejeným
vlakem, Parque Vidal, památník a mauzoleum Ernesta Che Guevary, poté odjezd
na Varadero
15.−17. den Varadero − volný den, koupání a relaxace na největší pláži Kuby
s jemným bílým pískem a smaragdově−tyrkysovou vodou Atlantiku, možnost
fakult. výletů (katamaránem na Cayo Blanco, projížďka vyhlídkovým busem
po celé délce poloostrova Hicacos), odjezd na letiště v Havaně se zastávkou
na vyhlídce Bacuyanagua, odlet a návrat do ČR

Poznámka: po zájezdu Kuba lze pokračovat na zájezd JAMAJKA

1.−2. den odlet do Havany, celodenní prohlídka starého města (UNESCO) − Ca−
pitolio, náměstí Plaza de Armas, náměstí Plaza de la Catedral, náměstí Plaza
Vieja, náměstí Plaza de San Francisco, palác Generálních kapitánů, hotel Ambos
Mundos s vyhlídkou a pokojem E. Hemingwaye, bar Floridita, Bodeguita del
Medio, muzeum rumu, pobřežní promenáda Malecón, bulvár Prado
3. den odjezd na prohlídku domu E. Hemingwaye v San Francisco de Paula,
Cojímar − rybářská vesnice s pevnůstkou u malebné zátoky (dějiště románu Sta−
řec a moře), památník E. Hemingwaye, La Terraza, odpoledne pokračování v pro−
hlídce Havany − pevnost Tres Reyes del Morro,
hřbitov K. Kolumba, Náměstí revoluce aj.
4. den Havana − návštěva továrny na výrobu
doutníků (případně v Santiago de Cuba), odjezd
do západní provincie Pinar del Río, kde se na−
cházejí největší tábákové plantáže na světě, za−
stávka v orchideráriu v Soroa, dle zájmu krátká
vycházka k vodopádu, odjezd do vesničky Viňa−
les s vápencovými útvary (mogoty, UNESCO),
zastávka u hotelu Los Jazmines − krásná vy−
hlídka na krajinu
5. den odjezd na severní pobřeží, Cayo Jutía −
koupání na nádherné pláži s možností potá−
pění z lodi, v odpoledních hodinách návrat
do Viňales − projížďka údolím
6. den návštěva jeskyně Santo Tomás nebo
indiánské jeskyně Cueva del Indio s plavbou po podzemní říčce (dle zdatnosti
klientů), Stěna Prehistorie, návštěva tabákové plantáže a domu na sušení
tabákových listů
7. den přejezd do města Cienfuegos, návštěva krokodýlí farmy, zastávka
na koupání u Karibského moře v Zátoce sviní (oblast Playa Larga − Playa Girón)
8. den prohlídka města Cienfuegos (UNESCO) nazývaného perlou jihu, odjezd
do koloniálního městečka Trinidad (UNESCO) − procházka městečkem s ty−
pickou koloniální architekturou, Plaza Mayor, kostel St. Trinidad, muzea
9. den výlet do pohoří Escambray − Topes de Collantes (návštěva jednoho
z parků) nebo návštěva parku El Cubano nedaleko Trinidadu (dle zdatnosti kli−
entů), možnost koupání u vodopádu, poznávání kubánské fauny a flóry, návrat
do Trinidadu, 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 cukrové třtiny, cukrovary,
strážní věž Torre de Iznaga, přejezd do druhého největšího města Kuby − San−
tiaga de Cuba
11. den návštěva El Cobre − poutní místo s největší bazilikou na Kubě, v okolí
doly na měď, návrat do Santiaga − prohlídka hřbitova Sta. Ifigenia s hroby
kubánských hrdinů José Martího, Manuela Céspedese, podnikatele Emilia
Bacardi aj., prohlídka opevnění El Morro San Pedro de la Roca (UNESCO), dle
zájmu návštěva 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 nád−

Pohodlně po Kubě malým autobusem. Největší ostrov Velkých Antil si prá−
vem zaslouží označení perla Karibiku. Na cestovatele 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, korá−
lové útesy a čisté pláže Karibiku jsou snem potápěčů. Hory a krásnou přírodu
uvidíme při návštěvě pohoří Escambray a Sierra Maestra. Milovníci salsy
a rumby propadnou nočnímu životu s kubánskou hudbou a při sklence Cuba
libre. Obdivovatelé koloniální architektury neminou města jako Trinidad či
Cienfuegos. Pláže Varadera jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst na Kubě.

Santiago 
de Cuba

Trinidad KUBACienfuegos
Santa Clara

VaraderoHavana
Viňales

Cayo Jutía

Bayamo

Camaguey

841 10.3.−26.3. 17 dní 59 990 Kč
842 3.11.−19.11. 17 dní 59 990 Kč
843 29.12.−14.1.2018 17 dní 66 990 Kč
844 9.3.−25.3.2018 17 dní 59 990 Kč

Cena zahrnuje: letenku a  let. taxy (limit 20 000 Kč), místní dopravu (pro−
najatý malý autobus či mikrobus s místním řidičem), ubytování (15x v sou−
kromí − casas particulares, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Příplatek: 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji ve Varaderu ve 3* hotelu
all inclusive za cca 2 400 Kč, ve 4* hotelu all inclusive za cca 3 000 Kč (ceny
dle aktuální nabídky)
Poznámka: limit na letenku v termínu 29. 12.−14. 1. 2018 − 28 000 Kč (při
pozdním přihlášení doplatek rozdílu ceny letenky)
Cena nezahrnuje: vízum (950 Kč)
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861 21.5.−9.6. 20 dní 72 990 Kč
862 31.7.−19.8. 20 dní 79 990 Kč
863 19.8.−7.9. 20 dní 72 990 Kč

Národní parky USA 10. den NP Arches − oblast s největší hustotou podivuhodných skalních bran,
oblouků a oken na světě, výlety k nejslavnějším z nich − Landscape Arch, Deli−
cate Arch, skalní útvar Three Gossips (Tři drbny), Dead Horse Point − fantas−
tický výhled na řeku Colorado a na NP Canyonlands, klikatící se řeka si za mili−
ony let vyhloubila ve skalnatém terénu obrovský kaňon
11. den NP Rocky Mountains (Skalisté hory) − nejvýše položená asfaltová sil−
nice v USA − Trail Ridge Road − umožňuje průjezd jednou z nejvyšších par−
tií Skalistých hor až do výšky 3600 m, poskytuje řadu úchvatných pohledů
na okolní čtyřtisícové vrcholky, procházka v údolí Colorada, které je zde ma−
lým potůčkem, zastávka v sedle
12.−13. den přejezd do Cody − městečko známé díky působení W. Codyho (Buf−
falo Billa), NP Yellowstone (UNESCO) − pozoruhodná sbírka geotermálních jevů
− gejzírů (nejznámější Old Faithful v oblasti Upper Geyser Basin), vápencových
teras (Mammoth Hot Springs), bahenních sopek, horkých pramenů a fumarol,
ale také líbezná krajina se stády bizonů a jiné divoké zvěře, hluboké kaňony
a burácející vodopády (kaňon řeky Yellowstone), díky všem těmto atrakcím
se Yellowstone stal nejstarším národním parkem na světě (r.1872), zastávka

Málokdo v Evropě tuší, jak pestré a rozmanité typy krajin v sobě skrývá zá−
pad USA. Budete moci vychutnat atmosféru vyprahlé pouště, ostrých štítů
hor, velkých jezer i horských ples, obrovských prostor ledovcových údolí s je−
jich ohlazenými žulovými plotnami, navštívíte oblasti se stále živou vulka−
nickou činností, sevřené soutěsky i široké kaňony, strmé pískovcové útesy
i rozlehlé prérie. Kromě toho poznáte exotické druhy vegetace (kaktusy, stro−
mové juky, kadidlové cedry, pobřežní i vysokohorské sekvoje nebo jalovcové
lesy) a s velkou pravděpodobností spatříte i divoká zvířata (bizony, vidlo−
rohy, jeleny či losy). Okruh vás zavede i na místa upomínající na dávnou
historii zmizelých indiánských kmenů i na poměrně nedávnou minulost bě−
lošského osídlení. A nakonec, můžete na okamžik nahlédnout i do života
některých známých měst (San Francisco, Los Angeles, Salt Lake City).

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 − pro−
slulé tramvaje tažené podzemním lanem, možnost plavby po zálivu pod Golden
Gate Bridge a okolo bývalé věznice Alcatraz, odjezd směr NP Yosemite
3. den NP Yosemite (UNESCO) − vyhlídkový bod Glacier Point s pohledem
do tisícimetrové hloubky Yosemite Valley i na majestátní Half Dome (2695 m)
a ostatní skalní velikány, nádherné hlavní ledovcové údolí s mnoha mohutnými
vodopády, vycházka v údolí, obávaná horolezecká skála El Capitan (2307 m),
pěší túra k vodopádům Vernal Falls a Nevada Falls
4. den NP Sequoia a Kings Canyon − obrovské horské sekvoje (vysoké přes
80 m), jsou největšími živými organismy na Zemi, dosahují stáří až 3200 let,
rostou pouze zde na svazích amerického pohoří Sierra Nevada

Salt Lake City

5. den pustá a přitom úchvatná krajina nádherně zbarvených skal a zkameně−
lých písečných dun oblasti NP Death Valley (Údolí smrti), jedno z nejteplejších
míst na Zemi, Bad Water (− 86 m) je nejnižším místem západní polokoule
6.−7. den vysoká přehradní hráz Hoover Dam (vysoká 221 m a široká 37 m)
přes sevřenou soutěsku řeky Colorado vytvářející jezero Lake Mead s největším
objemem vody v USA, přejezd do NP Grand Canyon (UNESCO) − labyrint skal−
ních útesů a skalních teras, propastí a strží, který vyhloubila řeka Colorado bě−
hem 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
8. den proslulá podkova Horseshoe Band řeky Colorado, Page, fakult. úžasný
Antelope Canyon, zastávka v Monument Valley − oblast obřích skalních masivů
a stolových hor, mnohokrát použitá v kovbojkách i reklamách
9. den NP Mesa Verde (UNESCO) − obrovský komplex skalních obydlí prehis−
torických indiánů pod převisy stolové hory

na vyhlídce na NP Grand Teton − čtyřtisícové skalní štíty vypínající se strmě nad
plochým dnem bývalého obrovského ledovcového jezera
14. den Salt Lake City − hlavní město Utahu i mormonů s mnoha monumen−
tálními budovami − mormonský chrám a tabernákl, sídlo jednoho z nejlepších
světových pěveckých sborů, State Capitol
15. den NP Bryce Canyon − neuvěřitelné skalní město červenorůžových věží
a jehel z měkkého pískovce, uzavřené v obrovského amfiteátru, útvary vznikaly
po tisíciletí působení větru a vody
16. den NP Zion − kaňon sevřený kolmými stěnami pískovcových útesů s bar−
vou přecházející od ohnivě rudé po oslnivě bílou, večerní procházka v Las Ve−
gas s mnoha svatebními kaplemi, milióny neonových světel a desetitisíci ha−
zardních hráčů, bulvár Strip
17.−18. den NP Joshua Tree − park ležící na rozhraní Coloradské a Mohavské
pouště, oblast oblých skal a pouští, rostou zde chlupaté kaktusy a stromové
juky, podle kterých získal park své jméno, přejezd do Los Angeles − dle zájmu
mrakodrapy v centru, čínská čtvrť, Hollywood, Čínské divadlo, chodník hvězd,
Universal Studios, Beverly Hills (lokality se dají pohodlně objet metrem)
19.−20. den dle času dokončení prohlídky Los Angeles, ev. nákupy, odlet
a návrat do ČR

Cena nezahrnuje: letenku a let. taxy (1. a 3. termín limit 20 000 Kč, 2. termín
25 000 Kč), dopravu mikrobusem, ubytování (18x hotely, motely − čtyřlůžkové
pokoje s příslušenstvím, na řadě míst s bazénem, v recepci většinou k dispozici
jednoduchá snídaně), vstupy do většiny NP, průvodce, inform. materiály, ces−
tovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: povolení vstupu do USA − ESTA (450 Kč), výlet do Antilopího
kaňonu (možno pouze s místní agenturou − cca 65 USD), let vrtulníkem nad
Grand kaňonem (cca 200 USD), dvoulůžkový pokoj  (1. a 3. termín 12 500 Kč/
os., 2. termín 14 500 Kč/os − při dohodě 4 účastníků)

NP Yellowstone

Salt Lake City NP Rocky
Mountains

Cheyenne

NP Arches

NP Mesa
Verde

Cody
NP Grand Teton

Las Vegas

NP Zion
NP Bryce 
Canyon

NP Grand 
Canyon

Los Angeles

San Francisco NP Yosemite

NP Sequoia

USA

NP Death 
Valley
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USA (Havajské ostrovy)

HAVAJ

Havajské ostrovy bývají nazývány pozemským rájem. Navštívíme v něm
postupně čtyři ostrovy − Oahu, Kauai, Maui a Hawaii (Big Island). Teplé pod−
nebí, bujná vegetace, nádherné pláže, sopky, vodopády vám připraví ne−
zapomenenutelné dojmy z této cesty.

4. den cesta jižní částí ostrova do kaňonu Waimea − zelená obdoba arizon−
ského Grand Canyonu, výška až 900 m a délka 16 km, vyhlídky, strhující
pohled na pobřeží Na Pali Coast, zastávka u sochy kapitána Cooka ve Wai−
mea − zde v roce 1778 jeho první kontakt s Havajskými ostrovy, 2x nocleh
na stejném místě
5. den přelet do Kahului na ostrově Maui, posvátný národní park Iao Val−
ley, koupání

Prosíme
o dodání 1 fota

1.−2. den odlet do Honolulu na ostrově Oahu, seznámení s Waikiki − pláž,
International Market Place, socha Otce surfařů, nejstarší místní hotel Mo−
ana, krátký výlet na vyhaslý kráter Diamond Head s panoramatickým vý−
hledem, koupání, 2x nocleh na stejném místě
3. den odlet do Lihue na ostrově Kauai, vodopády Wailua, výlet podél se−
verního pobřeží ostrova, procházka (část Kalalau Trailu), koupání

Kauai

Honolulu
Oahu

Maui

Big Island

New York − Philadelphia −Washington

New York www.karavela.cz

www.karavela.czUSA (Florida)−BAHAMY www.karavela.cz

871 16.11.−1.12. 16 dní 88 990 Kč

6. den „Nebeská cesta“ do městečka Hana na východní straně ostrova,
na 83 km trasy je 617 zatáček, 57 mostů a neuvěřitelné množství zajíma−
vostí − pralesy, vodopády, tůně, krásné zátoky
7. den fakult. možnost půldenní plavby na šnorchlování u ostrůvku Molo−
kini a pozorování velryb, přístav Lahaina − první místní hotel Pioneer Inn
z roku 1901, obří banyanovník zakrývající celé náměstí (2700 m2), příjemná
atmosféra ulic města, koupání
8. den výjezd autem na vrchol sopky Haleakala (3055 m), návštěvnické
centrum, vyhlídky, možná potkáme i ptáka Nene (berneška havajská),
ale určitě uvidíme havajský endemit − jednu z nejvzácnějších rostlin světa −
Argyroxiphium sandwicense (Stříbrný meč)
9. den přelet na Big Island na letiště Kailua−Kona, překrásná cesta podél
pralesa autem do Hila, zastávka u Waipi´O Valley a ve státním parku Akaka
Falls
10. den Pacifické muzeum tsunami, Duhový vodopád a NP Volcanoes − ná−
vštevnické centrum, aktivní kaldera Kilauea, průchod lávovým tubusem, krá−
tery, lávová pole se dvěma druhy lávy
11. den sedlová cesta mezi sopkami Mauna Loa (4169 m) a Mauna Kea
(4205 m, pod hladinou moře měří dalších asi 6 km, dalo by se tedy říci, že se
jedná o nejvyšší horu světa), observatoř, národní historický park Pu´Uhonua
O Honaunau
12. den přelet zpět na ostrov Oahu − ananasové a jiné plantáže firmy Dole,
okruh východem ostrova, návštěva buddhistického kláštera Biodo Temple,
vyhlídka Nuuanu Pali
13. den centrum Honolulu − katedrála sv. Ondřeje, návštěva havajského Ka−
pitolu, sochy krále Kamehamehy I. a královny Lili´uokalany, Iolani Palace,
významné polynéské Bishop Museum, National Memorial Cemetery of the
Pacific
14.−16. den volné dopoledne, nákupy suvenýrů, relaxace, koupání, od−
poledne Pearl Harbor − dokument o přepadení americké základny Japonci,
dále lodí na USS Arizona Memorial, ponorka USS Bowfin, večerní odlet
z Honolulu a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy
(limit 26 000 Kč), 4x místní pře−
lety včetně tax, místní dopravu
(minivan vč. poplatků za vjezdy
do NP), ubytování (13x turist.
hotely, penziony − většinou dvou−
lůžkové pokoje s příslušenst−
vím), vstupy do NP, průvodce, in−
form. materiály, cestovní pojiš−
tění, tričko
Cena nezahrnuje: povolení vstu−
pu do USA − ESTA (450 Kč)
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KANADA−USA (Aljaška)

911 17.6.−8.7. (13.7.) 22/27 dní 87990/89590 Kč

Claus, Fairbanks − zlatokopecké město se skanzenem z dob zlaté horečky,
Transaljašský ropovod, koupání v horkých pramenech, celodenní projížďka
divokou přírodou NP Denali (medvědi, karibu, vlci, lišky) s nejvyšší horou
USA i celé Severní Ameriky − Denali (Mt. McKinley, 6194 m)
14.−16. den prohlídka Anchorage − největší město Aljašky, přejezd na polo−
ostrov Kenai, pěší výlet na ledovec v NP Exit, Whittier, Seward, fakult. po−
zorování velryb, ledovců a fjordů z výletní lodi v Prince William Sound
17.−18. den NP Wrangell − kolem mohutného, ledovci pokrytého pohoří
sopečného původu, dosahujícího nadmořské výšky až 5000 m, po silnici
Top of the World Highway, trajektem přes řeku Yukon do Dawson City −
srdce Yukonu z dob Zlaté horečky, ležícího na soutoku řek Yukon a Klon−
dike, rýžování zlata na Bonanza Creek, obří rypadla − dredge, srub Jacka
Londona
19.−22. den vycházka v divočině pohoří Tombstone Mountains, Whitehorse −
hlavní město Yukonu, koupání v termálních bazénech Takhini Hot Springs,
návštěva přehradní hráze s kanálem pro tah lososů, odlet z Yukonu a návrat
do ČR
Možnost prodloužení − BRITSKÁ KOLUMBIE (www.karavela.cz)

NP Denali

Fairbanks
Dawson City

Whitehorse

Vancouver

Calgary

NP Jasper

NP Banff

Fort Nelson

Seward

Anchorage

BRITISH
COLUMBIA

NP Wrangell

ALJAŠKA

YUKON

ALBERTA
Prince George

Skagway

Po stopách zlatokopů z doby Zlaté horečky 1898. Pěšky přes Chilkootský prů−
smyk či historickou železnicí k Bennettovu jezeru. Dawson City, Klondike −
legendární oblast rýžování zlata. Jízda k nejvyšší hoře Severní Ameriky,
národní parky Kanady a Aljašky, slavná Alaska Highway. Olympijská velko−
města Calgary a Vancouver. Ledovce, jezera, termální prameny, divoká zvěř,
indiánské totemy. V současné době můžeme Kanadu navštívit již bez víz.

1. den odlet do Calgary v kanadské Albertě, druhé největší město provin−
cie, prohlídka města a olympijského areálu (z r. 1988), panorama Skalistých
hor
2.−3. den průjezd NP Banff (UNESCO) − nejstarší národní park Kanady, lá−
zeňské město Banff s Cascade Gardens, Lake Louise − jedno z nejznáměj−
ších 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, nejvyšší hora ka−
nadských Skalistých hor − Mt. Robson (3954 m), sobi, jeleni, horské kozy,
Dawson Creek − Nultá míle a Alaska Highway − slavná silnice postavená
za 2. sv. války, koupání v termálech, Les cedulí, brána Yukonu − Watson
Lake na 60. rovnoběžce
6.−9. den Skagway a okolí, fakult. třídenní přechod Chilkootského prů−
smyku na hranicích Aljašky a Kanady (60 km), překonání jednoho z nejobtíž−
nějších míst při cestě dobrodruhů za zlatem na Klondike, pro ostatní výlety
v okolí Skagway nebo historickou železnicí na White Pass
10.−13. den NP Kluane (UNESCO) − kolem pobřežního pásu hor s nejvyšší ho−
rou Kanady − Mt. Logan (5950 m), zastávka „na Severním Pólu“, kde žije Santa

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 24 000 Kč), místní dopravu (mini−
van), ubytování (7x/9x motely, hotely nebo vybavené sruby − dvou/čtyř−
lůžkové pokoje s příslušenstvím, zbytek kempy a tábořiště − vl. stany),
vstupy do NP Jasper a Banff, průvodce, inform. materiály, cestovní pojiš−
tění, tričko
Cena nezahrnuje: povolení vstupu do USA − ESTA (450 Kč), povolení
vstupu do Kanady − ETA (7 CAD), volitelný výlet − Chilkootský průsmyk (pří−
platek 9 590 Kč zahrnuje průvodce, permit pro přechod průsmyku a na uby−
tování ve vl. stanu na tábořištích s kuchyňkou, vlak po historické yukonské
trati Bennett−Fraser)
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Velká cesta KANADOU okolí lázeňského města Banff a výlet ke křišťálově čistému jezeru Boom Lake,
přejezd do oblasti, v níž dosud volně žijí medvědi grizzly, procházka mezi
podivnými skalními sloupy „hoodoos“, fakult. výlet lanovkou na horu Sul−
phur (2287 m) s nejvýše položenou restaurací v Kanadě
16, den turistika v okolí snad nejfotografovanějších míst kanadských Ska−
listých hor, nádherných ledovcových jezer Lake Louise, Agnes, Moraine,
v jejichž tyrkysově zbarvené vodě se zrcadlí majestátní štíty, relaxace v hor−
kých pramenech Radium Hot Springs
17. den vyhlídková jízda bez nadsázky nejkrásnější silnicí na světě Icefield
Parkway s častými zastávkami, jezero Hector, Mistaya canyon s výhledy na tři−
tísicové vrcholy, Weeping Wall, ledovec Athabasca − největší ledovcové pole
ve Skalistých horách, vápencová roklina Sunwapta, přejezd do města Jasper
18. den NP Jasper − nejdelší kanadská lanovka na Mt. Whistler (2466 m),
vycházka do Maligne Canyon, půvabné jezero Medicine a velmi fotogenické
jezero Maligne, nejteplejší horké prameny Kanady − Miette Hot Spring, fa−
kult. rafting na divoké řece Maligne River
19. den průjezd pod nejvyšší horou kanadských Skalistých hor − Mt. Robson
(3954 m), vyhlídková jízda půvabnou krajinou oblasti Okanagan dramatic−
kým kaňonem řeky Thompson protékající dlouhým jezerem Kamloops Lake
do městečka Lilloet, známého díky významnému nalezišti jadeitu, městečko
Whistler uprostřed strmých hor horského provinciálního parku Garibaldi
(dějiště ZOH 2010 společně s Vancouverem)
20. den Vancouver − celodenní prohlídka zahrnující největší atrakce tohoto
velkoměsta, včetně návštěvy Stanley Parku a Lynn Valley s jedinečným vi−
sutým mostem, fakult. let hydroplánem nad městem a mořskou zátokou
21.−23. den přejezd trajektem na překrásný Vancouver Island, největší
z ostrovů tichomořského pobřeží Severní Ameriky, starobylá Victoria, Dun−
can, „město totemů”, Půlměsíční záliv, skalnaté výběžky Long Beach, Horní
a Dolní vodopád, Lesní katedrála a další nabízí návštěva NP Pacific Rim,
poslední nákupy, odlet a návrat do ČR

1.−2. den odlet do Quebec City (UNESCO) − jedno z nejstarších měst na sever
od Mexika ležící na řece Sv. Vavřince, impozantní hotel Chateau Frontenac, Par−
lament, městské hradby aj., kolem mohutných Montmorenských vodopádů
(83 m) k jednomu z největších poutních míst Severní Ameriky, legendami opře−
dené bazilice S. Anne de Beaupré, výhled na ostrov Orléans z nábřeží v Beaupré
3. den průjezd přes Laurentinskou vysočinu, NP Jacques−Cartier, Charle−
voixský meteoritický kráter, přes pitoreskní Baie Saint−Paul do fjordu Sa−
guenay − nejpopulárnější místo na pozorování velryb v celé Kanadě, cesta
po pobřeží, okolo NP Cap de Bon Desir, plavba trajektem přes záliv Saint
Laurent do Nového Brunšviku
4. den přejezd do srdce Akádie, tradiční zástavba Nového Brunšviku z 19. stol.,
atmosféra prostého života akadských venkovanů, NP Kouchibouguac, leto−
visko Shediac, koupání v nejteplejších slaných vodách Kanady, procházka
písečnými plážemi NP Parlee Beach
5. den přejezd přes most Konfederace na Ostrov prince Edwarda, niniaturní
metropole Charlottetown − ukázka britské koloniální architektury, přirozený pří−
stav na soutoku tří řek, Anne of Green Gable House − prohlídka domu inspiro−
vaného známou knihou Anna ze zeleného domu, přejezd trajektem na pevninu
6. den jízda pobřežím zálivu Bay of Fundy proslulého svými světově unikát−
ními přílivy a odlivy do stejnojmenného NP s bizarními skalními útvary vy−
tvořenými silnými vlnami z pískovových útesů, odkryté fosilie mezi korálo−
vými útesy a nekonečné pláže, Fredericton − univerzitní město ležící na břehu
majestátní řeky Saint John River
7. den přejezd přes nejdelší zastřešený most na světě (390 m) v Hartlandu
ke hřmícím vodopádům Grand Falls, východní pobřeží zálivu St. Laurent
8. den Montreal − prohlídka nejvíce fascinujícího velkoměsta v celé zemi,
mix evropské tradice a severoamerické moderny, město s tradicí koňských dro−
žek, nespočtem zahrádek francouzských a italských kaváren, pouličními baviči
a umělci, olympijský stadion, Biodome, botanická zahrada, starý přístav, ba−
silika Notre Dame, den zakončíme v proslulých peřejích Lachine Rapids
9. den Ottawa − hl. město Kanady, město muzeí a politiky, Parlament, Ná−
rodní galerie, monumentální plavební kanál Rideau (UNESCO), 202 km
10. den Jezero tisíce ostrovů, jízda vyhlídkovou Thousand Islands Park−
way jezerní oblastí z Kingstonu do Toronta − největší kanadské město, nej−
navštěvovanější turistická atrakce města Eaton Centre, unikátní nákupní cen−
trum, futuristická stavba City Hall, CN Tower, pobřeží Queen´s Quay, Muzeum
Bati, fakult. výlet lodí po jezeře Ontario
11. den Niagarské vodopády − prohlídka mohutných vodopádů, možnost vý−
letu legendární lodí Maid of the Mist, výlet do městečka Niagara on the Lake −
okouzlující vinařská vesnice s atmosférou 19. stol., fakult. plavba trysko−
vým člunem do peřejí Whirlpool na řece Niagara, let helikoptérou či pěší
výlet po wine route srdcem kanadského vinařství podél poloostrova Niagara,
večer odpočinek a ochutnávka vína u vodopádů
12. den přejezd do Midlandu, bývalé území indiánského kmene Huronů, his−
torický skanzen bělošské misijní stanice Sainte−Marie among the Hurons,
Huronské jezero se zálivem Georgian Bay
13. den vyhlídka z vrcholu Blue Mountain, přejezd na poloostrov Bruce od−
dělující Huronské jezero od Georgian Bay, NP Bruce Peninsula, večer pří−
jezd do rybářské osady Tobermory
14. den návrat do Toronta, přelet do Calgary − večerní město, rozlohou nej−
větší v Kanadě, dějiště ZOH (1988)
15. den přejezd do Rocky Mountains (Skalisté hory, UNESCO), NP Banff −
nejstarší park Kanady a třetí nejstarší na světě, procházka v horské přírodě

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy vč. místního letu Toronto−Calgary (limit
34 000 Kč), dopravu (mikrobus, trajekt), ubytování (21x hotely, motely −
čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím), vstupy do NP, průvodce, inform. ma−
teriály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: povolení vstupu do Kanady − ETA (7 CAD)

Velká cesta Kanadou od východu na západ. Quebec, Montreal, Ottawa, To−
ronto, Velká kanadská jezera, Niagárské vodopády, Calgary, národní parky
Skalistých hor Banff a Jasper, Vancouver.

NP Jasper

Calgary

KANADA

Vancouver

Toronto
Montreal

Quebec
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Velká cesta AUSTRÁLIÍ sečnými plážemi a jasně tyrkysovým mořem, možnost šnorchlování u korá−
lových útesů, plavání nebo prozkoumávání pobřeží
16. den přejezd po pobřeží Korálového moře na sever, návštěva Townsville
− největší město tropického Queenslandu, obrovské podmořské akvárium
ReefHQ s živým korálovým útesem, možnost návštěvy pyramid uprostřed
pralesa Paronella
17. den přejezd do Cairns, výlet po scénické železnici do Kurandy na Ather−
tonské náhorní plošině a lanovkou zpět nad peřejemi a mohutnými vodo−
pády Barron Falls v NP Barron Gorge, poté setkání s místními Aboriginci
kmene Tjapukai
18. den výlet do tropických deštných pralesů sahajících až na nádherné
pláže v NP Daintree − Vlhké tropy Queenslandu (UNESCO)
19. den odlet z Cairns do Alice Springs v rudém středu Austrálie − prohlídka
města, návštěva stanice létajících doktorů a radiové školy, pouštní park za−
chycující přírodu australského outbacku v malém, návštěva velbloudí farmy
a muzea s možností vyjížďky na velbloudech do buše
20. den prohlídka pouštního MacDonnellova pohoří, cesta do NP West
MacDonnell se spoustou roklí a kaňonů s jezírky ke koupání, návštěva sou−
těsky Simpsons Gap se skalními klokany, úzké skalní průrvy Standley Chasm
nebo impozantní rokle Ormiston Gorge vyhloubené říčkou Ormiston Creek
21. den pokračujeme do Kings Canyonu v NP Watarrka s nálezy pravěkých
fosílií
22. 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
23. den východ slunce nad posvátným Uluru, odjezd na místní letiště Uluru,
přelet do Melbourne, odjezd do přímořském městečku Lorne, zastávka
u historického majáku Split Point z 19. stol.
24. den úžasnou pobřežní vyhlídkovou silnicí Great Ocean Road s rozekla−
nými útesy a rozbouřeným Indickým Oceánem, přes NP Otway s unikátními
jihoaustralskými pralesy s hojným výskytem koaly do NP Port Campbell
s gigantickými erozními monolity Dvanáct apoštolů, přejezd do NP Gram−
pians
25. den NP Grampians − nejzápadnější výspa Velkého předělového pohoří,
kde nalezneme nespoutané skalnaté scenérie s vodopády a horskými jezery,
živoucí skanzen Sovereign Hill u města Ballarat, který zobrazuje Austrálii
v době zlaté horečky v 19. stol., odtud závěrečný přejezd do Melbourne
26.−27. den ráno volný program, odlet a návrat do ČR nebo možné pokra−
čování na Nový Zéland (u podzimního termínu)

931 26.2.−24.3. 27 dní 119 990 Kč
932 17.10.−12.11. 27 dní 119 990 Kč
933 25.2.−23.3.2018 27 dní 119 990 Kč

Program zahrnuje maximum zajímavých míst, která můžete v Austrálii na−
vštívit. Z Melbourne pojedeme přes Canberru a Sydney a dále pobřežím přes
Brisbane až do oblasti tropických pralesů Queenslandu u města Cairns. Ces−
tou možnost navštívit i Velký bariérový útes. Z Cairns přeletíme do „rudého
středu“ a navštívíme symbol Austrálie − posvátnou horu Uluru a další zají−
mavé lokality. Odtud přeletíme zpět do Melbourne. Na závěr cesta po silnici
Great Ocean Road s návštěvou parku NP Port Campbell a NP Grampians.
U podzimního termínu možnost napojení na Nový Zéland.

1.−3. den odlet do Melbourne − druhé největší australské město a hl. město
Victorie, Queen Victoria Market, Federation Square, čínská čtvrť
4. den NP Kosciuszko − kraj vombatů, zavalitých horských vačnatců, za pří−
znivého počasí vyjedeme z horského střediska Thredbo lanovkou a dále
pěšky vystoupíme na nejvyšší vrchol Austrálie Mount Kosciuszko (2228 m)
5. den prohlídka hl. města Canberra ležícího na březích jezera Burley Gri−
ffin, starý a nový parlament, protestní aboriginská stanová ambasáda, Aus−
tralské národní muzeum, Australská národní galerie, válečný památník, věž
Telstra Tower (195 m), Australské Alpy a jejich nejvyšší část Snowy Moun−
tains (Sněžné hory), které zahrnuje NP Kosciuszko
6. den návštěva NP Blue Mountains − Modré hory (UNESCO) jehož domi−
nantou je obrovský pískovcový kaňon s nejznámějším skalním útvarem Tři
sestry, lanovkou přejedeme nad kaňonem a poté sestoupíme na jeho dno
kolem vodopádů Katoomba Falls
7. den 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 nejvyhlášenější pláže Bondi Beach
8. den Nelson Bay − možnost fakult. výletu lodí na několikahodinovou plavbu
do vod Tasmanova moře, mořského NP Port Stephens, který je ideální na po−
zorování 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 bariéra z písečných dun dosahujících vý−
šek přes 30 m, dále směřujeme do pralesů NP Myall Lakes, tvořeného sou−
stavou lagun, písečných dun a kde kromě klokanů obrovských je možné
u termitišť spatřit i ježuru australskou
9. den návštěva Billabong Koala Parku, kde kromě koalů uvidíme zoologic−
kou zahradu australských zvířat, přesun na sever po silnici Pacific Highway
z Port Macquarie, které obklopují eukalyptové lesy s nejhojnějším výsky−
tem medvídků koalů do turist. letoviska Coffs Harbour, následuje surfařská
mekka Byron Bay s nejvýchodnějším mysem Austrálie Cape Byron − mořský
NP, návštěva Nimbinu − malé hippies městečko v oblasti Nové Anglie, kde se
jakoby zastavil čas v 60. letech
10. den prohlídka pobřežního NP Mount Warning − Gondwanské deštné
pralesy Austrálie (UNESCO), výstup pralesem na sopečný vrchol Mount
Warning s úžasnými výhledy na oceán a sopečné vrcholy v okolních NP
Lamington a Border Ranges, večer možnost koupání v idylické skalní pro−
hlubni s vodopádem a obklopené pralesem
11. den pobyt na plážích Zlatého pobřeží (Gold Coast), přejezd do Brisbane
− prohlídka hl. města Queenslandu, Queen Street Mall, parky, přejezd zpět
na pobřeží, do přístavního města Hervey Bay
12. den plavba na Fraser Island (UNESCO) − největší písečný ostrov světa,
jež téměř celý pokrývá NP Great Sandy, jízda terénním vozem, koupání
v křišťálově čistém pralesním jezeře Lake McKenzie, jízda po Seventy−Five
Mile Brach (75mílové pláži) podél Tichého oceánu, možnost spatřit divoké
psy dingo nebo varany
13.−15. den přejezd k Velkému barierovému útesu, relaxace na pobřeží nebo
fakult. celodenní plavba po atolech Velkého bariérového útesu (UNESCO)
a kolem ostrovů Whitsundays (NP Whitsunday Islands) s bělostnými pí−

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy vč. místních letů Cairns−Alice Springs
a Ayers Rock−Melbourne (limit 35 000 Kč), místní dopravu (klimat. mikro−
bus, terénní auto na Fraserově ostrově), ubytování (24x motely, hotely, hos−
tely, bungalovy − čtyřlůžkové pokoje většinou s příslušenstvím), průvodce,
inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: vízum (500 Kč)

Fraser

Brisbane

Sydney

Olgas
Alice Springs

NP Kosciuszko

Melbourne
NP Otway

Canberra

Velký bariérový útes

Cairns

Ayers Rock

AUSTRÁLIE
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NOVÝ ZÉLAND 7. den vulkanická oblast Rotorua − centrum maorské kultury, Bath house (mu−
zeum), Polynesian Spa, Ohinemutu − maorská osada s kostelíkem na břehu
jezera Rotorua, termální rezervace Whakarewarewa − maorská vesnice se sně−
movním domem (marae), hřbitov, vystoupení maorské taneční skupiny, gej−
zír Pohutu, termální oblast Waiotapu − túra oblastí gejzírů, barevných horkých
jezer (Champagne Pool), pramenů, aj., vodopády Huka, jízda okolo krátero−
vého jezera Taupo
8. den NP Tongariro (UNESCO) − trek v oblasti sopek, jezer a pouští, přechod
Tongariro Crossing Track (Mangatepopo Hut − Mangatepopo Saddle − Red
Crater − Emerald Lakes − Ketatahi Hut)
9. den přejezd do hl. města Wellingtonu − Národní muzeum Te Papa, lanov−
kou na vyhlídku, botanická zahrada, parlamentní budovy, Beehive (včelín), ka−
tedrála sv. Pavla
10. den trajektem přes Cookovu úžinu na jižní ostrov do Pictonu − loď Edwin
Fox, fjordy Marlborough Sounds, městečko Nelson se zajímavým kostelem
a botanickou zahradou
11. den průjezd divokým kaňonem Buller, vycházka po nejdelším visutém mostu
NZ Swing Bridge, Cape Foulwind − scénické pobřeží, útesy, maják, tulení kolo−
nie, 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, vycházkový okruh okolo „zrcadlového jezera“ Matheson
13. den krátká túra k ledovci Fox, vyhlídka Knight’s Point, vodopád Fantail
Creek, průsmyk Haast (563 m), vyhlídková silnice mezi jezery Wanaka a Ha−
wea, „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 adrenalinová vyjížďka jet−boatem (tryskový člun)
Skippers kaňonem po řece Shotover, okolo jezera Wakatipu do Glenorchy
− místo natáčení Pána prstenů a východisko světoznámých túr, podvečerní
Queenstown − lanovkou nebo pěšky na vyhlídku Bob’s Peak (446 m)
15. den Queenstown − jedno z nejkrásnějších měst Nového Zélandu, túra
v okolí nebo vyjížďka historickým parníkem Earnslaw po jezeře Wakatipu, pře−
jezd do Te Anau − vycházka po břehu jezera
16. den po Milford Road ke fjordu Milford Sound − přírodní div světa, neza−
pomenutelná plavba lodí mezi skalami a vodopády, monumentální Mitre Peak
(1692 m), tulení kolonie, podvodní observatoř, Bowen Falls, cestou zpět za−
stávky − Homer tunel, koryto Chasm, Mirror Lakes, podvečer u jezera v Te Anau

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

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

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 − scé−
nické pobřeží, kolonie tučňáků žlutookých
18. den Dunedin − náměstí Octagon, katedrála sv. Pavla, nádražní budova s mo−
zaikou, univerzita, nejpříkřejší silnice světa Baldwin St., poloostrov Otaga −
zahrada Glenfalloch, zámek Larnach, Taiaroa Head s kolonií albatrosů, ta−
jemné 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 (nej−
delší ledovec NZ, 27 km), jezero Tekapo a kostelík Dobrého pastýře
20. den Christchurch − anglikánská architektura (dosti zničeno po nedávném
zemětřesení, náhradně budované kontejnerové městečko, muzeum Antarktidy
21.−22. den odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 32 000 Kč), dopravu (minivan, trajekt
mezi ostrovy), 19x ubytování (čtyř/dvoulůžkové chatky a apartmány, cca polovi−
na 4l/polovina 2l pokoje), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Příplatek: ubytování po celou dobu zájezdu ve dvoulůžkových pokojích
(9 900 Kč/os.)
Cena nezahrnuje: odletovou taxu (25 NZD)

Coromandel
Auckland

Paihia

NP Tongariro

WellingtonPicton
Westport

Milford
Sound

NOVÝ ZÉLAND

Slope Point

Queens
town Dunedin

Mt. CookChristchurch

Rotorua

941 11.11.−2.12. 22 dní 84 990 Kč
942 20.1.−10.2.2018 22 dní 84 990 Kč
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Neznámou MIKRONÉSIÍ (Palau, Yap, Guam)
na řece při cestě k vodopádům, stará japonská železnice a rozpadávající
se lokomotiva, odpoledne koupání
7.−8. den dvoudenní volno možno využít podle svých představ − šnorchlo−
vací výlet do jižní části Rock Islands (zvláště druhá šnorchlovací zastávka
Big Drop Off − hrana hlubokého útesu s množstvím ryb všech druhů a barev,
na první zastávce město obřích ústřic), obědové barbecue na ostrově Carp
Island, nádherný výlet, ostrov Peleliu pro přátele vojenské historie (dějiště
jedné z nejkrvavějších bitev v Pacifiku), uvidíte několik amerických i japon−
ských tanků, japonské úkryty i jejich velitelství, americké i japonské památ−
níky, vystoupíte na nejvyšší místo ostrova, projdete se po nyní krásné pláži
Orange Beach, kde invaze začala, navštívíte místo amerického hřbitova
i ostrovní muzeum nebo odpočinek v Kororu, jízda na mořském kajaku, atd.
9. den noční přelet na ostrov Yap (Mikronésie), Colonia − hl. město ostro−
va, muzeum pod širým nebem, půlhodinový výstup na nejvyšší horu s vý−
hledy na lagunu, první stará kamenná cesta, guvernérův dům, pěšky do ves−
nice Balabat − nádherná ulice obřích kamenných mincí, shromažďovací domy,
terasy, kamenná cesta
10.−11. den výlet lodí po laguně i za její hranice, šnorchlování v místě, kde
se o mělké dno moře čistí obrovské manty, žraloky uvidíme téměř jistě
a závěrečné šnorchlování uvnitř laguny bude klasické s korály a barevnými
rybkami, další výlet nás zavede do jižní části ostrova − uvidíme sestřelená
letadla, ale hlavně další sbírky obřích kamenných mincí, půvabné tradiční
dřevěné setkávací domy, staré kamenné cesty, volný čas pro ty, kteří chtějí
prozkoumat i severní část ostrova, večer přesun na letiště
12. den Guam − největší ostrov Mikronésie, patřící USA, prohlídka hl. města
Hagatňa − Plaza de Espaňa, katedrála − bazilika Dulce Nombre de María,
nejznámější pozůstatek kultury původních Chamorrů − kameny latte, Gu−
vernérův 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 návštěvy
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 španělský most, výstup na poutní horu Jumullong Manglo, pů−
vabná vesnice Umatac s Magellanovým pomníkem a pevností nad zátokou,
největší vodopády Talofofo Falls 
14.−15. den odpočinek na plážích a v teplých vodách zálivu Tumon Bay,
poslední šnorchlování a nákupy, odlet a návrat do ČR
Poznámka: zájezd je možné prodloužit o 3−4 dny a navštívit nejznámější os−
trovy Severních Marian − Saipan a Tinian (www.karavela.cz)

1.−3. den odlet do Kororu, do státu Palau − prohlídka města, návštěva Ná−
rodního muzea, ukázka tradičního domu „bai“, Episonovo muzeum − nej−
větší sbírka tradičního palauského umění, skromné, ale příjemné akvárium
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 zelenou džunglí, ostrovy jsou domovem slanovodních krokodýlů,
ledňáčků, volavek či kaloňů, nezapomenutelné šnorchlování v unikátním Jel−
lyfish Lake plném žlutých nežahavých medúz, Milky Way − můžete se celí
pomazat absolutně jemným bílým pískovým blátem a pak ho zase splách−
nout, šnorchlovací zastávky, bohatý korálový svět

Yap

Guam

Palau

Kdo by neznal více než 35 let starou knihu Miroslava Stingla − Neznámou
Mikronésií. Neznámou ale pro nás zůstává stále. Nabízíme Vám tedy, abyste
ji s námi poznali za relativně příznivou cenu. Během zájezdu si užijeme do−
statek nádherných pláží s možností jedinečného šnorchlování, ale všude,
kde to bude možné, budeme podnikat krátké poznávací výlety a také se se−
známíme 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 lagu−
nou. Na závěr poznáme největší z mikronéských ostrovů − Guam, patřící USA.

5. den výlet autem na ostrově Babeldaob − největší na Palau a druhý největ−
ší v Mikronésii, projedeme celé východní pobřeží a bude nás zajímat histo−
rický odkaz Palauanů, navštívíme dva tradiční domy „bai“, uvidíme dvě
válečné kanoe, záhadný kámen Stone Face − kamenná tvář, připomínající
sochy na Velikonočním ostrově, tajemné archeolog. naleziště Badrulchau
s 37 kamennými monolity neznámého původu a účelu (některé až 5 tun
těžké), kamenná rakev ve vesnici Ollei
6. den dopoledne věnujeme východní straně ostrova Babeldaob, půvabné
vodopády Ngatpang − přechod řeky nad vodopády a vodní masáž pod nimi,
největší vodopády Mikronésie − Ngardmau, koupel v přírodním bazénku

Cena zahrnuje: letenky a let. taxy vč. místních letů Palau−Yap a Yap−Guam
(limit 37 000 Kč), místní dopravu (taxi, auta, lodě), ubytování (12x hotely
či apartmány − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), lodní výlet na Rock
Islands, pronájem aut (dvoudenní v Kororu, denní na Yapu, dvoudenní
na Guamu), průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: povolení vstupu na území USA (Guam) − ESTA (450 Kč),
odletové taxy

951 11.3.−25.3. 15 dní 88 990 Kč
952 10.3.−24.3.2018 15 dní 88 990 Kč



68

OC
EÁ

N
IE

 I 
Po

zn
áv

ac
í I

 E
xo

tik
a

w
w

w
.k

ar
av

el
a.

cz

POLYNÉSIE (Samoa)−MELANÉSIE (Fidži)

961 3.9.−24.9. 22 dní 110 990 Kč

Fagaloa Bay a Uafoto, na závěr slavné bílé pláže Lalomanu, nocleh v uni−
kátních otevřených bungalovech nazývané „fale”, přímo na pláži s výhledem
na oceán, v případě zájmu a v závislosti na dnu Fiafia Night − vystoupení
polynéských tanečníků s ukázky tradičních tanců Fa’ataupati (slap dance)
mající společné kořeny s válečným tancem Haka novozélandských Maorů
8. den druhý den dlouhá bílá pláž Faofao, div přírody − vodní příkop To
Sua u vesnice Lotofaga, menší kaskádovité vodopády Togitogiga, odpo−
činek na pláži Matareva
9. den příjezd zpět do města Apia, odjezd do přístavu Mulifanua a poté
lodním trajektem na vulkanický ostrov Savai‘i do přístavu Salelologa, pro−
najatým autem do vesničky Manase
10. den výlet autem kolem ostrova − lávové pole, černá vulkanická pláž
Nuu, procházka v korunách stromů, návštěva mysu Cape Mulinu, což byl
donedávna nejzápadnější kout na zeměkouli, jedna z nejbělejších pláží Lano,
vodní gejzíry Taga Blowholes, možnost koupání u vodopádů Mu Pagao
a Afu Au
11.−12. den volný den, odpočinek na pláži, vodní sporty, návrat zpět
do města Apia, dle času cestou plavání a šnorchlování v Palolo Deep Ma−
rine Reserve
13. den návrat na Fidži, návštěva horkých pramenů a bahenních lázní v Sa−
beto − možnost masáží, volný čas
14. den cesta místním autobusem přes působivou jižní část hlavního
ostrova Viti Levu do hlavního a největšího města jižního Pacifiku − Suvy,
prohlídka města, popřípadě návštěva zápasu v ragby
15. den ranní prohlídka starých a moderních částí města Suva, procházka
na nábřeží, dle času prezidentský palác a Fiji Museum v zahradách Thurston
Gardens, autobusem a lodním trajektem na ostrov Ovalau, návrat do brit−
ských koloniálních dob 19. stol., autentický šarm a atmosféra městečka Le−
vuka, nádherná příroda a venkovské prostředí zeleného a bujného ostrova
odolávajícího jakýmkoli velkým zásahům investorů a turistů
16. den projížďka na kolech kolem ostrova v poklidném tempu, podél po−
břeží a pláží, kaple Bishop’s tomb na malebném místě nad oceánem, ves−
ničky Vatukalo a Cawaci, škola St. John‘s College, seznámení s místními

1.−3. den odlet do Nadi na fidžijský ostrov Viti Levu, možnost nákupů, pro−
hlídky města, tržnice a hinduistického chrámu Sri Siva.
4. den návštěva a prohlídka nejstarší vesnice na ostrově Viseisei, seznáme−
ní s místními obyvateli, poté přesun do nedalekého First landing spot, místa
připlutí prvních melanéských osadníků, a následně výjezd do tradiční vesničky
Abaca nacházející se v scénickém kopcovitém prostředí NP Koroyanitu, po cestě
se zastavíme na několika vyhlídkách, zpět do Nadi
5. den odlet z Fidži a přílet do ostrovního státu Samoa, hl. město Apia − pro−
hlídka města, místní tržnice, kostel, nábřeží, případně Muzeum Samoa
6. den výlet unikátním, vyzdobeným autobusem k rezidenci spisovatele
R. L. Stevensona Villa Vailima, nacházející se v tropických zahradách neda−
leko hl. města, výstup na vrcholek Mt. Vaea (475 m) k jeho hrobce, překrásné
výhledy do okolí, osvěžení u přírodních vodních skluzavek Sliding Rocks
7. den dvoudenní výlet kolem ostrova Upolu − přírodní jezírko Piula Cave
Pool, vodopády Falefa a Fuipisia, případně nezapomenutelný region zálivu

přátelskými obyvateli, možnost ochutnání místního tradičního nápoje kava,
večerní posezení ve staré restauraci Levuka Club nebo volitelně pozvánka
na tradiční fidžijskou večeři připravující se v ‚podzemní troubě‘ (Lovo meal)
17. den pěší expedice džunglí ostrova spojená s koupáním v malých jezírkách,
panoramatické výhledy, možnost pozorování papoušků Kula a místních dravců −
sokolů Fiji Hawk, případně spících netopýrů Fruit Bat, výstup 199 schodů
k Mission Hill čnící nad městem Levuka s hezkými výhledy na město a oceán
18. den přesun lodí na malý korálový ostrov Caqalai s pravou tropickou
a exotickou atmosférou, možnost výuky tradičních melanéských řemesel
19. den pobyt na ostrově Caqalai − koupání, šnorchlování, vyjížďka na lodi ko−
lem ostrova, možná i při zpěvu fidžijské kytary a písní, možnost přátelského
utkání ve volejbale s místními osadníky
20. den přesun lodí na hlavní ostrov Viti Levu a poté autem po malebné, severní
části hlavního ostrova přes města Rakiraki a Lautoka zpět do Nadi
21.−22. den odlet a návrat zpět do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy Praha−Nadi−Praha + místní letenky Nadi−
Apia−Nadi vč. tax (limit 46 000 Kč), místní dopravu (taxi, autobus, minivan,
loď, trajekt), ubytování (18x dvoulůžkové pokoje v hotelech, bungalovech, tra−
diční bure na Fidži a fale na Samoe na pláži (některé se společnými sociálními
zařízeními), pronájem auta vč. paliva a výlety na ostrovech Upolu a Savai’i
(4 dny), pronájem jízdních kol (1 den), výlet lodí kolem ostrova Caqalai,
stravování (snídaně ve městě Apia, snídaně a večeře ve vesnicích Lalomanu,
Matareva a Manase, stravování na ostrově Caqalai), českého průvodce, místní
průvodce na ostrově  Ovalau,  inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje: odletovou taxu z Apie (10 USD)

Obě země se nachází v centru jižního Pacifiku a jsou synonymem exotických
dálek. Po příletu na Fidži se zastavíme v nejstarší vesnici − Viseisei. Poté
navštívíme vnitřní hornatou část hlavního ostrova Viti Levu, vesnici Abaca.
Odlétneme na Samou, kde jako prostředky veřejné dopravy slouží unikátně
vyzdobené autobusy. V hlavním městě Apia navštívíme rezidenci spisova−
tele R. L. Stevensona, jeho hrob na Mt. Vaea a přírodní, vodní skluzavky
Sliding Rocks. Na ostrovech Upolu a Savai’i si pronajmeme automobil
a zajedeme do málo známého regionu Uafato − k zálivu Fagaloa Bay. Zasta−
víme se na jedněch z nejkrásnějších pláží, u vodopádů, přírodních jezírek
a vodních gejzírů. Zajedeme k nejzápadnějšímu cípu Samoi, které bylo ještě
donedávna nejzápadnějším bodem na celé zeměkouli. Po návratu na Fidži
shlédneme největší město jižního Pacifiku − Suvu, ostrov Ovalau s hlavním
městem Levuka, vydáme se pěšky doprostřed ostrova. Můžeme vyzkoušet
tradiční alkoholický nápoj kava, či jídlo Lovo meal. Korálový ostrov Caqalai
nabízí bílé písčité pláže, kokosové palmy, modré laguny a soukromí.

Nadi
Ovalau

Apia

FIDŽI

SAMOA
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FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE (Tahiti)

971 16.11.−1.12. 16 dní 119 990 Kč

Exotika na druhé straně zeměkoule. Pojeďte s námi navštívit jeden z cesto−
vatelských 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.

9.−10. den odlet na ostrov Bora Bora − plavba katamaránem z letiště
(Motu Mute) přes lagunu na pobřeží ostrova, hl. vesnice Vaitape − památ−
ník Alainu Gerbaultovi (první jachtař, který překonal bez zastávky Atlan−
tik, 1923), kostelík, náměstí s fotbalovým hřištěm, okruh kolem ostrova
Bora Bora (32 km), nejkrásnější pláže Matira, výstup k baterii pobřežních
obranných děl ze II. světové války, Anau − jedna z nejstarších osad na Bora
Bora, marae Fare−Opu a Taianapa, možnost výstupu přes sady, kašta−
nové háje na vrchol Pahia (649 m) − nádherná vyhlídka na Společenské
ostrovy
11.−12. den přelet na ostrov Maupiti − jediný ostrov odolávající výstav−
bě hotelových komplexů, pěšky nebo na kole okolo ostrova (10 km),
údolí Haranaie s petroglyfy, možnost výstupu na Mt. Hotu Paraoa (250 m),
pláž Tereia s mělkou lagunou, marae Vaiahu, letecký návrat na ostrov Ta−
hiti
13. den okruh po ostrově Tahiti Nui − hrobka krále Pomara V., zátoka Mata−
vai (poprvé zde přistála loď Dolphin pod vedením kpt. Wallise r. 1767, poz−
ději Bligh, Cook), mys Point Vénus s majákem, mořské gejzíry (blow ho−
les), nádherné vodopády Faarumai, Arahoho, Papeari − botanická zahrada
s galapážskými želvami, muzeum P. Gauguina (v případě otevření), jeskyně
Maraa, rekonstr. marae Arahurahu s tiki
14.−16. den odlet z Papeete a návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku a let. taxy (limit 40 000 Kč), místní dopravu (bus, truck,
minivan, taxi, loď), místní lety Moorea−Huahine, Huahine−Raiatea, Raiatea−Bora−
Bora, Bora Bora−Maupiti a Maupiti−Tahiti vč. tax (limit 11 500 Kč), plavbu lodí
na Mooreu, výlet na lagunu s krmením žraloků, plaváním s rejnoky a šnorchlo−
váním na ostrově Moorea, ubytování (12x turist. hotely, penziony, chatky, bun−
galovy − dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), průvodce, inform. materiály,
cestovní pojištění, tričko (dle zájmu možnost variantně pronájem kol na ostro−
vech Moorea, Huahine, Bora Bora, Maupiti)
Cena nezahrnuje: povolení vstupu do USA − ESTA (450 Kč)

TAHITI

Maupiti

Bora Bora

Raiatea

Huahine

Moorea Papeete

1.−2. den odlet z ČR, přílet do Papeete − hl. město Tahiti i celé Franc. Poly−
nésie, nám. Toata (korálový stůl) − divadlo pod širým nebem, evangel. kos−
tel, Muzeum Tahiti, park Bougainville, parlament, prezidentský palác, cent−
rum Vaima, katedrála, tržnice Marché se stánky s ovocem, rybami, Place
Vaiete s rychlým občerstvením (roulottes)
3. den lodí přes Měsíční moře na ostrov Moorea − přístav Vaiare, Afareaitu,
vodopády, marae Umarea, vesnice Maharepa, Cookova zátoka, Paopao, zá−
toka Opunohu, Papetoai − osmiboký kostel, údolí Opunohu, vyhlídka Belvé−
dére, marae Titiroa a Afareaito, plantáže (ananas, vanilka, mangovníky, ká−
vovníky, kakaovníky, taro)
4. den túra Vaiare−Paopao, výlet do laguny − krmení žraloků a plavání s rej−
noky, možnost návštěvy polynéské vesnice Tiki (kulturní centrum)
5.−6. den přelet na ostrov Huahine, Fare, Maeva − největší komplex marae
na Společenských ostrovech u jezera Fauna Nui, výstup k marae Tefano
s mohutným banyánem, ev. až na vrchol kopce Matareia − výhled na lagunu
a korálový útes, lov ryb do kamenných pastí v průlivu, Faie − tůň s posvát−
nými modrookými úhoři, perlová farma na laguně, vyhlídka Belvédére s po−
hledy na zátoky Maroe a Bourayne, případně zemědělská farma Eden Parc,
ev. krásné opuštěné pláže na menším ostrovu Huahine Iti, marae Anini, dále
fakult. možnost výletu motorovou lodí − azurová laguna a opuštěné bílé
pláže
7.−8. den odlet na ostrov Raiatea, Uturoa − druhé největší město ve Franc.
Polynésii, okruh okolo ostrova, zátoka Faaroa, Opoa, marae Taputapuatea −
nejvýznamnější marae v celé Franc. Polynésii, vyhlídka Belvédére, vodo−
pády, možnost výšlapu za vzácnou květinou tiare apetahi
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CK Karavela s. r. o. Zastoupená provizním prodejcem

Zákazník

jméno a příjmení, titul

rod. číslo pas č.

kontaktní adresa

trvalé bydliště

PSČ

PSČ

tel. domů

tel. zam.

mobil

e−mail

spolucestující
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a

zájezd

termín kód

sleva − dle bodu    a)    b)    c)    d)    e)    v Kčzákladní cena

příplatky − vízum

− pojištění storna

− samostatný pokoj

cena celkem

záloha    hotovost    /    převod

doplatek (nejpozději 30 dní před odjezdem)

variab. symbol pro ident. platbytričko − velikost    S    M    L    XL    XXL

poznámka

®

Podpisem smlouvy o zájezdu vstupuje zákazník do smluvního vztahu s CK Karavela s.r.o.
Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou Všeobecné podmínky.

V dne

Podpis CK (prodejce) Podpis zákazníka
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aVšeobecné podmínky · více než 50 dnů před odjezdem 10 % z ceny zájezdu
· mezi 50 až 35 dny před odjezdem 20 % z ceny zájezdu
· mezi 34 až 21 dny před odjezdem 30 % z ceny zájezdu
· mezi 20 až 11 dny před odjezdem 50 % z ceny zájezdu
· mezi 10 až 6 dny před odjezdem 75 % z ceny zájezdu
· méně než 6 dnů před odjezdem a při nedostavení se k odjezdu 100 % ceny zájezdu
U zájezdů, kde přímo vynaložené náklady na zákazníka již přesáhly stanovené odstupné, je
možné tuto částku ještě zvýšit. Zákazník neplatí odstupné v případě, že si za sebe najde včas
odpovídající náhradu. Hradí pouze manipulační poplatek ve výši 300 Kč a případně již vyna−
ložené náklady (např. zaplacené vízum, storno letenky ap.).

7. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy
o zájezdu bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny pořadatelem nebo jinými
dodavateli služeb poskytovaných v rámci zájezdu. Má−li zájezd vadu a vytkl−li ji zákazník bez
zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z kupní ceny ve výši přiměřené rozsahu a tr−
vání vady. Nevytkl−li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, ani do
1 měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala,
nemá právo na slevu z kupní ceny. Pořadatel se může odpovědnosti za škodu způsobenou od−
stoupením od cestovní smlouvy před zahájením zájezdu zprostit jen tehdy, prokáže−li, že ke
zrušení zájezdu došlo z důvodu nízkého počtu účastníků nebo v důsledku mimořádné nepředví−
datelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli pořadatele. Pořadatel se může odpo−
vědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže−li, že
tuto škodu nezavinil on ani jiní dodavatelé služeb poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla
způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto
skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla mimořádnou nepředvídatelnou a nepřeko−
natelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí. Ve výše uve−
dených případech je pořadatel povinen poskytnout zákazníkovi v nesnázích neprodleně pomoc.
Nepředvídatelnou a nepřekonatelnou událostí je např. občanská válka, válka mezi státy, revolu−
ce, teroristický útok, ozbrojená loupež, 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 pořadatel nehradí. Pořada−
tel také neručí za majetek zákazníků v případě jeho poškození, ztráty či krádeže nebo loupeže.

8. Porušení smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu pořadatel neposkytne zákazníkovi služby nebo jejich podstat−
nou část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby nebo jejich podstatnou část ne−
bude moci řádně a včas poskytnout, je povinen provést bez zbytečného odkladu taková
opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než
prostřednictvím služeb nižší kvality, než uvedené v smlouvě o zájezdu, je pořadatel povinen
vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

9. Cestovní pojištění
V cenách většiny zájezdů pořadatele je zahrnuto cestovní pojištění. Toto pojištění je nově
poskytováno na základě smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnou (produkt TURISTA). Pojiš−
tění zahrnuje: léčebné výlohy v zahraničí, kryjící náklady až do výše 6 000 000 Kč (Svět), ev.
3 000 000 Kč (Evropa), úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění zavazadel
(Svět – 50 000 Kč, Evropa – 20 000 Kč). Nově klienti nad 70 let věku mají pojištění bez příplatku.
Možné pojištění stornopoplatků do výše 100 000 Kč (Svět, poplatek 650 Kč) a do výše 15 000 Kč
(Evropa, poplatek 120 Kč). U storna (Svět) je dále pojištěna právní ochrana (20 000 Kč), nevyu−
žitá dovolená (15 000 Kč) a přerušená cesta (20 000 Kč). V případě storna je plnění pojišťovnou
ve výši 80 %. Při likvidaci pojistné události je v přímém vztahu k zákazníkovi pojišťovna. Pořada−
tel tímto výslovně upozorňuje na skutečnost, že zmíněné pojištění nekryje sportovní činnost.
Pořadatel doporučuje připojištění u náročné vysokohorské turistiky, trekingu.

10. Letecké zájezdy
Celková cena leteckého zájezdu obsahuje mezinárodní letenku, letištní taxy, místní dopravu,
dle potřeby místní lety, ubytování, služby průvodce, cestovní pojištění (ne vždy u náročné
VHT) a případně další vyjmenované služby. Víza nejsou většinou v ceně zájezdu. U mnoha
destinací se víza vyřizují přímo na letišti či na hranici. Tam, kde je nutné vyřídit víza do−
předu, informuje pořadatel o této situaci zákazníka. Zákazník si může víza vyřídit sám nebo je
zajistí na požádání pořadatel. O výši poplatků informuje pořadatel své zákazníky. Odletové taxy,
které se hradí na některých letištích při odletu si zákazník hradí sám. Při uzavírání smlouvy je
zákazník seznámen s celkovou cenou zájezdu. Odlety mohou být i z jiného letiště než Praha
(Mnichov, Vídeň ap.). V tomto případě pořadatel zajišťuje návaznou dopravu mikrobusem, auto−
busovou linkou nebo vlakem. Za tuto dopravu zákazník neplatí. U leteckých zájezdů může dojít
k posunu termínu o několik dní s ohledem na možnosti letecké přepravy. S touto eventualitou je
nutné počítat. Pořadatel o této změně informuje co nejdříve, jak je možné.

11. Závěrečná ustanovení
Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s její obsahem, zejména
s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, podmínkami cestovního po−
jištění jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto
smlouvou povinen uhradit pořadateli. Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a od−
stupné 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 dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace
(např. doklad o očkování). V případě vyřizování cestovních dokladů prostřednictvím pořadatele
poskytnout zákazníci ve stanoveném termínu cestovní pas, ev. další požadované podklady. Při
požadavku zaslání cestovního pasu zpět poštou nese případné riziko ztráty majitel cestovního
pasu. Zákazník je povinen dodržet místo nástupu, které uvedl. Zákazník se zúčastňuje zájezdu,
fakult. výletů, případně sportovního programu (horské a vysokohorské turistiky, trekingu, raf−
tingu a cykloturistiky) na vlastní zodpovědnost, a to i v případě, že jsou na zájezdu přítomni
sportovní instruktoři. Zákazník je povinen dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruk−
torů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího
zájezdu o své plánované trase. Ten má právo zákazníkovi tuto plánovanou trasu zakázat v přípa−
dě, že jeho fyzické předpoklady, zkušenosti a vybavení neodpovídají předpokládané náročnosti
trasy. Zákazník je povinen předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se jako osoba
mladší 18 let účastní zájezdu bez jeho doprovodu. Účast osob mladších 15 let je podmíněna do−
provodem a dohledem dospělého účastníka v průběhu zájezdu. Vedoucí zájezdu má právo
vyloučit účastníka zájezdu ze sportovního programu či mu zakázat plánovanou trasu, pokud
jeho vybavení, zkušenosti nebo momentální fyzický a psychický stav neodpovídají nároč−
nosti programu. Neúčast na programu z výše uvedených důvodů se nepovažuje za porušení
smlouvy ze strany pořadatele. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu
se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů uvede−
ných v této smlouvě, pro potřeby pořadatele a to výhradně za účelem zasílání nabídek pořa−
datele zákazníkovi. Dále souhlasí s ev. uvedením skupinového fota v propagačních materi−
álech (katalog, www aj.) pořadatele Termín „katalog“ zahrnuje veškerý písemný nabídkový
materiál pořadatele, který byl klientovi prokazatelně předán.

Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi Cestovní kanceláří Karavela (dále jen „pořadatel“) a zá−
kazníkem. Smlouva může být uzavřena přímo s pořadatelem (touroperátorem) nebo pro−
střednictvím jejího obchodního zástupce (prodejce). Pořadatel se zavazuje, že zákazníkovi
poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu.

1. Podmínky realizace zájezdu
Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Pořadatel je povi−
nen informovat zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákaz−
níků nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Realizace zájezdů je podmíněna minimálním
počtem zákazníků následovně: letecké zájezdy 7−8.

2. Cena zájezdu
Cena zájezdu je smluvní cenou mezi zákazníkem a pořadatelem a zahrnuje vždy vyjmenova−
né položky v katalogu (ev. nabídkovém listu) pořadatele. Zálohu ve výši minimálně 30 %
z ceny zájezdu je třeba uhradit při uzavření smlouvy o zájezdu, doplatek pak nejpozději
30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb. Bez úplného zaplacení nemá zá−
kazník nárok na poskytnutí služeb. Maximální výše zálohy je většinou 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). V případě uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů
před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové
ceny zájezdu.

3. Povinnosti pořadatele při uzavření smlouvy o zájezdu
Pořadatel předkládá zákazníkovi tento návrh smlouvy a po jeho vyplnění obdrží každá ze smluv−
ních stran po jednom exempláři se stejnou platností. Zákazník svým podpisem smlouvy
o zájezdu stvrzuje, že se seznámil s údaji v katalogu (nabídkovém listu), se způsobem uplat−
nění svých nároků plynoucích z porušení právní povinnosti pořadatele a s bezpečnostní
situací v oblastech, kam je zájezd pořádán. Spolu se smlouvou o zájezdu pořadatel taktéž zá−
kazníkovi vydá doklad o svém pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel je povinen
nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné
informace (pokyny k zájezdu) o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité
a které jsou pořadateli známy. Je−li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zaháje−
ním zájezdu, musí pořadatel svoji povinnost splnit již při uzavření smlouvy o zájezdu.

4. Změna podmínek smlouvy o zájezdu
Je−li pořadatel nucen z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy,
může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Pokud zákazník do 5 dnů od doru−
čení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou
souhlasí. Pořadatel je oprávněn provést účelné programové změny, zejména z důvodů bez−
pečnostních, organizačních či klimatických (např. jiná časová posloupnost navštívených
míst, změna trasy z časových důvodů). Tyto programové změny činí pořadatel zásadně
s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí
být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Tyto
změny oznamuje pořadatel zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto
případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny
podstatné (významná úprava programu či trasy zájezdu, týkající se více než 20 % doby jeho
trvání). Pořadatel je oprávněn jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu. Cena zájezdu
uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před
zahájením zájezdu. Cenu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení, ceny za dopravu
včetně cen pohonných 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 2017: 1 EURO = 27 Kč, 1 USD = 24 Kč), pokud k této
změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení
ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu, jinak pořa−
dateli 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 zá−
jezdu může zákazník písemně oznámit pořadateli, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná
osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená
stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uza−
vřenou smlouvou o zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně zodpovídají za za−
placení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle smlouvy, popřípadě nákladů
spojených s překnihováním.

5. Odstoupení od smlouvy o zájezdu
a) ze strany pořadatele
Pořadatel může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit jen z důvodu zrušení
zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem. Odstoupí−li pořadatel
od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník
povinen zaplatit pořadateli níže stanovené odstupné a pořadatel je povinen vrátit zákazníko−
vi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu. Od−
stoupil−li zákazník od smlouvy z důvodu, že nesouhlasí se změnou smlouvy dle čl. 4, nebo
zrušil −li pořadatel zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne
pořadatel zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně
ujednáno, může−li pořadatel takový zájezd nabídnout, nebo vrácení již uhrazené částky. Zru−
ší−li pořadatel zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, je povinen uhradit
zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. Pořadatel se může zprostit odpovědnosti
za škodu a povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže−li, že ke zrušení zájezdu došlo
v souladu s ustanovením o nedosažení minimálního počtu osob potřebných pro jeho reali−
zaci nebo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezá−
visle na jeho vůli. Realizace zájezdů je podmíněna minimálním počtem zákazníků dle článku
1 této smlouvy.
b) ze strany zákazníka
Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek stanovených touto smlouvou.
Odstoupí−li zákazník od smlouvy svévolně, je zákazník povinen zaplatit pořadateli níže stano−
vené odstupné a pořadatel je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu
ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu. Informace o odstoupení od smlouvy ze strany
zákazníka musí být podána v písemné podobě.
Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o zájezdu z důvodu obav z nenadálých situací v oblas−
ti, kam je zájezd pořádán, např. ojedinělých ozbrojených loupeží, teroristických útoků, do−
pravních nehod atd., je povinen hradit odstupné dle čl. 6, pokud pořadatel zájezd sám ne−
zruší.

6. Odstupné
V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit pořadateli od−
stupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti, která zakládá povin−
nost k jeho úhradě do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného při od−
stoupení od smlouvy činí:
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