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Nechcete platit celou zálohu najednou? 
Kupte si zájezd do 28. 2. 2017 se sníženou zálohou 30%  
Při zakoupení zájezdu z tohoto katalogu (platí pro zájezdy
publikované na str. 8 až 197) do 28. 2. 2017 nabízíme možnost
úhrady snížené zálohy ve výši 30 % ceny zájezdu. Ustanovení
Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře Čedok a.s.
o splatnosti ceny zájezdu nejsou touto nabídkou dotčena. 

Zájezdy po Evropě, Středomoří, do Egypta a Izraele
(str. 8-197)                                                       Club   Ostatní
                                                                        Čedok  klienti
Slevy za včasný nákup                                   
• uzavření smlouvy do 28. 2. 2017                        5 %   4 %
Trvalé slevy od 1. 3. 2017                               
• uzavření smlouvy 50 a více dní 

před odletem/odjezdem                                      
3 %   2 %

• Nákupem zájezdu se rozumí uzavření smlouvy o zájezdu.
• Slevy za včasný nákup a Trvalé slevy se poskytují k zájezdům

s nástupním termínem 1. 5. 2017 a později. 

Zájezdy do Exotiky
(str. 198-222)                                                   Club   Ostatní
                                                                        Čedok  klienti
Slevy za včasný nákup                                   
• uzavření smlouvy do 28. 2. 2017                        8 %   6 %
Trvalé slevy od 1. 3. 2017                               
• uzavření smlouvy 50 a více dní před odletem  4 %   2 %
• Nákupem zájezdu se rozumí uzavření smlouvy o zájezdu.
• Slevy za včasný nákup a Trvalé slevy se poskytují k zájezdům

s nástupním termínem 1.5.2017 a později.

Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty, kteří jsou držiteli
členské karty Clubu Čedok a jejich doprovod v rámci jedné smlouvy
a ubytovací jednotky (pokoj či apartmán). 
Slevy za včasný nákup a trvalé slevy poskytujeme procentní
sazbou ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na fakultativní
příplatky).  Slevy nelze navzájem sčítat, ani je sčítat s jinými slevami
(použít současně). 

Při nákupu vybraných leteckých a autokarových zájezdů si zákazníci
mohou objednat zpáteční jízdenku 2. třídy na trase Ostrava -
Olomouc - Praha a zpět včetně přípoje na letiště V. Havla Praha na
vlak Pendolino a další typy spojů ČD za cenu od 690,- Kč - aktuální
cenu sdělí prodejce dle momentální disponibilní kapacity v dané třídě.
Čedok nenese odpovědnost za případná zpoždění či jiné nedostatky
vlakové dopravy a vyhrazuje si právo zrušit tuto službu v průběhu sezóny.

Více informací u prodejce.

Nepřehlédněte naši jedinečnou nabídku:
dopravu Pendolinem

za zvýhodněnou cenu již od 690 Kč 
Komfortní a rychlé cestování vlakem Pendolino z Ostravy
a Olomouce k odletům a odjezdům vybraných zájezdů z Prahy

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP AŽ 8 %
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Slevy pro velkoodběratele až 11%
Tato níže specifikovaná sleva je určena zákazníkům, kteří na základě
jednorázové objednávky odeberou z tohoto katalogu zájezdy za
níže uvedenou minimální celkovou cenu. Slevu poskytneme formou
přímé srážky z ceny zájezdu nebo poskytneme volná místa
v objednaných zájezdech v odpovídající hodnotě, případně
poskytneme kombinaci obou výhod.
- při odběru zájezdů v ceně nad 300 000,- Kč +1 % nad aktuální slevu

za včasný nákup
- při odběru zájezdů v ceně nad 500 000,- Kč +2 % nad aktuální slevu

za včasný nákup
- při odběru zájezdů v ceně nad 800 000,- Kč +3 % nad aktuální slevu

za včasný nákup

Tuto slevu není možno kumulovat s jinými slevami, vyjma Slevy za
včasný nákup a Trvalé slevy. Uvedená sleva se vztahuje na nákup
konkrétních míst z tohoto katalogu a neplatí pro nákup
hodnotových poukázek nebo jiné nekonkrétní obchody.

Jedno místo absolutně ZDARMA
a slevy pro skupiny
Vynaložte úsilí a můžete získat svou dovolenou zdarma nebo s
výraznou slevou. Stačí přesvědčit skupinu osob, zakoupit pro ni
zájezd z tohoto katalogu a sleva nebo bezplatné místo v zájezdu
zahrnující shodné služby se skupinou je Vaše.
- při zakoupení zájezdu pro 10 a více platících osob získá 

11. osoba 50% slevu
- při zakoupení zájezdu pro 25 a více platících osob cestuje 

26. osoba ZDARMA
Nebo můžete alternativně využít následující zvýhodnění:
Cestuje-li společně v rámci jedné rezervace
11 - 15 platících osob, poskytujeme +1 % nad aktuální slevu za včasný nákup
16 - 20 platících osob, poskytujeme +2 % nad aktuální slevu za včasný nákup
21 - 35 platících osob, poskytujeme +3 % nad aktuální slevu za včasný nákup

Pro skupiny od 36 osob se zvýhodnění stanovuje individuálně.
Tuto slevu není možno kumulovat s jinými slevami, vyjma Slevy za
včasný nákup a Trvalé slevy.

Poznávací zájezdy 
pro školy, firmy a instituce

Na vyžádání upravíme programy z tohoto  katalogu nebo připravíme
zcela individuální  zájezdy pro školy, firmy, instituce nebo jiné
zájmové skupiny. 
Pro školy rozšíříme zájezdy o tématický prog ram vhodný pro
doplnění výuky. Pedagogický doprovod skupin zdarma.
Pro firmy a instituce do programu doplníme  odborné exkurze,
konference, incentivní hry a firemní večírky nebo připravíme
varianty našich zájezdů s doplněným odborným programem
vhodné pro malé skupiny nebo i pro jednotlivé cestovatele.

Doobsazení pokojů 
druhým cestovatelem

Individuálním cestovatelům nabízíme možnost hledat doobsazení
pokoje druhým cestovatelem a ušetřit tak náklady za příplatek na
jednolůžkový pokoj. Stačí vznést uvedený požadavek při rezervaci
zájezdu. Najdeme-li dalšího individuálního cestovatele se stejným
přáním, ubytujeme Vás společně.

Profesionální služby 
českých průvodců

Kvalita průvodce sehrává na poznávacím zájezdu klíčovou roli.
Proto klademe důraz na výběr zkušených průvodců s organizačními
schopnostmi a velmi dobrými znalostmi reálií cílových zemí.

SLEVY A SLUŽBY
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Osobní informace 
a rezervace 
na 58 našich prodejních místech nebo u
Čedok Partnerů či našich autorizovaných
prodejců. Seznam prodejních míst CK
Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných
prodejců včetně kontaktů naleznete na
závěrečných stránkách tohoto katalogu
nebo na www.cedok.cz. 

Písemné informace 
a rezervace 
Faxem na čísle: 224 212 033 
E-mailem: info@cedok.cz 
Dopisem na adrese: 
Čedok a.s., rezervace zájezdů 
Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43,
130 00 Praha 3

Facebook.com/ck.cedok Instagram.com/ckcedok  #mujcedok

Internetový on-line prodej 
na www.cedok.cz
Vám nabídne vždy aktuální nabídku včetně
cen a dostupných slev a výhod.
Samozřejmostí je pak jednoduchá
rezervace, která Vám umožní nákup Vámi
vybraného zájezdu bez nutnosti návštěvy
na některém z našich prodejních míst.   

Telefonické informace 
a rezervace  
na modré bezplatné lince Čedok 
800 112 112 nebo na 221 447 777.
Telefonní čísla jsou Vám k dispozici 
24 hodin denně.      

REZERVACE 
A PRODEJ
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Věrnostní program Club Čedok je určen našim zákazníkům, 
kteří jsou držiteli karty Club Čedok. Tito zákazníci mohou v rámci
věrnostního programu čerpat nadstandardní slevy.

Při koupi vybraného zahraničního zájezdu každý držitel členské
karty Clubu Čedok může čerpat věrnostní slevu, která je až o 2%
vyšší, než sleva pro všechny další zákazníky.

Nejste ještě členy Clubu Čedok? 
Neváhejte a přidejte se! 
Stačí pouze zakoupit zahraniční zájezd z nabídky cestovní kanceláře
Čedok, vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní slevy můžete
čerpat již při koupi dalšího zájezdu. Výhody pro členy Clubu Čedok
nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zájezdu – klubovou kartu si
rozhodně nezapomeňte vzít i na Vaši dovolenou! Ve vybraných
destinacích jsou pro Vás připraveny atraktivní slevy z cen fakultativních
výletů a různých služeb či nákupů. Podrobné informace a podmínky
týkající se Clubu Čedok získáte na našich internetových stránkách
www.cedok.cz, na bezplatné telefonní lince 800 112 112 či na
kterékoli pobočce cestovní kanceláře Čedok. K čerpání slev je nutno
při koupi zájezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok. 

Staňte se členy Clubu Čedok!
Získejte atraktivní slevy!

SLEVY 
AŽ 8 %
S CLUBEM ČEDOK
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obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb | INFORMACE

Ubytování

Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie
ubytování se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit,
užívá Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení vlastní
stupnici vybavenosti a úrovně poskytovaných služeb.
Stupnice vyjadřuje pouze názor Čedoku na ubytování tak,
jak se jeví z hlediska standardu požadavků středoevrop-
ského cestovatele. Upozorňujeme, že hodnocení ubytování
v apartmánech není totožné s hodnocením ubytování
v hotelu, neboť jde o odlišný typ ubytovacího zařízení.
Například nelze očekávat, že apartmány označené třemi
symboly Čedoku odpovídají svou úrovní stejně označe-
nému hotelu. Poskytované služby v apartmánech jsou
zpravidla na nižší úrovni než v hotelích, což nachází své
vyjádření v cenách zájezdů. Vysvětlení stupnice vybavenosti
a poskytovaných služeb je uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci věnují nákupu ubytovacích kapacit
náležitou péči a stejná péče je následně věnována i úpl-
nosti a přesnosti popisu ubytovacích zařízení v katalogu,
nemůže Čedok ovlivnit některé skutečnosti: 
• ve výjimečném případě, nikoli však vinou naší CK, může

dojít k překnihování ubytovacího zařízení. V takovém pří-
padě Vám bude poskytnuto ubytování shodné či vyšší
kategorie.

• doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo
apartmá je stanovena provozovatelem ubytovacího zaří-
zení tak, aby mohl být proveden řádný úklid. Naší snahou
je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na ubytování na
minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme o zajištění
možnosti odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně
nutnou dobu.. Bohužel, cestovní kancelář nemůže garan-
tovat v každém případě bezprostřední návaznost ubyto-
vání na Váš příjezd a ukončení ubytování na odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním
životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena
zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními
kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný; v takových případech
nemůže naše CK zajistit v ubytovacích zařízeních absolutní
klid.
Ačkoliv se turistické destinace snaží ve většině případů
provádět veškerou údržbu a stavební činnost v ubytova-
cích zařízeních či blízko nich mimo hlavní sezonu, může
přesto v místě pobytu docházet ke stavební či jiné tech-
nické činnosti. Na tuto skutečnost nemá CK Čedok žádný
vliv a nemůže ji nijak ovlivnit. 

• konkrétní klimatické podmínky v různých oblastech jsou
spojeny s existencí rozličné fauny. Neovlivnitelnou nepří-
jemnou skutečností, se kterou se můžete v ubytovacích
zařízeních setkat, je výskyt různých druhů hmyzu a pře-
devším komárů. Přes intenzivní snahy správců ubytova-

cích zařízení nelze vyloučit výskyt hmyzu v pokojích nebo
apartmánech. Problémy mohou nastat i s výskytem hlo-
davců, koček, psů, drobných krabů či dalších živočichů
a je třeba je vždy reklamovat v místě pobytu.

• ve většině hotelů je možné si pronajmout hotelový trezor.
Využijte této možnosti k úschově svých cestovních
dokladů, peněz a cenností. V opačném případě Vám
doporučujeme rozdělit uvedené věci a uschovávat je na
více místech. Předejdete tak případným nepříjemnostem
spojeným se ztrátou všech dokladů a finančních pro-
středků.

• v mnoha případech není tekoucí voda v ubytovacích zaří-
zeních pitná; o kvalitě vody se vždy nejprve informujte
u delegáta nebo u personálu ubytovacího zařízení.
V některých ubytovacích zařízeních, především na ostro-
vech, může být voda tekoucí z vodovodů slaná. Výjimečně
může docházet i k problémům se zásobováním vodou,
zejména teplou.

• koupelny ubytovacích zařízení nižších kategorií často
nejsou vybaveny mýdlem nebo jsou vybaveny mýdlem
v drobném hotelovém balení. Doporučujeme vzít s sebou
vlastní hygienické i toaletní potřeby, při ubytování v apart-
mánech i koupelnové prádlo a hygienické potřeby. V uza-
vřených nevětraných prostorách, jako jsou koupelny,
může dojít vlivem zvýšené vlhkosti k výskytu plísně, a to
i přesto, že je koupelna pravidelně čištěna. Plíseň za kon-
krétních podmínek vznikne ve velmi krátké době. Vliv na
to mají i klimatické podmínky, způsobující vyšší konden-
zaci vnitřní vlhkosti. Proto je třeba v pokojích pravidelně
větrat.

• pokud je ubytovací zařízení vybaveno klimatizací, může
se stát, že bude v činnosti pouze v době vysokých ven-
kovních teplot nebo za příplatek. 

• je-li v popisu vybavení pokoje uvedena varná konvice, je
tento požadavek splněn i kávovarem a naopak. 

• ubytovací zvyklosti v některých zemích se mohou lišit od stan-
dardů v České republice. např. konfigurace koupelen bývá
velmi úsporná a často sprcha není oddělena sprchovým kou-
tem.

• pro některé země jsou typické poměrně malé rozměry
pokojů a úsporné řešení lůžek i formou paland. Některé
pokoje mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem a obytný
prostor pokojů s více přistýlkami může být značně omezený.

• dalším typem řešení lůžek je jejich instalace formou
vysouvacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto
řešení je poskytnout klientovi větší prostorový komfort
při denním pobytu v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se
vztahují i na tato lůžka. 

• přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. rozkládací
lehátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo palanda.

• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo
vícelůžkovém pokoji se účtuje příplatek za jednolůžkový
pokoj.
V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový
pokoj s doplatkem na jednolůžkový pokoj jsou zcela rov-
nocenné a prodávají se za stejnou cenu. Konkrétní při-
dělení příslušného typu pokoje záleží výhradně na
možnostech ubytovacího zařízení. Standardní jednolůž-
kový pokoj je vždy menších rozměrů.

• pokoje, které jsou situovány na mořskou stranu, nemusejí
však mít i výhled na moře. Uvedená charakteristika zna-
mená, že pokoje jsou situovány v té části ubytovacího
objektu, která je orientována směrem k moři. Mezi
mořem a okny pokoje však mohou být překážky, např.
stromy nebo stavby. Moře je někdy z pokoje vidět jen
částečně nebo není vidět vůbec.

• u hotelů mohou být kotviště lodí často v bezprostřední
blízkosti pláže nebo i v její části. 

• v některých zemích může docházet k opakovaným výpad-
kům dodávky elektrického proudu a s tím spojeným
výpadkům klimatizace a zásobování vodou. 

• bazény mohou být dočasně mimo provoz. 
• v některých hotelech (zejména vyšší kategorie) není

dovoleno chodit do hotelové restaurace v plážovém

oblečení či krátkých kalhotách. Doporučujeme formál-
nější oblečení.

• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou
ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat
s pokojem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování
konkrétních ubytovacích kapacit provádí zásadně provo-
zovatelé ubytovacích zařízení.

Stravování

U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech
stravování.
Námi používané pojmy znamenají:
• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka

- káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem 
• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má roz-

sah kontinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo
salámu, popř. vejce

• bufetový způsob stravování – samoobslužný systém
stravování 

• ligh all inclusive zahrnuje snídani (většinou samoob-
služnou), oběd a večeři včetně nápojů s obsluhou nebo
formou bufetového výběru. Je-li uvedeno v popisu
u hotelu, tak i nápoje během dne. 

• all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy
i další občerstvení) včetně nápojů zahrnuto v ceně.
Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví
ubytovací zařízení. Pestrost a četnost stravování odpovídá
kategorii ubytovacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání
stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech
stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec
čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do
pokojů a jejich uvolnění.

V některých případech může být způsob stravování kom-
binovaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou švéd-
ského stolu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato skutečnost je
obvykle v katalogu uvedena. Naše CK nemůže zajistit, ale
ani omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně
dané země.
Kvalita stravování (bohatost a pestrost) je většinou přímo
úměrná kategorii ubytovacího zařízení. Avšak stravovací zvy-
klosti v některých zemích se mohou lišit od našeho způsobu
stravování ve vydatnosti a pestrosti některých denních jídel. 
Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty v ceně
stravování.

Doprava

Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní
kvalita dopravy, věnovali jsme zvýšenou pozornost též
výběru smluvních dopravců. 
Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů
nebo na pravidelných linkách prověřených leteckých spo-
lečností. V důsledku denního vytížení letových tras i techniky
linkovým provozem se charterové lety realizují převážně
v nočních hodinách. V souladu s platnými mezinárodními
předpisy a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovliv-
nit případné změny letecké společnosti, typu letadla, leto-
vého řádu a trasy (včetně mezipřistání). V některých
případech nastávají změny jen několik hodin před odletem.
Délka trvání zájezdu vychází z platného letového řádu
v době zpracování katalogu. Dopravce je oprávněn
v důsledku povětrnostních, technických nebo jiných vlivů
nezávislých na jeho vůli přepravu odložit, zrušit nebo před-
časně ukončit. Váhový limit pro leteckou přepravu zavazadel
je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohybuje se v rozmezí
15 až 20 kg na osobu v ekonomické třídě. Váhový limit pro
daný zájezd Vám sdělí prodejce, případně bude uveden
v cestovních informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků
leteckých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci
zájezdů. 
Autokarovou přepravu zajišťujeme buď vlastními autokary,
nebo dopravními prostředky osvědčených autobusových
společností. Taktéž využíváme nabídky autokarové dopravy

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a naší cestovní kanceláří, stanoví Všeobecné
smluvní podmínky Čedoku a.s., jejichž úplné znění naleznete na závěrečných stránkách tohoto katalogu. Jejich nedílnou součástí jsou
další podmínky upravující obsah našich služeb uvedené v následující informaci. Prostudujte si, prosím, ještě před sepsáním smlouvy
o zájezdu jak Všeobecné smluvní podmínky, tak tyto níže uvedené doplňující informace, aby bylo dosaženo shody mezi naším a Vaším
chápáním rozsahu a obsahu služeb.

*
velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem 
a jednoduchým rozsahem stravování

**
jednoduché ubytování určené pro méně náročné turisty,
s jednoduchým rozsahem stravování

***
běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb

****
kvalitní ubytování, vyšší standard ubytovacích a stravovacích
služeb

*****                          
luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb

*

zmenšený symbol (půl symbolu) 
- vyšší kvalita základního stupně
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INFORMACE | obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb
jiných CK. Naše CK používá na svých cestách autokary v dál-
kové úpravě, což obvykle zahrnuje TV s DVD a nabídku tep-
lých a studených nápojů. Do vzdálenějších míst pak
i klimatizaci a WC. 
Všechna místa v autokaru mají stejnou hodnotu a nelze
požadovat slevu z ceny při přidělení místa v autokaru, které
klientovi nevyhovuje. Při přidělování míst v autokarech se
snažíme vyhovět individuálním přáním klientů. Přednost
mají klienti, kteří uzavřeli smlouvu na daný zájezd dříve.

Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu

Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob,
není-li u jednotlivých zájezdů v katalogu, v potvrzení
o zájezdu nebo ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak. 

Průvodci 

Všechny zájezdy Čedoku, není-li uvedeno jinak, mají svého
průvodce. Jsme si vědomi toho, že kvalita průvodců
významně působí na spokojenost klientů; proto je pečlivě
vybíráme a příležitost v sezóně dostanou jen ti nejlepší.
S těmi se také setkáte v průběhu své dovolené.

Prohlídky a výklad  

Není-li výslovně v itineráři zájezdů uvedeno, že program
obsahuje prohlídku s místním průvodcem, pak doprovodný
průvodce Čedoku podává výklad zpravidla jen v autokaru
(řada států zakazuje průvodcům CK provádět tuto průvod-
covskou činnost bez místního živnostenského povolení).
Konkrétní prohlídky jednotlivých lokalit po výstupu z auto-
karu (např. archeologických areálů, zahrad, prostranství
před významnými stavbami, interiérů kostelů, muzeí,
památkových objektů apod.) probíhají individuálně bez pří-
mého průvodcovského výkladu.

Výlety 

Fakultativní výlety jsou organizovány při minimálním počtu
15 osob, není-li uvedeno jinak. Při dosažení minimálního
počtu osob pro realizaci výletu jsou doprovázeny česky mlu-
vícím průvodcem. Ceny výletů obvykle nezahrnují vstupy do
památkových objektů, není-li uvedeno jinak. Pro doprodej
výletů na „poslední chvíli“ přímo na místě pobytu může být
stanovena jiná cena, než je cena uvedená v katalogu. 

Pasové a vízové formality 
pro držitele českých pasů 

V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí
s vízovou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje
jejich udělení. Udělení víz spadá do kompetence přísluš-
ných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno,
vízový poplatek propadá a CK nemůže jeho hodnotu vra-
cet. Rovněž tak CK nemůže vracet cenu zájezdu, pokud kli-
ent neobdrží vstupní víza, popřípadě je-li z určité země
vyhoštěn nebo není-li do země, s níž máme i bezvízový
styk, vpuštěn. V některých zemích se vyžaduje vyplnění
vstupní karty při vstupu do země. Před opuštěním země
se pak vyplňuje karta pro odjezd ze země.
Při cestách s mezipřistáním v USA se vyžaduje rovněž
vstupní vízum do USA.
Uvedené informace o vízových formalitách jsou platné
pouze pro občany ČR. Podmínky pro udělení a platnost
víz se mohou během roku měnit a konzulární úřady nejsou
povinny nás o tom informovat. Ověřte si potřebné infor-
mace předem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitel-
ském úřadě příslušného státu.
Upozorňujeme na to, že vycestovat mimo EU je možné
pouze s platným pasem, nikoliv na občanský průkaz, a to,
ani když ho cílová země akceptuje.

Pasové a vízové formality pro držitele 
jiných než českých pasů

Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě pří-
slušného státu. 
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit
si vízové podmínky této destinace sami ještě před zakou-
pením zájezdu. Pokud si klient, který není občanem ČR,
neopatří víza a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu

zájezdu. V případě neudělení víza platí Všeobecné smluvní
podmínky Čedoku a.s.

V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí
s vízovou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje
jejich udělení. Udělení víz spadá do kompetence přísluš-
ných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno,
vízový poplatek propadá a CK nemůže jeho hodnotu vra-
cet. Rovněž tak CK nemůže vracet cenu zájezdu, pokud kli-
ent neobdrží vstupní víza, popřípadě je-li ze státu destinace
vyhoštěn, nebo není-li do státu destinace vpuštěn.
Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během
roku měnit a konzulární úřady nejsou povinny nás o tom
informovat. 

Čína 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců
po návratu) a turistické vízum (na přání zajistí CK Čedok),
pro jehož získání je potřeba 1 dotazník, pasová fotografie.
Ostatní dokumenty dodá CK. Vše je nutné dodat mini-
málně 3–4 týdny před nástupem na zájezd do CK.

Indie 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců
po návratu) a turistické vízum, pro jehož získání je
potřeba vyplnit elektronicky formulář (na přání zajistí CK
Čedok) + 1x foto 5 x 5 cm, výpis z účtu a pojištění.
Ostatní potřebné dokumenty zajistí CK. Vše je nutné dodat
minimálně 3–4 týdny před nástupem na zájezd do CK.

Srí Lanka
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců
po návratu) + turistické vízum tzv. ETA APPROVAL
NOTICE, které se vyřizuje elektronicky za poplatek. Na přání
zajistí CK Čedok. 

USA
Pro vstup do země je potřeba platný cestovní pas (platný
6 měsíců po návratu) + platné turistické vízum, jehož
typ odpovídá skutečnému účelu pobytu. Při turistických
cestách (typ víza B-2) může imigrační úředník omezit dobu
pobytu v USA na 1 měsíc. Víza do USA se vyřizují elektro-
nicky /www.usembassy.cz/. CK Čedok – vízové oddělení,
může žádost vyřídit a sjednat termín pohovoru. Pro kli-
enty s biometrickým pasem je možnost vyřízení tzv.
registrace ESTA v  rámci bezvízového programu.
Registrace ESTA umožňuje cestovat do USA na turistickou
nebo služební cestu do 90 dnů pobytu v USA. Použitelnost
je 2 roky.
Registrace ESTA je za poplatek a je nutná pro všechny
cestovatele i děti, kteří musí mít vlastní cestovní pasy. 
Ceny za zajištění víza se vyjadřují mimo základní cenu
zájezdu jako fakultativní služba. Ceny víz vycházejí z ceny
sjednané v době přípravy zájezdů a mohou se změnit.
Poznávací zájezdy připravujeme s větším předstihem než
pobytové zájezdy.

Země z tohoto katalogu neuvedené v tomto
seznamu 
Pro tyto země platí pravidlo, že držitel českého pasu nemá
vízovou povinnost a musí být vybaven platným cestovním
pasem, jehož platnost vyprší nejdříve 6 měsíců po návratu
z cesty, přičemž CK nemá povinnost platnost cestovního
dokladu kontrolovat. Pasové orgány některých zemí (s vízo-
vou povinností i bez ní) vyžadují pro vstup do země cestovní
pas mající nejméně 1-2 volné stránky umožňující vlepení víza
nebo umístění vstupního a výstupního razítka. Dodržování
tohoto pravidla je důležité zejména v případech udělování
víz v místě vstupu do země.

Očkování a léky  

Ve většině destinací nabízených v našem katalogu není
vyžadováno povinné očkování. Výjimku tvoří očkování proti
žluté zimnici, jež je pro vstup do některých zemí povinné.
Před cestou doporučujeme konzultaci případných rizik s pří-
slušnou hygienickou stanicí či odborným lékařem. Aktuální
informace najdete také na  příslušných internetových strán-
kách. Doporučené univerzální léky proti střevním potížím:
Endiaron, Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsoby placení  

Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým
spektrem způsobů. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd,
Vaše objednávka byla autorizována a návštěva naší
pobočky je pro Vás časově náročná, můžete si jej objednat
na našich internetových stránkách www.cedok.cz a zaplatit
svou platební kartou zabezpečenou platbou online nebo
můžete cenu zájezdu uhradit bankovním převodem na
naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme při potvrzení objed-
návky nebo bezhotovostně také na základě vystavené fak-
tury. Při osobní návštěvě pobočky jsou možné jak
hotovostní platby, tak platby platebními kartami. Bližší infor-
mace Vám podá každá pobočka naší CK nebo pracovníci
naší rezervační centrály. 
Specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky, které
vydává Čedok samostatně nebo ve spolupráci se svými
smluvními partnery. Podmínky úhrady těmito poukázkami
jsou uvedeny přímo na každé poukázce. Poukázky nejsou
směnitelné za finanční hotovost.

Důležité upozornění při uzavírání smlouvy o zájezdu
u obchodních zástupců Čedoku

Obchodní zástupce Čedoku (autorizovaný prodejce) je
Čedokem zmocněn výhradně k tomu, aby při uzavírání
smlouvy o zájezdu od klienta inkasoval pouze zálohu ve
výši a lhůtách stanovených ve Všeobecných smluvních pod-
mínkách. Zbývající část ceny zájezdu hradí zákazník vždy
přímo Čedoku, a to kterýmkoliv z výše uvedených způsobů
placení. Zákazník má právo i při platbě zálohy uhradit tuto
částku přímo Čedoku, a nikoli obchodnímu zástupci, avšak
tato platba musí být realizována při rezervaci služeb tj.
ještě před uzavřením vlastní smlouvy o zájezdu. K tomuto
opatření Čedok přistoupil z důvodu posílení jistoty všech
klientů, že jejich finanční prostředky budou sloužit
výhradně k úhradě jimi zakoupených služeb.

Různé 

Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se
Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamačním řádem,
které jsou vydány v souladu s občanským zákoníkem (přičemž
plné texty těchto dokumentů jsou klientům k dispozici na
všech pobočkách CK, na webu www.cedok.cz i v každém kata-
logu), a vycházíme z principu účelnosti, tj. zda služby umožňují
plnit hlavní předpokládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě
očekávat, např. odpočinek u moře. Na subjektivní hodnocení
významu jednotlivých komponentů služeb klientem nelze
bohužel brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani sub-
jektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí.

Ceny služeb 

Základní cena je cena, která je uvedená v ceníku konkrétního
zájezdu. Tato cena nezahrnuje fakultativní služby a nepo-
vinné příplatky, ani nezohledňuje případné slevy. Základní
cena (vč. případných slev), povinné příplatky a zákazníkem
zakoupené fakultativní služby tvoří cenu zájezdu ve smyslu
zákona. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou v Kč
za jednu osobu. Při zakoupení zájezdu individuálním cesto-
vatelem při neobsazení vícelůžkového pokoje bude poža-
dována úhrada příplatku za jednolůžkový pokoj (viz výše).
Vstupy do památkových objektů nejsou zahrnuty v ceně,
není-li v programu zájezdu uvedeno jinak.

Výhrada změny podmínek 

Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným před-
stihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu
proto mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na pod-
mínky realizace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto
před sjednáním smlouvy o zájezdu bude informovat o pří-
padných změnách oproti informacím uvedeným v katalogu.

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů
platných k 10. 10. 2016.
Údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj.
k14. 10. 2016. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové
chyby jsou vyhrazeny. Katalog je platný do 31. 12. 2017.
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Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) Light Complex Complex Plus Light Complex Complex Plus

Územní rozsah Evropa Celý svět

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

200 000
100 000

400 000
200 000

400 000
200 000

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel

18 000 1) 18 000 1) 30 000
10 000

1)

2)

30 000
10 000

1)

2)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

6 000 000
3 000 000

200 000

6 000 000
3 000 000

200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

5 000
5 000 3)

5 000
5 000 3)

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

4) 80 000
50 000

4) 50 000
50 000

4) 80 000
50 000

4)

Nevyužitá dovolená 8 000 5) 8 000 5) 16 000 6) 16 000 6)

Provozování zimních sportů ano ano ano ano

Cena za osobu Evropa Celý svět

do 5 dní 350 Kč

do 24 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč 490 Kč 1 090 Kč 1 290 Kč

Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků varianty Complex (30, resp. 50 tis. Kč), je nutné zvolit variantu Complex Plus.

Vysvětlivky:  
1)  spoluúčast 500 Kč  2) 5 000 Kč za každých 12 hodin  3)  1 000 Kč za každých 6 hodin   
4)  spoluúčast 20 %, v případě vážných důvodů bez spoluúčasti  5)  1 000 Kč za den  6)  2 000 Kč za den 

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!
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ISLAND

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den: Ve večerních hodinách odlet z Prahy do
Reykjavíku (s přestupem). Přílet na mezinárodní
letiště v Keflavíku v srdci poloostrova
Reykjanes, asi 50 km od Reykjavíku. Transfer do
hotelu, ubytování. Nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme na celodenní výlet
na „Zlatý okruh“, který zahrnuje nejznámější
atraktivity Islandu. Cestou návštěva farmy se skle-
níky vytápěnými geotermální energií, příklad uni-
kátního využití podzemního tepla k pěstování
zeleniny. Pokračování cesty k mohutnému říčnímu
vodopádu Gullfoss patřícímu k nejkrásnějším
v Evropě, jehož vody z ledovcové řeky Hvíta spa-
dají ve dvou impozantních stupních do hlubokého
kaňonu. Procházka kolem vodopádu. Pokračování
k legendárnímu gejzíru Geysir, který dal jméno
všem tryskajícím pramenům světa, a ke gejzíru
Strokkur, který v pravidelných intervalech tryská
geotermální vodu do výše. Procházka mezi hor-
kými bublajícími sirnými prameny, možnost foto-
grafování gejzíru Strokkur při erupci. Pokračování
do národního parku Pingvellir, rozkládajícího se
malebně kolem jezera Pingvallavatn. Místo je
proslulé umístěním nejstaršího parlamentu světa,
který zde zasedal pod širým nebem již od roku
930 a je právem zařazen na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Hlavní atraktivitou je
však tektonická puklina Amannagjá v místě styku
evropské a americké litosférické desky. Procházka
touto puklinou, která odděluje Evropu od Ameriky.
Pokud čas dovolí, zahrnuje program zastávku
u prastarého sídla islandských biskupů v kostele
ve Skálholtu. Odjezd na ubytování v oblasti Hella.
Fakultativně večeře.Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani odjedeme na další celodenní
výlet „Jižní Island“, který nás zavede do oblasti již-
ního pobřeží ostrova. Program zahrnuje návštěvu
dvou překrásných vodopádů na úpatí vulkánu
Eyjafjallajokull, jehož erupce v roce 2010 zasta-
vila v Evropě leteckou dopravu. Nejprve navštívíme
romantický Seljalandsfoss spadající z převislé
skály, která nám umožní zajít i za vodní stěnu vo-
dopádu, a dále mohutný, 60 metrů vysoký
Skogafoss spadající z bývalých přímořských útesů
(nyní 5 km od moře) do hlubiny asi 60 metrů

a v šířce 25 metrů. Ve vesničce Skogar dále nav-
štívíme jeden z nejlepších skanzenů islandské li-
dové architektury. Pokračujeme v cestě na
nejjižnější cíp ostrova Dyrholaey s černými útesy
a pláží Reyjnisfjara, která se řadí k nejkrásnějším
v Evropě. Výlet zakončíme v nejjižnější rybářské
vesničce ostrova Víku. Pokud čas dovolí, při zpá-
teční cestě se zastavíme u černého ledovce
Solheimajokull, který je výběžkem mohutného
ledovce Mýrdaljokull, pokrývajícího všechny
zdejší vulkány. Při cestě zpět uvidíme v dálce v moři
obrysy Vestmannských ostrovů proslulých vzni-
kem úplně nového ostrova, který se vynořil z moře
v roce 1963. Odjezd na ubytování v oblasti Hella.
Fakultativně večeře. Nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani odjedeme na celodenní výlet
do oblasti  Borgarfjördur, kraje považovaného za
domov islandských ság, zastavíme se i na význam-
ném kultovním místě a středisku historické litera-
tury Reykholtu, sídlu významné osobnosti
islandských dějin Snori Stúrlussona a dále pokra-
čujeme k návštěvě největších horkých pramenů
Islandu Deildartunguhver (180 litrů vařící vody
za vteřinu), kaskád vodopádů Hraunfossar trys-
kajících zpod lávového pole a divokého vodopádu
Barnafoss. Nocleh.
5. den: Snídaně v hotelu, pěší prohlídka nejzají-
mavějších míst Reykjavíku. Uvidíme dominantní
kostel Hallgrímskirkjá, radnici, plastiku lodi
Vikingů, kolosální koncertní a konferenční sál
Harpa, který vyhrál architektonickou soutěž o nej-
lepší budovu Evropy. Individuální volno, fakulta-
tivně možnost účasti na lodním výletu
s pozorováním velryb a delfínů, kteří připlouvají
k břehům Islandu od jara do podzimu (cca 3
hod.). V odpoledních hodinách odjedeme k ná-
vštěvě geotermální zóny v Krisuvíku, po pro-
cházce mezi bahenními sopkami (monetami)
a solfatárami pokračujeme k návštěvě jednoho ze
symbolů tohoto ostrova - Modré laguny, s pří-
jemně vyhřátou geotermální vodou nasycenou lé-
čivými solemi s možností koupání v léčivé vodě
(vstupné je zahrnuto v ceně) dále přejezd na le-
tiště. Noční odlet s přestupem do Prahy.
6. den: Přílet do Prahy.

| To nejlepší z jižního Islandu | 6 dní

Termín:
4. 7. – 9. 7. 2017

Cena:

44 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu z Prahy do Keflavíku

a zpět v turistické třídě včetně tax a pří-
platků (s přestupem)

• dopravu, průvodce 
• 4 noclehy v hotelech ** nebo *** se sní-

daní
• vstup do Modré laguny
• zák. pojištění dle zák. 159/199

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 8 890 Kč
• příplatek na 2 večeře 3 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků je 12 osob. Cena
nezahrnuje vstupy do objektů, přírodních
a kulturních památek. Změna programu dle
aktuální situace vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8173

Reykjanes | Gullfoss | Geysir | Strokkur | Pingvellir | Skogafoss
Dyrholaey | Vík I Reykholt | Hraunfossar | Krisuvík | Modrá laguna | Reykjavík

Skanzen Skogar Hraunfossar

Atlantický oceán

ISLAND

Reykjavik

VíkModrá 
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Gullfos

Geysir

Reykholt

SkogafossKeflavik
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| Islandská pohlednice | 6 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odlet z Prahy do Keflavíku. Po pří-
letu výlet na poloostrov Reykjanes – rybářská
osada Hafnir, Rejkjanestá, od jehož majáku lze
spatřit „Ohňový ostrov“ Edey, skalní útesy a pláže
v oblasti Grindavíku a oblast horkých pramenů
Seltún. Odpoledne proslulé termální lázně
Modrá laguna. Vykoupání a relaxace zde patří
k nezapomenutelným zážitkům, bez kterých by
návštěva Islandu nebyla úplná. Odjezd na ubyto-
vání do oblasti Selfossu (2 noci). Nocleh.
2. den: Snídaně. V celodenním výletu na jižní po-
břeží Islandu nebudou chybět vodopády
 Seljalandsfoss a Skógafoss, procházka po taju-
plné černé pláži Reynisfjara s kamennými útesy
a úchvatný pohled na Atlantik a ledovce u nejjiž-
nějšího mysu Islandu – útesů Dyrhólaey. Po za-
stávce v městečku Vík návrat na nocleh. Nocleh.
3. den: Snídaně. Výlet po trase „Zlatého island-
ského trojúhelníku“ povede ke kráteru Korid, do
geotermální oblasti gejzírů s úchvatnou podívanou
na famózní gejzír  Strokkur a k vodopádům
Gullfoss, považovaným za nejkrásnější na ostrově.
Procházka romantickou krajinou v NP Tingvellir,

kde byl v r. 930 založen první demokratický parla-
ment světa. Ubytování v Reykjavíku (2 noci).
Nocleh.
4. den: Snídaně. Volno v  Reykjavíku s možností
návštěvy termálních lázní, botanické zahrady,
muzeí a dalších zajímavých míst hlavního města
Islandu. Fakultativně celodenní výlet do oblasti
 Borgarfjördur, kraje považovaného za domov is-
landských ság (cena cca 60 EUR) v jehož pro-
gramu bude dominantní návštěva největších
horkých pramenů Islandu Deildartunguhver
(180 litrů vařící vody za vteřinu), kaskád vodopádů
Hraunfossar tryskajících zpod lávového pole
a divokého vodopádu Barnafoss. Nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka nejzajímavějších míst
Reykjavíku. Odpoledne volný program s mož-
ností návštěvy termálních lázní. V případě vhod-
ných klimatických podmínek se zájemci budou
moci vydat na lodní výlet za velrybami (cena cca
60 EUR za 3,5 hodiny plavby) a nebo okusit jízdu
na islandských koních (cena cca 80 EUR za in-
struktáž a 1,5 hodiny jízdy s místním průvodcem).
V podvečer transfer na letiště v Keflavíku a odlet
do Prahy. Přílet po půlnoci (6. den) do Prahy.

Termíny: Ceny:
20. 4. – 25. 4. 2017 25 990 Kč   
27. 4. – 2. 5. 2017 27 990 Kč    
29. 9. – 4.10. 2017 27 990 Kč     

6.10. – 11.10. 2017 25 990 Kč     

Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha 
• služby průvodce
• 4 noclehy  se snídaní v hotelu ve 2lůžkových

pokojích s příslušenstvím
• dopravu na Islandu dle programu 
• zák. pojištění dle zák. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
Vstupy, dále celodenní výlet do oblasti
Borgarfjördur cca 60 EUR, lodní výlet s pozo-
rováním velryb cca 60 EUR, jízda na koních
cca 80 EUR,  koupání v termálních lázních
Modrá laguna cca 50 EUR.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Zájezd je organizován ve spolupráci s CK
FIRO-tour.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9049
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Keflavík | Hafnir | Grindavík | Seltún | Modrá laguna | Selfoss | Seljalandsfoss
Skógafoss | Reynisfjara | Dyrhólaey | Vík | Korid | Strokkur | Gullfoss
NP Tingvellir | Reykjavík | Keflavík

Seljalandsfoss Gejzír Strókkur

Pláž Reynisfjara Vodopád Gullfoss

Reykjavík
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ISLAND

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odlet z Prahy do Keflavíku. Cesta podél
jižního pobřeží Islandu povede k okouzlujícím vo-
dopádům Seljalandsfoss a Skógafoss, tajuplné
černé pláži a nejjižnějším útesům Islandu
Dyrhólaey s úchvatnými pohledy na Atlantik a dále
do městečka Vík na ubytování (2 noci). Nocleh.
2. den: snídaně. Cesta kolem gigantického lávo-
vého pole, vzniklého za jedné z největších sopeč-
ných erupcí v dějinách lidstva (sopka Laki) povede
ke zvláštním kamenným formacím u městečka
Kirkjubaejarklaustur a do NP Skaftafell.
Nenáročná, avšak atraktivní pěší túra k vodopádu
Svartifoss poblíž největšího evropského ledovce
Vatnajökull. Možnost projížďky speciálním oboj-
živelným vozidlem u proslulé ledovcové laguny
Jökulsárlón. Návrat na ubytování. Nocleh.
3. den: snídaně. Po přejezdu podél jižního po-
břeží a zastávce u kráteru Korid bude následovat
cesta po „Zlatém islandském trojúhelníku“ do ge-
otermální oblasti gejzírů s úchvatnou podívanou
na famózní gejzír  Strokkur a k vodopádům
Gullfoss, považovaným za nejkrásnější na ost-
rově. Dále procházka romantickou krajinou v NP
Tingvellir, kde byl v r. 930 založen první demo-
kratický parlament světa. Ubytování v Reykjavíku
(2 noci). Nocleh.

4. den: snídaně. Volno v  Reykjavíku s možností
návštěvy termálních lázní, botanické zahrady,
muzeí a dalších zajímavých míst hlavního města
Islandu. Fakultativně celodenní výlet do oblasti
 Borgarfjördur, kraje považovaného za domov is-
landských ság (cena cca 60 EUR na osobu) v jehož
programu bude dominantní návštěva největších
horkých pramenů na Islandu Deildartunguhver
(180 litrů vařící vody za vteřinu), kaskád vodopádů
Hraunfossar tryskajících zpod lávového pole
a divokého vodopádu Barnafoss. Nocleh.
5. den: snídaně. Dopoledne volný program
s možností návštěvy termálních lázní. V případě
vhodných klimatických podmínek se zájemci
budou moci vydat na lodní výlet za velrybami
(cena cca 60 EUR za 3,5 hodiny plavby) a nebo
okusit jízdu na islandských koních (cena cca 80
EUR za instruktáž a 1,5 hodiny jízdy s místním prů-
vodcem). Odpoledne cestou na letiště zastávka
v proslulých termálních lázních Modrá laguna.
Vykoupání a relaxace zde patří k nezapomenutel-
ným zážitkům, bez kterých by návštěva Islandu ne-
byla úplná. Večer odlet z Keflavíku do Prahy. Přílet
po půlnoci (6. den) do Prahy.

| Gejzíry, ledovce, vodopády a fjordy Islandu | 6 dní

Termíny: Ceny:
20. 4. – 25. 4. 2017 27 990 Kč   
27. 4. – 2. 5. 2017 29 990 Kč    
29. 9. – 4.10. 2017 29 990 Kč     

6.10. – 11.10. 2017 27 990 Kč     

Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha 
• služby průvodce
• 4 noclehy  se snídaní v hotelu ve 2lůžkových

pokojích s příslušenstvím
• dopravu na Islandu dle programu 
• zák. pojištění dle zák. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
Vstupy, dále celodenní výlet do oblasti
Borgarfjördur cca 60 EUR, lodní výlet s pozo-
rováním velryb cca 60 EUR, jízda na koních
cca 80 EUR,  koupání v termálních lázních
Modrá laguna cca 50 EUR.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Zájezd je organizován ve spolupráci s CK
FIRO-tour.

rezervujte na:
www.cedok.cz/12010
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| Cesta za perlami Islandu | 8 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odlet z Prahy do Keflavíku (s přestu-
pem). Po příletu transfer do hotelu v Reykjavíku
a ubytování. Večeře a nocleh.
2. den: snídaně. Přes činnou sopku Hengill po-
vede cesta do NP Tingvellir, kde byl v r. 930 za-
ložen první demokratický parlament světa a do
biskupství Skálholt, známého ze slavného ro-
mánu Gudmundura Kambana „Panna na
Skálholtu". Po zastávce u okouzlujících vodopádů
Seljalandsfoss a Skógafoss bude následovat
procházka po tajuplné černé pláži a úchvatný po-
hled na Atlantik z útesů Dyrhólaey na nejjižněj-
ším mysu Islandu. Večeře a nocleh.
3. den: snídaně. Celodenní výlet do nejznámější
geotermální oblasti Landmannalaugar s barev-
nými liparitovými horami, horkými prameny
a kouzelnými přírodními scenériemi, měnícími se
doslova na každém kroku. Nebudou chybět
krátké turistické procházky a koupel v horkých pří-
rodních lázních. Večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Po úchvatné podívané na fa-
mózní gejzír Strokkur a „zlatý" vodopád
Gullfoss, považovaný za nejkrásnější na ostrově,
povede cesta horskou silnicí mezi ledovci
Hofsjökull a Langjökull do metropole sever-
ního Islandu Akureyri. Zastávka uprostřed neo-
bydlené vysočiny v Hveravelliru proslulém
horkými prameny. Prohlídka nejsevernější bota-
nické zahrady světa Akureyri. Večeře a nocleh.

5. den: snídaně. Panoramatická cesta po sever-
ním pobřeží s nádhernými výhledy na oceán a za-
stávka ve starém rybářském městečku Húsavík
s romantickým přístavem a velrybím muzeem.
Vjezd do kaňonu Ásbyrgi a přejezd monumen-
tálním údolím Jökulsárgljúfur k nejmohutněj-
šímu evropskému vodopádu Dettifoss. Prohlídka
bahenních sopek a obrovských sirných pramenů
Hverarönd u jezera Mývatn. Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Celodenní výlet do oblasti v okolí
jezera Mývatn známé fantastickými vulkanickými
formacemi a geotermální aktivitou. Lávový labyrint
Dimmuborgir, sopečná oblast Krafla s kráterem
Víti (Peklo) a kráter sopky Leirhnjúkur (naposledy
v činnosti před dvaceti lety) patří k místům, na je-
jichž návštěvu se nezapomíná, stejně jako na po-
hled na "Boží vodopád" Godafoss při cestě na
ubytování. Večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Skanzen Glaumbaer a unikátní
kostel v Pingeyrar jsou jen některá ze zajímavých
míst na cestě severním pobřežím ke kráteru
Grábrók, z jehož vrcholku je velkolepý výhled na
okolní lávová pole. Návštěva největších horkých
pramenů na Islandu Deildartunguhver (180
litrů vařící vody za vteřinu) a kaskády vodopádů
Hraunfossar, tryskajících zpod lávového pole,
korunované divokým vodopádem Barnafoss. Po
příjezdu do Reykjavíku krátká prohlídka nejzajíma-
vějších míst. Večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Transfer na letiště v Keflavíku
a odlet do Prahy (s přestupem).

Termín:
10. 8. – 17. 8. 2017 

Cena:

69 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha

(s přestupem)
• dopravu na Islandu dle programu
• 7 nocí v hotelech **/*** s příslušenstvím
• 7x polopenzi
• služby průvodce 
• zák. pojištění dle zák.č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 13 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
V případě vhodných klimatických podmínek
bude do programu zařazen lodní výlet
s pozorováním velryb a nebude chybět ani
koupání v termálních lázních. Zájezd je pořá-
dán ve spolupráci s partnerskou CK. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/15176
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Boží vodopády Seljalandsfoss
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SKANDINÁVIE | NORSKO | ŠVÉDSKO | DÁNSKO 

Trasa: Plzeň, Praha, Lovosice, Ústí nad Labem

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách z Prahy, pře-
jezd SRN, příjezd do Dánska a hlavního města
Kodaně, odkud se vydáme zajímavou cestou po
mostě, který spojuje Dánsko se Skandinávií, do
švédského Malmö. Nocleh.
2. den: Ráno následuje cesta podél jihovýchod-
ního pobřeží Švédska, zastávka v historickém
Kalmaru s krásným renesančním zámkem. Trasa
pokračuje přes více než 6 km dlouhý Ölandský
most vedoucí z Kalmaru na turisticky atraktivní
ostrov Öland, na kterém má letní sídlo i švédská
královská rodina a který je zajímavý svou krásnou
přírodou a mnoha otočnými větrnými mlýny, pro-
hlídka ostrova, při dostatku času a dobrém počasí
možnost koupání nebo procházky po ostrově. Ve
večerních  hodinách návrat do Kalmaru, ubyto-
vání a nocleh. Fakultativně večeře.
3. den: Snídaně, odjezd do švédského hlavního
města Stockholmu, kterému se díky poloze na 14
ostrovech říká Benátky severu. Odpolední pěší
prohlídka, v níž je zahrnuta světoznámá radnice,
Staré město Gamlastan s královským  zámkem,
parlamentem, kostelem Storkyrkan, ve kterém se
již od 15. stol. koná korunovace švédských králů,
labyrint křivolakých uliček, unikátní muzeum Vasa,
představující nejstarší zrestaurovanou válečnou
loď, která ležela více než 300 let na mořském dně.

Ubytování a nocleh ve Stockholmu. Fakultativně
večeře.
4. den: Snídaně, ráno přejezd drsnou švédskou
krajinou směrem k západní hranici s Norskem,
přes Vasteras, Orebro a Karlstadt, kde si udě-
láme krátkou zastávku, ubytování a nocleh v Oslo.
Fakultativně večeře. 
5. den: Snídaně,  prohlídka Osla, kde nebude chy-
bět návštěva olympijského areálu Holmenkollen
se skokanským můstkem, odkud je nádherný vý-
hled na město a nezapomenutelný Oslo fjord,  ná-
vštěva známých muzeí Fram a Kon-Tiki na
poloostrově Bygdøy, která dokumentují polární
výpravy Fridtjofa Nansena a výpravy proslulého
Thora Heyerdahla, ojedinělý Frognerův park se
sochami významného norského sochaře Gustava
Vigelanda, moderní radnice v centru města. V od-
poledních hodinách odjezd zpět do Švédska,  uby-
tování v okolí  Göteborgu. Fakultativně večeře.
6. den: Snídaně, přejezd do přístavu v Helsingborgu,
trajektem do Dánska, odpoledne prohlídka Kodaně,
radnice, královský palác  Amalienborg, který je sídlem
královské rodiny, zámek Christiansborg, architekto-
nicky zajímavá budova Burzy s věží s tzv. dračí špicí,
starobylý malebný přístav Nyhavn s mnoha rázovi-
tými hospůdkami, pulzující pěší zóna Stroget a pře-
devším proslulý symbol Kodaně Malá mořská víla.
Večer nalodění na trajekt v dánském Gedseru a pře-
prava do SRN.
7. den: Příjezd v ranních hodinách do Prahy.

| Perly severu – Stockholm, Oslo a  Kodaň | 7 dní

Termín:
21. 6. – 27. 6. 2017

Cena:

16 790 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu luxusním autokarem po trase

zájezdu
• 5 noclehů v hotelech *** se snídaní 
• mezinárodní a místní trajekty 
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• přípl. na jednolůžkový pokoj 6 990 Kč
• příplatek na 4 večeře 3 790 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 32 osob.
Cena nezahrnuje vstupy do muzeí, a jiných
objektů (cca 300 SEK, 100 NOK, 50 DKK).
Doporučujeme dokoupení večeří (dvou-
chodové menu nebo bufetové stoly). 
Změna programu dle aktuální situace
 vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/11926

POLSKO

   Baltské
moře

NORSKO

D
ÁN

SK
O

ŠVÉDSKO
StockholmOslo

Malmö
Kodaň

Gedser

Rostock

Lund

Kalmar
Helsingborg Öland

Göteborg

Malmö | Kalmar | Öland | Stockholm | Vasteras | Orebro | Karlstadt | Oslo
Oslofjord | Kodaň

Stockholm

Oslo

Kodaň

Malá mořská víla



WWW.CEDOK.CZ 13

ŠVÉDSKO | DÁNSKO | SKANDINÁVIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet v ranních hodinách do Kodaně,
transfer z letiště do hotelu. Hlavní a největší město
Dánského království leží na východě země, zhruba
dvacet kilometrů vzdušnou čarou od švédského
pobřeží. Naši návštěvu zahájíme procházkou po
pěší zóně Stroget nejdelší pěší zóně v Evropě,
která začíná před Kodaňskou radnicí, která je
v sousedství zábavního parku Tivoli a končí na
největším kodaňském náměstí Kogens Nytorv,
kde se nachází monumentální budova Královské
opery. Je zde dlouhá řada obchodů a nákupních
galerií, které nabízí turistům značkové zboží, suve-
nýry, rychlé občerstvení, ale i pobavení místními
umělci a artisty. Odtud dojdeme k pitoresknímu
přístavu Nyhavn, odkud podnikneme vyhlídko-
vou plavbu kolem historické části města. Dále se
zastavíme u královského paláce Amalienborg,
a po nábřeží a přes zajímavý park se k sošce
Andersenovy Malé Mořské víly, která je symbo-
lem města. Pro milovníky večerní zábavy je možné
posedět v některé z kavárniček, nebo se vydat do
zábavního park Tivoli, který patří k deseti nejnav-
štěvovanějším kodaňských atrakcím. Park nabízí
nepřeberné množství nejrůznějších atrakcí, před-
stavení i koncertů.Nocleh v hotelu.
2. den: Snídaně. Dnes budeme jistě pokračovat
v poznávání tohoto neobyčejného města.
Můžeme navštívit zámek Rosenborg s nádhernými
interiéry, kde jsou uloženy i dánské korunovační
klenoty, Národní muzeum s neskutečně boha-
tými sbírkami, či Glyptotéku, která je nejvýznam-
nějším muzeem v zemi. Město však nabízí i jiné

zajímavosti. Málokdo ví, o nádheře Vor Vrue
Kirke, která je nádhernou galerií soch slavného
Thorvaldsena. Pokud nás však Kodaň již omrzela,
můžeme místní dopravou navštívit slavné město
Roskilde, kde je zajímavé Muzeum vikinských
lodí a v místní monumentální katedrále hrobky
dánských králů. Ani samotné město s řadou his-
torických měšťanských domků nikoho nezklame.
Další možností výletu z Kodaně je slavný zámek
Kronborg u Helsingoru, kde se v parku nachází
údajný Hamletův hrob. Večer se opět můžeme
ponořit do prudce tepajícího srdce města. Nocleh
v hotelu.
3. den: Snídaně, volno využijeme k dalším aktivi-
tám. V pozdních odpoledních hodinách transfer
na letiště a odlet do Prahy.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15088

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet v dopoledních hodinách z Prahy, pří-
let na letiště Arlanda ve Stockholmu, krátká pro-
hlídka Stockholmu. Toto královské město se
rozkládá mezi jezerem Mäleren a Baltským
mořem na 14 větších ostrovech a mnoha ostrův-
cích, je přezdíváno „Benátky severu“. Město je
bohaté na kulturní a historické památky, po dobu
pobytu lze navštívit jen ty nejznámější. Navštívíme
Stadshuset - světoznámá radnice, kde se pořádá
slavnost při udílení Nobelovy ceny, Staré město
Gamla Stan s malebnými domky a křivolakými ulič-
kamia královským zámkem, parlament, kostel
Storkyrkan, ve kterém se již od 15. století koná ko-
runovace švédských králů. Ubytování a nocleh v ho-
telu. 
2. den: Snídaně, dopoledne výlet na královský
zámek Drottningholm, královský letní zámek na-
zývaný také Versailles severu, který se nachází
na královnině ostrově Lovön. Kromě zámku je zde
i zajímavé Divadelní muzeum, kde se každoročně
v létě uvádí soubor oper. Barokní divadlo z 18.,
které ve druhé polovině 20 st. znovu ožilo. V zá-
meckém parku se nachází sochy od Adriana de
Vries, které dříve zdobily Valdštejnské zahrady na
Malé straně v Praze a které si odvezli Švédové
jako válečnou kořist. Návrat do Stockholmu, do-
končení prohlídky města. Při dostatku času ná-
vštěva ostrova Djurgarden, tento malebný
ostrov, je vyhledáván především pro dvě
 výjimečné atrakce a to je Skansen a známé Vasa

muzeum. V muzeu Vasa je umístěna  nejstarší
zrestaurovaná válečná loď, která se potopila hned
na své první cestě a ležela více než 300 let na
mořském dně. Návrat do hotelu, nocleh. 
3. den: Snídaně, individuální volno k prohlídce
města, v podvečer odlet do Prahy. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8239

Stockholm | Lovön | Djurgarden

| Víkend ve Stockholmu | 3 dny

Termín:
9. 6. – 11. 6. 2017 

Cena:

12 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Stockholm – Praha
• cestu Arlanda Expressem do centra a zpět 
• 2 noclehy se snídaní 
• průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• transfery a dopravu při prohlídkách, vstupy

do muzeí a jiných objektů

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 3 190 Kč 
• příplatek na 2 večeře 1 890 Kč  

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci je
15 osob. Veškeré transfery a doprava při pro-
hlídkách jsou organizovány MHD. Na místě
doporučujeme dokoupit Stockholm Pass cca
795 SEK a jízdenku na MHD za cca 140 SEK.
Změna programu a programových dnů
v závislosti na aktuální situaci vyhrazena.

| Za malou mořskou vílou do Kodaně | 3 dny

Termín:
6. 5. – 8. 5. 2017

Cena:

12 590 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Kodaň a zpět
• transfer z letiště do hotelu a zpět, průvodce
• 2 noclehy v hotelu *** se snídaní
• zák. pojištění dle zák. č.159/1999 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 3 890 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.
Cena nezahrnuje vstupy do muzeí a jiných
objektů ani náklady na použití místní dopravy.
Změna programu a programových dnů dle
aktuální situace vyhrazena.

Zámek Drottningholm

Malá mořská víla
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SKANDINÁVIE | NORSKO | DÁNSKO

Trasa: Praha, Slaný, Louny, Most, Teplice, Ústí nad
Labem

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách,
možnost nástupu z nástupních míst po trase zá-
jezdu, přejezd přes Německo na trajekt Rostock -
Gedser a Helsingör - Helsinborg.
2. den: Pokračování kolem největšího přístavu
Švédska Göteborg. Do Norska vstoupíme
hraničním přechodem ve Svinesundu, po 420 m
dlouhém mostu. Po příjezdu do norské metro-
pole Osla nás čeká pěší prohlídka centra města,
cesta nás povede kolem známé radnice, uvidíme
královský palác, projdeme po hlavní třídě Karl
Johan Gatan, k parlamentu a opeře, individuální
volno. V odpoledních hodinách se lodičkou pře-
plavíme na ostrov Bygdoy kde navštívíme známá
muzea  severských mořeplavců, uvidíme mimo
jiné i bájné lodi FRAM a KON TIKI, návrat do centra
města, individuální volno. V odpoledních hod-
inách odjezd do malebného městečka na břehu
jezera Mjosa do Gjoviku. Ubytování, večeře
a nocleh. 
3. den: Po snídani se vydáme směrem na
Lillehammer, známé městečko ze zimních
olympijských her, ze skokanského můstku je
krásný výhled na okolní krajinu a dále pokraču-
jeme zemědělskou krajinu Gudbrandsdalen
mezi pohořím Romsdalen a četnými vodopády.
Čekají nás i závratné ser pentiny pověstné cesty
Trolů, soutěska Gudbrandsjuvet, trajekt přes
Norddalsfjord a dále zastávka u fjordu
Geiranger. Geiranger je nejslavnější přírodní
atraktivitou a jeho návštěva patří k vrcholným
zážitkům při každé cestě do Skandinávie. Pokud
čas a počasí dovolí, výjezd na nedaleký vrchol hory
Dalsnibba, který nabízí úžasný kruhový rozhled.
Nocleh v oblasti Videseteru. 

4. den: Po snídani se vydáme ke druhému ne-
jvětšímu norskému ledovci Jostedals breen, aby-
chom se dotkli jeho výběžku Briksdalsbreen. Led
je tu modrý a s bublin kami, prostě zážitek. Poté
nás čeká panoramatická cesta horami a trajekt
Manhiller - Fodnes přes mohutný Sognefjord
do malebného Laerdalského údolí, při dostatku
času krátká zastávka u nejznámějšího dřevěného
kostela v Borgundu. Nocleh v oblasti pohoří
Hemsedalsfjella. 
5. den: Romantickým údolím Hallingdal do-
jedeme přes Honefoss do Osla, metropole
Norského království malebně rozložené v závěru
stejnojmenného fjordu v jižní úrodné části Norska
a navštívíme jedno z nej zná mějších míst Osla,
Frognerův park se zajímavými sochami mistra
Vigelanda, navštívíme Holmenkollen, areál
známý ze zimních olympijských her, ze skokan-
ského můstku je nádherný výhled na město
a fjordy. Odjezd do Strömstadu, nocleh v okolí
Gőteborgu.
6. den: Po snídani cesta podél západního pobřeží
Švédska na trajekt Helsinborg - Helsingor,
kolem slavného Hamletova zámku Kronborg,
prohlídka Kodaně, hlavního města Dánského
království, která díky svým skvostným historickým
palácům a dalším budovám je považována za
klenot skandinávské historické i moderní architek-
tury. Pitoreskní přístav Nyhavn, při dostatku času
možnost vyhlídkové plavby lodí městem, návštěvy
královského paláce Amalienborg, nové budovy
Opery, Gefjoniny fontány, radničního náměstí
a pěší zóny Stroget pokud čas dovolí. U sošky
Andersenovy Malé Mořské víly se s Kodaní ro-
zloučíme a odjedeme na noční trajekt do
Německa.
7. den: Návrat do ČR.

| Nejkrásnější místa Norska | 7 dní

Termíny:
23. – 29. 7. 2017

4. – 10. 8. 2017

Cena:

16 590 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 4 noclehy v hotelech *** se snídaní
• trajekty mezi SRN, Dánskem a Švédskem
• trajekty v Norsku
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• přípl. na jednolůžkový pokoj 4 690 Kč
• příplatek na 4 večeře 3 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.
Cena nezahrnuje vstupy do muzeí, a jiných
objektů (cca 550 NOK).
Doporučujeme dokoupení večeří (dvou-
chodové menu nebo bufetové stoly).
Změna programu dle aktuální situace
vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7915
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| | Bergen, fjordy a krásy Norska | 8 dní

Trasa: Praha, Slaný, Louny, Teplice, Ústí nad Labem

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR, mož-
nost nástupu  z potvrzených nástupních míst,
přejezd přes Německo, trajekt Rostock-Gedser.  
2. den: V ranních hodinách příjezd do Gedseru.
Odjezd do Kodaně, následuje prohlídka města,
přístav Nyhavn, královský palác Amalienborg,
pěší zóna Stoget, soška Malé mořské víly
z Andersenovy pohádky, při dostatku času mož-
nost plavby vyhlídkovou lodičkou. Odjezd na tra-
jekt  Helsingor - Helsingborg, kolem slavného
Kronborgu, podél západního pobřeží Švédska
a největšího přístavu Göteborg, odjezd do
místa ubytování v okolí Sarpsborgu, večeře,
 nocleh. 
3. den: Snídaně, odjezd do hlavního města  Osla,
prohlídka města, navštívíme muzea vikingských
lodí  Fram,  Kon-Tiki a Ra II, projdeme se po hlavní
třídě Johansgate ke královskému paláci, parla-
mentu a radnici, obdivuhodné jsou  Vigelandovy
sochy ve Fragnerově parku a výhled na město ze
skokanského můstku Hollmenkollen. Dojezd do
Gjoviku, ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Snídaně, přes středisko Beitostolen do
národního parku Jotunheimen, kde uděláme
malou zastávku, dále do  Randverkua přeje-
deme kaňonem podle raftingové řeky Sjoa,  přes
Otta starobylé městečko do místa ubytování
v okolí Dombasu. 

5. den: Snídaně, údolím Romsdallen, pozoru-
hodnou silniční trasou zvanou Gullveien (Zlatá
cesta) která se skládá z Trollstigveien (Cesta
trollů) a Orneveien (Cesty orlů), trajekt Eidsdal-
Linge a dále k fjordu Geiranger. Při dobrém po-
časí výjezd na vyhlídkovou horu Dalsnibba.
Peřejovitý vodopád na řece Otta, Grotli, do místa
ubytování, večeře, nocleh. 
6. den: Snídaně, odjezd k národnímu parku
a největšímu ledovci  Jostedalsbreen,  za přízni-
vého počasí se vydáme  až k nejkrásnějšímu
splazu Nigardsbreen (pěší túra cca 5 km a část.
lodičkou), pokračujeme na  Gaupne a Sogndal,
přes jeden z „cípů“ nejdelšího fjordu Norska
Sognefjord,  trajektem na  Fodnes, projedeme
několik tunelů, údolím Aurlandsdal, které  je na-
zýváno norským „Grand kaňonem“, pokračujeme
do místa ubytování, večeře, nocleh.
7. den: Snídaně, navštívíme horské středisko
Geilo, poté k nejznámějším norským vodopádům
Voringfoss, dolní bránou do náhorní plošiny
Hardangervidda, k novému mostu Brimmes -
Bruravik, podél Hardangen fjordu, příjezd  do
Bergenu, prohlídka města, Bryggen - stará dře-
věná část hanzovního města z počátku 18. st.
s malými obchůdky, dílnami řemeslníků a výtvar-
níků, rybí trh, při dostatku času výjezd  lanovou
dráhou  na Floien, odkud je nádherný výhled na
celé město, ubytování, večeře, nocleh. 
8. den: Snídaně, dopoledne individuální volno, tran-
sfer na letiště a odlet do Prahy.

Kodaň | Oslo | Jotunheimen | Geiranger | Dalsnibba | Gullveien
Trollstigveien | Orneveien | Jostedalsbreen | Nigardsbreen | Sognefjord
Geilo | Vőringfoss | Hardangervidda | Hardangenfjord | Bergen

Termín:
12. 7. – 19. 7. 2017

Cena:

25 490 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• leteckou dopravu Bergen – Praha (s přestu-

pem)
• 6 noclehů v hotelech ***

• 6 snídaní v hotelu formou bufetových stolů
• trajekty mezi SRN, Dánskem a Švédskem
• trajekty v Norsku
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 6 790 Kč
• příplatek na 6 večeří 4 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob.
Cena nezahrnuje vstupy do muzeí a jiných
objektů (cca 400 NOK). 
Doporučujeme dokoupení večeří (dvoucho-
dové menu nebo bufetové stoly). 
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. 
Při zakoupení zájezdu do 31.1.2017 knižní
průvodce Norskem ZDARMA.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8339
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z  Prahy, přílet do Bergenu
v odpoledních hodinách, transfer z letiště, uby-
tování a nocleh. 
2. den: Snídaně, krátká prohlídka Bergenu,  pokraču-
jeme  do  městečka  Voss, kterému se říká „Srdce
oblastí fjordů“  i když neleží u moře, ale uprostřed
mezi  Hardangerfjordem a mezi Sognefjordem  je-
jichž nejhezčí místa jsou z Vossu snadno dostupná.
Pokračujeme dále k Vinje a ke Stalheimským
vodopádům, kde si uděláme  krátkou zastávku.
Ubytování a nocleh v oblasti Beitostolen. 
3. den: Po snídani se vydáme směrem na  Lom,
městečka s bohatou  historickou a kulturní minu-
lostí přes náhorní planinu Valdreselya, k hoře
Dalsnibba, za pěkného počasí možnost výjezdu
na vrchol, ze kterého je krásný rozhled po kraji,
dále sjedeme k jednomu z nejznámějších fjordů
Geirangeru, krátká zastávka a pokračujeme na
trajekt Eidstal-Linge a Zlatou cestou - Trollí
cesta do Andalsnes, a dále na ubytování a no-
cleh v oblasti Olesundu. 
4. den: Snídaně, u bočního ramene
Romsdalsfjordu navštívíme městečko Molde,
které obklopuje 222 převážně zasněžených
kopců a štítů. Zajímavostí města je moderní

 budova radnice jejíž součástí je krytá zahrada,
přes Halsafjord a Sovassdalen se dostaneme
do Trondheimu, ubytování a nocleh. 
5. den: Snídaně, prohlídka města, cesta se stáčí
na jih přes Storen a Oppdal k národnímu parku
Dovrefjeli, který byl vyhlášen k ochraně vysoko-
horské krajiny s neopakovatelnou florou,  turi-
stickou zajímavostí je zde tzv. Varstingen s úseky
staré královské cesty (Kongsveien), kterou tímto
údolím zprvu přicházeli ke korunovaci norští
králové i my si zde uděláme pěší túru. Ubytování
a nocleh v oblasti Dombasu. 
6. den: Snídaně, vydáme se k hlavnímu městu
kraje Oppland do Lillehammeru, dějišti 17.
Zimních olympijských her, které je také kulturním
a obchodním centrem údolí Gudbrandsdalen,
dále  k národnímu parku Rondane a cestu za-
končíme v okolí Golu,  ubytování a nocleh. 
7. den: Snídaně, cesta pokračuje na Fagernes,
Gol s dřevěným sloupovým kostelíkem, který je
počátkem budovaného skanzenu do Geilo, za-
stávka u vodopádů Voringfossen, trajekt do
Bruraviku, příjezd do Bergenu, individuální
volno, ubytování a nocleh.
8. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet do
Prahy.

| To nejlepší z Norska -  letadlem | 8 dní 2016

Termín:
19. – 26. 7. 2017

Cena:

32 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Bergen – Praha

(s přestupem) 
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 7 noclehů v hotelech *** ve dvoulůžkových

pokojích s příslušenstvím
• 7 snídaní v hotelu formou bufetových stolů
• trajekty v Norsku
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 8 990 Kč 
• příplatek na 7 večeří 5 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob. Cena nezahrnuje vstupy
do muzeí a jiných objektů (cca 350 NOK).
Doporučujeme dokoupení večeří (dvoucho-
dové menu nebo bufetové stoly). Změna pro-
gramu dle aktuální situace vyhrazena. 
Při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2017 knižní
průvodce Norskem ZDARMA.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8359
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| Lofoty - velká cesta na sever | 9 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V dopoledních hodinách odlet z Prahy do
hlavního města fjordů, Bergenu. Transfer do
centra, kde si prohlédneme fascinující přístav,
známý rybí a květinový trh, kostel Panny Marie
a další pozoruhodnosti. Volno ve městě, pro zá-
jemce výlet pozemní lanovkou Floyen, z jejíž
horní stanice se nabízí krásný výhled na město.
Nocleh nedaleko Bergenu.
2. den: Brzy ráno vyrazíme za poznáváním zá-
padního Norska a trajektem Oppedal - Lavik se
přeplavíme přes Sognefjord, který je délkou
205 km nejdelším fjordem na světě. Hornatým
krajem Sogn og Fjordane pak doputujeme
k fjordu Geiranger (UNESCO), který patří k nej-
navštěvovanějším na světě. Klikatou „Cestou
orlů“ přejedeme k Norddalsfjordu, který překo-
náme trajektem Linge - Eidsdal. Nocleh nás čeká
v městečku Ålesund, známém architekturou ve
stylu secese ( Jugendstill).
3. den: Po snídani se vydáme na pozoruhodnou
„Atlanterhavsveien“, Atlantickou cestu, kte-
rou tvoří unikátní sestava několika náspů a mostů,
spojujících četné ostrůvky a tyčící se nad rybář-
skými domky a drsnými žulovými skalisky. Krásu
unikátní stavby umocňuje drsná severská příroda
s množstvím ptáků; při troše štěstí spatříte i tu-
leně. Cílem dnešní cesty, zpestřené trajekty přes
Romsdalsfjord a Halsafjord, je Trondheim,
třetí největší město Norska, obchodní a kulturní
centrum  s bohatou historií. Již před více než 1000
lety král Olav zde nechal postavit  první dřevěný
kostel. V Trondheimu je  nejkrásnější středověká
budova ve Skandinávii, impozantní katedrála
Nidaros, místo korunovace norských králů.
Nocleh v Trondheimu nebo blízkém okolí.
4. den: Dnešní cesta povede dále na sever kra-
jem „Nord Trøndelag“, jehož centrem je město
Steinkjer, okolo jezera Snåsavatnet a údolím
Namdalen. V Mosjoenu pak zamíříme opět do

 labyrintu ostrovů a ostrůvků na nocleh ve starém
přístavním městečku Sandnessjøen.
5. den: Hornatou krajinou modelovanou ledovci
přejedeme do pustin polárního kruhu, kde se za-
stavíme v informačním centru Polarsirkelsenteret;
zájemci si zde mohou zakoupit i certifikát o pře-
kročení polárního kruhu. Před dojezdem do
nejsevernějšího norského města Narvik nás čeká
ještě vycházka k řece Lonselva a trajekt Bognes –
Skarberget přes Tysfjord. Nocleh v Narviku.
6. den: Dnes dorazíme konečně na Lofoty, které
jsou vysněným cílem mnoha cestovatelů.
Tato ostrovní říše se nachází mezi 67. a 68. stup-
něm severní šířky a zdejší velkolepá příroda, kdy
se obrovské a dramaticky tvarované horské štíty
zrcadlí v průzračných vodách Norského moře, kaž-
dého ohromí. Skutečný ráj pro fotografy!
Postupně zastavíme ve Svolværu, Kabelvågu
(možnost navštívit mořské akvárium) a malebném
rybářském přístavu Henningsvær (UNESCO).
Ubytování v osadě Leknes.
7. den: Po snídani pokračujeme v poznávání
Lofot. Vše je tu zvláštní: sušáky na tresky, rybářské
domky i řvoucí ptačí kolonie. Navštívíme Nusfjord
(UNESCO), bílou písečnou pláž u Flakstadu i nej-
jižnější osadu. Odpoledne se pak v Reine
i Moskenes nalodíme na trajekt do Bodø, kterým
za 3,5 hodiny překonáme Vestfjorden. Nocleh
v Bodø.
8. den: Dnes nás čeká dlouhý den, kdy se musíme
přesunout opět na jih. Před městem Mo i Rana
odbočíme k ledovci Svartisen; dosáhnout jej
však lze pouze lodičkou (není v ceně) a tříhodino-
vou vycházkou. Pro účastníky, kteří mají dokou-
peny večeře, bude dnes připravena studená
večeře z důvodu pozdního návratu do hotelu. 
9. den: Dnešní den před odletem bude spíše od-
počinkový (kvůli včerejšímu náročnému přejezdu).
I tak ale před odletem ještě zastavíme v historickém
Stiklestadu. Odlet do Prahy dle letového řádu. 

Bergen | fjord Geiranger | Cesta orlů | Ålesund | Atlantická cesta „Atlanterhavsveien“
Trondheim | Steinkjer | Narvik | Lofoty – Svolvær, Kabelvåg, Henningsvær, Nusfjord
Bodø | ledovec Svartisen | Stiklestad | Trondheim

Termín:
26. 7. – 3. 8. 2017

Cena:

38 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Bergen /

Trondheim-Praha (s přestupem)
• dopravu autokarem po trase zájezdu 
• průvodce 
• 8 noclehů v hotelech *** se snídaní 
• lokální trajekty v Norsku 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 10 690 Kč 
• příplatek na polpenzi 6 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob. Cena nezahrnuje vstupy
do muzeí, a jiných objektů (cca. 300 NOK).
Doporučujeme dokoupení večeří (dvoucho-
dové menu nebo bufetové stoly). Změna pro-
gramu dle aktuální situace vyhrazena. 
Při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2017 knižní
průvodce Norskem ZDARMA.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15514
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V dopoledních hodinách odlet (s přestu-
pem) do Trondheimu. Transfer do hotelu.
Možnost krátké orientační prohlídky města nebo
individuální volno. Fakultativně večeře. Nocleh
v Trondheimu. 
2. den: Po snídani prohlídka města. Trondheim
je třetí největší město Norska, obchodní a kulturní
centrum s bohatou historií. Již před více než 1000
lety si zde král Olav nechal postavit první dřevěný
kostel. V Trondheimu je nejkrásnější středověká
budova ve Skandinávii, impozantní katedrála
Nidaros (102 m dlouhá) s nádhernou vitráží a vý-
zdobou, místo korunovace norských králů.
Možnost návštěvy. Posléze se vydáme směrem na
západ k městu Kristiansund, kde se nachází
známá „Atlanterhavsveien“ neboli atlantická
cesta, soustava několika mostů, spojující jednot-
livé ostrůvky v délce více než 8000 metrů. Jsou vy-
budovány z náspu a pilířů, tyčí se nad rybářskými
domky a drsnými skalisky ostrovů a svou jedineč-
ností přitahují zájem turistů z celého světa. Krásu
unikátní stavby umocňuje i okolní drsná severská
příroda s množstvím ptáků a není výjimkou zde
spatřit i tuleně. Dále pak budeme pokračovat do
města Molde u „Moldefjordu“, města jazzu
a růží. Molde obklopuje 222 převážně zasněže-
ných kopců a štítů. Zajímavá je radnice se stov-
kami růží na terase. Na břehu fjordu dominuje
moderní hotel ve tvaru obrovské plachetnice.
Fakultativně večeře. Nocleh v okolí Molde. 
3. den: Po snídani v hotelu se vydáme krajem „Møre
og Romsdal“ za poznáním této překrásné krajiny zá-
padního Norska. Již v úvodu nás čeká lokální trajekt
Sølsnes – Åfarnes přes Langfjord. Dále pak panora-
matickou cestou trollů „Trollstigen“ (nejstrmější
horská silnice s 11 serpentinami) pokračujeme na
další trajekt pres Nordalsfjor z Linge do Eidsdalu.
K nejznámějšímu norskému fjordu Geiranger
sestoupáme cestou orlů „Ørneveien“. Při cestě si
uděláme samozřejmě fotografické zastávky. 

V případě příznivého počasí se podíváme i na vy-
hlídku Dalsniba. Údolím „Ottadalen“ podél ledov-
cové řeky „Otta“ doputujeme až do městečka Lom,
kde je k vidění krásný sloupový kostelík z roku 1158,
který slouží i dnes. Poslední část dnešního dne strá-
víme na cestě přes náhorní plošinu „Valdresflya“,
odkud je možné spatřit vzdálené zasněžené vrcholy
pohoří Jotunheimen. Fakultativně večeře. Nocleh
v horské chatě ** v okolí Beitostølen.
4. den: Snídaně. Dnešním dnem zakončíme naše
putování za vodopády a ledovci Norska. Krajem
„Valdres“ přes městečko Fagernes se vydáme nej-
kratší cestou do hlavního města Norského krá-
lovství Oslo. Pěšky si projdeme centrum kolem
známé radnice, uvidíme královský palác, projdeme
po hlavní třídě “Karl Johans gate“ až k parlamentu
a pokud čas dovolí, k moderní budově opery.
Fakultativně večeře. Nocleh v Oslo. 
5. den: Po snídani odjezd na poloostrov Bygdoy,
kde jsou světoznámá muzea Kon-Tiki, Fram
a muzeum vikingských lodí. Podle časových
možností návštěva „Vigelands parken“, galerie
pod širým nebem s mnoha sochami známého
norského sochaře Gustava Vigelanda nebo sko-
kanského můstku Holmenkolen. Odpoledne pře-
jedeme do Gøteborgu ve Švédsku. Fakultativně
večeře. Ubytování a nocleh. 
6. den: Prohlídka přístavního města Gøteborg.
Přesun do Dánska. Trajekt Helsingborg-Helsingør.
Z paluby je možno zahlédnout slavný Hamletův
hrad „Kronborg“. Prohlídka Kodaně, hlavního
města Dánského království, která díky svým skvost-
ným historickým palácům a dalším budovám je po-
važována za klenot skandinávské historické
i moderní architektury. Uvidíme přístav Nyhavn,
kralovský palác Amalienborg, pěší zónu „Strøget“
i sošku Malé mořské víly z Andersenovy po-
hádky. Individuálni volno, eventuálně vyhlídková
plavba lodičkou. K večeru přesun na trajekt
Gedser-Rostock.
7. den: Návrat do Prahy.

| | Z Trondheimu za vodopády a fjordy Norska | 7 dní

Termín:
3. 8. – 9. 8. 2017 

Cena:

22 790 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Trondheim (s pře-

stupem)
• dopravu autokarem po trase zájezdu 
• průvodce 
• 5 noclehů v hotelech *** se snídaní 
• lokální trajekty v Norsku 
• trajekty mezi SRN, Dánskem a Švédskem
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 6 390 Kč 
• příplatek na 5 večeří 3 890 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob. Cena nezahrnuje vstupy
do muzeí a jiných objektů (cca 300 NOK)
Doporučujeme dokoupení večeří (dvoucho-
dové menu nebo bufetové stoly). Změna pro-
gramu dle aktuální situace vyhrazena. Výstup
možný v Ústí nad Labem a Lovosicích. 
Při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2017 knižní
průvodce Norskem ZDARMA.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15539
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Termíny:
15. 6. – 18. 6. 2017 

Cena:

16 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Stockholm

a Helsinki – Praha 
• 2 noclehy v hotelu *** se snídaní
• 1 nocleh na lodi ve dvoulůžkových kajutách

se snídaní
• transfer z letiště do hotelu a z centra

Helsinek na letiště
• průvodce
• pojištění dle zák. č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• transfery a dopravu při prohlídkách, vstupy

do muzeí a jiných objektů

Fakultativní služby:
• příplatek na 2 večeře v hotelu a 1 večeři na

lodi 2 990 Kč 
• příplatek na jednolůžkový pokoj a kajutu

7 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci je
15 osob. Veškerá doprava při prohlídkách je
organizována MHD. Na místě doporučujeme
dokoupit Stockholm Pass cca 795 SEK a jíz-
denku na MHD za cca 140 SEK. Změna pro-
gramu a programových dnů v závislosti na
aktuální situaci vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8307
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ŠVÉDSKO | FINSKO | SKANDINÁVIE

|          | Ze Stockholmu luxusní lodí do metropole Finska | 4 dny

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v poledních hodinách do
Stockholmu, transfer do hotelu, odpolední pěší
prohlídka města, ubytování, fakultativní večeře,
nocleh v hotelu.
2. den: Snídaně, v dopoledních hodinách pro-
hlídka města Stockholmu. Toto královské město se
rozkládá mezi jezerem Mäleren a Baltským
mořem, na 14 větších ostrovech a mnoha malých
ostrůvcích, proto je přezdíváno jako Benátky se-
veru. Je důležitým obchodním a průmyslovým
centrem Švédska. Ve Stockholmu sídlí švédská
vláda a parlament, je také sídlem hlavy státu –
krále. Město je bohaté na kulturní a historické pa-
mátky. Po dobu pobytu lze navštívit jen ty nejzná-
mější. Navštívíme Stadshuset - světoznámá
radnice, kde se udělují Nobelovy ceny, Staré
město Gamla Stan s královským zámkem a laby-
rintem křivolakých uliček, parlament, kostel
Storkyrkan, ve kterém se již od 15. stol. koná koru-
novace švédských králů a také unikátní muzeum
Vasa, kde je umístěna nejstarší zrestaurovaná vá-
lečná loď, která ležela více než 300 let na mořském
dně. Nemůžeme opominout oblíbený skanzen a
při dostatku času i zábavní park Můžeme se vydat
i do několika muzeí a prohlédnout a odpočinout si
v Národním městském parku na ostrově
Djurgarden, který je v pěším dosahu od pulzují-
cího centra a oblíbeným místem domácích i zahra-
ničních turistů pro relaxaci ve stínu stromů. Je to
také první městský národní park na světe. Milovníci
nákupů si přijdou na své v obchodech od
Hötorgetu až na Gamla Stan přes Drottninggatan.
Ubytování, fakultativní večeře a nocleh v hotelu.
3. den: Snídaně, dopoledne výlet na královský

zámek Drottningholm - královský letní zámek
nazývaný také Versailles severu, který se nachází
na královnině ostrově Lovön. Zámek je jedním z
mála historických míst, kde dominovaly především
ženy. Kromě zámku je zde i zajímavé Divadelní
muzeum, kde se každoročně v létě uvádí soubor
oper. Barokní divadlo z 18. století nebylo použí-
váno mnoho let, až ve druhé polovině 20 st. znovu
ožilo. Téměř všechno vybavení je původní, herci
nosí dobové šaty a orchestr používá kopie hudeb-
ních nástrojů z 18. století. V zámeckém parku se
symetrickými zrcadlovými architektonickými prvky
se nachází sochy od Adriana de Vries, které dříve
zdobily Valdštejnské zahrady na Malé Straně v
Praze a které si odvezli Švédové jako válečnou ko-
řist. Návrat do Stockholmu, dokončení prohlídky
města, v podvečerních hodinách přesun do pří-
stavu, ubytování, fakultativní večeře a nocleh na
lodi do Helsinek. 
4. den: Po noční plavbě kolem Alandských ost-
rovů, přistání v Helsinkách. Po snídani na lodi se
vydáme na prohlídku města. Helsinki jsou hlavní
a největší město Finska a zároveň jeho největším
přístavem. Byly založeny roku 1550. Jejich cent-
rum leží na malém poloostrovu ve středu
Finského zálivu. K městu, ale patří ještě poměrně
velké území směrem na východ. Čeká nás mnoho
zajímavostí jako je olympijský stadion, kde trium-
foval Emil Zátopek, světoznámá hala Finlandia,
Sibeliův monument, kostel ve skále
Temppeliaukio, historické centrum s monumen-
tálními stavbami, Senátním náměstí s katedrálou,
prezidentský palác, pravoslavná Uspenská kated-
rála, přístav s tržištěm. Transfer na letiště a pod-
večerní odlet do Prahy.

Stockholm | Helsinki

Baltské
moře

ŠVÉDSKO

FINSKO
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POBALTÍ

Trasa: Praha, Brno, Prostějov, Olomouc, Frýdek-
Místek, Ostrava

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách přes
Polsko do Litvy.
2. den: Příjezd do Klaipédy – okružní jízda a pro-
hlídka města proslaveného budovami ze 16.–19.
století, typickým hrázděným zdivem v oblasti
Starého města, Divadelní náměstí, Stará pošta…
Odjezd do Palangy – nejpopulárnějších litev-
ských přímořských lázní s řadou zachovalých lá-
zeňských  budov z konce 19. stol., ubytování,
fakultativně večeře, volno.
3. den: Po snídani, Palanžský národní park,
22 metrů vysoká písečná duna, muzeum jan-
taru… Odjezd na ubytování do Rigy, první část
prohlídky města, fakultativně večeře, volno.
4. den: Po snídani druhá část prohlídky Rigy –
pěší prohlídka Starého města – náměstí, Švédská
brána, Prašná věž, hrad, dóm…, odpoledne od-
jezd na ostrov Saaremaa, donedávna pro cizince
nepřístupný, se zastávkami v lázeňském městě
Parnu a na ostrově Muhu, ubytování v Kuressaare,
fakultativně večeře.

5. den: Po snídani okružní jízda ostrovem s náv -
ště vou nejzajímavějších přírodních a historických
atraktivit, návštěva rybářské vesnice, ochutnávka
místního piva a uzených ryb, ubytování, fakulta-
tivně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Tallinu se zastáv-
kou na ostrově Hiiumaa, příjezd do Tallinu, uby-
tování v hotelu, okružní jízda a prohlídka města –
Staré město – Radniční náměstí, radnice, městské
hradby…, Horní město - Hradní náměstí, pravo-
slavná katedrála Alexandra Něvského, hrad
Toompea, kostel sv. Mikuláše…, volno, ubytování,
fakultativně večeře.
7. den: Snídaně, v dopoledních hodinách odjezd
z Tallinu do Kaunasu, příjezd v podvečerních ho-
dinách, ubytování, fakultativně večeře.
8. den: Po snídani prohlídka města Kaunas
s průvodcem, které je bohaté na architektonické
památky – Staré město, radniční náměstí s nád-
hernou barokní radnicí ze 16. století, Ďáblův dům,
Muzeum čertů…, volno, v odpoledních hodinách
odjezd do ČR.
9. den: Příjezd do Prahy v odpoledních  hodinách.

| Velký okruh Pobaltím | 9 dní

Termíny:
15. 7. – 23. 7. 2017
19. 8. – 27. 8. 2017

Cena:

13 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 6 noclehů v hotelech *** ve dvoulůžko-

vých pokojích s příslušenstvím a bufetovou
snídaní

• trajekty, místní taxy, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• 6 večeří 2 990 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8849
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POBALTÍ

| Riga – letecký víkend | 4 dny

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy přímým leteckým spojením
do hlavního města Lotyšské republiky – Rigy, někdy
také nazývaného perlou baltických států. Přílet na
největší letiště pobaltských republik Riga internati-
onal Airport, transfer z letiště, ubytování, fakultativně
možnost večeře.
2. den: Po snídani dopolední pěší prohlídka města
s průvodcem během níž se seznámíte s historic-
kým středověkým centrem města, které je na
seznamu světového dědictví Unesco – unikátní
Dóm postavený v několika různých stavebních sty-
lech, Rižský zámek, který je význačnou dominan-
tou města a sídlem prezidenta, jedna z posledních
částí opevnění a muzeum - Prašná věž, historická
skupinka domů Tři bratři, Radniční náměstí s iko-
nickým domem Černohlavců, kostel sv. Petra
nabízející krásný výhled na střechy starého města,
sídlo světoznámé lotyšské Národní opery, ma-
jestátní Památník svobody aj.  Volno k individuál-
nímu poznání města, možnost seznámení

s unikátními příklady secesních staveb, jejichž
množstvím a výběrem je Riga světově pověstná –
ulice Alberta a Elizabetes, nákupům ve vyhlá-
šené čtvrti Bergs Bazaar či na jednom z největších
a nejstarších trhů v Evropě, ubytování, fakultativně
večeře.
3. den: Po snídani možnost polodenního fakul-
tativního výletu s průvodcem k zámku Rundále,
jednomu z nejvýznamnějších barokně-rokoko-
vých sídel v Lotyšsku s více než 50 pokoji
 otevřených veřejnosti a krásným francouzským
parkem. Nebo volno k individuálnímu programu
– například k návštěvě nejpopulárnějšího resortu
baltského moře Jurmaly – prohlídka místního
muzea, nákupy či posezení v některé z mnoha ka-
váren a restaurací nebo pro otužilejší možnost
koupání či odpočinku na pláži. Ubytování, fakul-
tativně večeře.
4. den: Po snídani dle aktuálního letového řádu
volno s možností nákupů. Transfer na letiště
a odlet do Prahy. 

Termíny:
8. 6. – 11. 6. 2017

20. 7. – 23. 7. 2017
17. 8. – 20. 8. 2017
28. 9. – 1.10. 2017

Cena:

13 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Riga-Praha včetně

tax a příplatků
• 3 noclehy s  kontinentální snídaní

v hotelu ***, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím 

• transfery z/na letiště
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• případnou přepravu MHD po městě, do

Jurmaly atd.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• 3 večeře 1 890 Kč
• polodenní výlet k zámku Rundále s průvod-

cem 1 490 Kč (minimální počet pro realizaci
výletu 10 osob)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/12913

Jurmala
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Minsku,  transfer z le-
tiště do hotelu, ubytování, fakultativně večeře,
večer dle časových možností krátká pěší prohlídka
centra města.
2. den: Po snídani   prohlídka  dříve neprávem
opomíjené  běloruské  dvoumilionové metropole,
klidného a přátelského města s mnoha parky
a zajímavou architekturou. Okružní jízda pro zá-
kladní seznámení s městem a nejdůležitějšími pa-
mětihodnostmi,  města dvou tváří – části po válce
přestavěné  ve „stalinistickém duchu“ s širokými
bulváry a velkolepými budovami – Vítězné ná-
městí s přilehlým parkem Gorkého, náměstí
Nezávislosti, Národní knihovna…Na druhou
stranu zde nalezneme staré části města s barok-
ními kostely – katedrála Panny Marie ze 17. stol...,
úzkými uličkami…nacházející se na   Trojickém
předměstí. Pěší prohlídka centra města, odpo-
ledne volno nebo fakultativní výlet na Stalinovu
linii   - open air muzeum – ukázky vojenské

 techniky, opevnění, vybavení... Návrat do hotelu,
fakultativně večeře, volno.
3. den: Po snídani volno nebo celodenní fakulta-
tivní výlet  k památkám zapsaným na seznam kul-
turního dědictví UNESCO - k zámkům Mir
a Nesviž. Mir budovaný od  konce 15. století ve
stylu gotiky. Postupně byl rozšiřován a opravován,
poprvé v renesančním a později v barokním stylu.
Po tom co byl asi jedno století opuštěn kvůli roz-
sáhlým škodám, které utrpěl v době napoleonské,
byl zámek v 19. století restaurován přidáním do-
bových stavebních elementů a jeho bezpro-
střední okolí bylo přestavěno na park. Nesviž
-obytný a kulturní komplex   budov rodiny
Radziwillů skládající se  ze zámku a kostela, při-
čemž zámek je postaven jako soubor deseti na-
vzájem propojených budov, které obklopují dvůr
o šesti stranách, návrat do hotelu, fakultativně ve-
čeře.
4. den: Snídaně, volno, v dopoledních hodinách
transfer na letiště a odlet do Prahy.

| Minsk – letecký víkend | 4 dny

Termíny:
5. 5. – 8. 5. 2017
1. 6. – 4. 6. 2017
6. 7. – 9. 7. 2017
3. 8. – 6. 8. 2017

28. 9. – 1.10. 2017

Cena:

11 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Minsk-Praha včetně

tax a příplatků
• 3x ubytování v hotelu *** s bufetovou sní-

daní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• průvodce po dobu zájezdu 
• transfer z/na letiště
• okružní jízdu Minskem
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• vízum do Běloruska 1 390 Kč
• 3 večeře 1 490 Kč
• celodenní výlet k  zámkům Mir a Nesviž

vč. vstupného do zámků 2 490 Kč
• fakultativní výlet na Stalinovu linii open air

muzeum vč. vstupného 1 690 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet osob pro fakultativní výlety
je 10 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15409
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| Z Minsku do Pobaltí | 7 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Minsku, transfer z le-
tiště, okružní jízda a prohlídka hlavního a největ-
šího města Běloruska - náměstí Nezávislosti
obklopené vládními budovami a úřady, pravo-
slavná katedrála Panny Marie ze 17. stol., unikátní
minské metro. Ubytování, fakultativně večeře. 
2. den: Po snídani odjezd k pohádkovému
zámku Mir (UNESCO), který je jedním z nejdo-
chovalejších příkladů originální běloruské architek-
tury. Zámek svojí polohou na břehu řeky Mirunka
a červenou barvou má neuvěřitelně romantickou
atmosféru, která připomíná jeho rytířskou historii.
Odjezd do města Nesviž, jednoho z nejstarších a
nejtajemnějších měst Běloruska proslaveného
svým rozsáhlým architektonickým a kulturním
komplexem rodu Radziwillů (UNESCO), zahrnují-
cím residenční hrad, farní kostel Nejsvětějšího
Božího Těla a 8 dalších budov. Prohlídka, odjezd
do Vilniusu na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani prohlídka Vilniusu, města při-
pomínajícího atmosférou a půvabem Prahu, po-
kladnice architektonických památek od gotiky po
klasicismus - Staré město, Gediminasův hrad, ka-
tedrála, náměstí, univerzita, kostely sv. Anny a sv.
Bernarda, Nové město... Odjezd do národního
parku Trakai ležícího na poloostrově obklopeném
desítkami jezer, prohlídka jedinečných památek
oblasti - města i ostrovního hradu s historickým
muzeem. Odjezd na ubytování, fakultativně večeře. 
4. den: Po snídani zastávka u jednoho z nejemo-
tivnějších míst v litevském vnitrozemí Hory křížů

– kopec zdobený několika tisíci kříži, které sem
položili poutníci z  celého světa, odtud přejezd
k  zámku Rundále – nejkrásnější barokní šle-
chtická rezidenci v Lotyšsku, často označované
jako ,,baltské Versailles‘‘. Odjezd do Rigy s krátkou
zastávkou v největším lázeňském městě Pobaltí –
Jurmale, která je známá pro své přírodní bohat-
ství – léčivé bahno, minerální vodu a půvabnou
dřevěnou architekturu, odtud do Rigy – Staré
město, Rižský dóm (největší kostel v  Pobaltí),
Katedrální náměstí, hrad, Švédská brána, Prašná
věž, Parlament…Ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do jednoho z nejstar-
ších a nejkrásnějších středověkých měst Lotyšska
- Cesisu, prohlídka majestátní zříceniny hradu
Cesis. Odjezd do estonského univerzitního města
- Tartu, ubytování v hotelu. Večerní pěší prohlídka
- náměstí s radnicí a kašnou se sochou "líbajících
se studentů", univerzita, luteránský kostel sv. Jana,
zbytky katedrály na vrchu Toome Hill... Návrat do
hotelu, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani návštěva muzea piva s případ-
nou ochutnávkou, odjezd do Tallinu a ubytování
v hotelu, odpolední prohlídka malebného histo-
rického jádra města – Dolní město - Radniční ná-
městí, radnice, městské hradby…, Horní město –
Hradní náměstí, pravoslavná katedrála Alexandra
Něvského, hrad Toompea, kostel sv. Mikuláše…,
volno, návrat na ubytování, fakultativně večeře.
7. den: Bez snídaně, brzký ranní odlet z Tallinu,
dle aktuálního letového řádu s případným přestu-
pem v Rize, přílet do Prahy.

Termíny:
4. 6. – 10. 6. 2017
6. 8. – 12. 8. 2017

Cena:

28 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Minsk, Tallin

(Riga) – Praha včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem po celé trase zájezdu
• 6 noclehů v hotelech *** ve dvoulůžko-

vých pokojích s příslušenstvím s 5 bufeto-
vými snídaněmi

• průvodce v průběhu zájezdu
• pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• vízum do Běloruska 1 390 Kč
• 6 večeří 2 990 Kč
• příplatek za 1lůžkový pokoj 3 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8853
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POBALTÍ | RUSKO

Trasa: Plzeň, Praha, Jihlava (dálnice), Brno,
Olomouc, Frýdek-Místek, Ostrava

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách přes
Polsko. 
2. den: Příjezd do Vilniusu, města připomínají-
cího atmosférou a půvabem Prahu, pokladnice ar-
chitektonických památek od gotiky po klasicismus,
okružní jízda a prohlídka města s průvodcem –
Staré město, Gediminasův hrad, katedrála, ná-
městí, univerzita, kostely sv. Anny a sv. Bernarda,
Nové město, volno… V odpoledních hodinách od-
jezd do národního historického parku Trakai le-
žícího na poloostrově obklopeném desítkami
jezer, prohlídka jedinečných památek oblasti –
hradu Trakai. Kernavé – výjimečné archeolo-
gické naleziště v údolí řeky Neris zahrnující město
Kernavé, pevnosti, pohřebiště atd. z dob pozdního
paleolitu až do středověku (UNESCO). Návrat do
Vilniusu, ubytování, fakultativně večeře,  volno.
3. den: Po snídani odjezd do Rigy se zastávkami
na Hoře křížů – jediné místo na světě, kde je na
pahorku postaveno několik tisíc křížů – a zámku
Rundále – nejvýznamnější soubor barokních sta-
veb v Pobaltí, příjezd do hlavního města Lotyšska
– Rigy, ubytování, fakultativně večeře, volno.
4. den: Po snídani okružní jízda a prohlídka nej-
většího města Pobaltí – Staré město – Rižský dóm
(největší kostel v Pobaltí), náměstí, hrad, Švédská
brána, Prašná věž, Parlament, volno, odjezd do
největšího lázeňského města Pobaltí – Jurmala –

známého pro své přírodní bohatství, léčivé
bahno, minerální vody a půvabnou dřevěnou ar-
chitekturu, volno. Odpoledne návštěva nedaleké
Turaidy – prohlídka města s průvodcem – hradní
areál, selská stavení, nádherná příroda, jeskyně
a výhled na nedaleké město Siguldu. Ubytování,
fakultativně večeře, volno.
5. den: Po snídani odjezd do Tallinu,  okružní
jízda a prohlídka malebného historického jádra
města – Staré město – Radniční náměstí, radnice,
městské hradby…, Horní město – Hradní náměstí,
pravoslavná katedrála Alexandra Něvského, hrad
Toompea, kostel sv. Mikuláše…, volno, ubytování,
fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Petrohradu s pří-
padnou zastávkou ve městě Narva na hranicích
s Ruskem, příjezd do Petrohradu – okružní jízda
a prohlídka města přeplněného památkami
včetně Petropavlovské pevnosti a katedrály sv.
Isaka, ubytování, fakultativně večeře, volno, fakul-
tativně  vstupenka na Ruský národní večer.
7. den: Po snídani celodenní prohlídka města
s průvodcem – Ermitáž, Zimní palác…, Petrodvorce
– prohlídka areálu jedinečných parků, paláců, fon-
tán…, volno, nákupy, návrat na ubytování,
fakultativně večeře.
8. den: Po snídani odjezd z Petrohradu se zastáv-
kami do Lotyšska, tranzitní ubytování.
9. den: Po snídani odjezd přes Litvu a Polsko se
zastávkami do ČR.
10. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

| Pobaltí a Petrohrad | 10 dní

Termíny:
9. 6. – 18. 6. 2017

28. 7. – 6. 8. 2017

Cena:

16 490 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 7 noclehů v hotelech *** ve dvoulůžko-

vých pokojích s příslušenstvím a bufetovou
snídaní

• průvodce, místní taxy
• vstupy do Petrodvorců, chrámu sv.  Isáka,

Petropavlovské pevnosti a Ermitáže
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů kromě

 Petrohradu

Fakultativní služby:
• 7 večeří 3 390 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 590 Kč
• vstupenka na folklorní představení „Ruský

národní večer“ 1 690 Kč 
• ruské vízum 2 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8728
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RUSKO

| Petrohrad a Novgorod | 6 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách do
Petrohradu, cestou z letiště základní seznámení
s městem, transfer do hotelu, ubytování, poté fa-
kultativní výlet lodí po Něvě, návrat do hotelu,
fakultativně večeře. 
2. den: Snídaně v hotelu, odjezd do Petrodvorce
– „království fontán“, prohlídka unikátních zahrad
s šedesáti fontánami, desítkami pozlacených soch
a plastik a palácem, jejichž vznik se datuje na po-
čátek 18. století – Velký palác, fontána se souso-
ším Samsona, Velká kaskáda... volno, návrat do
Petrohradu, volno nebo fakultativní návštěva
Ermitáže, ubytování, fakultativně večeře, fakulta-
tivně vstupenka na balet či operu.
3. den: Po snídani prohlídka města s návštěvou
katedrály sv. Isáka, památníku Petra
I. a Petropavlovské pevnosti, Smolnyj, volno
k individuálním prohlídkám, návštěvám muzeí
a galerií nebo fakultativně polodenní výlet do
Kronstadtu – donedávna uzavřená vojenská zá-
kladna a přístav válečných lodí a ponorek, návrat
do Petrohradu, ubytování, fakultativně večeře. 

4. den: Po snídani volno k prohlídkám muzeí, ga-
lerií, nákupům nebo celodenní výlet do
Novgorodu, kolébky ruské kultury – Památník
Tisíciletí, chrám sv. Sofie, Kreml… prohlídka
kláštera sv. Jiří a Vitoslavlického skanzenu lidové
architektury, návrat do Petrohradu, ubytování, fa-
kultativně večeře, fakultativně vstupenka na
folklorní představení ,,Ruský Národní večer‘‘.
5. den: Po snídani odjezd do Puškina – cca
25 km vzdálené místo slavného Puškinova lycea
a residence carevny Kateřiny I. – prohlídka paláců
a zahrad – bohatě zdobený Velký palác – skvost
ruského baroka, včetně proslulé Jantarové
komnaty, volno, přejezd do další carské resi-
dence – Pavlovska – prohlídka palácového a par-
kového komplexu z 18. století, největší krajinný
park Ruska s Velkým palácem, pokladnice umělec-
kých skvostů, návrat do hotelu, ubytování, fakulta-
tivně večeře. 
6. den: V časných ranních hodinách transfer na
letiště a odlet do Prahy. Snídaně formou balíčku
s sebou. 

Termíny:
30. 5. – 4. 6. 2017

1. 7. – 6. 7. 2017
15. 8. – 20. 8. 2017
12. 9. – 17. 9. 2017

Cena:

25 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Petrohrad-Praha

včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem po celou dobu zájezdu,

letištní transfery v Petrohradu
• 5 noclehů v Petrohradu v hotelu *** s pří-

slušenstvím a bufetovou snídaní
• místní poplatky, služby průvodce 
• vstupy do Petrodvorců, Puškina, včetně

Jantarové komnaty, Pavlovska, chrámu
sv. Isáka, Petropavlovské pevnosti

• výlet do Novgorodu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do dalších památkových objektů

Fakultativní služby:
• 5 večeří 2 490 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 390 Kč
• vstupenka do opery/na balet 2 890 Kč
• návštěva Ermitáže s místním průvodcem

1 290 Kč
• vstupenka na folklorní představení „Ruský

národní večer“ 1 690 Kč 
• výlet lodí po Něvě 990 Kč
• výlet do Kronstadtu 1 990 Kč
• ruské vízum 2 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8514

Petrohrad | Petrodvorce | Novgorod | Kronstadt | Puškino | Pavlovsk
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RUSKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách do
Petrohradu, cestou z letiště základní seznámení
s městem, transfer do hotelu, ubytování, poté fa-
kultativní výlet lodí po Něvě, návrat do hotelu,
fakultativně večeře. 
2. den: Snídaně v hotelu, odjezd do Petro -
dvorce – „království fontán“, prohlídka unikát-
ních zahrad s šedesáti fontánami, desítkami
pozlacených soch a plastik a palácem, jejichž
vznik se datuje na počátek 18. století – Velký
palác, fontána se sousoším Samsona, Velká kas-
káda... volno, návrat do Petrohradu, volno nebo
fakultativní návštěva Ermitáže, ubytování,
fakultativně večeře, fakultativně vstupenka

na folklorní představení ,,Ruský Národní
večer‘‘.
3. den: Po snídani odjezd do Puškina – cca
25 km vzdálené místo slavného Puškinova lycea
a residence carevny Kateřiny I. – prohlídka paláců
a zahrad – bohatě zdobený Velký palác – skvost
ruského baroka, včetně proslulé Jantarové kom-
naty, návrat do Petrohradu, prohlídka města s
návštěvou katedrály sv. Isáka, památníku
Petra I. a Petropavlovské pevnosti, ubytování,
fakultativně večeře a po večeři možnost fakulta-
tivní vstupenky na operu či balet. 
4. den: V časných ranních hodinách transfer na
letiště a odlet do Prahy. Snídaně formou balíčku
s sebou. 

| Jedinečné krásy Petrohradu a okolí | 4 dny

Termíny:
5. 5. – 8. 5. 2017
8. 6. – 11. 6. 2017

22. 6. – 25. 6. 2017
5. 7. – 8. 7. 2017

20. 7. – 23. 7. 2017
17. 8. – 20. 8. 2017
14. 9. – 17. 9. 2017
28. 9. – 1.10. 2017
19.10. – 22.10. 2017
16.11. – 19.11. 2017

Cena:

19 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Petrohrad-Praha

včetně tax a příplatků 
• dopravu autokarem v průběhu zájezdu dle

programu, letištní transfery v Petrohradu
• 3 noclehy v Petrohradu v hotelu *** ve

dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
a bufetovou snídaní

• místní poplatky, průvodcovské služby
v Petrohradu, asistence při odletu

• vstupy do Petrodvorců, paláce a zahrad
v Puškinu, včetně Jantarové komnaty,
chrámu sv. Isáka, Petropavlovské pev-
nosti 

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů, parků

apod. neuvedené v programu

Fakultativní služby:
• 3 večeře 1 490 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• vstupenka na folklorní představení „Ruský

národní večer“ 1 690 Kč 
• vstupenka do opery/na balet 2 890 Kč
• návštěva Ermitáže s místním průvodcem

1 290 Kč
• výlet lodí po Něvě 990 Kč
• ruské vízum 2 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8260

Petrodvorce | Puškino | chrám sv. Isáka | Petropavlovská pevnost | Ermitáž
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RUSKO

| Petrohrad – víkendy | 4/5 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v poledních hodinách do
Petrohradu. Transfer z letiště do hotelu, volno
nebo fakultativně první část okružní jízdy
Petrohradem pro seznámení s největšími pamě-
tihodnostmi města, odjezd do hotelu, ubytování,
fakultativně večeře, po večeři fakultativně výlet
lodí po Něvě.
2. den: Po snídani volno k individuálním prohlíd-
kám pamětihodností nebo fakultativní výlet do
Petrodvorce, návštěva nádherných zahrad s fon-
tánami, pozlacenými sochami a Velkým palácem,
návrat do Petrohradu volno nebo fakultativně ná-
vštěva Ermitáže s průvodcem, večer fakultativně
večeře, po večeři možnost fakultativní vstupenky
na představení opery/baletu.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu nebo fakultativní výlet do Puškina -
Carského Sela – residence  Kateřiny I., prohlídka

paláce včetně Jantarové komnaty, návrat do
Petrohradu, volno , nebo dokončení  fakultativní
okružní jízdy městem se zastávkou a prohlídkou
chrámu sv. Izáka a Petropavlovské pevnosti,
fakultativně návštěva Jussupovského paláce,
mj. s nádherným barokním divadlem a Rasputinovými
komnatami, fakultativně večeře, večer fakultativně
Ruský národní večer.
4. den: V časných ranních hodinách transfer na
letiště a odlet do Prahy. Snídaně formou balíčku
s sebou.

*U PĚTIDENNÍCH TERMÍNŮ:
4. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu ve městě – návštěvy muzeí, galerií, ná-
kupy… ubytování, fakultativně večeře.
5. den: V časných ranních hodinách transfer na
letiště a odlet do Prahy. Snídaně formou balíčku
s sebou.

Termíny (4denní): Cena:
14. 4. – 17. 4. 2017     15 490 Kč 
15. 6. – 18. 6. 2017           15 490 Kč
13. 7. – 16. 7. 2017          15 490 Kč
21. 9. – 24. 9. 2017         15 490 Kč

Termíny (5denní): Cena:
24. 5. – 28. 5. 2017          16 490 Kč
28. 6. – 2. 7. 2017        16 490 Kč
23. 8. – 27. 8. 2017      16 490 Kč

Cena:

od 15 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Petrohrad-Praha

včetně tax a příplatků
• 3/4 noclehy v hotelu***, dvoulůžkové

pokoje s příslušenstvím a bufetovou snídaní
v centru města

• transfery z/na letiště, průvodce dle společ-
ného programu

• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• okružní jízda včetně Sv. Izáka a Petropavlovské

pevnosti 1 490 Kč
• 3 večeře 1 490 Kč / 4 večeře 1 990 Kč
• Ermitáž s průvodcem 1 290 Kč
• výlet lodí po Něvě 990 Kč
• výlet do Puškina včetně vstupu 1 990 Kč
• výlet do Petrodvorce včetně vstupu 1 990 Kč
• vstupenka opera/balet 2 890 Kč
• Jussupovský palác 1 490 Kč
• vstupenka Ruský národní večer 1 690 Kč
• ruské vízum 2 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena

rezervujte na:
www.cedok.cz/15410
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách do
Petrohradu, cestou z letiště základní seznámení
s městem, transfer do hotelu, ubytování, poté fa-
kultativní výlet lodí po Něvě, návrat do hotelu,
fakultativně večeře. 
2. den: Snídaně v hotelu, odjezd do Petrodvorce
– „království fontán“, prohlídka unikátních zahrad
s šedesáti fontánami, desítkami pozlacených soch
a plastik a palácem, jejichž vznik se datuje na po-
čátek 18. století – Velký palác, fontána se sousoším
Samsona, Velká kaskáda... volno, návrat do
Petrohradu, volno nebo fakultativní návštěva
Ermitáže, ubytování, fakultativně večeře, fakulta-
tivně vstupenka na folklorní představení
,,Ruský Národní večer‘‘.
3. den: Po snídani odjezd do Puškina – cca 25 km
vzdálené místo slavného Puškinova lycea a resi-
dence carevny Kateřiny I. – prohlídka paláců a za-
hrad – bohatě zdobený Velký palác – skvost
ruského baroka, včetně proslulé Jantarové
komnaty, návrat do Petrohradu, prohlídka města
s návštěvou katedrály sv. Isáka, památníku

Petra I. a Petropavlovské pevnosti, ubytování,
fakultativně večeře a po večeři možnost fakulta-
tivní vstupenky na baletní či operní předsta-
vení. V pozdních večerních hodinách odjezd na
vlakové nádraží, nástup do vlaku, čtyřlůžková kupé
druhé třídy, odjezd směr Moskva. 
4. den: Příjezd do Moskvy, snídaně ve vlaku,
okružní jízda s průvodcem se zastávkami, ubyto-
vání v hotelu, odpoledne druhá část prohlídky
města mj. Kremelských chrámů a zbrojnice,
Rudého náměstí, obchodního střediska GUM,
volno, návrat do hotelu, fakultativně večeře. 
5. den: Po snídani odjezd na prohlídku města
včetně Arbatu, metra apod.. poté odjezd do
Sergiev Posad - prohlídka slavného pravoslav-
ného kláštera, návrat do Moskvy, večer návštěva
proslulého cirkusového představení, návrat
do hotelu, fakultativně večeře. 
6. den: Po snídani návštěva Puškinova muzea
Krásných umění nebo volno k individuálním pro-
hlídkám, nákupům apod., transfer na letiště
a odlet do Prahy, přílet do Prahy ve večerních ho-
dinách.

| Petrohrad a Moskva | 6 dní

Termíny:
13. 6. – 18. 6. 2017

4. 7. – 9. 7. 2017
1. 8. – 6. 8. 2017
5. 9. – 10. 9. 2017

Cena:

29 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha - Petrohrad,

Moskva - Praha včetně tax a příplatků
• jízdenku a lůžkový lístek Petrohrad - Moskva
• dopravu klimatizovaným autokarem po

dobu zájezdu, transfery na letiště
• 4 noclehy v hotelech *** ve dvoulůžkových

pokojích s přísluš. a bufetovou snídaní
• česky mluvícího průvodce po dobu zájezdu 
• všechny vstupy do památkových objektů

uvedené v programu
• návštěva cirkusového představení v Moskvě
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• jiné vstupy do památkových objektů neu-

vedené v programu

Fakultativní služby:
• 4 večeře 2 990 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 590 Kč
• vstupenka do opery/na balet 2 890 Kč
• návštěva Ermitáže s místním průvodcem

1 290 Kč
• vstupenka na folklorní představení „Ruský

národní večer“ 1 690 Kč 
• výlet lodí po Něvě 990 Kč
• ruské vízum 2 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8612

Petrohrad | Puškino | Petrodvorce | Moskva | Sergiev Posad
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RUSKO

| Moskva - víkendy | 4 dny

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do ho-
telu, ubytování, volno, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani celodenní prohlídka Moskvy.
Rudé náměstí, Kreml, fakultativně návštěva
zbrojnice s unikátními sbírkami uměleckých před-
mětů ruských dějin, GUM – obchodní dům, Starý
a Nový Arbat, památník Petra I. Velikého,
Vrabčí Hory, Univerzita, památník Krista
spasitele…, Moskevské metro – prohlídka sta-
nic, návrat do hotelu, volno, fakult. večeře.
3. den: Po snídani volno k prohlídkám muzeí,

 galerií, k nákupům nebo fakultativně polodenní
výlet do Sergiev Posad, prohlídka unikátního
městečka založeného na počest sv. Sergeje, za-
kladatele kláštera ze 14. století, který je nábožen-
ským střediskem Ruska. Areál soustřeďuje 13
chrámů s hlavní památkou Trojickým chrámem
s velkolepou výzdobou interiérů s ostatky sv.
Sergeje, večer fakultativně vstupenka na cirku-
sové představení, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do centra města, volno
k nákupům či individuálnímu programu, transfer
na letiště, přílet do Prahy v podvečerních hodinách.

Termíny:
5. 5. – 8. 5. 2017
8. 6. – 11. 6. 2017
5. 7. – 8. 7. 2017

10. 8. – 13. 8. 2017
28. 9. – 1.10. 2017

Cena:

18 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Moskva-Praha

včetně tax a příplatků
• autokarovou dopravu - transfery na/z letiště

a dopravu v Moskvě dle programu
• 3 noclehy v hotelu *** ve dvoulůžkových

pokojích s příslušenstvím a bufetovou sní-
daní

• místní poplatky, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• 3 večeře 2 190 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 690 Kč
• vstupenka na cirkusové představení

1 590 Kč
• výlet do Sergiev Posad 1 590 Kč (realizace

při min. počtu 15 osob)
• návštěva kremelské zbrojnice 990 Kč
• ruské vízum 2 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8577
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VELKÁ BRITÁNIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Londýna, okružní jízda,
transfer do hotelu, ubytování. Individuální volno
nebo v případě dobrých časových možností ná-
vštěva centra Londýna. Individuální návrat do ho-
telu, fakultativně večeře, nocleh.
2. den: Snídaně, celodenní pobyt v Londýně.
Metrem dojedeme do blízkosti Hyde parku, kde se
budeme moci seznámit s nejvýznamnějšími stav-
bami tohoto města procházkou kolem
Buckinghamského paláce, St. James parku
k Westminsterskému opatství a majestátnímu
Parlamentu, který se nachází v těsné blízkosti Big
Benu. Dále doporučujeme pokračovat třídou
Whitehall kolem Downing Street na Trafalgarské
náměstí, kde jistě nevynecháme příležitost návštěvy
světoznámé obrazárny. V pozdních odpoledních ho-
dinách můžeme pokračovat přes zábavní čtvrť Soho
na Covent Garden ulicemi proslulými nejrůznějšími
kulturními podniky, rázovitými puby i restauracemi

pro náročné. Jistě v nás  zanechá nezapomenutelný
dojem návrat k metru krásně nasvícenou pěší zónou
přes Leicester square ke slavné Piccadilly.
Individuální návrat do místa ubytování, fakultativně
večeře, nocleh.
3. den: Snídaně, možnost individuálního pro-
gramu v Londýně, kde doporučujeme zahájit pro-
cházku návštěvou slavné St. Paul's Cathedral,
dále se projít pověstnou londýnskou City kolem
monumentální budovy Bank of England a burzy
k Monumentu a dále přejít přes Temži na dru-
hou stranu k bitevníku Belfast, kde se nachází
muzeum válečného námořnictva. Odsud je již
malý kousek ke slavnému Tower bridge a jed-
nomu ze symbolů tohoto státu, majestátnímu
Toweru, jež ve svých útrobách střeží korunovační
klenoty, fakultativně večeře, nocleh. 
4. den: Po snídani individuální volno k prohlíd-
kám, nákupům apod. Transfer na letiště a odlet
do Prahy.

| Letecké víkendy v Londýně | 4 dny

Termíny:
14. 4. – 17. 4. 2017
28. 4. – 1. 5. 2017

5. 5. – 8. 5. 2017
18. 5. – 21. 5. 2017

8. 6. – 11. 6. 2017
22. 6. – 25. 6. 2017

6. 7. – 9. 7. 2017
20. 7. – 23. 7. 2017

3. 8. – 6. 8. 2017
17. 8. – 20. 8. 2017
24. 8. – 27. 8. 2017
31. 8. – 3. 9. 2017
14. 9. – 17. 9. 2017
28. 9. – 1.10. 2017
16.11. – 19.11. 2017

Cena:

12 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků Praha - Londýn - Praha
• 3 noclehy v hotelu *** s anglickou  snídaní
• transfery z/na letiště
• okružní jízdu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• vstupenka do muzea Madame Tussaud’s

1 090 Kč
• vstupenka na London Eye 850 Kč
• vstupenka na vyhlídku z mrakodrapu The

Shard 1 150 Kč
• 3 večeře 2 390 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/7989

London Bridge Temže

Foto: VisitBritain

Tower of London

Foto: VisitBritain

West End

Foto: VisitBritain

London Eye Foto: VisitBritain

Foto: VisitBritain
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VELKÁ BRITÁNIE

| Londýn pro pokročilé | 5 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy  do Londýna, transfer do
hotelu, ubytování, fakultativně večeře.  Při do-
brých časových možnostech kombinovaná pro-
hlídka autokarem a pěšky po londýnských
zajímavostech – Trafalgar Square, Whitehall,
West minsterské opatství, Big Ben, London
Eye, Národní galerie, katedrála sv. Pavla,
Tower, Tower Bridge... 
2. den: Po snídani prohlídka města autokarem
a pěšky s průvodcem – pulsující čtvrť Covent
Garden, Soho a Čínská čtvrť, Britské mu-
zeum, Oxford Street, Baker Street, muzeum
voskových figurín Mme Tussaud’s, Regents
park. Odpoledne odjezd do Windsoru – ná-
vštěva nejstaršího královského zámku v Británii,
dnes víkendové sídlo královské rodiny, možnost
individuální prohlídky královské rezidence, návrat
do Londýna, fakultativně vstupenka na nejvyšší
budovu Evropy - mrakodrap The Shard s vyhlíd-
kou na okolní londýnské památky. Návrat do ho-
telu, fakultativně večeře, volno.
3. den: Po snídani volno k individuálním prohlíd-
kám londýnských pamětihodností, nákupům atd.
nebo celodenní fakultativní výlet. Salisbury –
město ze 13. století s nádherným historickým
centrem a katedrálou ve stylu rané anglické go-
tiky, odjezd do Stonehenge – návštěva nejslav-
nějšího pravěkého monumentu, komplex

menhirů a kamenných kruhů dokazující znalosti
z oblasti aritmetiky a astronomie pradávných oby-
vatel této oblasti,  individuální volno k prohlídce
areálu, odjezd do Bathu – nádherné město s im-
pozantním centrem v gregoriánském stylu v údolí
řeky Avony, lázeňské  středisko založené Římany
v 1. stol., řada budov a památek z 18. stol, Royal
Crescent – nejmajestátnější ulice v Británii,
Pulteney Bridge – most s obchody, římské lázně,
 opatství... Návrat na ubytování do Londýna, fakul-
tativně večeře.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu v Londýně, k návštěvám muzeí, nákupům
apod. nebo odjezd na celodenní fakultativní výlet.
Oxford – prohlídka nejstaršího univerzitního
města v Anglii, odjezd do Stratford-upon-Avon,
prohlídka druhého nejnavštěvovanějšího města
po Londýně – rodiště W. Shakespeara, města pyš-
nícího se mnoha malebnými domy spjatými se ži-
votem Shakespeara a unikátní hrázděnou
architekturou, věznice z 15. stol., radnice se so-
chou Shakespeara... Odjezd do Warwicku – ná-
vštěva velkolepé středověké pevnosti s expozicí
muzea Madame Tussaud’s, dnes nejkrásnější
majestátní sídlo v zemi, návrat na ubytování do
Londýna, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani individuální volno v Londýně
k návštěvám muzeí, galerií, nákupům... Transfer
na letiště a odlet do Prahy.

Termíny:
14. 6. – 18. 6. 2017

5. 7. – 9. 7. 2017
28. 8. – 1. 9. 2017

Cena:

15 690 Kč
Cena zahrnuje:
• 4 noclehy v hotelu ***, dvoulůžkové

pokoje s příslušenstvím a anglickou  snídaní
v Londýně

• letenku Praha-Londýn-Praha včetně tax
a příplatků

• dopravu autokarem dle programu
• průvodce po dobu zájezdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• 4 večeře 3 190 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• vstupenka na London Eye 850 Kč
• vstupenka do muzea Madame Tussaud’s

1 090 Kč
• vstupenka  na vyhlídku z mrakodrapu The

Shard 1 150 Kč
• vstupenka na hrad Warwick 790 Kč* (pouze

se zakoupením výletu do Warwicku)
• autokarový výlet Oxford, Stratford, Warwick

890 Kč 
• celodenní autokarový výlet do Salisbury,

Stonehenge a Bathu 890 Kč
• vstupenka do Stonehenge (nelze dokoupit

na místě) 590 Kč dospělý/ 390 Kč dítě do
12 let (pouze se zakoupením výletu do
Stonehenge)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
* Uvedené vstupné platí při minimálním

počtu 15 účastníků.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8094

Big Ben London Eye The Shard



VELKÁ BRITÁNIE

Trasa 1: Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 2: Zlín, Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dál-
nice), Humpolec (dálnice), Praha, Beroun (dálnice),
Plzeň
Trasa 3: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Svitavy, Pardubice, Hradec Králové,
Mladá Boleslav, Praha, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU 5 DNÍ:
1. den: Odjezd z Moravy v dopoledních, z Prahy
v odpoledních hodinách přes Německo a Francii,
trajektem do Doveru.
2. den: Příjezd do Londýna, dopoledne pěší pro-
hlídka středu města s průvodcem - Trafalgarské
náměstí, vládní čtvrť Whitehall - Downing
Street, Parlament - Big Ben, Buckinghamský
palác, Piccadilly Circus, centrum lehké zábavy
Soho, Čínská čtvrť, někdejší londýnská tržnice
Covent Garden; odpoledne volno k návštěvě
Westminsterského opatství, Národní gale-
rie, Britského muzea, Londýnského oka (obří
vyhlídkové kolo), příp. příležitost k nákupům na
Oxford Street nebo fakultativně vstupenka na
nejvyšší budovu Evropy - mrakodrap The Shard
s vyhlídkou na okolní londýnské památky. Večer
odjezd na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Windsoru,  nejstarší
královský zámek v Británii, dnes víkendové sídlo krá-
lovské rodiny, návrat do Londýna - Hyde Park, mu-
zeum voskových figurín Madame Tussaud’s,
Baker Street - muzeum Sherlocka Holmese, ná-
mořní  akademie a královská observatoř s nultým po-
ledníkem v Greenwich, návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani dopoledne pěší prohlídka
s průvodcem - katedrála sv. Pavla - druhá
 největší církevní stavba na světě, Millennium

Bridge, Tate Galery - galerie moderního umění
na místě bývalé elektrárny, Globe - kopie alžbětin-
ského divadla, Southwark Cathedral, London
Bridge s vyhlídkou, Tower - původně královská
rezidence a obávané vězení, dnes proslulá klenot-
nice a zbrojnice, nejslavnější londýnský most
Tower Bridge, HMS Belfast - poslední velký křiž-
ník Royal Navy, přístavní doky upravené na ob-
chodní a zábavní oblast St. Katherine’s Dock;
volno k individuálním prohlídkám, večer odjezd
z Londýna.
5. den: Příjezd do Prahy v odpoledních, na
Moravu v podvečerních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU 6 DNÍ:
1. den: Odjezd z Moravy v dopoledních, z Prahy
v odpoledních hodinách přes Německo a Francii,
trajektem do Doveru.
2. den: Příjezd do Londýna, dopoledne pěší pro-
hlídka středu města s průvodcem - Trafalgarské
náměstí, vládní čtvrť Whitehall - Downing
Street, Parlament - Big Ben, Buckinghamský
palác, Piccadilly Circus, centrum lehké zábavy
Soho, Čínská čtvrť, někdejší londýnská tržnice
Covent Garden; odpoledne volno k návštěvě
Westminsterského opatství, Národní gale-
rie, Britského muzea, Londýnského oka (obří
vyhlídkové kolo), příp. příležitost k nákupům na
Oxford Street nebo fakultativně vstupenka na
nejvyšší budovu Evropy - mrakodrap The Shard
s vyhlídkou na okolní londýnské památky. Večer
odjezd na ubytování, nocleh.
3. den: Volno k individuálním prohlídkám metro-
pole nebo celodenní fakultativní výlet Oxford –
prohlídka nejstaršího univerzitního města v Anglii,
odjezd do Stratford-upon-Avon, prohlídka

 druhého nejnavštěvovanějšího města po Londýně
– rodiště W. Shakespeara, města pyšnícího se
mnoha malebnými domy spjatými se životem
Shakespeara a unikátní hrázděnou architekturou,
věznice z 15. stol., radnice se sochou
Shakespeara... Odjezd do Warwicku – návštěva
velkolepé středověké pevnosti s expozicí muzea
Madame Tussaud’s, dnes nejkrásnější majestátní
sídlo v zemi, návrat na ubytování do Londýna.
4. den: Po snídani odjezd do Windsoru, nejstarší
královský zámek v Británii, dnes víkendové sídlo krá-
lovské rodiny, návrat do Londýna - Hyde Park, mu-
zeum voskových figurín Madame Tussaud’s,
Baker Street - muzeum Sherlocka Holmese, ná-
mořní akademie a královská observatoř s nultým po-
ledníkem v Greenwich, návrat na ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani dopoledne pěší prohlídka s prů-
vodcem - katedrála sv. Pavla - druhá největší cír-
kevní stavba na světě, Millennium Bridge, Tate
Galery - galerie moderního umění na místě bývalé
elektrárny, Globe - kopie alžbětinského divadla,
Southwark Cathedral, London Bridge s vyhlíd-
kou, Tower - původně královská rezidence a obá-
vané vězení, dnes proslulá klenotnice a zbrojnice,
nejslavnější londýnský most Tower Bridge, HMS
Belfast - poslední velký křižník Royal Navy, přístavní
doky upravené na obchodní a zábavní oblast
St. Katherine’s Dock; volno k individuálním pro-
hlídkám, večer odjezd z Londýna.
6. den: Příjezd do Prahy v odpoledních, na
Moravu v podvečerních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU 7 DNÍ:
1. den: Odjezd z Moravy v dopoledních, z Prahy
v odpoledních hodinách přes Německo a Francii,
trajektem do Doveru.

| Londýn od A po Zet | 5/6/7 dní

800 112 112 ℡32

Piccadilly Circus

Stonehenge

Tower Bridge

London Eye



2. den: Příjezd do Londýna, dopoledne pěší pro-
hlídka středu města s průvodcem - Trafalgarské
náměstí, vládní čtvrť Whitehall - Downing
Street, Parlament - Big Ben, Buckinghamský
palác, Piccadilly Circus, centrum lehké zábavy
Soho, Čínská čtvrť, někdejší londýnská tržnice
Covent Garden; odpoledne volno k návštěvě
Westminsterského opatství, Národní gale-
rie, Britského muzea, Londýnského oka (obří
vyhlídkové kolo), příp. příležitost k nákupům na
Oxford Street nebo fakultativně vstupenka na
nejvyšší budovu Evropy - mrakodrap The Shard
s vyhlídkou na okolní londýnské památky. Večer
odjezd na ubytování, nocleh.
3. den: Volno k individuálním prohlídkám metro-
pole nebo celodenní fakultativní výlet Oxford –
prohlídka nejstaršího univerzitního města v Anglii,
odjezd do Stratford-upon-Avon, prohlídka dru-
hého nejnavštěvovanějšího města po Londýně –
rodiště W. Shakespeara, města pyšnícího se
mnoha malebnými domy spjatými se životem
Shakespeara a unikátní hrázděnou architekturou,
věznice z 15. stol., radnice se sochou
Shakespeara... Odjezd do Warwicku – návštěva
velkolepé středověké pevnosti s expozicí muzea
Madame Tussaud’s, dnes nejkrásnější majestátní
sídlo v zemi, návrat na ubytování do Londýna.
4. den: Po snídani odjezd do Windsoru, nejstarší
královský zámek v Británii, dnes víkendové sídlo
královské rodiny, návrat do Londýna - Hyde Park,
muzeum voskových figurín Madame Tussaud’s,
Baker Street - muzeum Sherlocka Holmese, ná-
mořní akademie a královská observatoř s nultým
poledníkem v Greenwich, návrat na ubytování,
nocleh.
5. den: Po snídani volno k individuálním
 prohlídkám metropole nebo celodenní fakulta-
tivní výlet. Bath - nádherné město s impo zantním
centrem v gregoriánském stylu v údolí řeky Avony,

lázeňské středisko založené již Římany v 1. století.
Řada budov a památek z 18. století, Royal
Crescent - nejmajestátnější ulice v Británii,
Pulteney Bridge - most s obchody, římské lázně,
opatství ... Odjezd do Stonehenge - návštěva nej-
slavnějšího pravěkého monumentu, komplex
menhirů a kamenných kruhů dokazující znalosti
z oblasti aritmetiky a astronomie pradávných oby-
vatel této oblasti. Volno k individuální prohlídce
areálu. Cestou zpět do Londýna zastávka
v Salisbury - městě ze 13. století s nádherným
historickým centrem a katedrálou ve stylu rané
anglické gotiky. Návrat do Londýna, ubytování. 
6. den: Po snídani dopoledne pěší prohlídka
s průvodcem - katedrála sv. Pavla - druhá nej-
větší církevní stavba na světě, Millennium
Bridge, Tate Galery - galerie moderního umění
na místě bývalé elektrárny, Globe - kopie alžbě-
tinského divadla, Southwark Cathedral,
London Bridge s vyhlídkou, Tower - původně
královská rezidence a obávané vězení, dnes pro-
slulá  klenotnice a zbrojnice, nejslavnější londýn-
ský most Tower Bridge, HMS Belfast - poslední
velký křižník Royal Navy, přístavní doky  upravené
na obchodní a zábavní oblast St. Katherine’s
Dock; volno k individuálním prohlídkám, večer
odjezd z Londýna.
7. den: Příjezd do Prahy v odpoledních, na Moravu
v podvečerních hodinách.

6denní: Cena: 7 990 Kč
26. 4. – 1. 5. 2017 trasa 1
20. 6. – 25. 6. 2017 trasa 2

4. 7. – 9. 7. 2017 trasa 3
25. 7. – 30. 7. 2017 trasa 2
15. 8. – 20. 8. 2017 trasa 1
26. 9. – 1.10. 2017 trasa 3

7denní: Cena: 8 990 Kč
1. 5. – 7. 5. 2017 trasa 1
4. 6. – 10. 6. 2017 trasa 3
2. 7. – 8. 7. 2017 trasa 2

16. 7. – 22. 7. 2017 trasa 3
6. 8. – 12. 8. 2017 trasa 1

20. 8. – 26. 8. 2017 trasa 2

Cena:

od 6 690 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 2/3/4 noclehy v hotelu *** s příslušenstvím

a anglickou snídaní
• trajekty
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• 2 večeře 1 590 Kč, 3 večeře  2 390 Kč,

4 večeře 3 190 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 

1 990 Kč/2 noci,  2 990 Kč/3 noci, 3 990 Kč/4
noci

• vstupenka do muzea Madame Tussaud’s
1 090 Kč

• vstupenka na London Eye 850 Kč
• vstupenka na vyhlídku z mrakodrapu The

Shard 1 150 Kč
• vstupenka do Warwick Castle 790 Kč*

(pouze se zakoupením výletu do Warwicku)
• vstupenka do Stonehenge (nelze dokoupit

na místě) 590 Kč dospělý/ 390 Kč dítě do
12 let (pouze se zakoupením výletu do
Stonehenge)

• celodenní autokarový výlet do Oxfordu,
Stratfordu a Warwicku 890 Kč (u 6 a 7den-
ních termínů)

• celodenní autokarový výlet do Bathu,
Stonehenge a Salisbury 890 Kč (u 7denních
termínů)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.
Uvedené vstupné platí při minimálním počtu
15 účastníků.
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8959

VELKÁ BRITÁNIE
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| Londýn od A po Zet | 5/6/7 dní
The Shard

Termíny 
5denní: Cena: 6 690 Kč
13. 4. – 17. 4. 2017 trasa 3

4. 5. – 8. 5. 2017 trasa 2
17. 5. – 21. 5. 2017 trasa 1

5. 7. – 9. 7. 2017 trasa 1
2. 8. – 6. 8. 2017 trasa 2

29. 8. – 2. 9. 2017 trasa 3
11.10. – 15.10. 2017 trasa 2



| Londýn plný kouzel | 5 dní

Trasa 1: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 2: Zlín, Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dál-
nice), Humpolec (dálnice), Praha, Beroun (dálnice),
Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Moravy v dopoledních, z Prahy
v odpoledních hodinách přes Německo a Francii
trajektem do Anglie.
2. den: Příjezd do Londýna na Greenwich, což je
místo, kterým prochází nultý poledník, procházka
kolem královské observatoře. Poblíž stojí plachet-
nice Cutty Sark, dále poplujeme lodí zvanou
Thames Clipper po řece Temži do centra města
(jízdné není v ceně – cca 7 £) kolem pevnosti Tower
of London, což je jedna z největších pevností stře-
dověké Evropy. Poblíž se nachází nejznámější most
Velké Británie - Tower Bridge. Prohlídka nejdůleži-
tějších pamětihodností pro základní orientaci měs-
tem s průvodcem, fakultativně vstupenka na
London Eye – obří vyhlídkové kolo. Fakultativně
možnost návštěvy muzea voskových figurín
Madame Tussaud´s. Večer odjezd na ubytování
na okraj Londýna, fakultativně večeře, nocleh. 
3. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet do
Thorpe Parku – zábavního parku postaveného
v roce 1979 s vysokými a rychlými kolotoči a drá-
hami. Je určen převážně dětem – vodní atrakce,
Angry Birds 4D, jízda v obrovských šálcích, ale
 některé atrakce jsou přístupné jenom dospělým,

o čemž svědčí i jejich názvy – Detonator, Colossus,
Samurai a další. V roce 2015 byla otevřena nová
atrakce – tropický labyrint, který připomíná tele-
vizní show, kde účastníci zažívají extrémní pod-
mínky. Park je rozčleněn do několika sekcí, jsou
zde obchody i restaurace a je držitelem mnoha
rekordů. Celkem se zde nachází 33 atrakcí pro děti
a dospělé, 4 vodní dráhy a 6 horských drah.
Návrat na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani fakultativně výlet do čtvrti
Leavesden, kde se nachází největší studio
Harryho Pottera – Warner Bross Studia, kde
se filmy převážně natáčely. Během prohlídky uvi-
díte sál Bradavického hradu, Brumbálovu praco-
vnu s mečem Godrika Nebelvíra, Moudrý klobouk,
který studenty rozděloval do kolejí. V kuchyni
Weasleyových uvidíte triky díky, kterým se pánev
sama myla, jehlice sami pletly atd. U chýše škol-
níka Hagrida stojí i jeho slavný motocykl, dále se
pokračuje do Zobí ulice, kde Harry Potter bydlel
u svých mudlovských pěstounů pod schody – zde
začal celý tento příběh. Nezapomenutelná byla
i procházka Příčnou ulicí, čarodějnické banky
skřetů Gringottových včetně masek, které byly při
natáčení použity, učebna lektvarů profesora
Snapea, kancelář Umbridgové, Harryho koště
Nimbus 2000 a mnoho dalšího. Ve večerních ho-
dinách odjezd z Londýna zpět do ČR.
5. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách,
na Moravu v podvečerních hodinách.  

Termíny: Trasa:
4. 5. – 8. 5. 2017 trasa 1
5. 7. – 9. 7. 2017 trasa 2

26. 7. – 30. 7. 2017 trasa 1
16. 8. – 20. 8. 2017 trasa 2
26. 9. – 1.10. 2017 trasa 1

Cena:

6 690 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 2 noclehy v hotelu *** s anglickou snídaní,

dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím 
• služby průvodce
• trajekty
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• vstupenka na London Eye 850 Kč 
• vstupenka do muzea Madame Tussaud´s

1 090 Kč 
• výlet + vstupenka do studií Harryho Pottera

dospělý 1 390 Kč
• výlet + vstupenka do studií Harryho Pottera

dítě 5-14,99 let 1 190 Kč
• výlet + vstupenka do Thorpe Parku 1 390 Kč
• 2 večeře 1 590 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena. 
Minimální počet pro realizaci je 30 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/15401

800 112 112 ℡34

VELKÁ BRITÁNIE
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| Londýn plný kouzel | 4 dny

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Londýna, okružní jízda
městem pro základní orientaci – Big Ben, Tower
Bridge, pevnost Tower of London, Tragalgar
Square, Westminsterské opatství, Buckinghamský
palác a další známé památky, transfer na ubyto-
vání, fakultativně večeře, nocleh. 
2. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet do
Thorpe Parku – zábavního parku postaveného
v roce 1979 s vysokými a rychlými kolotoči a drá-
hami. Je určen převážně dětem – vodní atrakce,
Angry Birds 4D, jízda v obrovských šálcích, ale ně-
které atrakce jsou přístupné jenom dospělým,
o čemž svědčí i jejich názvy – Detonator,
Colossus, Samurai a další. V roce 2015 byla otev-
řena nová atrakce – tropický labyrint, který připo-
míná televizní show, kde účastníci zažívají
extrémní podmínky. Park je rozčleněn do několika
sekcí, jsou zde obchody i restaurace a je držitelem
mnoha rekordů. Celkem se zde nachází 33 atrakcí
pro děti a dospělé, 4 vodní dráhy a 6 horských
drah. Návrat na ubytování, fakultativně večeře,
nocleh. 
3. den: Po snídani fakultativně výlet do čtvrti
Leavesden, kde se nachází největší studio

Harryho Pottera – Warner Bross Studia, kde
se filmy převážně natáčely. Během prohlídky uvi-
díte sál Bradavického hradu, Brumbálovu praco-
vnu s mečem Godrika Nebelvíra, Moudrý klobouk,
který studenty rozděloval do kolejí. V kuchyni
Weasleyových uvidíte triky díky, kterým se pánev
sama myla, jehlice sami pletly atd. U chýše škol-
níka Hagrida stojí i jeho slavný motocykl, dále se
pokračuje do Zobí ulice, kde Harry Potter bydlel
u svých mudlovských pěstounů pod chody – zde
začal celý tento příběh. Nezapomenutelná byla
i procházka Příčnou ulicí, čarodějnické banky
skřetů Gringottových včetně masek, které byly při
natáčení použity, učebna lektvarů profesora
Snapea, kancelář Umbridgové, Harryho koště
Nimbus 2000 a mnoho dalšího. Přejezd do
Londýna k návštěvě muzea voskových figurín
Madame Tussaud´s (fakultativně), fakultativně
vstupenka na London Eye - obří vyhlídkové kolo
nebo individuální volno. Návrat na ubytování, fa-
kultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani dle časových možností indivi-
duální volno nebo dokončení prohlídky města
s průvodcem. Transfer na letiště a odlet do
Prahy.   

Termíny:
6. 7. – 9. 7. 2017

27. 7. – 30. 7. 2017
17. 8. – 20. 8. 2017
27. 9. – 30. 9. 2017

Cena:

12 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků Praha-Londýn-Praha
• 3 noclehy v hotelu *** s anglickou snídaní,

dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím 
• služby průvodce
• transfery z/na letiště
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• vstupenka na London Eye 850 Kč 
• vstupenka do muzea Madame Tussaud´s

1 090 Kč 
• výlet + vstupenka do studií Harryho Pottera

dospělý 1 390 Kč
• výlet + vstupenka do studií Harryho Pottera

dítě 5-14,99 let 1 190 Kč
• výlet + vstupenka do Thorpe Parku 1 390 Kč
• 3 večeře 2 390 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena. 
Minimální počet pro realizaci je 30 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/15400



800 112 112 ℡36

VELKÁ BRITÁNIE

Trasa: v rámci celé ČR

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Moravy v dopoledních, z Prahy
v odpoledních hodinách přes Německo a Francii,
trajektem do Doveru.
2. den: Příjezd do Londýna, dopoledne pěší pro-
hlídka středu města s průvodcem - Trafalgarské
náměstí, vládní čtvrť Whitehall - Downing
Street, Parlament - Big Ben, Buckinghamský
palác, Piccadilly Circus, centrum lehké zábavy
Soho, Čínská čtvrť, někdejší londýnská tržnice
Covent Garden; odpoledne volno k návštěvě
West minsterské ho opatství, Národní gale-
rie, Britského muzea, Londýnského oka (obří
vyhlídkové kolo), příp. příležitosti k nákupům na
Oxford Street. Večer odjezd na ubytování, noc-
leh.
3. den: Po snídani odjezd do Windsoru, nejstarší
královský zámek v Británii, dnes víkendové sídlo
královské rodiny, návrat do Londýna - Hyde Park,

muzeum voskových figurín Madame Tussaud’s,
Baker Street - muzeum Sherlocka Holmese, ná-
mořní akademie a královská observatoř s nultým
poledníkem v Greenwich, návrat na ubytování,
nocleh.
4. den: Po snídani dopoledne pěší prohlídka
s průvodcem - katedrála sv. Pavla - druhá nej-
větší církevní stavba na světě, Millennium
Bridge, Tate Galery - galerie moderního umění
na místě bývalé elektrárny, Globe - kopie alžbětin-
ského divadla, Southwark Cathedral, London
Bridge s vyhlídkou, Tower - původně královská re-
zidence a obávané vězení, dnes proslulá
 klenotnice a zbrojnice, nejslavnější  londýnský most
Tower Bridge, HMS Belfast - poslední velký křiž-
ník Royal Navy, přístavní doky upravené na ob-
chodní a zábavní oblast St. Katherine’s Dock;
volno k individuálním prohlídkám, večer odjezd
z Londýna.
5. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách,
na Moravu v podvečerních hodinách.

| Londýn pro kolektivy | 5 dní

Termíny:
libovolné

Cena:

od 5 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 2 noclehy v hotelu *** s anglickou snídaní,

dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• trajekty
• služby průvodce
• jedno volné místo pro doprovod na 

každých 20 platících účastníků
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• 2 večeře 1 590 Kč
• vstupenka do muzea Madame Tussaud’s

1 090 Kč
• vstupenka na London Eye 850 Kč
• vstupenka na vyhlídku z mrakodrapu The

Shard 1 150 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Možnost objednání 6 i 7denní varianty
(bližší informace u prodejce). 

rezervujte na:
www.cedok.cz/9066
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| Z Londýna do srdce Anglie | 6 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Londýna, transfer do
hotelu, ubytování, fakultativně večeře. Při dobrých
časových možnostech kombinovaná prohlídka
autokarem a pěšky po londýnských zajímavos-
tech – Trafalgar Square, Whitehall,
Westminsterské opatství, Big Ben, London
Eye, Národní galerie, katedrála sv. Pavla,
Tower, Tower Bridge ... 
2. den: Po snídani zastávka v Salisbury – městě ze
13. století s nádherným historickým centrem a ka-
tedrálou ve stylu rané anglické gotiky, odjezd do
Stonehenge – návštěva nejslavnějšího pravěkého
monumentu, komplex menhirů a kamenných kruhů
dokazující znalosti z oblasti aritmetiky a astronomie
pradávných obyvatel této oblasti, individuální volno
k prohlídce areálu, odjezd do Bathu – nádherné
město s impozantním centrem v gregoriánském
stylu v údolí řeky Avony, lázeňské středisko založené
Římany v 1. stol., řada budov a památek z 18. stol,
Royal Crescent – nejmajestátnější ulice v Británii,
Pulteney Bridge – most s obchody, římské lázně,
opatství... Odjezd na ubytování,  fakultativně večeře.
3. den: Po snídani Oxford – prohlídka  nejstaršího
univerzitního města v Anglii, odjezd do Stratford-
upon-Avon, prohlídka druhého nejnavštěvova-
nějšího města po Londýně – rodiště W.
Shakespeara, města pyšnícího se mnoha maleb-
nými domy spjatými se životem Shakespeara
a unikátní hrázděnou architekturou, věznice z 15.
stol., radnice se sochou Shakespeara... Odjezd do

Warwicku – návštěva velkolepé středověké pev-
nosti s expozicí muzea Madame Tussaud’s, dnes
nejkrásnější majestátní sídlo v zemi, dojezd na
ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Liverpoolu – pulsu-
jící přístavní město, ve kterém se mj. zrodila skupina
Beatles, s řadou neoklasicistních budov, špičkových
muzeí a galerií, prohlídka města, volno. Odjezd do
Yorku – starobylého města s řadou původních
středověkých památek. Hrázděné domy, úzké dláž-
děné uličky, radnice a další budovy, z nichž nejpo-
zoruhodnější je katedrála – největší gotický kostel
na sever od Alp s nejobsáhlejší sbírkou
 středověkých maleb na skle, volno, dojezd na uby-
tování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Lincolnu, města na
divokém skalním útesu nad řekou Witham pro-
slulého mj. hradem, impozantní katedrálou
s třemi mohutnými věžemi a skvostným anděl-
ským chórem a s řadou dochovaných středově-
kých památek, prohlídka, volno. Odjezd do
Burghley House – prohlídka jedinečné zámecké
rezidence z období alžbětinské Anglie – mj.
Nebeská síň, Pekelné schodiště, kuchyně apod.,
odjezd do Cambridge. Návštěva proslulého uni-
verzitního města na řece Cam – King’s College
Chapel z 15. století, Most vzdechů... volno, dojezd
na ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Londýna k individu-
álním návštěvám muzeí, galerií, nákupům... Transfer
na letiště a odlet do Prahy.

Termíny:
9. 6. – 14. 6. 2017
2. 9. – 7. 9. 2017

Cena:

17 490 Kč
Cena zahrnuje:
• 5 noclehů v hotelech ***, dvoulůžkové

pokoje s příslušenstvím a anglickou  snídaní
• letenku Praha - Londýn - Praha včetně tax

a příplatků
• dopravu autokarem po trase zájezdu 
• průvodce po dobu zájezdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• 5 večeří 3 990 Kč 
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• vstupenka na hrad Warwick 790 Kč*
• vstupenka do Stonehenge (nelze dokoupit

na místě) 590 Kč dospělý/ 390 Kč dítě do
12 let 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
* Uvedené vstupné platí při minimálním

počtu 15 účastníků.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8071
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VELKÁ BRITÁNIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Londýna. Transfer do
hotelu, ubytování. Při dobrých časových možnos-
tech v odpoledních hodinách možnost procházky
k Buckinghamskému paláci, dále lze navštívit
Westminster Abbey, Parlament, Big Ben, Trafalgar
Square nebo katedrálu St. Paul. Fakultativně ve-
čeře, nocleh. 
2.den: Po snídani odjezd do hrabství Kent -
Leeds Castle, který je považován za nejkrásnější
v Anglii a od svého vzniku ve 12. stol. je nepřetr-
žitě obydlen. Protipólem starobylého hradu je ro-
mantická zahrada s vodním příkopem a proslulým

bludištěm. Odjezd do Canterbury – kultovní
centrum Anglie s nádhernou katedrálou a docho-
valým romantickým centrem. Dover - městečko
na křídových útesech s mohutným Dover Castle.
K pověstným místům zde patří síť tajných chodeb
pod hradem a ve městě pak Old Town Gaol –
stará věznice, jejíž expozice přibližuje vězeňství
viktoriánské Anglie. Odjezd na ubytování.
Fakultativně večeře.
3.den: Po snídaní odjezd do hrabství East Sussex
s nejromantičtějším místem v celé Velké Británii
– Bodiam Castle - nádherný vodní hrad ze 14.
století, který je kolem dokola obehnán lesknou-

cím se vodním příkopem. Okolo něj se rozprostírá
krásný park. Odjezd do Brightonu – první ang-
lické přímořské letovisko pro Londýňany, mj.
s dlouhým zábavním molem s řadou obchodů
a restaurací Brighton Pier  - volno,  Royal Pavilion
– přepychový palác v orientálním stylu.
Odpoledne  Arundel Castle – rozlehlý středo-
věký hrad z 11. století ukrytý za zdmi s cimbuřím,
který je už více jak 800let sídlem rodu Nortfolků.
Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
4.den: Po snídani prohlídka Portsmouthu – po
staletí významný námořní přístav se 170 metrů
vysokou  Spinnaker Tower, ocelové věže ve

Londýn | Leeds Castle | Canterbury | Dover | Bodiam Castle | Brighton | Arundel Castle | Portsmouth | Beaulieu
Winchester | Hampton Court

| Romantickým pobřežím za nejkrásnějšími hrady jižní Anglie | 6 dní
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tvaru námořní plachty, stará loděnice  s mj. kotvící
anglickou vlajkovou  lodí Victory, vyzdviženým vra-
kem  Mary Rose – válečná loď z počátku 16.
stol.,možnost návštěvy Royal Naval Museum či vá-
lečný památník D-Day Museum. Přejezd do
Beaulieu - panství Lorda Montagu. Nachází se
zde jedna z největších světových sbírek automo-
bilů a motocyklů s několika sty exponáty mapující
automobilovou historii Velké Británie, jeden z pa-
vilonů je věnovaný Jamesu Bondovi, další pak na-
táčení slavné show Top Gear. Součástí areálu je
viktoriánský venkovský dům rodiny Montagu,
krásné zahrady a Beaulieu Abbey – zbytky cister-
ciáckého kláštera lákající k odpočinku a zamyšlení.
Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
5.den: Po snídani Winchester – starobylé město
a sídlo anglosaských králů. Vilém Dobyvatel zde

nechal vystavět hrad, ze kterého se do dnešních
dnů dochoval pouze hlavní sál s legendárním  ku-
latým stolem krále Artuše. Winchesterská kated-
rála -  jedna z nejdelších katedrál v Evropě
a poslední odpočinek místních biskupů, panov-
níků i významných osobností. Přejezd do
Hampton Court –  královský venkovský palác
s nádhernou barokní zahradou. V případě časo-
vých možností  Windsor  - letní sídlo královské ro-
diny, odjezd na ubytování. Fakultativně večeře.
6.den: Po snídani  Londýn - odjezd k Toweru,
kdysi obávanému pevnostnímu vězení, kde jsou
nyní uloženy korunovační klenoty, volno nebo
pěší prohlídka této části města -  romantické doky
Sv. Kateřiny, Tower Bridge…. V poledních hodi-
nách transfer  na letiště a odlet  do ČR.

Termíny:
25. 6. – 30. 6. 2017

7. 8. – 12. 8. 2017
7. 9. – 12. 9. 2017

Cena:

17 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha - Londýn - Praha

včetně tax a příplatků 
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 5 noclehů v hotelech ***, dvoulůžkové

pokoje s příslušenstvím a anglickou snídaní
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• vstupenku do Beaulieu

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• 5 večeří  3 790 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

rezervujte na:
www.cedok.cz/12914
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VELKÁ BRITÁNIE

Trasa 1: Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách přes
Německo, podvečerní prohlídka Brugg, odjezd
do oblasti Calais, ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani trajektem do Doveru, přejezd
do oblasti Walesu – Cardiffu – prohlídka města
s průvodcem – historické centrum s viktoriánskými
ulicemi a obchodními pasážemi, neogotický hrad,
radnice, tržnice…ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani Caerphilly – jezerem obklo-
pený druhý nejrozsáhlejší hrad na 12 hektarech
ze 13. století proslulý mj. jednou ze svých „šik-
mých věží“, přejezd zajímavou krajinou na západ
do oblasti Pembrokershire, přímořského národ-
ního parku s ohromujícími pobřežními scenéri-
emi, útesy a zálivy se zastávkou ve středověkém
městečku Tenby na vrcholu útesu, odjezd do
St. David’s – klášterní sídlo na nejzápadnějším
cípu Walesu založené v roce 550 svatým
Davidem, přejezd podél pobřeží do oblasti
Dolgellau na ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Portmeirion – zají-
mavá vesnice ve stylu  italské renesance s desítkami
budov postavených v různých stavebních slozích, od
gotických po orientální na poloostrově v Cardanském
zálivu. Přejezd do Snowdonia National Park –
s nejvyšší horou Walesu Snowdon 1085 metrů - vý-
jezd místní železnicí rozmanitou krajinou se zbrázdě-
nými pohořími a vřesovišti k vrcholu nejvyšší hory,
návrat a odjezd ke zhlédnutí dalších  nejslavnějších
velšských hradů Caernarfon – symbol poroby se-
verního Walesu, Beaumaris – poslední a nejhonos-
nější hrad Eduarda I.,  impozantní hrad Conwy se

zachovalými městskými hradbami s věžemi a bra-
nami, odjezd na ubytování, fakultativně večeře. 
5. den: Po snídani - Chester - město postavené
na základech římského vojenského tábora z r. 79,
proslavené hlavními třídami lemovanými hrázdě-
nými domy. Spolu s katedrálou, městskými hrad-
bami s hodinovou věží a římským amfiteátrem tak
vytváří iluzi dokonale zachovalého středověkého
města. Odjezd do Liverpoolu – prohlídka města
- původně rybářská vesnice dnes pulzující metro-
pole s velkým přístavem a město Beatles - neo-
gotická anglikánská katedrála, historické cent rum,
řada muzeí a galerií, včetně muzea Beatles, volno,
odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani Manchester – původně římská
osada, od poloviny 19. století průmys lové centrum
oblasti, dnes kulturní metropole s velkou klubovou
scénou - prohlídka města s průvodcem – radnice,
katedrála, centrum s nákupními zónami, ale i fot-
balový stadion Manchenster United - Old Trafford
pro 76 000 diváků, cestou do Birminghamu za-
stávka v Ironbridge Gorge – nejvýznamnější stře-
disko průmyslové revoluce s řadou technických
památek - Iron Bridge - první ze železa odlévaný
most na světě (1779), zastávka v Birminghamu –
náměstí Victoria Square, Kaplického budova ob-
chodního domu Selfridges… Dojezd na ubyto-
vání do oblasti Londýna, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani celodenní prohlídka Londýna
zahrnující okružní jízdu a pěší  prohlídku centra
města a nejatraktivnějších  londýnských památek
Tower, Trafalgarské náměstí, Westminsterské
opatství, Buckinghamský palác… volno, ve ve-
černích hodinách odjezd z Londýna. 
8. den: V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

| To nejlepší z Walesu a západní Anglie | 8 dní

Termíny:
17. 6. – 24. 6. 2017
15. 7. – 22. 7. 2017
16. 9. – 23. 9. 2017

Cena:

14 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, včetně trajektů
• 6 noclehů v hotelech **/*** s anglickými

snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím

• služby průvodce po dobu zájezdu
• jízdenka na vlak ve Snowdonia National

parku
• pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 Kč
• 6 večeří  4 790 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8423
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VELKÁ BRITÁNIE

| To nejlepší z Walesu a západní Anglie | 7 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy  do Londýna, transfer do
hotelu, ubytování, večeře. Při dobrých časových
možnostech kombinovaná prohlídka autokarem
a pěšky po londýnských zajímavostech –
Trafalgar Square, Westminsterské opatství,
Tower, Tower Bridge,  Buckinghamský palác.
2. den: Po snídani odjezd z Londýna v ranních
hodinách, přejezd do oblasti Walesu – Cardiffu
– prohlídka města s průvodcem – historické cent-
rum s viktoriánskými ulicemi a obchodními pasá-
žemi, neogotický hrad, radnice, tržnice…,
Caerphilly – jezerem obklopený druhý nejroz-
sáhlejší hrad na 12 hektarech ze 13. století pro-
slulý mj. jednou ze svých „šikmých věží“, ubytování
v oblasti, večeře.
3. den: Cesta zajímavou krajinou na západ do ob-
lasti Pembrokershire přímořského národního
parku s ohromujícími pobřežními scenériemi,
útesy a zálivy se zastávkou ve středověkém měs-
tečku Tenby na vrcholu útesu, odjez do
St. Davids – klášterní sídlo na nejzápadnějším
cípu Walesu založené v roce 550 svatým Davidem,
přejezd podél pobřeží na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Portmeirion – za-
jímavá vesnice ve stylu italské renesance s desít-
kami budov postavených v různých stavebních
slozích od gotických po orientální na poloostrově
v Cardanském zálivu. Přejezd do Snowdonia
National Park – s nejvyšší horou Walesu
Snowdon 1085 metrů - výjezd místní železnicí

rozmanitou krajinou se zbrázděnými pohořími
a vřesovišti k vrcholu nejvyšší hory, návrat a od-
jezd ke zhlédnutí dalšího slavného velšského
hradu Caernarfon – symbol poroby severního
Walesu, ubytování, večeře.
5. den: Po snídani odjezd k hradu Beaumaris –
poslední a nejhonosnější hradu Eduarda I., pře-
jezd k impozantnímu hradu Conwy se zachova-
lými městskými hradbami s věžemi a branami,
odjezd do Chesteru - město postavené na zákla-
dech římského vojenského tábor z r. 79 prosla-
vené svými hlavními třídami lemovanými
hrázděnými domy, spolu s katedrálou a měst-
skými hradbami s hodinovou věží, římským amfi-
teátrem tak vytváří iluzi dokonale zachovalého
středověkého města odjezd na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani Manchester – původně římská
osada, od poloviny 19. století průmyslové centrum
oblasti, dnes kulturní metropole s velkou klubovou
scénou - prohlídka města s průvodcem – radnice,
katedrála, centrum s nákupními zónami, ale i fot-
balový stadion Manchenster United - Old Trafford
pro 76.000 diváků, cestou do Birminghamu za-
stávka v Ironbridge Gorge – nejvýznamnější stře-
disko průmyslové revoluce s řadou technických
památek - Iron Bridge - první ze železa odlévaný
most na světě (1779), zastávka v Birminghamu –
náměstí Victoria Square, Kaplického budova ob-
chodního domu Selfridges…, ubytování a večeře. 
7. den: Po snídani odjezd do Londýna k odletu,
v odpoledních hodinách odlet do ČR.

Termín:
30. 6. – 6. 7. 2017

Cena:

24 990 Kč
Cena zahrnuje:
• letenku Praha – Londýn – Praha včetně tax

a příplatků
• 6 noclehů v hotelech s polopenzí (s anglic-

kou snídaní a večeří s 3chodovým menu)
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• jízdenka na vlak ve Snowdonia National

parku
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 5 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8007
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VELKÁ BRITÁNIE

Trasa: Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR
do Rotterdamu, nalodění se na trajekt v největším
evropském přístavu a odtud noční plavba do ang-
lického přístavu Hull (cca 12-hodinová plavba –
ubytování ve 4lůžkových kajutách).
2. den: Vylodění v přístavu Hull a odtud přejezd
do Yorku - města, jehož centrum působí jako ži-
voucí muzeum - hrázděné domy, středověké
ulice, radnice, obrovská katedrála s největší sbír-
kou maleb na skle…. Procházka v krásném vod-
ním parku kolem opatsví Fountains Abbey
(UNESCO), zastávka u katedrály a hradu na skal-
natém poloostrově nad řekou Wear v Durhamu
(UNESCO) – nejlepší příklad normanské architek-
tury v Anglii. Odjezd do Newcastlu – města
mostů se slavnou noční klubovou scénou... od-
jezd na ubytování,  fakultativně večeře.
3. den: Po snídani překročení Hadriánova valu,
průjezd Northumberlandským národním parkem,
zastávka na skotských hranicích. Prohlídka hra-
niční oblasti Borders se zastávkami u opatství
v Jedburghu a Kelso a prohlídkou zámku Floors
– největší šlechtické sídlo Skotska, přejezd do
Edinburghu a prohlídka skotské metropole s je-
dinečnými středověkými a gregoriánskými čtvr-
těmi. Staré město s dominantou středověkého
hradu a neoklasicistní Nové město, Královská míle
se St. Giles Cathedral, Holyrood Palace…. Odjezd
na ubytování, fakultativně večeře. 
4. den: Po snídani odjezd k technickému zázraku
ve Falkirku – originální rotační lodní výtah, pro-
hlídka ohromujícího skotského hradu Stirling, je-
dinečná ukázka renesanční skotské architektury.
Odpoledne návštěva národního parku Trossachs

krásná jezera a údolí, panoramatická cesta kolem
největšího skotského jezera Loch Lomond se za-
stávkou v městečku Luss, na cestě do Glasgowa
prohlídka palírny whisky s možností ochutnávky
a nákupu. Glasgow - nejkrásnější viktoriánské
město Skotska, s náměstím George Square a při-
lehlé obchodní pěší zóny, katedrálou… Odjezd na
ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Snídaně, přejezd ze Skotska do nejkrásněj-
šího Národního parku Anglie - jezerní oblasti Lake
District, zastávky v pověstné kovárně Gretna
Green v Keswicku u nejkrásnějšího jezera oblasti
Derwentwater a v Bownes u největšího jezera
oblasti Windermere, odpoledne přejezd do
Liverpoolu, prohlídka města po stopách Beatles
a obrovských přístavních budov (UNESCO). Odjezd
na ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd k nejkrásnějšímu ang-
lickému hradu Warwick – návštěva velkolepé
středověké pevnosti s expozicí muzea Madame
Tussaud´s, dnes nejkrásnější majestátní sídlo
v zemi. Zastávka v univerzitním městě Oxford,
nejstarším univerzitním městě v Anglii, odjezd do
Stratford-upon-Avon, prohlídka druhého nej-
navštěvovanějšího města po Londýně – rodiště W.
Shakespeara, města pyšnícího se mnoha maleb-
nými domy spjatými se životem Shakespeara
a unikátní hrázděnou architekturou, věznice
z 15. stol., radnice se sochou Shakespeara, odjezd
na ubytování do Londýna, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani celodenní prohlídka Londýna
zahrnující pěší prohlídku centra města a nejatrak-
tivnějších londýnských památek Tower,
Trafalgarské náměstí, Westminsterské opat-
ství, Buckinghamský palác… volno, ve večer-
ních hodinách odjezd z Londýna do ČR.
8. den: V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

| Anglií se skotským pohlazením | 8 dní

Termíny: Cena:
11. 6. – 18. 6. 2017 16 990 Kč

2. 7. – 9. 7. 2017 17 690 Kč
23. 7. – 30. 7. 2017 17 690 Kč

3. 9. – 10. 9. 2017 16 990 Kč

Cena:

od 16 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem dle programu zájezdu 
• 5 noclehů v hotelech *** s anglickou sní-

daní 
• jeden nocleh na lodi ve čtyřlůžkových kaju-

tách
• trajektové spojení
• služby průvodce  
• pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů cca 100 £
• případnou přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 Kč
• vstupenka na hrad Warwick 790 Kč*
• 5 večeří 2 990 Kč
• 2-lůžková kabinka Rotterdam-Hull (na vyžá-

dání u prodejce, cca 750 Kč)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
* Uvedené vstupné platí při minimálním

počtu 15 účastníků.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15411

Severní moře
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Windermere | Liverpool | Warwick | Oxford | Stratford upon Avon | London
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VELKÁ BRITÁNIE

1. den: Odlet z Prahy  do Londýna, odjezd do
univerzitního města Cambridge – královská kolej
z 15. století s úctyhodnou kaplí, přejezd do
Nottinghamu, k jehož dominantě patří
Nottingham Castle, ubytování, večeře.
2. den: Dopoledne procházka po
Sherwoodském lese ve stopách Robina Hooda,
odpoledne nejprve prohlídka historického města
York - hrázděné domy, středověké ulice, radnice,
obrovská katedrála s největší sbírkou maleb na
skle…. Procházka v krásném vodním parku kolem
opatství Fountains Abbey (UNESCO), zastávka
u katedrály a hradu na skalnatém poloostrově
nad řekou Wear v Durhamu (UNESCO) – nejlepší
příklad normanské architektury v Anglii. Odjezd
do  Newcastlu – města mostů se slavnou noční
klubovou scénou..., odjezd na ubytování, večeře. 
3. den: Dopoledne překročení Hadriánova
valu, průjezd Northumberlandským národním
parkem, zastávka na skotských hranicích.
Prohlídka hraniční oblasti Borders se zastávkami
u opatství v Jedburghu a Kelso a prohlídkou
zámku Floors – největší šlechtické sídlo Skotska,
přejezd do Edinburghu a prohlídka skotské me-
tropole s jedinečnými středověkými a gregorián-
skými čtvrtěmi. Staré město s dominantou
středověkého hradu a neoklasicistní Nové město,
Královská míle se St. Giles Cathedral, Holyrood
Palace…. Odjezd na ubytování, večeře. 
4. den: Dopoledne zastávka u technického zá-
zraku ve Falkirku – originální rotační lodní výtah,
prohlídka ohromujícího skotského hradu Stirling,
jedinečná ukázka renesanční skotské architek-
tury. Odpoledne návštěva národního parku
Trossachs, krásná jezera a údolí, panoramatická

cesta kolem největšího skotského jezera Loch
Lomond se zastávkou v městečku Luss, na cestě
do Glasgow prohlídka palírny whisky s mož-
ností ochutnávky a nákupu. Glasgow - nejkrás-
nější  viktoriánské město Skotska, s náměstím
George Square a přilehlé obchodní pěší zóny, ka-
tedrálou… Odjezd na ubytování, večeře.
5. den: Přejezd ze Skotska do nejkrásnějšího
Národního parku Anglie - jezerní oblasti Lake
District, zastávky v pověstné kovárně Gretna
Green v Keswicku u nejkrásnějšího jezera oblasti
Derwentwater a v Bownes u největšího jezera
oblasti Windermere, odpoledne přejezd do
Liverpoolu, prohlídka města po stopách Beatles
a obrovských přístavních budov (UNESCO).
Odjezd na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani odjezd k nejkrásnějšímu ang-
lickému hradu Warwick – návštěva velkolepé
středověké pevnosti s expozicí muzea Madame
Tussaud’s, dnes nejkrásnější majestátní sídlo
v zemi. Zastávka v univerzitním městě Oxford,
nejstaršího univerzitního města v Anglii, odjezd do
Stratford-upon-Avon, prohlídka druhého nej-
navštěvovanějšího města po Londýně – rodiště W.
Shakespeara, města pyšnícího se mnoha maleb-
nými domy spjatými se životem Shakespeara
a unikátní hrázděnou  architekturou, věznice
z 15. stol., radnice se sochou Shakespeara, odjezd
na ubytování do Londýna, večeře.
7. den: Po snídani okružní jízda autokarem
a pěšky po londýnských zajímavostech –
Trafalgar Square, Westminsterské opatství,
Whitehall, Big Ben, katedrála Sv. Pavla, Tower,
Tower Bridge, London Eye... Transfer na letiště
a odlet do Prahy.

Cambridge | Sherwood | York | Fountains Abbey | Durham | Newcastle | Borders
Jedburgh | Kelso | Floors | Edinburgh | Falkirk | Stirling | Trossachs | Loch |
Lomond Luss | Glasgow | Lake District | Gretna Green | Keswick | Derwentwater |
Bownes Windermere | Liverpool | Warwick | Oxford | Stratford upon Avon | Londýn

| Anglií se skotským pohlazením | 7 dní

Termíny:
18. 6. – 24. 6. 2017
17. 7. – 23. 7. 2017
31. 7. – 6. 8. 2017
21. 8. – 27. 8. 2017

Cena:

24 990 Kč
Cena zahrnuje:
• letenku Praha-Londýn-Praha včetně tax

a příplatků
• 6 noclehů v  hotelech ***  s  polopenzí

(s anglickou snídaní a večeří s 3chodovým
menu)

• dopravu autokarem po trase zájezdu
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 7 490 Kč
• vstupenka na hrad Warwick 790 Kč*

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
* Uvedené vstupné platí při minimálním

počtu 15 účastníků.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7988

Severní moře

IRSKO ANGLIE

Londýn

Cambridge
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York
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VELKÁ BRITÁNIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Londýna. Odjezd do
místa ubytování v okolí Coventry či Nottinghamu.
Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do Nottinghamu,
jehož symbolem je lidový hrdina Robin Hood, kdysi
domovem v proslulém lese Sherwood. Procházka
zbytkem původního lesa k dubu Major Oak (stáří
1 150 let) a možnost návštěvy výstavy o Robinu
Hoodovi. Pokra čujeme do Yorku v severní Anglii,
jehož dějiny jsou bez nadsázky dějinami země.
Zde  navštívíme velkolepou gotickou katedrálu
a poté odjezd do místa ubytování. Večeře, nocleh.
3. den: Dnes nás po snídani čeká návštěva
 Jedburghu, rázovitého městečka s typickou skot-
skou architekturou, s impozantními zříceninami
Jedburgh Abbey. V krátkém volnu lze dojít
i k domku, kde pobývala Marie Stuartovna.
Pokračujeme do opatství Dryburgh Abbey, jehož

romantické ruiny jsou místem posledního odpo-
činku Waltera Scotta. Následuje  prohlídka
Edinburghu, kde se zastavíme na hradě a pro-
jdeme městem po Královské míli, na níž se nachází
katedrála St. Giles a na jejím konci skotská rezi-
dence britské královny, palác Holyroode. Odjezd
do místa ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme na prohlídku
 nádherného zámku Blair Athol s překrásným oko-
lím, odkud budeme pokračovat do jedné z četných
skotských palíren whisky, kde origi nální whisky mů-
žeme nejen ochutnat, ale i zakoupit. Následuje za-
stávka v Inver ness a poté jízda typickou
skotskou krajinou s pastvinami a kamennými zíd-
kami do Thursa. Při dobrých časových možnos-
tech zastávka u hradu Dunrobin, který je po
architektonické stránce jedním z nějzajímavějších
hradů Skotska. Ubytování v okolí, večeře a nocleh.
5.den: Výjimečný den, kdy se po snídani vydáme

k trajektu na Orkneje, skupinu 17 ostrovů a de-
sítek skalisek v Severním moři. Podnebí je tu
drsné, ale přesto to bylo místo obydlené už v pre-
historii. Po 90 minutové plavbě si na ostrovech
prohlédneme několik lokalit UNESCO, mj. neoli-
tické sídliště Skara Brae, Ring of  Brodgar - slu-
neční kruh vyskládaný ze vztyčených kamenů
a ohromující menhiry u vesnice Stennes. Krátce
zastavíme i v Kirkwalu, hlavním městě ostrovů
s normanskou katedrálou, Stromnes - nejvý-
znamnější přístav s Italskou kaplí, postavenou vá-
lečnými zajatci za II. světové války. Návrat do místa
ubytování, večeře, nocleh. V případě špatného
počasí či změny plavebního řádu trajektů si
Čedok vyhrazuje právo s ohledem na tyto
 skutečnosti program tohoto dne upravit.
6. den: Po snídani se vracíme podél  romantického
pobřeží k Inverness do Dumnadrochitu, kde
krátce zastavíme. Dalším jezerem je dodnes tajemné

Londýn | Nottingham | York | Jedburgh | Dryburgh | Edinburgh | Inverness | Orkneje | Kirkwall | Loch Ness
Loch Lommond | Glasgow | Stratford upon Avon | Oxford

| Velký okruh Anglií a Skotskem s návštěvou Orknejí | 9 dní

800 112 112 ℡44

Krajina u Loch Lommond Krajina u Loch Lommond

Kaledonský průplav



Loch Ness. Prohlídka hradu Urquarts nejtypičtějším
výhledem na jezero. Pokračujeme k pěti zdymadlům
na Kaledonském  průplavu, vždy plném motoro-
vých člunů i plachetnic. K zamyšlení je zastávka u po-
mníku britských Commandos pod nejvyšší horou
Británie, Ben Nevis (1343 m n. m.). Kolem největšího
skotského jezera Loch Lommond dojedeme do
místa ubytování, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani krátká prohlídka Glasgow, his-
torického města s katedrálou sv. Munga, nejkrás-
nější stavbou svého druhu ve Skotsku a náměstí
sv. Jiří se sochami významných osobností skot-
ských dějin. Dále projedeme přírodní rezervací
Lake District s deseti nádhernými jezery ledov-
cového původu, s krátkou vycházkou u jezer
Derwentwater a Bownes. Odjezd na ubytování,
večeře, nocleh.
8. den: Dnes po snídani zamíříme do rodiště
Williama Shakespeara, Stratfordu upon Avon.
Procházka po půvabném městečku s hrázděnou
architekturou, možnost návštěvy spisovatelova
rodného domku (vstupné není v ceně zajezdu).
Pokračujeme k prohlídce Oxfordu, významného

univerzitního města s jeho typickou atmosférou
a řadou malebných motivů, následuje individuální
prohlídka. Doporučujeme návštěvu některé ze
zdejších slavných kolejí, například v Christ
Church College je starobylá katedrála a slavná
jídelna, která inspirovala tvůrce filmové verze
Harryho Pottera. Odjezd do oblasti Londýna,
 ubytování, večeře a nocleh.
9. den: Po snídani individuální prohlídka Londýna,
kde lze navštívit Tower s korunovačními klenoty,
projít se po Tower Bridge, prohlédnout si bitev-
ník Belfast, obdivovat moderní architekturu ná-
břeží či se vypravit do zrekonstruovaných doků.
Určitě je třeba vidět Westminsterské opatství,
královský palác, legendární Downing Street,
Hyde park a pomník admirála Nelsona na
Trafalgarském náměstí. Pohodovou  prohlídku
města alternativně umožní zakoupení jízdenky na
vyhlídkový patrový autobus, jež zahrnuje i krátkou
plavbu po Temži. Pro ty, kteří se do Londýna vra-
cejí, může být cílem Britské muzeum. V dopoled-
ních hodinách odjezd na letiště a odlet do Prahy.

Termíny:
8. 7. – 16. 7. 2017

12. 8. – 20. 8. 2017

Cena:

33 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků Praha - Londýn - Praha
• 8 noclehů v hotelu *** s polopenzí 
• autokarovou dopravu v místě (mimo

Londýna) vč. transferu z/na letiště
• služby průvodce
• trajekty uvedené v programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do objektů cca 80-100 £
• jízdné MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s částkou na  případnou
dopravu MHD.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25.
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7957

Severní moře
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VELKÁ BRITÁNIE
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| Velký okruh Anglií a Skotskem s návštěvou Orknejí | 9 dní

Opatství Dryburgh

Krajina u Edinburghu

Gretna Green

Orkneje

Palírna whisky



VELKÁ BRITÁNIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Edinburghu, přejezd do
místa ubytování v Edinburghu nebo jeho okolí,
volno, při dobrých časových možnostech ná-
vštěva centra města, nocleh.
2. den: Po snídani se budeme vě no vat návštěvě
Edinburghu, kde jistě nezůstane stranou naší
pozornosti největší skotská památka, slavný hrad
ze 7. století. Za návštěvu stojí rovněž katedrála
sv. Jiljí a královská míle. Rázovitou architektu-

rou se mohou jistě chlubit i zdejší parlament
a Holyrood Palace. Pokračujeme směrem na
sever, kde se zastavíme poblíž Perthu v nád-
herné rezidenci Blair Athol a navštívíme jednu
z tradičních skotských palíren whisky Blair Athol
Distillery. Dále se zastavíme v městečku
Iverness, které je branou k návštěvě Skotské vy-
sočiny. Za návštěvu stojí mimo jiné i zdejší histo-
rický Victoria market. Odjezd k ubytování v okolí,
nocleh.

3. den: Po snídani pojedeme k pověst nému je-
zeru Loch Ness. Zastávka v Drumnadrochitu,
kde je expozice zasvěcená zdejší bájné nestvůře.
Pokračujeme k zámku Urquarth Castle, který se
tyčí nad jezerem, podle časových možností zde
můžeme podniknout krátkou projížďku lodí po
jezeře. Dále se zastavíme ve Fort August a nav-
štívíme oblast Kaledonského průplavu. Tato
místa proslula jako výcvikové prostory britských
commandos. Dojedeme k lanovce Nevis Range

Edinburgh | Blair Athol | Inverness | Loch Ness | Drumnadrochitu | Urquarth Castle | Fort August | Glasgow | Stirling
Falkirk | Floors Castle

| To nejlepší ze Skotska | 6 dní

800 112 112 ℡46

Loch Ness

Foto Visit Britain

Foto Floor Castle Foto Visit Britain

Floor Castle



(jízdné cca 10 GBP není v ceně) odkud vyjedeme
na jednu z nejkrásnějších vyhlídek Skotska,
kde se nám otevřou nezapomenutelné pohledy
na celou oblast jeho nejvyšších hor. Ubytování
v okolí Fort Wiliam.
4. den: Nádhernou krajinou podél Loch Linhe
dojedeme do romantického přístavního města
Oban, při dobrých časových možnostech ná-
vštěva destillerie Oban. Panoramatickou silnicí
přes Brander Pass a kolem největšího skotského
jezera Loch Lomond dojedeme do Glasgow.
Ubytování, nocleh.
5. den: Krátká prohlídka Glasgow, města s ka-

tedrálou sv. Munga, která je nejkrásnější stav-
bou svého druhu ve Skotsku. Dále navštívíme ma-
lebné náměstí plné soch slavných osobností,
kterému vévodí monumentální radnice.
Pokračujeme k návštěvě hradu Stirling, který je
nádhernou ukázkou renesančního umění ve
Skotsku. Navštívíme též Falkirk, místo, které se
může pochlubit zajímavou technickou památkou
– rotačním lodním výtahem. Tento den zakončíme
v Edinburghu. Ubytování, nocleh. 
6. den: Dopoledne navštívíme Floors Castle,
největší šlechtické sídlo ve Skotsku. Odjezd na le-
tiště a odlet do Prahy.

Termíny:
14. 6. – 19. 6. 2017

9. 7. – 14. 7. 2017
1. 8. – 6. 8. 2017

Cena:

27 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Edinburgh-Praha

včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 5 noclehů v hotelu *** s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD v metropolích

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob.
Změna programu dle aktuální situace
 vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8222

Severní moře

IRSKO ANGLIE
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VELKÁ BRITÁNIE
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| To nejlepší ze Skotska | 6 dní
Edingburg - Castle Rock

Foto Visit Britain Foto Visit Britain

Loch Lomond

Foto Visit Britain



VELKÁ BRITÁNIE

800 112 112 ℡48

| Prodloužený víkend v Edinburghu | 4 dny

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Edinburghu – jednoho
z nejkrásnějších hlavních měst v Evropě. Transfer
z letiště, okružní jízda skotskou metropolí s jedi-
nečnými středověkými a gregoriánskými čtvrtěmi,
odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Pěší prohlídka centra Edinburghu - Staré
Město s dominantou středověkého hradu a ne-
oklasicistní Nové Město, Královská míle se
St. Giles Cathedral, skotská rezidence britské
královny Holyrood Palace…, volno nebo možnost
ochutnávky whisky s výkladem a možností nákupů,
návrat na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani volno k individuálním prohlídkám

pamětihodností, nákupům atd., nebo celodenní fakul-
tativní výlet – jedno z nejposvátnějších míst Skotska -
Rosslyn Chapel z 15. stol., kde je podle legendy umís-
těn i Svatý Grál, si v poslední době získal ještě větší po-
pularitu díky románu Šifra mistra Leonarda, kde je
umístěna závěrečná část příběhu právě do této oká-
zalé gotické kaple. Odjezd k technickému zázraku ve
Falkirku – originální rotační lodní výtah, jediný tohoto
typu na světě. Stirling – prohlídka ohromujícího skot-
ského hradu, jedinečná ukázka renesanční skotské ar-
chitektury, návrat do Edinburghu, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani individuální volno k prohlíd-
kám muzeí a galerií, nákupům atd., transfer na le-
tiště a odlet do Prahy.

Termíny:
18. 5. – 21. 5. 2017

8. 6. – 11. 6. 2017
13. 7. – 16. 7. 2017
27. 7. – 30. 7. 2017
14. 9. – 17. 9. 2017

Cena:

15 690 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Edinburgh –

Praha včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 3 noclehy v hotelu *** s anglickými snída-

němi, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• služby průvodce
• ochutnávku whisky
• transfery z/na letiště
• okružní jízdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 490 Kč
• 3 večeře 1 990 Kč
• celodenní autokarový výlet „Rosslyn Chapel,

Falkirk, Stirling“ 1 990 Kč (min. počet pro
realizaci – 10 osob)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.
Změna programu a termínu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8204



IRSKO

WWW.CEDOK.CZ 49

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Dublinu. Transfer z le-
tiště, okružní jízda městem pro základní orientaci
a seznámení se s nejdůležitějšími atraktivitami
města, odjezd na ubytování, volno. Dle časových
možností pěší prohlídka města s průvodcem...
Dublinský hrad, Christ Church Cathedral,
radnice vystavěná v korintském stylu, budova
staré celnice, katedrála sv. Patrika - největší
irský kostel, živá obchodní zóna O’Connell
Street..., volno, návrat na ubytování, fakultativně
večeře.
2. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu nebo celodenní fakultativní výlet autokarem
do „jižní části ostrova“ k návštěvě typických irských
památek, zastávka v městečku Cahir s hradem
Rock of Cashel - pozoruhodná ukázka románské
architektury v pevnosti na vápencové skále, Cahir
Castle - jeden z největších hradů v Irsku, původně
pevnost umístěná na skalnatém ostrově řeky Suir,
Kilkenny - nejpůvabnější historické město v Irsku

s normanskou pevností nad řekou Nore,
s „Černým“ opatstvím a řadou velkolepých budov...
Při návratu do Dublinu krátká zastávka u tajem-
ného Browne’s Hill dolmenu, 400 let stará me-
galitická stavba s největší vodorovnou kamennou
deskou v Irsku. Návrat do Dublinu, návrat na uby-
tování, volno, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani volno nebo polodenní fakulta-
tivní výlet do oblasti jedinečné krajiny Wicklow
Mountains - zahrada Irska - s krásnými
 scenériemi a řadou významných památek - roz-
lehlý klášterní komplex Glendalough v údolí dvou
jezer, nádherné zahrady Powerscourt na úpatí
hory Great Sugar Loaf... Návrat do Dublinu, volno
k individuálnímu programu, nákupům, návštěvám
paměti hodností - Trinity College, Národní ga-
lerie ... ale i Old Jameson Destillery, Guinness
Storehouse ... návrat na ubytování, fakultativně
večeře.
4. den: Snídaně, dle časových možností indivi -
duální volno, transfer na letiště a odlet do Prahy. 

| Prodloužený víkend v Dublinu | 4 dny

Termíny:
5. 5. – 8. 5. 2017

15. 6. – 18. 6. 2017
5. 7. – 8. 7. 2017

17. 8. – 20. 8. 2017
14. 9. – 17. 9. 2017

Cena:

14 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Dublin-Praha

v turistické třídě včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 3 noclehy v hotelu *** - dvoulůžkové

pokoje s příslušenstvím a rozšířenou kon-
tinentální snídaní

• transfery z/na letiště
• okružní jízdu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů 
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• 3 večeře 1 790 Kč
• autokarový výlet do jižní části ostrova 1 190 Kč*
• autokarový výlet do Wicklows Mountains

890 Kč*

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
* Výlety se uskuteční při minimálním počtu

15 účastníků.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.
Změna programu a termínu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8151

Dublin

Zahrady Powerscourt Rock of  Cashel

Glendalough

Kilkenny



IRSKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet v ranních hodinách z Prahy do
Dublinu, základní okružní jízda městem pro základní
orientaci a seznámení se s nejdůležitějšími atrakti-
vitami města, odjezd na ubytování, procházka města
s průvodcem – Dublinský hrad, Christ Church
Cathedral, radnice vystavěná v korintském stylu, nej-
větší irský kostel sv. Patrika, individuální volno, návrat
na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do Wicklow mounta-
ins – zahrady Irska s úchvatnými scenériemi.
Území bylo vyhlášeno národním parkem a pře-
stože je v blízkosti Dublinu, je zde k vidění typická
irská divoká příroda, která okouzlila i irského bás-
níka Thomase Moorea. Prohlídka klášterního
komplexu Glendalough ležícího v údolí dvou řek
uprostřed hor, založen byl údajně již v 6. století.
Z kláštera se dochovalo několik budov – kuchyně,
oratoř s kulatou zvonicí, kamenná věž, hřbitov,
vstupní brána, která je v Irsku zcela ojedinělá.
Přejezd k severnímu okraji pohoří Wicklow do
Powerscourt. Dříve zde stálo rozlehlé panství,
které vyhořelo v roce 1974. Dochovaly se ovšem

místní zahrady pocházející z viktoriánského ob-
dobí z poloviny 18. století. Zahrady tvoří stupňo-
vité terasy se sochami, jezírky, japonskou
zahradou atd. Odjezd do Kilkenny – půvabné
historické „mramorové město“ ležící nad řekou
Nore. Mramorové proto, že je vystavěno z vá-
pence, který má po opracování typický černý lesk.
Mezi památky města patří hrad, normanská pev-
nost, St. Canice Cathedral - opatství ze 13. století
vystavěné z černého mramoru, středověké uličky
ze 17. století vedoucí do centra města, volno, od-
jezd na ubytování, fakultativně večeře, nocleh. 
3. den: Po snídani odjezd k prohlídce Holly
Gross Abbey – opatství ze 12. století. Rock of
Cashel – „ďáblův kámen“ je pozoruhodná román-
ská pevnost na 60 metrů vysoké vápencové skále.
Na skále se rozkládá románský kostel, hrad, ka-
tedrála, středověká věž a několik irských křížů.
Cahir Castle – jeden z největších hradů v Irsku,
původně pevnost umístěná na skalnatém ostrově
řeky Suir. Samotný název Cahir znamená v pře-
kladu pevnost. Hrad pochází ze 13. století, ale byl
často přestavován, takže současná podoba je

z 18. - 19. století.  Odjezd do Jameson Heritage
centre v Midletonu k prohlídce palírny whisky
s ochutnávkou, odjezd na ubytování do Corku, dle
časových možností večerní prohlídka města.
Návrat na ubytování, fakultativně večeře, nocleh. 
4. den: Po snídani návštěva Kinsale – maleb-
ného pobřežního městečka při ústí řeky Bandon.
Mezi atraktivity města patří jachtařská marina,
pevnost James Fort, hrad Desmond Castle z roku
1500 s muzeem vína či kostel St. Multose ze
12. století. Přejezd k nedaleké pevnosti Charles
Fort, která byla postavena na konci 17. století na
místě starší tvrze – Ringcurranův hrad. Byla jed-
nou z největších vojenských pevností v zemi,
název nese po Charlesi II. a je spojena z většinou
historických bitev Irska. Přejezd na nejjihozápad-
nější bod Irska – mys Mizen Head s ojedinělou
podívanou na skalnaté příkré útesy, o nějž se opí-
rají vlny Atlantského oceánu. Často jsou odsud
pozorováni volně žijící živočichové – delfíni, vel-
ryby a další. Zastávka v městečku Bantry ležícím
ve východní části zálivu Bantry Bay naproti ost-
rovu Whiddy Island. Dominantou města je Bantry

Dublin | Wicklow mountains | Glendalough | Powerscourt | Kilkenny | Holly Gross Abbey | Rock of Cashel | Cahir
Castle Jameson Heritage Centre | Cork | Kinsale | Charles Fort | Mizen Head | Bantry | Ring of Kerry | Bunratty | Burren
Galway | Clonmacnoise | Kilbeggan | Monasterboice 

| Velký okruh Irskem | 8 dní
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House vystavěný v roce 1700 a byl sídlem rodiny
Whiteů. Zahrady přiléhající k domu se skládají ze
sedmi teras, inspiraci čerpali majitelé na cestách
po Evropě. Odjezd do oblasti Killarney, ubytování,
fakultativně večeře, nocleh.
5. den: Po snídani polodenní vyjížďka do oblasti
Ring of Kerry, kde uvidíte vše, co je pro Irsko typické
– místní krajina a scenérie jako z filmu či pohlednice,
proto je tato oblast oblíbená malíři a spisovateli.
Úchvatné pobřežní scenérie, typické zelené kopce
a vrchy, zahrady, starobylé hrady, pevnosti, kamenné
kruhy, kostelíky, překrásná města a vesničky a vyhlá-
šená místní gastronomie.  Ubytování v oblasti
Limmerick, fakultativně večeře, nocleh. 
6. den: Po snídani odjezd k Bunratty – hradu,
který vybudovali Vikingové ve 13. století na strate-
gickém místě při ústí řeky Shannon, dnešní po-
doba je z 15. století z typickou středověkou
citadelou a stěnami silnými tři metry. Hrad se na-
chází nedaleko malé vesničky Bunratty a součástí
hradu je i skanzen, ve kterém je k vidění cca 30 ty-
pických irských venkovských domků. Přejezd k zá-
padnímu pobřeží na Mohérové útesy – přes 200
metrů vysoké útesy (nejvyšší v Evropě) s délkou
kolem osmi kilometrů. Na nejvyšším místě stojí
O´Brienova věž z roku 1835, ze které jsou krásné
výhledy na Atlantik i vnitrozemí – za příznivého po-
časí lze spatřit Aranské ostrovy či Galwayský záliv.

Návštěva „skalnaté země“ Burren, oblasti kraso-
vých plošin vypadajících jako „měsíční krajina“ se
vzácnou irskou flórou. Vzhled krajiny vytvořil
pohyb ledovce, proto je zde mnoho mohyl, hrobů,
podzemních pevností a dolmenů – z nichž je nej-
známější Poulnabrone z doby bronzové, říká se
mu malý Stonehenge. Přejezd do nedalekého pří-
stavního a významného hradního města Galway,
založeného ve 13. století. Město leží na řece
Corrib tekoucí z největšího irského jezera Lough
Corrib. Galway je centrum západního Irska, jsou
zde dvě univerzity, banka sídlící v budově
Lynchova hradu. Prohlídka centra města s průvod-
cem, volno k nákupům a individuálním prohlíd-
kám, ubytování, fakultativně večeře, nocleh. 
7. den: Po snídani odjezd do Clonmacnoise, le-
žícího v meandru řeky Shannon se zbytky středo-
věkého klášterního komplexu. Klášter byl založen
v roce 548 sv. Ciaránem, dnes jsou zde k vidění po-
zůstatky 20 metrů vysoké O´Rourkeovi věže z 10.
století, zbytky kostelů atd. Kilbeggan – návštěva
Locke´s Distillery s ochutnávkou, Monasterboice
– zbytky klášterního komplexu s jedinečnými vyso-
kými kříži z 10. století. Přejezd do Dublinu, ubyto-
vání, fakultativně večeře, nocleh.
8. den: Po snídani Dublin – dokončení prohlídky
města nebo individuální volno, transfer na letiště
a odlet do Prahy.

Termíny:
10. 6. – 17. 6. 2017 
22. 7. – 29. 7. 2017

9. 9. – 16. 9. 2017

Cena:

31 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků Praha-Dublin-Praha
• 7 noclehů s irskou snídaní v  hotelech

**/*** ve dvoulůžkových pokojích s pří-
slušenstvím 

• autokarovou dopravu v místě
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
• návštěva palírny whisky Jameson Distillery
• návštěva pivovaru Guinness

Cena nezahrnuje:
• vstupné do památkových objektů nezahr-

nutých v ceně zájezdu
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč 
• 7 večeří 4 290 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna hotelu a programu vyhrazena. 
Minimální počet účastníků pro realizaci je 30
osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/15407
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| Velký okruh Irskem | 8 dní



IRSKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Dublinu. Transfer do
hotelu, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani okružní prohlídka Dublinu
s návštěvou katedrály sv. Patrika a návštěvnic-
kého centra pivovaru Guinness, dále pokraču-
jeme projížďkou historickým údolím řeky Boyne,
kde bude následovat (v případě časových mož-
ností) návštěva pověstných chodbových hrobek
v oblasti Newgrange nebo hrobek Knowth. Dále
možnost návštěvy vykopávek  historického a kul-
tovního místa  ostrova od dob Troji až do 10. sto-
letí, Tara. Návrat do Dublinu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Kildare, návštěva
Irského národního hřebčína a přilehlých japon-
ských zahrad. Pokračo vání k návštěvě starobylé pa-
lírny whiskey Kilbeggan a keltského raně

křesťanského kláštera Clonmacnoise na břehu
řeky Shannon. Večeře a nocleh v hotelu v okolí
Galway.
4. den: Po snídani celodenní návštěva  Connemare
s nádhernými zátišími typické irské přírody.
Pokračujeme do opatství Kylemore, benediktin-
ského kláštera s nádhernou zahradou a zajímavými
stavebními přírodními motivy. Návrat do Galway.
Nocleh.
5. den: Po snídani odjezd do drsné kra sové krajiny
Burren, jejíž pověstné menhiry pamatují dobu před
5000 lety. Zastávka u jednoho z nejvýznamnějších
 archeologických nálezů Irska, Poulnabrone, po-
hřební komory z doby 3800 př. n. l. Dále se zasta-
víme na romantickém pobřeží u světoznámých
Moherských útesů, možnost krátké procházky
krajinou útesů, které patří k největším v Irsku. Po

 průjezdu touto zajímavou krajinou pokračujeme tra-
jektem přes řeku Shannon do místa ubytování
v okolí Killarney. Večeře, nocleh.
6. den: Po snídani celodenní okružní jízda polo-
ostrovem Kerry s mnoha vyhlídkovými zastáv-
kami na moře, útesy a jezera, návštěva krajinného
parku u zámku Muckross House. Návrat do
místa ubytování, večeře, nocleh. 
7. den: Po snídani odjezd od Corku, prohlídka
města. Přejezd ke hradu Cashel, odjezd do
Kilkenny, města se zachovalým středověkým pů-
dorysem, a dle časových možností návštěva
zámku. Odjezd do místa ubytování v okolí Carlow,
večeře a nocleh.
8. den: Po snídani odjezd a prohlídka
Powerscourt, nejkrásnějších zahrad v Irsku.
Pokračujeme k návštěvě bývalého cisterciáckého

Dublin | Newgrange | Tara | Kildare | Kilbeggan | Clonmacnoise |  Connemare | Kylemore | Burren | Poulnabrone | útesy
Moher | poloostrov Kerry | Cork | Kilkenny | Carlow | Powerscourt | Dundalk | Belfast

| To nejlepší z Irska s návštěvou Severního Irska | 10 dní
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opatství Mellifont Abbey, jehož zdi sloužívaly
jako místo odporu posledního z velkých irských
náčelníků Hughu O’Neilovi, stejně tak jako hlavní
stan Vilému Oranžskému v době bitvy na řece
Boyne. Pokračujeme k návštěvě Monasterboice,
dvou z nejkrásnějších vysokých křížů, pocházejí-
cích z 10. století, stejně jako nejvyšší válcová věž
v Irsku. V podvečerních hodinách dojedeme do
Belfastu, v případě dobrých časových možností
společná prohlídka centra města, během níž mů-
žete vidět např. monumentální katedrálu sv.
Anny, Prince Albert Menorial, klasicistní rad-
nici i St. malachy’s Church, nejkrásnější vikto-
riánskou stavbu města. za povšimnutí stojí také
monumentální Grand Opera House a zajímavá
bude i návštěva Queens University, sídla parla-
mentu Stormont či ulice Falls a nástěnnými mal-
bami. Ubytování, večeře, nocleh.
9. den: Po snídani pojedeme přes městečko
Larne na stejnojmenném jezeře, které kdysi slou-
žívalo jako základna pirátů, dále uvidíme nád-

herné scenérie severovýchodního pobřeží, od
nějž odbočuje devět Antrim ských roklí k divoké
krajině vnitrozemí. Pojedeme kolem Ballygaley
Head a vesničky Cushendall. Cesta nás dále po-
vede přes Ballycastle, kde je na nábřeží památ-
ník, připomínající Marconiho první rádiovou
depeši. Kolem zříceniny Dunseverick Castle do-
jedeme k významnému přírodnímu útvaru
Giant’s Causeway, až pochmurnou úctu vzbu-
zující řadu čedičových sloupů, tvořících pravý obří
chodník. Chmury pak můžeme rozpustit při ná-
vštěvě blízké Old Bushmills Distillery, pálící již
od roku 1608 jednu z pověstných značek zdejší
whisky. Nejpůsobivějším místem tohoto pobřeží
je však impozantní Dunluce Castle ze 16. století,
původní sídlo klanu Mac Donnell, který odtud
vládl celému severovýchodnímu Ulstru. Před ná-
vratem zpět do místa ubytování, možnost dokon-
čit individuální prohlídku Belfastu (dle časových
možností), večeře, nocleh.
10. den: Odjezd do Dublinu a odlet zpět do ČR.

Termíny:
1. 7. – 10. 7. 2017

19. 8. – 28. 8. 2017
23. 9. – 2.10. 2017

Cena:

39 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků Praha - Dublin - Praha
• 9 noclehů v hotelech **/*** s polopenzí
• autokarovou dopravu v místě
• služby průvodce
• vstup do pivovaru Guinness, katedrály

sv. Patrika a trajekt přes řeku Shannon
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů (doporu-

čujeme EUR i GBP)
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 9 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci zájezdu je
30 osob.
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8411
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| To nejlepší z Irska s návštěvou Severního Irska | 10 dní



800 112 112 ℡54

FRANCIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy, transfer z letiště, okružní
jízda Paříží, transfer do hotelu, volno, nocleh.
2. den: Po snídani volno k celodenním 
prohlídkám města, nákupům apod. nebo transfer
MHD do centra a pěší prohlídka centra města
s  průvodcem – Louvre, Notre Dame, St.
Chapélle..., fakultativně jízdenka na loď po
Seině, večer fakultativní možnost návštěvy někte-

rého z pařížských kabaretů, volno, nocleh.
3. den: Po snídani volno nebo fakultativní výlet
do Versailles, individuální prohlídka zámku a za-
hrad, návrat do Paříže, volno k individuálním ná-
vštěvám – Eiffelova věž, Invalidovna, Martovo
pole, Latinská čtvrť... atd. 
4. den: Po snídani volno k prohlídkám muzeí
a galerií, nákupům apod., v odpoledních hodinách
transfer na letiště a odlet do Prahy.

| Pařížské předjaří | 4 dny

Termíny:
12. 2. – 15. 2. 2017    Valentýn �
23. 3. – 26. 3. 2017
14. 4. – 17. 4. 2017    Velikonoce
28. 4. – 1. 5. 2017

5. 5. – 8. 5. 2017

Cena:

11 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha v turis-

tické třídě včetně tax a příplatků
• transfery z/na letiště a okružní jízdu
• služby delegáta dle programu
• 3 noclehy s bufetovou snídaní v hotelu ***

v blízkosti centra města
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• jízdenka na loď po Seině 290 Kč (cena na

místě cca 15 Eur)
• výlet do Versailles 1 190 Kč (bez vstupů)

minimální počet účastníků 15 osob
• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge + 1/2

lahve šampaňského 3 190 Kč
• vstupenka na představení kabaretu Paradis

Latin vč. sklenky šampaňského 1 590 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 490 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s menší částkou na případ-
nou dopravu MHD z důvodů mimořádných
situací v metropolích (dopravní situace,
počasí apod.).
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/108-1-1453
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| Paříž pro kolektivy | 5 dní

Trasa: v rámci celé ČR

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních  hodinách
nonstop přes Německo do Francie.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Paříže,
pěší prohlídka centra města s průvodcem –
Náměstí Svornosti,  Tuilerijské zahrady, malý
Vítězný  oblouk, Louvre, Notre Dame, Centre
G. Pompidou, Forum des Halles,  Palais
Royale, Madelaine, volno,  ubytování, fakulta-
tivně večeře.

3. den: Po snídani výlet do Versailles, individu-
ální prohlídka zahrad, event. zámku, návrat do
Paříže, La Défense – moderní čtvrť třetího tisíci-
letí – L’Arche, volno, Montmartre, bazilika
Sacré Coeur, možnost fakultativně výlet lodí po
Seině + okružní jízda Paříží, fakultativně ná-
vštěva vyhlídkové terasy Montparnassu, ubyto-
vání, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani Eiffelova věž, Martovo pole,
Invalidovna, volno, Latinská čtvrť – Sorbona,
Pantheon…, volno. Ve večerních hodinách od-
jezd z Francie do ČR.
5. den: Příjezd do ČR dopoledne.

Termíny:
libovolné

Cena:

od 4 190 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 2 noclehy v hotelu ** s kontinentální sní-

daní ve dvou a třílůžkových pokojích s pří-
slušenstvím na okraji Paříže

• služby průvodce
• 1 volné místo pro doprovod na každých  

20 platících účastníků 
• okružní jízdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• 2 večeře v Paříži 1 190 Kč
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě

cca 15 Eur)
• návštěva Montparnassu 290 Kč (cena na

místě cca 15 Eur)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9067

Notre Dame

Louvre
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odlet pravidelnou lin-
kou do Paříže, transfer z letiště, čtyřhodinová
okružní jízda Paříží pro seznámení s nejdůležitěj-
šími  památkami města a základní orientaci ve
městě – Elysejská pole, Vítězný oblouk,
Louvre, Notre Dame, Madelaine, Opera,
Invalidovna, odjezd na ubytování, volno k indivi-
duálnímu programu ve městě, ubytování, nocleh.  
2. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu ve městě – Eiffelova věž, výlet lodí po
Seině, muzea, ... večer fakultativně návštěva ka-
baretu Moulin Rouge, ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu ve městě nebo fakultativně polodenní výlet
do Versailles – vč. návštěvy královského zámku
a zahrad na okraji Paříže, v odpoledních hodinách
návštěva parfumerie Fragonard, pěší procházka
s průvodcem čtvrtí Montmartre s malebným ná-
městím malířů Place de Tertre, bazilikou Sacré
Coeur, kabaretem Moulin Rouge, individuální
návrat na hotel, večer fakultativně možnost indi-
viduální návštěvy kabaretu Paradis Latin, ubyto-
vání, nocleh.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu v Paříži – návštěvy muzeí, galerií, nákupy....
v podvečerních hodinách transfer na letiště, přílet
do Prahy.

U pětidenních zájezdů:
1. den: V ranních hodinách odlet pravidelnou
 linkou do Paříže, transfer z letiště, čtyřhodinová

okružní jízda Paříží pro seznámení s nejdůležitěj-
šími  památkami města a základní orientaci ve
městě – Elysejská pole, Vítězný oblouk,
Louvre, Notre Dame, Madelaine, Opera,
Invalidovna, odjezd na ubytování, volno k indivi-
duálnímu programu ve městě – Eiffelova věž,
muzea..., ubytování, nocleh  
2. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu v Paříži  návštěvy muzeí, galerií, nákupy.... 
Fakultativně jízdenka na loď po Seině. Večer fa-
kultativně možnost individuální návštěvy kaba-
retu Moulin Rouge, ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani volno v Paříži nebo fakultativní
výlet do Versailles – vč. návštěvy královského
zámku a zahrad na okraji Paříže, v odpoledních
hodinách návštěva parfumerie Fragonard, pěší
procházka s průvodcem čtvrtí Montmartre s ma-
lebným náměstím malířů Place de Tertre, bazili-
kou Sacré Coeur, kabaretem Moulin Rouge,
individuální návrat na hotel, večer fakultativně
možnost návštěvy kabaretu Paradis Latin, uby-
tování, nocleh.
4. den: Po snídani celodenní volno k individuál-
nímu programu v Paříži k návštěvám pamětihod-
ností, muzeí, galerií, nákupům nebo k návštěvě
vyhlášených parků – Disneylandu či
Asterixparku..., ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu v Paříži – návštěvy pamětihodností, muzeí,
galerií, nákupy... V podvečerních hodinách tran-
sfer na letiště, odlet do Prahy.

| Paříž – víkendy | 4/5 dní
Termíny (4denní): Cena:
14. 4. – 17. 4. 2017 11 990 Kč
28. 4. – 1. 5. 2017 11 990 Kč

5. 5. – 8. 5. 2017 11 990 Kč
11. 5. – 14. 5. 2017 11 990 Kč
18. 5. – 21. 5. 2017 11 990 Kč
25. 5. – 28. 5. 2017 11 990 Kč

1. 6. – 4. 6. 2017 11 990 Kč
8. 6. – 11. 6. 2017 11 990 Kč

15. 6. – 18. 6. 2017 11 990 Kč
5. 7. –   8. 7. 2017 11 990 Kč

20. 7. – 23. 7. 2017 11 990 Kč
3. 8. – 6. 8. 2017 11 990 Kč

17. 8. – 20. 8. 2017 11 990 Kč
24. 8. – 27. 8. 2017 11 990 Kč

7. 9. – 10. 9. 2017 11 990 Kč
28. 9. – 1.10. 2017 11 990 Kč
12.10. – 15.10. 2017 11 990 Kč
26.10. – 29.10. 2017 11 990 Kč
16.11. – 19.11. 2017 11 990 Kč

Termíny (5denní): Cena:
4. 5. – 8. 5. 2017 13 290 Kč
1. 6. – 5. 6. 2017 13 290 Kč
1. 7. – 5. 7. 2017 13 290 Kč
3. 8. – 7. 8. 2017 13 290 Kč

31. 8. – 4. 9. 2017 13 290 Kč

Cena:

od 11 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha–Paříž–Praha včetně

tax a příplatků
• transfery z/na letiště a okružní jízdu
• služby delegáta dle programu 
• 3/4 noclehy v hotelu *** s kontinentální

snídaní, dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím ve vnitřní Paříži a v dosahu metra

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů, MHD

v Paříži

Fakultativní služby:
• jízdenka na loď po Seině 290 Kč (cena na

místě cca 15 Eur)
• výlet do Versailles vč. vstupu do zámku

a zahrad - mládež do 26 let 1 290 Kč
- dospělí 1 690 Kč

• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge + 1/2
lahve šampaňského 3 190 Kč

• vstupenka na představení kabaretu Paradis
Latin vč. sklenky šampaňského 1 590 Kč 

• příplatek za jednolůžkový pokoj 
2 990 Kč (3 noci)/ 3 990 Kč (4 noci)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet osob pro realizaci výletu je
15 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9068
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| Paříž – prodloužený víkend | 4 dny

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v ranních hodinách do
Paříže, transfer z letiště a okružní jízda autoka-
rem Paříží s průvodcem, ubytování v hotelu
v centru města, fakultativně možnost příplatku na
vyšší standard ubytování, volno.
2. den: Snídaně, dopoledne volno nebo fakulta-
tivní výlet do Versailles – individuální prohlídka
zahrad, eventuelně zámku, přejezd k zámku
Fontainebleau – původně lovecký zámek fran-
couzských panovníků, přestavěný na okrasný

zámek florentsko-římského stylu v nádherném
zalesněném okolí, návrat do Paříže, návštěva
představení kabaretu Paradis Latin.
3. den: Snídaně, individuální program - volno
k nákupům, prohlídkám muzeí a galerií. Večer fa-
kultativně návštěva kabaretu Moulin Rouge.
4. den: Snídaně, individuální program - volno
k nákupům, prohlídkám muzeí a galerií, v podve-
černích hodinách transfer na letiště, odlet do ČR,
přílet do Prahy ve večerních  hodinách.

Termíny:
14. 4. – 17. 4. 2017
28. 4. – 1. 5. 2017

5. 5. – 8. 5. 2017
11. 5. – 14. 5. 2017
18. 5. – 21. 5. 2017
25. 5. – 28. 5. 2017

1. 6. – 4. 6. 2017
8. 6. – 11. 6. 2017

15. 6. – 18. 6. 2017
5. 7. – 8. 7. 2017

20. 7. – 23. 7. 2017
3. 8. – 6. 8. 2017

17. 8. – 20. 8. 2017
24. 8. – 27. 8. 2017

7. 9. – 10. 9. 2017
28. 9. – 1.10. 2017
12.10. – 15.10. 2017
26.10. – 29.10. 2017
16.11. – 19.11. 2017

Cena:

12 690 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha–Paříž–Praha včetně

tax a příplatků
• transfery a okružní jízdu
• průvodce na okružní jízdě
• 3 noclehy v hotelu *** s rozšířenou kon-

tinentální snídaní, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím poblíž centra Paříže

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů, MHD

v Paříži

Fakultativní služby:
• výlet do Versailles a Fontainebleau 790 Kč
• jízdenka na loď po Seině 290 Kč (cena na

místě cca 15 Eur)
• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge + 1/2

lahve šampaňského 3 190 Kč
• vstupenka na představení kabaretu Paradis

Latin vč. sklenky šampaňského 1 590 Kč
• přípl. na hotel **** (v centru) 13 990 Kč 
• přípl. za jednolůžkový pokoj *** 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet osob pro realizaci výletu je
15 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9069
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, transfer do ho-
telu, ubytování, volno nebo pěší prohlídka centra
s průvodcem – Náměstí Svornosti, Tuilerijské
zahrady, malý Vítězný oblouk, Louvre, Notre
Dame, Centre G. Pompidou, Forum des
Halles, Palais Royale, Madelaine, volno, uby-
tování, fakultativně večeře.
2. den: Snídaně, výlet do Versailles – individu-
ální prohlídka zahrad, ev. zámku, návrat do Paříže,
La Défense – moderní čtvrť třetího tisíciletí –
L’Arche, volno, možnost nákupů, Montmartre,
basilika Sacré Coeur, ubytování, fakultativně ve-
čeře, večer možnost fakultativně výlet lodí po
Seině + okružní jízda Paříží, fakultativně náv -
štěva vyhlídkové terasy na Montparnassu.
3. den: Snídaně, odjezd na zámek Fontainebleau
– původně lovecký zámek francouzských panovníků
přestavěný na okrasný zámek florentsko-římského
stylu v nádherném zalesněném okolí, odjezd k ne-
dalekému zámku Vaux-le-Vicomte – nejpřepy-

chovější a nejvelkolepější palác své doby, vzorová
stavba pro zámek ve Versailles ze 17. století proslulá
mj. i svými ohromujícími zahradami s terasami, je-
zírky a fontánami, návrat do Paříže – Pére Lachaise
– individuální prohlídka posledního místa odpočinku
slavných osobností – Moliere, Chopin, Edith Piaf, Jim
Morrison…, volno, ubytování,  fakultativně večeře, fa-
kultativně návštěva představení kabaretu Paradis
Latin.
4. den: Snídaně, Eiffelova věž, Martovo pole,
Invalidovna, volno, odpoledne Latinská čtvrť
– Sorbona, Pantheon… volno, ubytování, fakul-
tativně večeře, večer fakultativně návštěva kaba-
retu Moulin Rouge.
5. den: Po snídani odjezd do centra města, volno
k nákupům, individuálním prohlídkám muzeí, ga-
lerií apod., v odpoledních hodinách odlet z Paříže
do Prahy.
Zákazník může v Paříži zvolit zcela individu-
ální program a účastnit se pouze vybraných
výletů a okruhů.

| Paříž pro náročné | 5 dní

Termíny:
4. 5. – 8. 5. 2017
5. 7. – 9. 7. 2017

19. 8. – 23. 8. 2017
28. 9. – 2.10. 2017

Cena:

14 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha–Paříž–Praha včetně

tax a příplatků
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu *** s bufetovou snídaní

v Paříži, v dosahu metra, dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím

• průvodce, plánek Paříže
• pojištění dle zák. č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů a muzeí,

přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 4 večeře 2 490 Kč
• výlet lodí po Seině  290 Kč (cena na místě

cca 15 Eur)
• návštěva Montparnassu 290 Kč (cena na

místě cca 15 Eur)
• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge + 1/2

lahve šampaňského 3 190 Kč
• vstupenka na představení kabaretu Paradis

Latin vč. sklenky šampaňského 1 590 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s částkou na dopravu MHD.
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8613

Foto: Jaroslav Hübl
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| Paříž exclusive | 4/5 dny

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odlet pravidelnou lin-
kou do Paříže, transfer z letiště, čtyřhodinová
okružní jízda Paříží pro seznámení s nejdůležitěj-
šími památkami města a základní orientaci ve
městě – Elysejská pole, Vítězný oblouk,
Louvre, Notre Dame, Madelaine, Opera,
Invalidovna, odjezd na ubytování, volno k indi-
viduálnímu programu ve městě, ubytování, noc-
leh.
2. den: Po snídani volno k individuálnímu
 programu ve městě – Eiffelova věž, výlet lodí
po Seině, muzea..., večer fakultativně možnost
individuální návštěvy kabaretu Moulin Rouge,
ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu ve městě nebo fakultativně polodenní
výlet do Versailles – vč. návštěvy královského
zámku a zahrad na okraji Paříže, v odpoledních
hodinách návštěva parfumerie Fragonard, pěší
procházka s průvodcem čtvrtí Montmartre
s malebným náměstím malířů Place de Tertre,
bazilikou Sacré Coeur, kabaretem Moulin
Rouge, individuální návrat na hotel, večer fakul-
tativně možnost individuální návštěvy kabaretu
Paradis Latin, ubytování a nocleh.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu v Paříži – návštěvy muzeí, galerií, nákupy....
v podvečerních hodinách transfer na letiště, přílet
do Prahy.

U pětidenních zájezdů:
1. den: V ranních hodinách odlet pravidelnou
 linkou do Paříže, transfer z letiště, čtyřhodinová
okružní jízda Paříží pro seznámení s nejdůležitěj-
šími  památkami města a základní orientaci ve
městě – Elysejská pole, Vítězný oblouk,
Louvre, Notre Dame, Madelaine, Opera,
Invalidovna, odjezd na ubytování, volno k indivi-
duálnímu programu ve městě – Eiffelova věž,
muzea..., ubytování, nocleh  
2. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu v Paříži  návštěvy muzeí, galerií, nákupy.... 
Fakultativně jízdenka na loď po Seině. Večer fa-
kultativně možnost individuální návštěvy kaba-
retu Moulin Rouge, ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani volno v Paříži nebo fakultativní
výlet do Versailles – vč. návštěvy královského
zámku a zahrad na okraji Paříže, v odpoledních
hodinách návštěva parfumerie Fragonard, pěší
procházka s průvodcem čtvrtí Montmartre s ma-
lebným náměstím malířů Place de Tertre, bazili-
kou Sacré Coeur, kabaretem Moulin Rouge,
individuální návrat na hotel, večer fakultativně
možnost návštěvy kabaretu Paradis Latin, uby-
tování, nocleh.
4. den: Po snídani celodenní volno k individuálnímu
programu v Paříži k návštěvám pamětihodností,
muzeí, galerií, nákupům nebo k návštěvě vyhláše-
ných parků – Disneylandu či Asterixparku..., uby-
tování, nocleh.
5. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu v Paříži – návštěvy pamětihodností, muzeí,
galerií, nákupy... V podvečerních hodinách tran-
sfer na letiště, odlet do Prahy.

Termíny (4denní): Cena:
14.  4. – 17.  4. 2017 14 590 Kč
28.  4. –   1.  5. 2017 14 590 Kč
5.  5. –   8.  5. 2017 14 590 Kč

11.  5. – 14.  5. 2017 14 590 Kč
18.  5. – 21.  5. 2017 14 590 Kč
25.  5. – 28.  5. 2017 14 590 Kč
1.  6. –   4.  6. 2017 14 590 Kč
8.  6. – 11.  6. 2017 14 590 Kč

15.  6. – 18.  6. 2017 14 590 Kč
5.  7. –   8.  7. 2017 14 590 Kč

20.  7. – 23.  7. 2017 14 590 Kč
3.  8. –   6.  8. 2017 14 590 Kč

17.  8. – 20.  8. 2017 14 590 Kč
24.  8. – 27.  8. 2017 14 590 Kč
7.  9. – 10.  9. 2017 14 590 Kč

28.  9. –   1.10. 2017 14 590 Kč
12.10. – 15.10. 2017 14 590 Kč
26.10. – 29.10. 2017 14 590 Kč
16.11. – 19.11. 2017 14 590 Kč

Termíny (5denní): Cena:
4. 5. – 8. 5. 2017 16 590 Kč
1. 6. – 5. 6. 2017 16 590 Kč
1. 7. – 5. 7. 2017 16 590 Kč
3. 8. – 7. 8. 2017 16 590 Kč

31. 8. – 4. 9. 2017 16 590 Kč

Cena:

od 14 590 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha–Paříž–Praha včetně

tax a příplatků
• transfery z/na letiště a okružní jízdu
• služby delegáta dle programu 
• 3/4 noclehy v hotelu **** s bufetovou sní-

daní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
v moderní čtvrti La Défense nebo Porte
Clichy, v dosahu metra

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů, MHD

v Paříži

Fakultativní služby:
• jízdenka na loď po Seině 290 Kč (cena na

místě cca 15 Eur)
• výlet do Versailles vč. vstupu do zámku

a zahrad - mládež do 26 let 1 290 Kč
- dospělí 1 690 Kč

• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge + 1/2
lahve šampaňského 3 190 Kč

• vstupenka na představení kabaretu Paradis
Latin vč. sklenky šampaňského 1 590 Kč 

• příplatek za jednolůžkový pokoj 
4 990 (3 noci)/6 690 Kč (4 noci)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet osob pro realizaci výletu je
15 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9070
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže. Transfer z letiště,
okružní jízda Paříží pro základní seznámení s me-
tropolí - Náměstí Svornosti, muzeum Louvre,
Vítězný oblouk, nákupní třída Champs Elysées,
Trocadero, slavná Eiffelova věž, Invalidovna,
úchvatná katedrála Notre Dame, …, odjezd na
ubytování v oblasti Latinské čtvrti, poté individu-
ální program. Latinská čtvrť – turisticky nejpřitaž-
livější čtvrť Paříže, v pěší vzdálenosti řada stěžejních
památek (dominantní katedrála Notre Dame,
Pantheon, Montparnasse, Martovo pole a Eiffelova
věž, Invalidovna),  možnost procházek a odpočinku
v nedalekých klidných Lucemburských zahra-
dách či podél Seiny.
2. den: Po snídani volno k individuálnímu programu
ve městě – Eiffelova věž, muzea, fakultativně výlet

lodí po Seině, večer možnost individuální návštěvy
kabaretu Moulin Rouge. 
3. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu nebo fakultativně polodenní výlet do
Versailles vč. návštěvy královského zámku a za-
hrad na okraji Paříže, v odpoledních hodinách ná-
vštěva parfumerie Fragonard, pěší procházka
s průvodcem čtvrtí Montmartre s malebným ná-
městím Place de Tertre, ba zilikou Sacré Coeur,
kabaretem Moulin Rouge, individuální návrat na
hotel, večer fakultativně návštěva kabaretu
Paradis Latin, fakultativně večeře v kabaretu.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu v Paříži, nákupy,  možnosti návštěvy muzeí
a galerií, v odpoledních  hodinách  transfer na le-
tiště a odlet do Prahy.

| Romantický víkend v Paříži | 4 dny
Termíny:
14.  4. – 17.  4. 2017
28.  4. –   1.  5. 2017
5.  5. –   8.  5. 2017

11.  5. – 14.  5. 2017
18.  5. – 21.  5. 2017
25.  5. – 28.  5. 2017
1.  6. –   4.  6. 2017
8.  6. – 11.  6. 2017

15.  6. – 18.  6. 2017
5.  7. –   8.  7. 2017

20.  7. – 23.  7. 2017
3.  8. –   6.  8. 2017

17.  8. – 20.  8. 2017
24.  8. – 27.  8. 2017
7.  9. – 10.  9. 2017

28.  9. –   1.10. 2017
12.10. – 15.10. 2017
26.10. – 29.10. 2017
16.11. – 19.11. 2017

Cena:

14 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha včetně

tax a příplatků
• transfery z/na letiště, okružní jízda Paříží
• 3 noclehy v hotelu *** s bufetovými sní-

daněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím v Latinské čtvrti

• průvodce při společném programu, plánek
Paříže

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů, MHD

v Paříži

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě

cca 15 Eur)
• večeře na lodi po Seině 2 990 Kč
• vstupenka na představení kabaretu Paradis

Latin vč. sklenky šampaňského 1 590 Kč 
• večeře (3-chodové menu Festival) + vstu-

penka na představení kabaretu Paradis
Latin 2 590 Kč

• výlet do Versailles vč. vstupu do zámku
a zahrad – mládež do 26 let  1 290 Kč

– dospělí 1 690 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s částkou na dopravu MHD. 
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet osob pro realizaci výletu je
15 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9071

Foto: Jaroslav Hübl

Foto: Jaroslav Hübl
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| Na skok do Paříže | 5 dní

Trasa 1: Jindřichův Hradec, Č. Budějovice, Tábor,
Benešov, Praha, Plzeň
Trasa 2: Jindřichův Hradec, Č. Budějovice, Písek,
Dubenec, Praha, Plzeň
Trasa 3: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov,  Brno, Jihlava (dálnice),
Humpolec (dálnice), Praha, Plzeň
Trasa 4: Pardubice, Hradec Králové, Jičín, Mladá
Boleslav, Praha, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních, z Moravy
v dopoledních hodinách, nonstop přes Německo
do Francie.
2.den: V ranních hodinách příjezd do Paříže, pěší pro-
hlídka centra města s průvodcem – Náměstí
Svornosti, Tui lerijské zahrady, malý Vítězný

 oblouk, Louvre, Notre Dame, CentreG. Pompidou,
Forum des Halles,  Palais Royale, Madelaine, volno,
fakultativně večeře, ubytování.
3. den: Po snídani výlet do Versailles – prohlídka
zahrad, event. zámku,  návrat do Paříže, La
Défense – moderní čtvrť třetího tisíciletí –
L’Arche, volno, Montmartre,  bazilika Sacré
Coeur, možnost fakultativně výlet lodí po Seině
+ okružní jízda Paříží,  fakultativně návštěva vy-
hlídkové terasy Montparnassu, fakultativně ve-
čeře, ubytování.
4. den: Po snídani Eiffelova věž, Mar to vo pole,
Invalidovna, volno, Latinská čtvrť – Sorbona,
Pantheon…, volno. Ve večerních hodinách od-
jezd z Francie do ČR.
5. den: Příjezd do ČR dopoledne.

Termíny: Trasa:
13. 4. – 17. 4. 2017 trasa 1, 2
27. 4. – 1. 5. 2017 trasa 2

4. 5. – 8. 5. 2017 trasa 3, 4
17. 5. – 21. 5. 2017 trasa 4
24. 5. – 28. 5. 2017 trasa 3

7. 6. – 11. 6. 2017 trasa 1
14. 6. – 18. 6. 2017 trasa 3

5. 7. – 9. 7. 2017     trasa 3, 4
19. 7. – 23. 7. 2017 trasa 4

2. 8. – 6. 8. 2017 trasa 2
16. 8. – 20. 8. 2017 trasa 3
23. 8. – 27. 8. 2017 trasa 2

6. 9. – 10. 9. 2017 trasa 1
27. 9. – 1.10. 2017 trasa 2, 3
11.10. – 15.10. 2017 trasa 4
25.10. – 29.10. 2017 trasa 1

Cena:

4 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 2 noclehy na okraji Paříže s kontinentální

snídaní v  hotelu ** ve dvoulůžkových
pokojích s příslušenstvím 

• služby českého průvodce po dobu zájezdu,
plánek Paříže

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• 2 večeře 1 190 Kč
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě

cca 15 Eur)
• návštěva Montparnassu 290 Kč (cena na

místě cca 15 Eur)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s částkou na dopravu MHD
z důvodů mimořádných situací v metropoli
(dopravní situace, počasí apod.).
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8854
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Trasa 1: Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 2: Zlín, Vsetín, Valaš. Meziříčí, Hranice,
Olomouc, Prostějov,  Brno, Jihlava (dálnice),
Humpolec (dálnice), Praha, Plzeň
Trasa 3: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Svitavy, Pardubice, Hradec Králové,
Mladá Boleslav, Praha, Plzeň
Trasa 4: Liberec, Děčín, Ústí n. Labem, Teplice,
Most, Chomutov, Karlovy Vary, Plzeň

PRO GRAM ZÁ JEZ DU – 5 DNÍ:
1. den: V od po led ních ho di nách (cca v 17.00 hod.)
od jezd z Pra hy non stop přes Ně mec ko.
2. den: Rá no pří jezd do Pa ří že, pě ší  prohlídka
cent ra měs ta s prů vod cem – Ná měs tí Svor nos -
ti, Tuile rij ské za hra dy,  ma lý  Vítězný ob louk,
Louv re, Not re Da me,  Centre G. Pom  pi  dou,
Fo rum des Hal les, Pa lais Roya  le, Ma de lai ne,
vol no, uby to vá ní v cent ru (fakultativně možnost

příplatku na vyšší standard ubytování), fakulta-
tivně večeře.  
3. den: Sní da ně, volno nebo fakultativně  vý let do
Ver sail les – individuální pro hlíd ka  zahrad, ev. zám -
ku, přejezd k zámku Fontainebleau - původně
lovecký zámek francouzských panovníků, přesta-
věný na okrasný zámek florentsko-římského stylu
v nádherném zalesněném okolí. V podvečer Mon -
tmar tre, ba si li ka  Sacré Coeur...,  uby to vá ní, fa-
kultativně večeře, fakultativně návštěva kabaretu
Paradis Latin. 
4. den: Sní da ně, Eif fe lo va věž,   Marto vo  po le,
In va li dov na, vol no, La tin ská čtvrť – Sor bon a,
Pantheon..., vol no. Mož nost fa kul ta tiv ně výlet lo -
dí po Seině + okružní jíz da Pa ří ží. Fakultativně
návštěva vyhlídkové terasy Montparnassu. Ve ve -
čer ních ho di nách od jezd z Fran cie do ČR.
5. den: Pří jezd do Pra hy v dopoledních hodi nách. 

| Paříž od A po Z autokarem | 5 dní

Termíny: Trasa:
13. 4. – 17. 4. 2017 trasa 1
27. 4. – 1. 5. 2017 trasa 4

4. 5. – 8. 5. 2017 trasa 3
17. 5. – 21. 5. 2017 trasa 2
24. 5. – 28. 5. 2017 trasa 3

7. 6. – 11. 6. 2017 trasa 1
14. 6. – 18. 6. 2017 trasa 4

5. 7. – 9. 7. 2017     trasa 3
19. 7. – 23. 7. 2017 trasa 2

2. 8. – 6. 8. 2017 trasa 1
16. 8. – 20. 8. 2017 trasa 3
23. 8. – 27. 8. 2017 trasa 4

6. 9. – 10. 9. 2017 trasa 3
27. 9. – 1.10. 2017 trasa 3, 4
11.10. – 15.10. 2017 trasa 2
25.10. – 29.10. 2017 trasa 1

Cena:

5 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 2 noclehy v hotelu ** v pokojích s příslu-

šenstvím a TV a s kontinentální snídaní
v centrální Paříži (Mon tmar tre, aj.)

• průvodce, plánek Paříže
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj ** 1 990 Kč
• příplatek na hotel *** v centru   1 490 Kč
• 2 večeře v Paříži 1 190 Kč
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě

cca 15 Eur)
• návštěva Montparnassu 290 Kč (cena na

místě cca 15 Eur)
• výlet do Versailles a Fontainebleau 790 Kč
• návštěva představení kabaretu Paradis Latin

včetně sklenky šampaňského 1 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s částkou na dopravu MHD
z důvodů mimořádných situací v metropoli
(dopravní situace, počasí apod.).
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9072
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| Paříž od A po Z autokarem | 6 dní

Trasa: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc,
Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice), Humpolec (dál-
nice), Praha, Plzeň

PRO GRAM ZÁ JEZ DU – 6 DNÍ:
1. den: V ranních ho di nách od jezd z Moravy non -
stop přes Ně mec ko do Fran cie.
2. den: Rá no pří jezd do Pa ří že, pě ší pro hlíd ka
cent ra měs ta s prů vod cem – Ná měs tí Svor nos -
ti, Tuile rij ské   zahra dy, ma lý Ví těz ný  ob louk,
Louv re, Not re Da me, Cen tre G. Pom pi dou,
Fo rum des Hal les, Pa lais Roya le, Ma de lai -
ne..., vol no, uby to vá ní v cent ru měs ta (fakulta-
tivně možnost příplatku na vyšší standard
ubytování), fakultativně večeře.
3. den: Sní da ně, volno nebo fakultativně vý let do
Ver sail les – individuální pro hlíd ka  zahrad, ev.

zám ku,  přejezd k zámku Fontainebleau - pů-
vodně lovecký zámek francouzských panovníků,
přestavěný na okrasný zámek florentsko-řím-
ského stylu v nádherném zalesněném okolí.
V podvečer Mon tmar tre, ba si li ka Sac ré
Coeur..., uby to vá ní. Fakultativně návštěva kaba-
retu Paradis Latin.
4. den: Sní da ně, Eif fe lo va věž,  Marto vo po le,
In va li dov na, vol no, La tin ská čtvrť – Sor bo na,
Pantheon..., vol no, uby to vá ní, mož nost fa kul ta -
tiv ně výlet lo dí po Seině + okruž ní jíz da Pa ří -
ží. Fakultativně návštěva vyhlídkové terasy
Montparnassu.
5. den: Sní da ně, vol no, mož nost ná vště vy mu zeí
(Louv re), ga le rií, ná ku pů... ve ve čer ních ho di nách
od jezd do ČR.
6. den: Pří jezd do Pra hy v dopoledních  hodinách.

Termíny:  
4. 5. – 9.  5. 2017

31. 5. – 5.  6. 2017
1. 7. – 6.  7. 2017
2. 8. – 7.  8. 2017

28. 9. – 3.10. 2017   

Cena:

6 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 3 noclehy v hotelu ** v pokojích s příslu-

šenstvím a TV a s kontinentální snídaní
v centrální Paříži (Mon tmar tre, aj.)

• průvodce, plánek Paříže
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
•  vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj ** 2 990 Kč
• příplatek na hotel *** 2 190 Kč
• 3 večeře v Paříži 1 790 Kč
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě

cca 15 Eur)
• návšteva Montparnassu 290 Kč (cena na

místě cca 15 Eur)
• výlet do Versailles a Fontainebleau 790 Kč
• návštěva představení kabaretu Paradis Latin

včetně sklenky šampaňského 1 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s částkou na dopravu MHD
z důvodů mimořádných situací v metropoli
(dopravní situace, počasí apod.).
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9072
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Trasa 1: Jindřichův Hradec, České Budějovice,
Tábor, Benešov, Praha, Plzeň
Trasa 2: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek,
Nový Jičín, Olomouc, Prostějov, Brno,  Jihlava (dál-
nice), Humpolec (dálnice), Praha, Plzeň
Trasa 3: Ústí nad Labem, Teplice, Most, Louny,
Slaný, Kladno, Praha, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách přes
Německo do Francie.
2. den: Příjezd do Paříže v ranních hodinách,
okružní jízda městem pro základní seznámení
s metropolí, pěší prohlídka města s průvodcem,
mj. Náměstí Svornosti, velkolepé Tuilerijské
zahrady, jedna z nejbohatších světových poklad-
nic umění Louvre, dominantní katedrála Notre

Dame, kulturní centrum Centre G. Pompidou,
Forum des Halles, sídlo ministerstva kultury
Palais Royale, neoklasicistní chrám Madelaine,
Opera, …, volno k individuálnímu programu.
V podvečerních hodinách odjezd na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd k nejznámější pamětihod-
nosti Paříže, slavné Eiffelově věži, pěší prohlídka
města s průvodcem – mj. Martovo Pole,
Invalidovna, gigantický  neoklasicistický Pantheon,
..., fakultativně výlet lodí po Seině, volno k indivi-
duálnímu programu, v podvečerních hodinách od-
jezd na Montmartre a nejvyšší bod v Paříži - bazilika
Sacré Coeur, za níž se rozprostírá romantické ná-
městí malířů, volno, …, rozloučení s Paříží a odjezd
do ČR.
4. den: Příjezd do ČR v dopoledních  hodinách.

| Nenáročný víkend v Paříži | 4 dny

Termíny: Trasa:
5. 5. – 8. 5. 2017 trasa 1, 2
1. 6. – 4. 6. 2017 trasa 3
5. 7. – 8. 7. 2017 trasa 2, 3

20. 7. – 23. 7. 2017 trasa 1
17. 8. – 20. 8. 2017 trasa 3
24. 8. – 27. 8. 2017 trasa 2
28. 9. – 1.10. 2017 trasa 1, 2

Cena:

3 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 1 nocleh v hotelu ** s kontinentální sní-

daní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
na okraji Paříže

• průvodce po dobu zájezdu, plánek Paříže
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč 
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě

cca 15 Eur)
• návštěva Montparnassu 290 Kč (cena na

místě cca 15 Eur)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s částkou na dopravu MHD
z důvodů mimořádných situací v metropoli
(dopravní situace, počasí apod.).
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8459
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Trasa 1: Ostrava, Frýdek-Místek, Olomouc,
Prostějov,  Brno, Jihlava (dálnice), Humpolec (dál-
nice), Praha, Beroun (dálnice), Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V dopoledních hodinách odjezd z Moravy
nonstop přes Německo do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Paříže, volno nebo pěší
prohlídka centra s průvodcem – Náměstí
Svornosti, Tuilerijské zahrady, malý Vítězný
oblouk, Louvre, Notre Dame, Centre
G. Pompidou,  Forum des Halles, Palais Royale,
Madelaine, volno, ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Snídaně, odjezd na zámek Fontainebleau
– původně lovecký zámek francouzských panovníků
přestavěný na okrasný zámek florentsko-římského
stylu v nádherném zalesněném okolí, odjezd k ne-
dalekému zámku Vaux-le-Vicomte – nejpřepy-
chovější a nejvelkolepější palác své doby, vzorová
stavba pro zámek ve Versailles ze 17. století proslulá
mj. i svými ohromujícími zahradami s terasami, je-
zírky a fontánami, návrat do Paříže – Pére Lachaise
– individuální prohlídka posledního místa odpočinku
slavných osobností – Moliere, Chopin, Edith Piaf, Jim
Morrison..., volno, ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Snídaně, výlet do Versailles – prohlídka
zahrad event. zámku, návrat do Paříže, La
Défense – moderní čtvrť třetího tisíciletí –
L’Arche, volno, možnost nákupů, Montmartre,
basilika Sacré Coeur, ubytování, fakultativně ve-
čeře, možnost fakultativně výlet lodí po Seině +
okružní jízda Paříží, fakultativně návštěva vy-
hlídkové terasy Montparnassu.

5. den: Snídaně, Eiffelova věž, Martovo pole,
Invalidovna, volno, odpoledne Latinská čtvrť
– Sorbona, Pantheon... volno, ubytování, fakul-
tativně večeře, večer fakultativně návštěva paříž-
ských kabaretů Moulin Rouge.
6. den: Snídaně, celodenní individuální  program
k návštěvě galerií, muzeí, k nákupům... ve večerních
hodinách odjezd z Paříže, zastávka v Remeši k pro-
hlídce exteriérů slavné katedrály, odjezd do ČR.
7. den: Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8144 

| Paříž pro náročné | 7 dní

Trasa: Brno, Jihlava (dálnice), Pra ha, Beroun (dál-
nice), Pl zeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách do
Prahy, v dopoledních do Německa... Zastávka
v nejnavštěvovanějším městě Německa –
Heidelbergu – pěší prohlídka města – zámek,
náměstí s krásnou kašnou, slavný kostel svatého
Ducha,... volno, dojezd do Francie v podvečerních
hodinách na ubytování v oblasti Metz, fakultativně
večeře.
2. den: Po snídani odjezd do Paříže, po příjezdu
okružní jízda Paříží kombinovaná s pěšími prohlíd-
kami…Louvre, náměstí Svornosti, Madelaine,
Opera, Elysejská pole, Vítězný oblouk,
Trocadéro… Odjezd na ubytování, volno, fakulta-
tivně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do Versailles, indivi-
duální prohlídka zámku, zahrad. Odpoledne La
Défense – prohlídka moderní čtvrti, volno.
Odjezd na Montmartre - Sacré Coeur, náměstí
malířů apod..., volno, návrat na ubytování, fakul-
tativně večeře.
4. den: Po snídani Latinská čtvrť – Sorbonna,
Pantheon, Luxemburské zahrady, Invalidovna,
volno... V podvečerních hodinách fakultativně výlet
lodí po Seině, návrat na hotel, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd k Eiffelově věži, volno
k individuálním prohlídkám.Odjezd z Paříže do ob-
lasti Strasbourgu, ubytování, fakultativně večeře.

6. den: Po snídani Strasbourg – prohlídka his-
torického jádra města včetně panoramatické pro-
jížďky lodí po kanálech, volno. Dle možnosti
zastávka u budovy Evropského parlamentu. V po-
ledních hodinách odjezd do ČR, dojezd do Prahy
v podvečerních hodinách.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8683

Heidelberg | Paříž | Versailles | Strasbourg

| Do Paříže v pohodě | 6 dní

Termíny:
26. 4. – 1. 5. 2017
30. 6. – 5. 7. 2017

2. 8. – 7. 8. 2017

Cena:

8 490 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 5 noclehů v hotelech – dvoulůžkové pokoje s pří-

slušenstvím a kontinentální snídaní **/***

• služby průvodce
• panoramatická plavba lodí ve Strasbourgu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě cca

15 Eur)
• návštěva Montparnassu 290 Kč (cena na

místě cca 15 Eur)
• 5 večeří 2 990 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 790 Kč
• vstupenka do kabaretu Paradis Latin včetně

sklenky šampaňského 1 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.
Změna programu vyhrazena.
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Termíny:
7. 5. – 13. 5. 2017
2. 7. – 8. 7. 2017

29. 8. – 4. 9. 2017

Cena:

7 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem 
• 4 noclehy v hotelu ** ve dvoulůžkových

pokojích s příslušenstvím a TV a s kontinen-
tální snídaní ve vnitřní Paříži 

• průvodce, plánek Paříže
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů a muzeí

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 4 večeře v Paříži 2 390 Kč
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě cca

15 Eur)
• návštěva Montparnassu 290 Kč (cena na

místě cca 15 Eur)
• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge +½

lahve šampaňského 3 190 Kč
• vstupenka na představení kabaretu Paradis

Latin včetně sklenky šampaňského 1 590Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s částkou na dopravu MHD
z důvodů mimořádných situací v metropoli
(dopravní situace, počasí apod.).
Změna programu vyhrazena.

Plavba lodí 
V CENĚ
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FRANCIE

Trasa 1: Pra ha, Beroun (dálnice), Pl zeň
Tra sa 2: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek,
Nový Jičín, Olomouc, Prostějov, Brno,  Jihlava (dál-
nice), Humpolec (dálnice), Praha, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Od jezd z Opavy v ranních ho di nách,
z Prahy v podvečerních hodinách přes Ně mec ko
do Fran cie.

2. den: Pří jezd do Pa ří že, okruž ní jíz da měs tem,
pro hlíd ka měs ta s prů vod cem – Eif fe lo va věž,
Ví těz ný ob louk, Not re Da me, Louv re..., fa kul -
ta tiv ně vý let lo dí po Seině, fakultativně večeře,
od jezd na uby to vá ní.
3. den: Po sní da ni volno nebo fakultativní výlet
do Dis ney lan du, ce lý den vol no k ná vště vě at -
rak cí, ve ve čer ních ho di nách od jezd do ČR.
4. den: Pří jezd do Pra hy v po led ních ho di nách.

| Paříž a Disneyland | 4 dny

Termíny: Trasa:
5. 5. – 8. 5. 2017 trasa 2
1. 6. – 4. 6. 2017 trasa 1
5. 7. – 8. 7. 2017 trasa 1, 2

20. 7. – 23. 7. 2017 trasa 2
17. 8. – 20. 8. 2017 trasa 1
24. 8. – 27. 8. 2017 trasa 2
28. 9. – 1.10. 2017 trasa 1, 2

Cena:

3 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 1 nocleh s kontinentální snídaní v hotelu

** v pokoji s příslušenstvím na okraji Paříže
• průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• 1 večeře v Paříži 590 Kč
• výlet vč. vstupenky do Disneylandu 
- dosp. 1 590 Kč* / dítě do 12 let 1 390 Kč*
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě

cca 15 Eur)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s částkou na dopravu MHD
z důvodů mimořádných situací v metropoli
(dopravní situace, počasí apod.).
Změna programu vyhrazena.
*Ceny vstupenek do Disneylandu platné

k 20. 10. 2016 a mohou se měnit.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8390



FRANCIE

Trasa: Ostrava, Frýdek-Místek,, Olomouc,
Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice), Humpolec (dál-
nice), Praha, Plzeň 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Ostravy v dopoledních hodi-
nách, z Prahy v odpoledních hodinách přes
Německo do Francie.
2. den: Příjezd do Paříže, okružní jízda městem,
prohlídka města s průvodcem- Eiffelova věž,
Vítězný oblouk, Notre Dame, Louvre…, fakul-
tativně výlet lodí po Seině, odjezd na ubytování.
3. den: Po snídani volno nebo fakultativně výlet
do Asterixparku, celý den volno k návštěvě
atrakcí, návrat na ubytování. 
4. den: Po snídani volno nebo fakultativně výlet
do Disneylandu, celý den volno k návštěvě
atrakcí, ve večerních hod. odjezd do ČR.
5. den: Návrat do Prahy v dopoledních  hodinách

.
rezervujte na:
www.cedok.cz/8134

| Paříž – To nejlepší pro děti | 5 dní

Termíny:
4. 5. – 8. 5. 2017
5. 7. – 9. 7. 2017

16. 8. – 20. 8. 2017
27. 9. – 1.10. 2017

Cena:

4 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 2 noclehy s kontinentální snídaní v hotelu

** v pokoji s příslušenstvím na okraji Paříže
• průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• výlet vč. vstupenky do Disneylandu 
- dosp. 1 590 Kč / dítě do 12 let 1 390 Kč
• výlet vč. vstupenky do  Asterixparku  
- dosp. 1 390 Kč / dítě do 12 let 1 090 Kč
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě cca

15 Eur)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s částkou na dopravu MHD
z důvodů mimořádných situací v metropoli
(dopravní situace, počasí apod.).
Změna programu vyhrazena.
*Ceny vstupenek do Disneylandu a Asterixparku

platné k 20. 10. 2016 a mohou se měnit.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, okružní jízda
městem, fakultativně výlet lodí po Seině.
Ubytování.
2. den: Po snídani volno nebo fakultativně výlet
do Asterixparku, volno k celodenní návštěvě
atrakcí, návrat do hotelu, volno. 
3. den: Po snídani volno nebo fakultativně výlet
do Disneylandu, celý den volno k návštěvě
atrakcí a představení, návrat na ubytování.
4. den: Po snídani odjezd do centra  Paříže –
Eiffelova věž, Martovo pole… volno k prohlíd-
kám a návštěvám místních atraktivit, v odpoled-
ních hodinách odlet do ČR. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8162

| Paříž – To nejlepší pro děti | 4 dny 
Termíny:
5. 5. – 8. 5. 2017
5. 7. – 8. 7. 2017

Cena:

11 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha včetně

tax a příplatků
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelu ** s kontinentální sní-

daní na okraji Paříže (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím)

• průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• výlet vč. vstupenky do Disneylandu – dosp.

1 590 Kč - dítě do 12 let 1 390 Kč
• výlet vč. vstupenky do  Asterixparku – dosp.

1 390 Kč - dítě do 12 let 1 090 Kč
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě cca

15 Eur)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s částkou na dopravu MHD
z důvodů mimořádných situací v metropolích
(dopravní situace, počasí apod.).
Změna programu vyhrazena.
*Ceny vstupenek do Disneylandu a Asterixparku

platné k 20. 10. 2016 a mohou se měnit.
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FRANCIE | VELKÁ BRITÁNIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy  do Londýna, transfer z le-
tiště, kombinovaná prohlídka autokarem a pěšky
po londýnských zajímavostech – Trafalgar
Square, Whitehall, Westminsterské opatství,
Buckinghamský palác, ubytování na okraji
města (hotel ***), fakultativně večeře.
2. den: Po snídani návrat do Londýna, dopo-
ledne volno k nákupům a individuálním prohlíd-
kám – London Eye, Britské muzeum, Národní
galerie, muzeum voskových figur Madame
Tussaud’s ..., odpoledne pokračování ve společ-
ném programu – katedrála sv. Pavla, Tower,
Tower Bridge ..., návrat na ubytování, fakulta-
tivně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do Windsoru – víkendo-
vého sídla královské rodiny, pozoruhodného památ-
níku měnícího se vkusu královského dvora –
možnost individuální prohlídky, kolem poledne

 odjezd autokarem do Doveru, nalodění na trajekt
a plavba do Francie, večerní příjezd do Paříže, uby-
tování ve vnitřní Paříži (hotel **), fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Versailles, indivi-
duální prohlídka zámku a zahrad, návrat do
Paříže, odpolední prohlídka La Défense – mo-
derní čtvrť třetího tisíciletí – L’Arche, dále pro-
hlídka Montmartru a basiliky Sacré Coeur,
fakultativně večeře a výlet lodí po Seině.
5. den: Po snídani celodenní kombinovaná pro-
hlídka autokarem a pěšky po pařížských zajíma-
vostech – Louvre, Palais Royale, Forum des
Halles, Centre G. Pompidou, Notre Dame,
Eiffelova věž, Invalidovna, Opera ..., fakulta-
tivně večeře a fakultativně možnost návštěvy
představení kabaretu Paradis Latin.
6. den: Po snídani volno k nákupům 
a individuálním prohlídkám, kolem poledne tran-
sfer na letiště, odlet do ČR.

| Londýn – Paříž | 6 dní

Termín:
12. 9. – 17. 9. 2017

Cena:

16 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Londýn, Paříž –

Praha včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• trajekt Dover – Calais
• 2 noclehy v Londýně, 3 noclehy v Paříži ve

dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
a s kontinentální snídaní v hotelech **/***

• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 490 Kč
• 5 večeří (2 v Londýně a 3 v Paříži) 2 990 Kč
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě

cca 15 Eur)
• vstupenka do kabaretu Paradis Latin včetně

sklenky šampaňského 1 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8664
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VELKÁ BRITÁNIE | FRANCIE

| Londýn – Paříž | 7 dní

Trasa: Praha, Beroun (dálnice), Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách
do Velké Británie.
2. den: Příjezd do Londýna, pěší prohlídka lon-
dýnských atraktivit v  centru města – Tower,
Tower Bridge, Westminsterské opatství,
Buckinghamský palác, Hyde Park, Trafalgar
square…volno, odjezd na ubytování, fakultativně
večeře.
3. den: Po snídani odjezd do Windsoru, víkendo-
vého sídla královské rodiny, pozoruhodného památ-
níku královského dvora, volno k individuální
prohlídce. Návrat do Londýna, dokončení prohlídky
města, návrat na ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd, nalodění na trajekt
a přejezd do Francie, dojezd do Paříže, okružní

jízda Paříží a pěší prohlídka centra města –
Náměstí Svornosti, Tuilerijské zahrady, malý
Vítězný oblouk, Louvre, Notre Dame,
Centre G. Pompidou, Forum des Halles, Palais
Royale, Madelaine, odjezd na ubytování, fakul-
tativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Versailles, indivi-
duální prohlídka zámku a zahrad, v odpoledních
hodinách prohlídka moderní čtvrti La Défense,
odjezd na Montmartre –  prohlídka čtvrti a bazi-
liky Sacré Coeur, návrat na ubytování a fakulta-
tivně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do centra města
Eifellova věž, Trocadéro, Martovo pole,
Invalidovna… volno k nákupům a indivi duálním
prohlídkám, ve večerních hodinách odjezd
z Francie do ČR.
7. den: Příjezd do Prahy v dopoledních  hodinách.

Termíny:
5. 6. – 11. 6. 2017

17. 7. – 23. 7. 2017
21. 8. – 27. 8. 2017

Cena:

10 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• trajekty
• 2 noclehy v Londýně, 2 noclehy v Paříži

v hotelech **/*** – dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím a kontinentální snídaní

• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě

cca 15 Eur)
• 2 večeře v Londýně a 2 večeře v Paříži 2 690 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• vstupenka do kabaretu Paradis Latin včetně

sklenky šampaňského 1 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8650

Tower Bridge
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FRANCIE

Trasa: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov,  Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Beroun (dálnice), Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR do
Francie.
2.den: Příjezd do Tours, prohlídka města a od-
jezd na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do městečka Saumur
- nazývaného "perla Anjou", proslulého pohádko-
vým zámkem, jezdeckou školou a šumivým vínem,
prohlídka historického jádra města na Loiře s prů-
vodcem, volno.  Odjezd do Poitiers - návštěva
správního střediska kraje Poitou-Charentes s bo-
hatým architektonickým dědictvím v historickém
jádru - pěší prohlídka centra s malebnými ulič-
kami mezi mnoha románskými domy, nejstarší
kostel ve Francii - baptisterium sv. Jana ze 4. stol.,
kostel Notre Dame la Grande ze 12. stol., kated-
rála sv. Petra, justiční palác … volno, odjezd na
ubytování, fakultativně večeře. 
4. den: Po snídani odjezd do La Rochelle - ná-
vštěva města na břehu Atlantského oceánu, cent-
rum obchodu, prohlídka starého přístavu se
strážními věžemi, dále ostrov Ile de Ré, průjezd
"bílým ostrovem" s křídovými útesy a písečnými du-
nami do hlavního městečka St. Martin de Ré, in-
dividuální volno ke krátké prohlídce či návštěvě
některé z místních vyhlášených rybích restaurací.
Odjezd do Fouras - městečka, ve kterém pobývala
nějaký čas rodina malíře Lenoira - volno k individu-
ální prohlídce nebo možnost výletu kolem pevnosti
Boyard, známé především z televizní soutěže.
Odjezd na ubytování do oblasti Bordeaux, fakul-
tativně večeře. 
5. den: Po snídani odjezd na prohlídku
Bordeaux (UNESCO) - 5. největší město Francie,
významný přístav s pompézním městským jád-
rem z 18. století, pěší prohlídka centra města - di-
vadlo, burzovní palác, volno. Odpoledne odjezd
do Saint - Émilion k návštěvě nádherné středo-
věké vesničky uprostřed vinařské oblasti, která je
na seznamu světového dědictví UNESCO, ležící na
Svatojakubské cestě, prohlídka místních atraktivit

zakončená ochutnávkou místních vín. Odjezd na
ubytování v oblasti Bergeracu, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Sarlatu – prohlídka
městečka s největším počtem středověkých
domů ze 17. století ve Francii, odjezd do Cahors,
dva tisíce let starého města s unikátním opevně-
ným mostem Pont Valentré z počátku 14. století
a se zastávkou na ochutnávku vína, poté přejezd
úžasným údolím říčky Lot se zastávkou v St. Cirq
Lapopie – jedna z nejhezčích vesnic ve Francii,
odjezd na ubytování, fakultativně večeře. 
7. den: Po snídani návštěva nezajímavějších ves-
nic v oblasti – nádherně situovaný jakoby na ob-
loze se vznášející Cordes sur Ciel – vesnička týčící
se nad řekou Cerou s dochovanými hradbami,
bránami a gotickými domy – Maison du Grand
Fauconnier a Maison du Grand Veneour, le-
mované neuvěřitelně strmými dlážděnými ulič-
kami, odjezd k další obci pyšnící se impozantními
památkami - Castelnau de Montmiral – cent-
rální arkádové náměstíčko označované za zázrak
středověké architektury, starobylé kamenné
a hrázděné domy, kostel se vzácnou relikvií - dra-
hými kameny osazeným křížem, dále přejezd
k vesničce, jež je členem sdružení nejkrásnějších
vesnic ve Francii - Puycelsi – založena již v 10. sto-
letí benediktýnskými mnichy, hrad a hradby ze 14.
století, které bránily a odolávaly po staletí veške-
rému obléhání zde můžeme obdivovat doposud,
odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
8. den: Po snídani odjezd do Lyonu – druhého
nejvýznamnějšího města ve Francii, nazývaného
také hlavním městem gastronomie, prohlídka
města – starobylá čtvrť zapsaná na seznamu svě-
tového dědictví UNESCO – bývalé obchodní a vo-
jenské centrum Galie založené samotným Juliem
Casesarem nyní honosící se ve spleti dlážděných
uliček, krytými pasážemi, renesančními paláci, pr-
votřídními restauracemi a značkovými obchody –
Théatres Romains – dva římské amfiteátry z nichž
větší je zároveň nejstarším divadlem v zemi, dále
proslulá obchodní třída Rue de la République,
Place Bellecour, Basilica Notre-Dame de
Fourviére.  V odpoledních hodinách odjezd do ČR.
9. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách. 

| K pevnosti Boyard a skvostům jihozápadu | 9 dní

Termíny:
15. 7. – 23. 7. 2017
19. 8. – 27. 8. 2017

Cena:

13 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 6 noclehů v hotelech** s kontinentálními

snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím

• průvodce po dobu zájezdu
• 1x ochutnávka vína
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• případnou přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za 1-lůžkový pokoj 5 990 Kč
• 6 večeří 3 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15414
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FRANCIE

| K pevnosti Boyard a vinicím Bordeaux | 8 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, transfer z letiště,
okružní jízda  městem s průvodcem k připomenutí
nejvýznamnějších pařížských monumentů a bul-
várů – Champs Elyseés, Vítězný oblouk,
Trocadero, Eiffelova věž, Louvre, radnice, kated-
rála Notre Dame… volno, odjezd na ubytování, fa-
kultativně večeře.
2. den: Po snídani odjezd do Tours – města
umění a historie, univerzitní metropole na Loiře,
bývalé hlavní město Francie – prohlídka historic-
kého jádra s průvodcem, volno. Odjezd do města
Saumur - nazývaného „perla Anjou“, proslulého
pohádkovým zámkem, jezdeckou školou a šumi-
vým vínem, prohlídka historického jádra města na
Loiře s průvodcem, volno, odjezd na ubytování,
fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do La Rochelle – ná-
vštěva města na břehu Atlantského oceánu, cent-
rum obchodu, prohlídka starého přístavu se
strážními věžemi, dále ostrov Ile de Ré, průjezd
„bílým ostrovem“ s křídovými útesy a písečnými
dunami do hlavního městečka St. Martin de Ré,
individuální volno ke krátké prohlídce či návštěvě
některé z místních vyhlášených rybích restaurací.
Odjezd do Fouras – městečka, ve kterém pobý-
vala nějaký čas rodina malíře Lenoira – volno k in-
dividuální prohlídce nebo možnost výletu lodí
kolem pevnosti Boyard, známé především z te-
levizní soutěže. Odjezd na ubytování do oblasti
Bordeaux, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd na prohlídku
Bordeaux (UNESCO) – 5. největší město Francie,
významný přístav s pompézním městským jád-

rem z 18. stol., okružní jízda a pěší prohlídka
města – divadlo, burzovní palác, volno.
Odpoledne odjezd do Saint – Émilion k návštěvě
nádherné středověké vesničky uprostřed vinařské
oblasti, která je na seznamu světového dědictví
 UNESCO, ležící na Svatojakubské cestě, prohlídka
místních atraktivit zakončená ochutnávkou míst-
ních vín.  Návrat na ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd k oceánu na Stříbrné
pobřeží, návštěva 115 m vysoké Dune du Pilat
- nejvyšší evropská písečná duna, proslulá
Arcachonská zátoka s nádhernými plážemi
a rybářskými vesničkami. Návrat podél Route
des Chateaux du Médoc s nádhernými
 vesnicemi a zámečky, odjezd na ubytování, fakul-
tativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Cognacu – zastávka
v městečku s nejlepším lihovarem Cognac Otard
v zámku z 15. století – prohlídka zámku s ochut-
návkou koňaku. Odjezd do Poitiers – návštěva
správního střediska kraje Poitou-Charentes s bo-
hatým architektonickým dědictvím v historickém
jádru – pěší prohlídka centra s malebnými ulič-
kami mezi mnoha románskými domy, nejstarší
kostel ve Francii - baptisterium sv. Jana ze 4. stol.,
kostel Notre Dame la Grande ze 12. století, kated-
rála sv. Petra, justiční palác…, volno, odjezd na
ubytování, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani odjezd do Paříže, v odpoled-
ních hodinách dojezd na ubytování, volno, fakul-
tativně večeře. V podvečerních hodinách výlet lodí
po Seině, návrat do hotelu.
8. den: Po snídani odjezd do centra města, indi-
viduální volno, transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny:
22. 5. – 29. 5. 2017

2. 7. – 9. 7. 2017

Cena:

19 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Paříž – Praha

včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 7 noclehů v hotelech ** s kontinentálními

snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím

• průvodce po dobu zájezdu
• 1x ochutnávka koňaku, 1x ochutnávka

vína
• výlet lodí po Seině
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• případnou přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za 1lůžkový pokoj 5 990 Kč
• 7 večeří 4 390 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8182
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FRANCIE

Trasa: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov,  Brno, Jihlava (dálnice),
Humpolec (dálnice), Praha, Beroun (dálnice),
Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Od jezd z Ostravy v dopoledních, z Prahy
ve večerních ho di nách přes Ně mec ko do Fran cie.
2. den: V poledních ho di nách pří jezd do ob las ti
ře ky Loiry – Or léans – krát ká za stáv ka ve měs tě
pro slu lém svou ka te drá lou,  Chambord – nej roz -
sáh lej ší zá mek ob las ti při po mí na jí cí slá vu 16. sto -
le tí a krá le Fran tiš ka I. – mož nost pro hlíd ky, odjezd
na uby to vá ní v ob las ti Tours, fakultativně večeře.
3. den: Po sní da ni do po led ní pro hlíd ka
 Chenon ceaux – ná vště va pů vab né ho zá meč ku
na říč ce Cher, na zý va né ho též zám kem šes ti žen,
poté prohlídka městečka Tours, vol no, od po led -
ne od jezd k zá meč ku Vil landry zná mé ho pře -
krás ný mi za hra da mi a par ky, kte ré nad chnou

všech ny ná vštěv ní ky, ná vrat na uby to vá ní, vol no,
fakultativně večeře.
4. den: Po sní da ni od jezd do Am boi se – nád her -
ný zá mek na ská le nad ře kou ob klo pe ný ulič ka mi
sta ré ho měs ta, od jezd k po sled ní mu ze zám ků na
Loiře – Cheverny –  klasicistní zámek z 1. poloviny
17. století s Muzeem myslivosti a proslulým zá-
meckým psincem se smečkou 70 loveckých psů,
od jezd do Pa ří že, uby to vá ní, vol no, fakultativně
večeře. 
5.den: Po sní da ni okruž ní jíz da měs tem, pě ší pro -
hlíd ka s prů vod cem – Náměstí Svornosti, Tui -
lerijské zahrady, malý Vítězný oblouk,
Louvre, Notre Dame, Centre G. Pompidou,
Forum des Halles,  Palais Royale, Madelaine,
vol no k ná ku pům a in di vi du ál ním pro hlíd kám, fa-
kultativně výlet lodí po Seině, ve ve čer ních ho -
di nách od jezd přes Ně mec ko do ČR.
6.den: Pří jezd do Prahy v dopoledních, na
Moravu v odpoledních ho di nách.

| Paříž a zámky na Loiře | 6 dní

Termíny:
6. 6. – 11. 6. 2017

18. 7. – 23. 7. 2017
12. 9. – 17. 9. 2017

Cena:

7 490 Kč
Cena zahrnuje:
• do pra vu auto ka rem
• 3 noclehy v ho te lech ** s kontinentální sní -

da ní ve dvoulůž ko vých  po ko jích s příslušen-
stvím

• služby prů vod ce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstu py do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• 3 ve če ře 1 790 Kč 
• příplatek za jed no lůž ko vý po koj 2 990 Kč 
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě

cca 15 Eur)
Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena. 
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7987
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FRANCIE

| Paříž a zámky na Loiře | 5 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, odjezd  do ob-
lasti Loiry – Orleans – krátká zastávka ve městě
proslulém mj. svou katedrálou a řadou paláců ze
16. století,  domem Jany z Arcu apod…, ubytování
v oblasti  Tours, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani odjezd do Chinon – krátká za-
stávka ve městečku s rozvalinami hradu, který je
významnou svatyní kraje Jany z Arcu,  Usseé – za-
stávka u pohádkového zámku „Šípkové Růženky“,
odjezd k zámku Azay-le-Rideau, který Balzac na-
zval broušeným diamantem a který je nejrozkoš-
nějším a nejženštějším ze zámků na Loiře,
zastávka v Langeais - prohlídka městečka s pů-
vodním  typicky feudálním hradem z 15. století,
Villandry – zámek proslavený překrásnými zahra-
dami a parky, které nadchnou všechny návštěv-
níky, návrat na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd ke klasicistnímu   zámku

Cheverny z 1. poloviny 17. století s Muzeem mys-
livosti a proslulým zámeckým psincem se smeč-
kou 70 loveckých psů, Amboise – prohlídka
nádherného zámku na skále nad řekou obklopený
uličkami starého města. Chenonceaux – ná-
vštěva půvabného zámečku na říčce Cher, nazý-
vaného také zámkem šesti žen, odjezd do Tours
–  prohlídka nejpřitažlivějšího městečka na Loiře,
svého času hlavní město Francie, volno, návrat na
ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd k poslednímu zámku
na Loiře, který je symbolem a atmosférou oblasti
- Chambord – prohlídka nejrozsáhlejšího,
vskutku královského zámku, odjezd do Paříže,
ubytování, volno nebo fakultativně výlet lodí po
Seině, fakultativně večeře.
5. den: Dopoledne okružní jízda městem, volno,
transfer na letiště, odlet v odpoledních hodinách
do Prahy.

Termín:
1. 7. – 5. 7. 2017

Cena:

15 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha včetně

tax a příplatků
• dopravu autokarem po dobu zájezdu 
• 4 noclehy v hotelech ** ve dvoulůžkových

pokojích s příslušenstvím a s kontinentální
snídaní 

• průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
•  příplatek za jednolůžkový pokoj 3 390 Kč
• 4 večeře 2 490 Kč
• výlet lodí po Seině 290 Kč (cena na místě

cca 15 Eur)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8187
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Trasa: Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Beroun (dál-
nice), Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v nočních hodinách z Brna po
uvedené trase v ČR přes Německo do Francie.
2. den: V odpoledních hodinách příjezd do
Chartres k prohlídce velkolepé katedrály, ubyto-
vání, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani prohlídka města Rennes, stře-
dověkého města s řadou hrázděných domů, od-
jezd do Carnacu – prohlídka nejvýznamnějšího
naleziště pravěkých památek na světě, mj. s třemi
tisíci menhirů, krátký výlet na zajímavý poloostrov
Quiberon s krátkou zastávkou ve stejnojmen-
ném městečku v nejjižnější části, ubytování v ob-
lasti, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani podél pobřeží se zastávkou
v typicky bretaňském městečku s přístavem Port
Louis. Další zastávka v Pont Aven – „město čtr-
nácti mlýnů a patnácti domů“, které v 19. století
přitahovalo řadu umělců (P. Gaugin).
Concarneau – prohlídka dalšího z typických
městeček s jeho nejvýznamnější atrakcí – Ville
Close – opevněné město. Odjezd do Quimperu
– městečka s nádhernou bretaňskou atmosférou,
proslaveného výrobou keramiky s řadou hrázdě-
ných domů „starého města“ a katedrálou, volno,
ubytování, fakultativně večeře.

5. den: Po snídani přejezd divokým členitým po-
břežím k nejzápadnějšímu výběžku Point du Raz,
až 80 metrů nad mořem s úchvatnou vyhlídkou
na rozervané skály a bouřící moře, následně čle-
nitým pobřežím s řadou typických bretaňských
městeček, mj. zastávka v Locronan – s elegant-
ními renesančními domy s rozkošnou kaplí, kal-
várií a kašnou, přejezd národním parkem
d’Armorique k severnímu pobřeží Bretaně, uby-
tování v oblasti, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Saint Malo, „města
korzárů“, kterým město vděčí za největší rozvoj
v průběhu 16. – 17. století. Prohlídka města
a hradu s řadou historických budov a opevnění,
odpoledne odjezd k Mont St. Michel – prohlídka
unikátního opevněného opatství, které je jedním
ze symbolů Normandie, jehož vznik spadá až do
10. století, přejezd do oblasti vylodění se zastávkou
v Bayeux s katedrálou Notre Dame a muzeem
s proslavenou 70 metrů dlouhou tapiserií, odjezd
na ubytování v oblasti Paříže, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani okružní jízda Paříží,
 individuální volno nebo pěší prohlídka centra
s průvodcem – Náměstí Svornosti, Tuilerijské za-
hrady, malý Vítězný oblouk, Louvre, Notre Dame...
Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do Prahy v dopoledních, na
Moravu v odpoledních hodinách.

| Bretaň a Normandie – perly Francie | 8 dní

Termíny:
3. 6. – 10. 6. 2017

22. 7. – 29. 7. 2017
19. 8. – 26. 8. 2017

Cena:

11 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 5 noclehů s kontinentálními snídaněmi

v hotelech ** (dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím)

• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu  MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 490 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8614
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FRANCIE

| Bretaň a Normandie – perly Francie | 6 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, odjezd autoka-
rem do oblasti Rennes, cestou zastávka
v Chartres k prohlídce velkolepé katedrály, uby-
tování, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani prohlídka města Rennes, stře-
dověkého města s řadou hrázděných domů, od-
jezd do Carnacu – prohlídka nejvýznamnějšího
naleziště pravěkých památek na světě, mj. s třemi
tisíci menhirů, krátký výlet na zajímavý poloostrov
Quiberon s krátkou zastávkou ve stejnojmen-
ném městečku v nejjižnější části, ubytování v ob-
lasti, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani zastávka v typicky bretaňském
městečku s přístavem Port Louis. Další zastávka
v Pont Aven – „město čtrnácti mlýnů a patnácti
domů“, které v 19. století přitahovalo řadu umělců
(P. Gauguin). Concarneau – prohlídka dalšího
z typických městeček s jeho nejvýznamnější
atrakcí – Ville Close – opevněné město. Odjezd
do Quimperu – městečka s nádhernou bretaň-
skou atmosférou, proslaveného výrobou keramiky
s řadou hrázděných domů „starého města“ a ka-
tedrálou, volno, ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani přejezd divokým členitým

 pobřežím k nejzápadnějšímu výběžku Point du
Raz, až 80 metrů nad mořem s úchvatnou vyhlíd-
kou na rozervané skály a bouřící moře, následně
členitým pobřežím s řadou typických bretaňských
městeček, mj. zastávka v Locronan – s elegant-
ními renesančními domy s rozkošnou kaplí, kal-
várií a kašnou, přejezd národním parkem
d’Armorique k severnímu pobřeží Bretaně uby-
tování v oblasti, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Saint Malo, „města
korzárů“, kterým město vděčí za největší rozvoj
v průběhu 16.–17. století, prohlídka města
a hradu s řadou historických budov a opevnění.
Odpoledne odjezd k Mont St. Michel – pro-
hlídka unikátního opevněného opatství, které je
jedním ze symbolů Normandie, jehož vznik spadá
až do 10. století, přejezd do oblasti vylodění se
zastávkou v Bayeux s katedrálou Notre Dame
a muzeem s proslavenou 70 metrů dlouhou ta-
piserií, odjezd na ubytování v oblasti.
6. den: Po snídani odjezd do Paříže, krátká za-
stávka v Rouen – v místě římské posádky i hlav-
ního města Normanského vévodství, příjezd do
Paříže, v odpoledních hodinách transfer na le-
tiště, odlet do Prahy.

Termíny:
3. 6. – 8. 6. 2017

17. 7. – 22. 7. 2017
18. 9. – 23. 9. 2017

Cena:

16 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha včetně

tax a příplatků
• dopravu autokarem po trase zájezdu 
• 5 noclehů v hotelech ** ve dvoulůžkových

pokojích s příslušenstvím a s kontinentální
snídaní 

• průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8203
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FRANCIE

Trasa: Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Beroun (dál-
nice), Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Brna v odpoledních, z Prahy ve
večerních hodinách.
2. den: Příjezd do Paříže, prohlídka města s prů-
vodcem – Náměstí Svornosti, Tui lerijské za-
hrady, malý Vítězný oblouk, Louvre, Notre
Dame, Centre G. Pompidou, Forum des
Halles,  Palais Royale, Madelaine, volno, odjezd
na ubytování na okraji Paříže, fakutativně večeře.
3. den: Odjezd do Giverny, návštěva domu
a úchvatné Monetovy zahrady, odjezd do Les
Andelys, jednoho z nejhezčích míst severní části
Francie na řece Seině pod hradem Gaillard
z roku 1197, pokračování do Rouen – prohlídka
města, ubytování v oblasti,  fakutativně večeře.
4. den: Pokračování cesty údolím řeky Seiny do
Pont-Audemer, města na říčce Risle, které
okouzlí návštěvníky svými uličkami s hrázděnými
domy a četnými kanály, přejezd na pobřeží kanálu
La Manche na bílé Alabastrové pobřeží, Étretat
– návštěva půvabného lázeňského městečka zná-
mého především díky útesu Falaise dę Aval ze-
rodovanému do oblouku, odjezd do Le Havru,
prohlídka důležitého francouzského přístavu,
ubytování v oblasti, fakutativně večeře.

5. den: Po snídani odjezd do Ouistreham -
Muzeum vylodění, první muzeum vybudované na
památku 6. června 1944 a bitvy o Normandii, ob-
novený 17 metrů vysoký německý bunkr s vyba-
vením, přístav, maják. Po pobřeží cesta do
Longues - kompletní zachovalá baterie s kanony,
Arromanches - Muzeum umělého přístavu, ob-
rovské  betonové plochy ve vodě - zbytky přístavu
- památka na vylodění, Omaha Beach
a Colleville sur Mer - americký vojenský hřbitov
rozprostírající se na 70 hektarech velkého zele-
ného parku na břehu moře, Pointe du Hoc - ba-
terie pobřežních děl. Odjezd do oblasti Caen,
ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani prohlídka Caen - bývalého
hlavního města Normandského vévodství, jehož
historické jádro tvoří rozlehlá opatství a hrad.
Mont St. Michel - druhé nejnavštěvovanější
místo Francie, žulový přílivový ostrov, který spojuje
s pevninou pouze silnice, nachází se zde klášter
z 11.-16. století, gotické klášterní budovy, opev-
nění z 13.-15. století; ostrov, záliv i klášter jsou na
Seznamu světového dědictví  UNESCO. Odjezd do
Paříže, ubytování, fakultativně večeře.
7. den: V Paříži volno k návštěvám památek
a muzeí, ve večerních hodinách odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do Prahy v dopoledních  hodinách.

| Paříž a neznámá Normandie | 8 dní

Termíny:
29. 7. – 5. 8. 2017

2. 9. – 9. 9. 2017

Cena:

9 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 5 noclehů s kontinentální snídaní v hote-

lech ** ve dvoulůžkových pokojích s pří-
slušenstvím 

• služby průvodce
• pojištění dle zák. č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8596
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FRANCIE

| Malebné Alsasko a vinice Champagne | 5 dní

Trasa: Zlín, Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dál-
nice), Praha, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z  Moravy v časných  ranních,
z Prahy v ranních hodinách do Německa. Krátká
zastávka v  městě bohatém na historii -
Norimberku. Pokračování v  cestě do Francie.
Příjezd do vinařské oblasti Champagne –
Remeše s vinařskými domy a světoznámou go-
tickou katedrálou Notre-Dame, jednou z  nej -
význam nějších církevních staveb ve Francii a
místu korunovace francouzských králů, prohlídka
města, ubytování v oblasti, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani přejezd národním parkem
Remešských hor do Hautvillers – vinařská ves-
nička s bývalým benediktským klášterem Abbey
Saint-Pierre a s uličkami s  typickými vývěsnými
štíty, dále údolím řeky Marny do střediska výroby
šampaňského – městečka Epernay – s proslulou
Avenue de Champagne s vinařskými domy (např.
Moët et Chandon), prohlídka města, návštěva
vinného sklípku s ochutnávkou a možností
nákupu, přejezd do Nancy, prohlídka města
s  elegantně souměrným náměstím Place
Stanislas (UNESCO) s bohatě zdobenými želez-
nými bránami a zábradlími, ubytování v oblasti, fa-
kultativně večeře.

3. den: Snídaně, odjezd do kosmopolitního
města Strasbourgu - prohlídka historického
centra města, možnost panoramatické projížďky
lodí po kanálech, futuristická budova Evropského
parlamentu, Ponts-Couverts – kryté mosty spoju-
jící středověké strážní věže,…, volno, ubytování, fa-
kultativně večeře.
4. den: Po snídani vyjížďka malebnou „Cestou
vína“, která se vine v délce 180 km historickými
městy s dlážděnými ulicemi, středověkými hrázdě-
nými domy a renesančními kašnami, přes Obernai
se zvonicí Kapellturm s ochozem, zastávka u hradu
s padacím mostem Haut-Koenigsbourg – nejob-
líbenější památky Alsaska, Ribeauvillé, půvabné
vinařské městečko pod zříceninami tří hradů, od-
jezd do Riquewihr – nejkrásnější vesnice na „Vinné
cestě“ s dlážděnými uličkami, balkony s rozkvetlými
pelargoniemi, dvorky s lodžiemi, romantickými dvo-
jitými hradbami a strážními věžemi, okružní pro-
jížďka turistickým vláčkem, odjezd na
ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Snídaně, Colmar – prohlídka nejzachova-
lejšího středověkého města v Alsasku – dlážděné
ulice lemované hrázděnými domy pastelových
barev, restauracemi, obchůdky s víny, čtvrť kanálů
proplétajících se mezi domky, tzv. „Malé Benátky“ -
možnost projížďky lodí. V poledních hodinách od-
jezd do ČR, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Termíny:
7. 6. – 11. 6. 2017

19. 7. – 23. 7. 2017
6. 9. – 10. 9. 2017

28. 9. – 2.10. 2017

Cena:

8 690 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu ** s kontinentálními sní-

daněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím

• služby průvodce
• návštěvu vinného sklípku s ochutnávkou
• okružní projížďku turistickým vláčkem
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• 4 večeře 2 390 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Je nutné počítat s částkou na dopravu MHD
z důvodů mimořádných situací v metropoli
(dopravní situace, počasí apod.).
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8645
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FRANCIE

| Za vínem a krásami Burgundska a kraje Beaujolais | 6 dní

Trasa: Zlín, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice,
Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice),
Humpolec (dálnice), Praha, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách přes
Německo do Francie.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Lyonu –
druhého nejvýznamnějšího města ve Francii na-
zývaného také hlavním městem gastronomie.
Pěší prohlídka města s průvodcem – starobylá
čtvrť zapsaná na seznamu světového dědictví
UNESCO - bývalé obchodní a vojenské centrum
Galie založené samotným Juliem Caesarem nyní
honosící se ve spleti dlážděných uliček krytými pa-
sážemi, renesančními paláci, prvotřídními restau-
racemi a značkovými obchody - Théatres Romains
– dva římské amfiteátry, z nichž větší je zároveň
nejstarším divadlem v zemi, dále proslulá ob-
chodní třída Rue de la République, Place
Bellecour, Basilica Notre-Dame de Fourvière.
Odpoledne odjezd do historicky, kulturně, hospo-
dářsky a gastronomicky nejbohatší oblasti Francie
- Burgundska – výlet do vinařské oblasti a nád-
herné krajiny vrchoviny Beaujolais – návštěva vi-
nice s ochutnávkou, Macon – vinařské centrum
s kouzelným náměstím Place aux Herbes a dře-
věným domem Maison de Bois proslaveným bi-
zarními řezbami. Odjezd na ubytování,
fakultativně večeře.
3. den: Po snídani Berzé-la-Ville – Chapelle des
Moines poklad románského umění s freskami
z 12. století, odtud k zámecké pevnosti Berzé le
Chatel - pevnost ze 13. století obklopena zahradami

s vlastními vinicemi, návštěva vinice s ochutnávkou
v oblasti. Dále zastávka u unikátního díla přírody –
vápencového útvaru Roche de Solutré z jehož vr-
cholku je za jasného počasí vidět vrcholky Alp
a v jehož úpatí se nachází význačné archeologické
naleziště. Odtud do Cluny – městečko ležící v místě
ve své době velmi významného opatství Ancenne
Abbaye de Cluny, které bylo v minulosti nejsilnějším
klášterním zřízením v Evropě. Odjezd na ubytování,
fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd k hradu Cormatin -
bezesporu jednomu z nejkrásnějších hradů
v celém Burgundsku, zastávka u architektonicky
unikátního Chateau de Couches - působivý stře-
dověký hrad skvostně se tyčící mezi zelenými
kopci s vinohrady se stavebními prvky 11. až
19. století, Dijon - hlavní město Burgundska – pro-
hlídka města pyšnícího se věhlasnou univerzitou,
světoznámou hořčicí a nádhernými architektonic-
kými skvosty, jež zdědilo po burgundských vévo-
dech – vévodský dvůr Palais des Dues, impozantní
gotický kostel Notre-Dame, St.Michel. Odjezd na
ubytování, fakultativně večeře. 
5. den: Po snídani odjezd do Colmaru, prohlídka
nejzachovalejšího středověkého městečka v Alsasku
se známou čtvrtí Malé Benátky,  návštěva  vinař-
ských vesnic Riquewihr a Ribeauvillé, odjezd na
ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Strasbourgu, pěší
prohlídka centra města s průvodcem – historické
centrum, budova evropského parlamentu…, mož-
nost projížďky lodí po kanálech, volno… ve večer-
ních hodinách odjezd zpět do ČR. Příjezd do
Prahy v pozdních nočních hodinách. 

Termíny:
6. 6. – 11. 6. 2017

25. 7. – 30. 7. 2017
12. 9. – 17. 9. 2017

Cena:

8 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem dle programu zájezdu 
• 4 noclehy s kontinentální snídaní v hote-

lech**/***, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím 

• služby průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.
• 2 ochutnávky vína

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• případnou přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 4 večeře 2 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Je nutné počítat s částkou na MHD z důvodu
mimořádných situací ve městech (dopravní
situace, počasí, atd.)

rezervujte na:
www.cedok.cz/15412
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FRANCIE

| Za vínem a krásami Burgundska a kraje Beaujolais | 6 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Lyonu – druhého nejvý-
znamnějšího města ve Francii, nazývaného také
hlavním městem gastronomie. Dle časových mož-
ností okružní jízda městem se zastávkami, odjezd
na ubytování, fakultativně večeře. 
2. den: Po snídani prohlídka Lyonu – starobylá
čtvrť zapsaná na seznamu světového dědictví
UNESCO- bývalé obchodní a vojenské centrum
Galie založené samotným Juliem Caesarem nyní
honosící se ve spleti dlážděných uliček krytými pa-
sážemi, renesančními paláci, prvotřídními restau-
racemi a značkovými obchody - Théatres Romains
– dva římské amfiteátry, z nichž větší je zároveň
nejstarším divadlem v zemi, dále proslulá ob-
chodní třída Rue de la République, Place Bellecour,
Basilica Notre-Dame de Fourvière. Odpoledne od-
jezd do historicky, kulturně, hospodářsky a ga stro -
nomicky nejbohatší oblasti Francie - Burgundska
– výlet do vinařské oblasti a nádherné krajiny vr-
choviny Beaujolais – návštěva vinice s ochut-
návkou, Macon – vinařské centrum s kouzelným
náměstím Place aux Herbes a dřevěným domem
Maison de Bois proslaveným bizarními řezbami.
Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani Berzé-la-Ville – Chapelle
des Moines poklad románského umění s fres-
kami z 12. století, odtud k zámecké pevnosti
Berzé le Chatel - pevnost ze 13. století obklo-
pena zahradami s vlastními vinicemi, návštěva
vinice s ochutnávkou v oblasti. Dále zastávka
u unikátního díla přírody – vápencového útvaru
Roche de Solutré z jehož vrcholku je za jasného
počasí vidět vrcholky Alp a v jehož úpatí je vý-
značné archeologické naleziště. Odtud do Cluny

– městečko ležící ve stínu trosek ve své době
velmi významného opatství Ancenne Abbaye de
Cluny, které bylo v minulosti nejsilnějším klášter-
ním zřízením v Evropě. Odjezd na ubytování, fa-
kultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd k hradu Cormatin -
bezesporu jednomu z nejkrásnějších hradů
v celém Burgundsku, zastávka u architektonicky
unikátního Chateau de Couches - působivý stře-
dověký hrad skvostně se tyčící mezi zelenými kopci
s vinohrady se stavebními prvky 11. až 19. století,
Dijon hlavní město Burgundska – prohlídka města
pyšnícího se věhlasnou univerzitou, světoznámou
hořčicí a nádhernými architektonickými skvosty, jež
zdědilo po burgundských vévodech – vévodský
dvůr Palais des Dues, impozantní gotický kostel
Notre-Dame, St.Michel. Odjezd na ubytování, fakul-
tativně večeře. 
5. den: Po snídani Abbaye de Fontenay – nej-
starší dochované cisterciácké sídlo ve Francii za-
psané na seznamu světového dědictví UNESCO,
Troyes kouzelné městečko s historickým centrem
tvaru zátky od šampaňského, malebnými uličkami
s hrázděnými domy a stavbami s úžasnými vitrážemi
– katedrála Sv.Petra a Pavla, kostel St.Madeleine,
poté město skýtající ucelený pohled do dějin středo-
věku. Provins – město ukryté uvnitř vysokého opev-
nění z 12.století, symbol města věž tvrze César a
Prašné náměstí se středověkými domy. Odjezd na
ubytování poblíž Paříže, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani okružní jízda Paříží –
Elysejská pole, Vítězný oblouk, Louvre,
Notre Dame, Madelaine, Opera, Invalidovna,
dle časových možností volno, transfer na letiště
a odlet do Prahy. 

Termín:
14. 8. – 19. 8. 2017

Cena:

16 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Lyon-Paříž-Praha

včetně tax a příplatků
• 5 noclehů s kontinentální snídaní v hote-

lech **/***, dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím 

• dopravu autokarem dle programu zájezdu 
• služby průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.
• 2 ochutnávky vína

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/12917
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, transfer z letiště,
odjezd do  Orleans - s ohledem na čas prohlídka
města proslulého velkolepou katedrálou, ubyto-
vání v oblasti, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani přejezd do údolí Loiry a ná-
vštěva tří nejkrásnějších zámků. Chambord – ná-
vštěva prvního ze zámků na Loiře, nejznámější
a nejrozsáhlejší zámek ze 16. století, symbol ob-
lasti. Chenonceaux – romantický vodní zámek
„šesti žen“ postavený nad řekou Cher. Villandry
- poslední ze zbudovaných zámků na Loiře s nád-
hernými zahradami vybízejícími k procházkám
i odpočinku. Odjezd na ubytování v oblasti, fakul-
tativně večeře.
3. den: Po snídani přejezd k pobřeží Normandie,
Mont St. Michel – opevněné opatství na ostrově
Mont Tombe je jednou z nejnavštěvovanějších pa-
mátek ve Francii vůbec a po staletí ohromuje své
návštěvníky svou polohou, hradbami i samotnou
budovou opatství z 10. století, prohlídka, volno.
St. Malo - prohlídka pirátského přístavního města
s opevněným starým městem, volno. V podvečer
odjezd na ubytování, fakultativně večeře.

4. den: Po snídani celodenní výlet na  ostrov
Jersey. V ranních hodinách odjezd do přístavu St.
Malo, nalodění a hodinová plavba na Jersey, nej-
větší a nejjižnější z Normanských ostrovů, který
spolu s dalšími ostrůvky tvoří závislé území britské
koruny, s vlastní měnou, zákony i parlamentem. Po
příjezdu na ostrov vylodění v Saint Hélier – hlav-
ního města ostrova. Okružní jízda ostrovem podél
nádherného pobřeží. Návrat do St. Hélier, pro-
hlídka hlavního města, volno k výhodným  náku-
pům, fakultativně večeře. V podvečerních hodinách
nalodění a návrat na  pevninu, odjezd na ubytování.
5. den: Po snídani odjezd do Bayeux, krátká za-
stávka ve městečku s půvabným historickým jád-
rem ze 17.-19. století, přejezd na pobřeží Cote de
Nacre, oblast vylodění, volno k prohlídkám hřbitovů,
památníků, muzeí, či pozůstatků přístavu. Odjezd
do Paříže, cestou zastávka v Giverny, návštěva
Monetova domu a úchvatné zahrady. Příjezd do
Paříže, odjezd na ubytování. Večer okružní jízda
městem a výlet lodí po Seině, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do centra, volno nebo
pěší prohlídka centra Paříže s průvodcem, tran-
sfer na letiště a odlet z Paříže. 

| Údolím Loiry do Normandie a na ostrov Jersey | 6 dní

Termíny:
29. 5. – 3. 6. 2017
22. 7. – 27. 7. 2017
23. 9. – 28. 9. 2017

Cena:

17 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Paříž – Praha

včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 5 noclehů v hotelech ** ve dvoulůžkových

pokojích s příslušenstvím a kontinentální
snídaní

• výlet lodí na ostrov Jersey vč. okružní
jízdy

• okružní jízdu Paříží
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• Vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 3 490 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč
• výlet lodí po Seině 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8197
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| Velký severní okruh Francií | 7 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, transfer z letiště,
zastávka v Giverny, prohlídka domu a kouzelné
Monetovy zahrady, příjezd do Rouen, pro-
hlídka města, odjezd na ubytování do oblasti
Caen, fakultativně večeře.
2. den: Odjezd k Mont St. Michel – prohlídka
unikátního opevněného opatství, které je jedním
ze symbolů Normandie a jehož vznik spadá až do
10. století,  odjezd do St. Malo k prohlídce staro-
bylého korzárského města, ubytování v oblasti, fa-
kultativně večeře.
3. den: Přejezd na jižní pobřeží bretaňského po-
loostrova do Carnacu k prohlídce jedinečných
pravěkých památek, tzv. menhirů, odjezd do ob-
lasti Nantes s krátkou zastávkou ve Vannes –
kdysi hlavní město zdejšího kmene mořeplavců,
ubytování v oblasti, fakultativně večeře.
4. den: Odjezd směrem na Tours – Villandry,
návštěva jednoho z nejnavštěvovanějších zámků
na Loiře proslaveného svými krásnými zahradami,
Chenonceaux – prohlídka fenomenálního zámku

překlenujícího řeku Cher šedesátimetrovou dvou-
patrovou galerií,  ubytování, fakultativně večeře. 
5. den: Po snídani odjezd na Chambord – pro-
hlídka nejrozsáhlejšího a nejnavštěvovanějšího ze
zámků na Loiře – s unikátními střešními terasami,
klenutými strážnicemi a dvojitým spirálovým hlav-
ním schodištěm, odpoledne odjezd do Chartres,
města s nejvelkolepější gotickou katedrálou
v Evropě a řadou pozoruhodných kostelů, hráz-
děných domů, mlýnů, středověkých koželužen,
kamenných mostů…, díky nimž se stalo jednou
z prvních památkových rezervací ve Francii, v pod-
večerních  hodinách odjezd do Paříže, ubytování,
fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Versailles,
 prohlídka zahrad a královského zámku, odpo-
ledne návrat do Paříže, okružní jízda se zastáv-
kami, vyjížďka lodí po Seině, volno, návrat na
ubytování, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani odjezd do centra města, volno
k individuálním prohlídkám, nákupům, transfer na
letiště a odlet do  Prahy.

Termín:
22. 7. – 28. 7. 2017

Cena:

17 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha včetně

tax a příplatků
• dopravu autokarem po trase zájezdu 
• 6 noclehů v hotelech ** s kontinentální sní-

daní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím 
• průvodce po celou dobu zájezdu
• výlet lodí po Seině 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 6 večeří 3 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8210
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Trasa 1: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Benešov, Tábor, České Budějovice
Trasa 2: Pardubice, Hradec Králové, Jičín, Mladá
Boleslav, Praha, Plzeň
Trasa 3: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno, Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd
z Prahy přes Dolní Dvořiště a Salzburg do Verony
- prohlídka města s průvodcem. Noční přejezd do
Francie.
2. den: V brzkých ranních hodinách příjezd do
Monaca - prohlídka města s průvodcem, volno,
možnost koupání, návštěva parfumerie Galimard,
Antibes -  kdysi řecká  a římská osada, dnes pů-
vabné městečko s řadou historických památek
a zbytky původního opevnění - pevnost Carré,
zámek rodu Grimaldi… prohlídka města, volno,
ubytování v oblasti Marseille, fakultativně večeře.

3. den: Po snídani  prohlídka Marseille,   druhého
největšího města Francie- Starý přístav s rybím
trhem, chrám Panny Marie Strážné, pevnosti St.
Jean a St. Nicolas, opatství  St. Victor, radnice, palác
Longchamp, volno, fakultativně výlet lodí na pev-
nost d'If, odjezd do Saint Tropez – prohlídka
městečka  proslulého krásnými  plážemi, citadelou
a četnickou stanicí z francouzských komedií, uby-
tování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do  Fréjus - antické
město - prohlídka, Cannes - prohlídka světozná-
mého letoviska proslulého nejen Festivalovým pa-
lácem a třídou  Croisette, ale i překrásnými plážemi,
volno, fakutativně výlet lodí na ostrov Marguerita,
odjezd na  ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani  odjezd do Nice – prohlídka
dalšího pulsujícího  a vyhledávaného  letoviska na
Riviéře  - Anglická promenáda,  květinový a zeleni-
nový trh, volno k prohlídkám a nákupům, možnost
koupání -  odpočinek před zpáteční cestou. V pod-
večerních hodinách  odjezd  a návrat do ČR.
6. den: Příjezd do Prahy v dopoledních  hodinách.

| Francouzská riviéra | 6 dní

Termíny: Trasa:
12. 4. – 17. 4. 2017 trasa 1

3. 5. – 8. 5. 2017 trasa 3
6. 6. – 11. 6. 2017 trasa 2

18. 7. – 23. 7. 2017 trasa 2
15. 8. – 20. 8. 2017 trasa 1
26. 9. – 1.10. 2017 trasa 3

Cena:

7 590 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelech ** s příslušenstvím

a s kontinentální snídaní
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 790 Kč
• 3 večeře 1 790 Kč
• výlet lodí na ostrov d'If včetně vstupenky

do pevnosti  590 Kč
• výlet lodí na ostrov Marguerita 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8696
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| Letecký víkend v Nice | 4 dny

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Nice – největšího leto-
viska na Azurovém pobřeží. Transfer do hotelu. 
2. den: Snídaně, individuální volno, pěší prohlídka
Nice s průvodcem -  pobřežní  Anglická prome-
náda lemovaná galeriemi, obchody a velkolepými
hotely; Staré město s pastelovými fasádami domů,
ve kterých sídlí umělci, galerie, butiky a restaurace;
květinový a zeleninový trh v Cours Saleya; starý
klášter Notre-Dame de Cimiez;  zbytky rozsáhlé
původní římské osady s pozůstatky velkých lázní
a amfiteátru,... volno, Individuální program.
3. den: Snídaně,  volno ke koupání a odpočinku
nebo  fakultativně výlet do St. Paul de Vence -

nejslavnější a nejnavštěvovanější městečko ob-
lasti, původně pevnost s hradbami s úžasným
rozhledem na okolní krajinu, řada památek z 12.,
16. a 17. století, Grasse – městečko obklopené
levandulovými poli, centrum světové kosmetiky,
návštěva parfumerie Galimard s možností ná-
kupu, prohlídka starého města, přejezd na po-
břeží do Cannes – světoznámého letoviska
proslulého filmovým festivalem, třídou Croisette
i překrásnými plážemi, volno, návrat  do Nice.
4. den: Snídaně, volno k individuálnímu pro-
gramu v Nice, v poledních hodinách transfer na
letiště, odlet do Prahy.

Termíny:
1. 6. – 4. 6. 2017
6. 7. – 9. 7. 2017

14. 9. – 17. 9. 2017

Cena:

14 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Nice-Praha v turis-

tické třídě včetně tax a příplatků 
• transfery z/na letiště
• 3 noclehy se  snídaní  v hotelu *** ve

dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím
• služby průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů 
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 490 Kč
• celodenní autokarový výlet do St. Paul de

Vence, Grasse a Cannes 1 690 Kč (min.
počet pro realizaci - 15 osob)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 20 osob.
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/12918
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Nice – města přitahují-
cího od nepaměti svým příznivým klimatem
a subtropickou vegetací, prohlídka města –
Anglická promenáda, Staré město... odjezd na
ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani zastávka v parfumérii, výrobně
parfémů Galimard s možností nákupů, odjezd
k prohlídce nejznámějších provensálských vesnic
Vence a St. Paul de Vence. Přejezd k prohlídce
Aix en Provence, původně správní středisko
Provence, založené římany, nazývané městem ti-
síce kašen, volno, odjezd na ubytování, fakulta-
tivně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do Cannes, návštěva
města filmových festivalů s proslulým pobřežním
Boulevard de la Croisette a festivalovým palácem,
odjezd do Marseille - město, jehož základy polo-
žili Řekové již v 7. stol. př. Kr., obchodní brána
zboží z Orientu na přelomu letopočtu, druhé nej-
větší město Francie a nejdůležitější přístav - pro-
hlídka města, Starý přístav, Notre dame de la
Garde, výlet lodí na ostrov d’If s pevností – věze-
ním hraběte Monte Christo, volno, fakultativně ve-
čeře, odjezd na ubytování.
4. den: Po snídani odjezd do oblasti Camargue
– návštěva unikátní přírodní rezervace na ploše
větší než 140 000 hektarů bažin, pastvin, dun
a slanisek v deltě Rhony s jedinečnými druhy
fauny a flóry. Projížďka lodí rezervací. Odjezd
k prohlídkám  unikátních městeček oblasti –
Aigues Mortes – jedinečně zachované opevněné
město, St. Maries de la Mer – cikánské poutní
místo, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Arles – prohlídka
města na Rhoně, bašta provensálských tradic
a kultury s řadou památek z římského osídlení –

amfiteátr, divadlo, Constantinovy lázně..., Les
Baux de Provence – návštěva tajuplné středo-
věké citadely a starých domů tyčící se nad
Pekelným údolím, St. Rémy de Provence – sta-
rověké město z počátku našeho letopočtu s po-
zůstatky fascinujícího římského města Glana,
rodiště Nostradamovo a místo pobytu van Gogha,
fakultativně večeře, odjezd na ubytování.
6. den: Po snídani odjezd do Nimes – návštěva
města nazývaného francouzský Řím s řadou pa-
mátek – amfiteátr – nejlépe zachovaná stavba
svého druhu, Dianin chrám, Porte Auguste... Odjezd
k Pont du Gard – návštěva ohromujícího 49 metrů
vysokého  aquaduktu z dob římského osídlení, po-
važovaný za zázrak římské stavební techniky.
Avignon – jedno z nejvíce fascinujících měst jižní
Francie s rozlehlým Papežským palácem ze 13. sto-
letí, řadou domů ze 17. a 18. století, avignonským
mostem, zastávka v městečku Chateauneuf du
Pape s vinicemi, které produkují nejlepší vína z ob-
lasti... Fakultativně večeře, odjezd na ubytování.
7. den: Po snídani Orange – prohlídka centra ob-
chodu s vínem, olivami, medem a lanýži a s řadou
římských památek – divadlo, vítězný oblouk...
Odpoledne odjezd do oblasti Vaucluse, v níž se
nachází řada přírodních a historických atraktivit,
Fontaine de Vaucluse s pramenem řeky Sorgue,
Gordes – malebná vesnička se středověkými ulič-
kami a podloubími a s nevšední polohou na vr-
cholu pahorku odkud se naskýtá překrásný výhled
do celého kraje, Sénanque – návštěva nejznáměj-
šího  cisterciáckého kláštera ve francouzské
Provence, odjezd na ubytování v oblasti Nice, fa-
kultativně večeře, ubytování.
8. den: Po snídani dle časových možností volno
v Nice k individuálnímu programu, nákupům...
V odpoledních hodinách odlet do ČR.

| Báječná Provence | 8 dní

Termíny:
11. 6. – 18. 6. 2017

2. 7. – 9. 7. 2017
20. 8. – 27. 8. 2017

Cena:

19 690 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Nice – Praha

včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 7 noclehů v hotelech ** s kontinentálními

snídaněmi – dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím

• průvodce
• výlet lodí na ostrov d’If, výlet lodí v Camargue
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 Kč
• 7 večeří 4 390 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8979
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| Báječná Provence | 8 dní

Trasa 1: Pardubice, Hradec Králové, Mladá
Boleslav, Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc,  Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Od jezd z Pra hy v od po led ních ho di nách
přes Ně mec ko do Fran cie.
2. den: Avig no n – papežské město, s papežským
palácem a slavným Avignonským mostem, které
během své vlády několikrát navštívil i Karel IV.,
pro hlíd ka s prů vod cem. Pont du Gard – uni kát ní
pa mát ky řím ské ho mos tu a ak va duk tu, ubytování,
fakultativně večeře.
3. den: Oran ge – pro hlíd ka měs ta zná mé ho pa -
mát ka mi z dob řím ské ho osíd le ní (di vad lo, ví těz ný
ob louk...). Vý let do jed né z nej za jí ma věj ších ob las -
tí Pro ven ce – Vauc lu se spo je ný s náv  ště vou pře -
krás ných  přírod ních a his to ric kých at rak ti vit
ob las ti – Chateauneuf du Pape, Gordes, kláš-
ter Senanque. Uby to vá ní, fakultativně večeře.

4. den: St. Re my de Pro ven ce, Les Baux de
Pro ven ce – ná vště va his to ric kých pro ven sál ských
míst, Ni mes – pro hlíd ka měs ta na zý va né ho fran -
couz ský Řím – amfi teátr, Dianin chrám..., Arles –
pro hlíd ka měs ta, uby to vá ní, fakultativně večeře.
5. den: Od jezd do ná rod ní ho par ku  Camargue
– pří rod ní re zer va ce v del tě Rho ny vyh le dá va ná
pro mož nost po zo ro vá ní mj. rů žo vých pla me ňá -
ků, po lo di vo kých bí lých ko ní,  mož nost kou pá ní,
od po čin ku,  fakultativ ně  vy jíž ďka lodí do re zer va ce,
pro hlíd ka uni kát ních měs te ček ob las ti – Aigues
Mor tes, St. Ma ries de la Mer, od jezd do Mar -
seil le – pro hlíd ka, uby to vá ní, fakultativně večeře.
6. den: Grand Ca nyon na ře ce Ver don – mi mo -
řád ná pří rod ní atrak ce, Na po leo no vou ces tou do
Ni ce, uby to vá ní v Grasse, fakultativně večeře.
7. den: Od jezd do Mo na ca (ces tou za stáv ka
v par fu me rii Galimard), Mo na co – pro hlíd ka
měs ta, vol no, mož nost kou pá ní, od po či nek před
ces tou do ČR.
8. den: Pří jezd do Pra hy v od po led ních  ho di nách.

Termíny: Trasa:
1. 5. – 8. 5. 2017 trasa 2

10. 6. – 17. 6. 2017 trasa 1
1. 7. – 8. 7. 2017 trasa 1

15. 7. – 22. 7. 2017 trasa 1
29. 7. – 5. 8. 2017 trasa 2
19. 8. – 26. 8. 2017 trasa 1

9. 9. – 16. 9. 2017 trasa 2

Cena:

10 690 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem 
• 5 noclehů v hotelech ** s příslušenstvím 

a s kontinentální snídaní 
• služby průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 690 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč
• výlet lodí v Camargue 490 Kč (min. počet
pro realizaci je 10 osob)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8689
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Nice – města při tahující
od nepaměti svým příznivým klimatem a subtro-
pickou vegetací, prohlídka města – Anglická pro-
menáda, Staré město … Odjezd na ubytování,
fakultativně večeře. 
2. den: Po snídani St. Paul de Vence – prohlídka
bývalé francouzské pevnosti a v současné době
jedné z nejnavštěvovanějších vesnic oblasti
s řadou památek, Vence – město s bohatou his-
torií a spletí kouzelných dlážděných uliček,
Tourettes sur Loup – opevněná vesnice rozpros-
tírající se mezi fialkovými poli používanými k výrobě
parfémů, bonbonů a svíček, Gourdon – městečko
s neuvěřitelnými panoramatickými výhledy se stej-
nojmenným hradem ze 13. století, jehož terasovité
zahrady jsou výsledkem úžasné práce stejného ar-
chitekta jako zahrady zámku Versailles, Odjezd na
ubytování, fakultativně večeře. 
3. den: Po snídani odjezd do Frejus – městečko
se středověkými základy založené samotným
Juliem Caesarem a poseté památkami z této doby
– amfiteátr, divadlo, akvadukt, St. Tropez - pro-
hlídka městečka s krásnými plážemi, citadelou
a četnickou stanicí známou z francouzských ko-
medií, Aix en Provence - prohlídka městečka ti-
síce kašen. Ubytování, fakultativně večeře. 
4. den: Po snídani odjezd k Pont du Gard –
ohromující 49 metrů vysoký akvadukt z dob řím-
ského osídlení, považovaný za zázrak římské sta-
vební techniky, Villeneuve les Avignon –
městeško pyšnící se středověkou pevností Saint-
André sousedící s Avignonem přes most spojující
břehy řeky Rhony, Avignon – jedno z nejvíce fas-
cinujících měst jižní Francie s rozlehlým
Papežským palácem ze 13.století a avignonským
mostem. Ubytování, fakultativně večeře. 
5. den: Po snídani Pernes les Fontaines – měs-
tečko proslavené stezkou 40 kašen, Sault – lázeňské

městečko pod ochranou Unesco vyhledávané kvůli
ideální poloze uprostřed nádherně vonících levan-
dulových polí, Vaison la Romaine – městečko osíd-
lené od doby bronzové s unikátně objevenou Villou
du Paon a římským divadlem, Séguret – jedna z nej-
krásnějších vesniček ve Francii s po staletí udržova-
nou vinařskou tradicí, Carpentras – město umění,
historie a kulinářství pyšnící se nejstarší Synagogou
ve Francii. Ubytování, fakultativně večeře. 
6. den: Po snídani L’Isle sur la Sorgue – městečko
kouzelně propletené kanály řeky Sorgue, ráj pro mi-
lovníky sběratelství a starožitnictví se stovkami ob-
chodů tohoto druhu, Fontaine de Vaucluse –
malebná vesnička učarujíc nejednomu básníkovi či
umělci s muzeem jednoho z nich Francesco
Petrarcy a přírodním unikátem mohutným smarag-
dovým pramenem řeky Sorgue, Sénanque – nej-
známější, stále mnichy obývající cisterciácký klášter
v provensálském údolí, Gordes – městečko se zám-
kem přitahující pozornost turistů pro svůj harmo-
nický vzhled umocněný středověkými uličkami
s podloubími, Roussillon – vesnička jako z malo-
vaného obrazu obklopená nádhernou krajinou
a umístěná na největších ložiskách okru na světě.
Ubytování, fakultativně večeře. 
7. den: Po snídani odjezd zpátky na východ, ces-
tou zastávka v Moustiers St. Marie – městečko
pod nejčistší oblohou Evropy proslulé hrnčířskými
výrobky, odjezd do Cannes – prohlídka světozná-
mého letoviska proslulého nejen festivalovým pa-
lácem a třídou Croisette, ale i překrásnými
plážemi, dle letového řádu volno nebo eventuel -
ně výlet lodí na ostrov Marguerita. Ubytování,
fakultativně večeře. 
8. den: Po snídani volno v Nice nebo výlet do
Grasse - prohlídka přímořského městečka s vý-
robnou parfémů Gallimard s možností nákupů.
V odpoledních hodinách transfer na letiště
a odlet do Prahy.

| Nejkrásnější místa Provence | 8 dní

Termíny:
25. 6. – 2. 7. 2017

6. 8. – 13. 8. 2017

Cena:

18 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 7 noclehů s kontinentální snídaní v hotelech

**/***, dvoulůžk. pokoje s příslušenstvím 
• dopravu autokarem dle programu zájezdu 
• služby průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 Kč
• 7 večeří 4 390 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/12918
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| Nejkrásnější místa Provence | 7 dní

Trasa: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc,
Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Plzeň

Hlavním cílem zájezdu je navštívit v oblasti
Provence mj. řadu měst honosících se titulem
PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE za mimo-
řádné atraktivity měst samých, architektury
a okolí. Oblast, která okouzlila řadu malířů,
spisovatelů... Oblast, která je rájem pro tu-
risty a obdivovatele panenské přírody.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Moravy v dopoledních, z Prahy
v odpoledních hodinách.
2. den: Příjezd do Nice, města přitahujícího od-
nepaměti svým příznivým klimatem a subtropic-
kou vegetací, prohlídka města s  průvodcem –
Anglická promenáda, Staré město, …volno, uby-
tování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani návštěva parfumerie
Galimard, odjezd do oblasti řeky Loup, Goudron
– prohlídka malebného městečka kolem stejno-
jmenného hradu ze 13. století, Vence – prohlídka
města s bohatou historií a spletí kouzelných dláž-
děných uliček, St. Paul de Vence – prohlídka

jedné z nejslavnějších a nejnavštěvovanějších ves-
nic, návrat do Nice, ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Snídaně, Antibes – prohlídka města za-
loženého již řeckými osadníky, Chateau Grimaldi
– starobylý přímořský zámek ze 16. století opat-
ruje nejlepší kolekci děl Pabla Piccasa, Vallauris
– „město umění a řemesel“, Piccasova bronzová
socha Muž s ovcí, odjezd do Aix en Provence –
prohlídka města mnoha fontán, ubytování v ob-
lasti, fakultativně večeře.
5. den: Snídaně, odjezd do nejpřitažlivější oblasti
přírodního parku Montagne du Lubéron, kde
se snoubí nádherná příroda s malebnými vesni-
cemi, Gordes – prohlídka nejoblíbenějšího měs-
tečka oblasti s  mnoha kamennými budovami,
vesnička Rousillon s okrovými domy a červenými
skalami, Senanque - návštěva nejznámějšího cis-
terciáckého kláštera ve francouzské Provence.
Ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Snídaně. Avignon – papežské město
s palácem a slavným avignonským mostem, které
během své vlády několikrát navštívil i Karel IV.,
prohlídka, volno. Odjezd do ČR.
7. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Termíny:
4. 6. – 10. 6. 2017
9. 7. – 15. 7. 2017

13. 8. – 19. 8. 2017

Cena:

8 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem 
• 4 noclehy v hotelech ** s příslušenstvím

a s kontinentální snídaní 
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• 4 večeře 2 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8605
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Nice, odjezd do
Marseille – města, jehož základy položili Řekové
již v 7. stol. př. Kr., obchodní brána zboží z Orientu
na přelomu letopočtu, druhé největší město
Francie a nejdůležitější přístav, Notre Dame de la
Garde, starý přístav s rybími trhy…, okružní jízda
městem, transfer do hotelu, ubytování, fakulta-
tivně večeře.
2. den: Po snídani prohlídka Starého přístavu
v Marseille, vyjížďka lodí na ostrov d’If s pev-
ností, odpoledne přejezd úchvatným pobřežím
Calanques s bílými až 400 metrů vysokými útesy
nad hlubokými zátokami s tyrkysovým mořem,
zastávka v Cassis – malém kouzelném rybář-
ském přístavu, zastávka v Saint Tropez k pro-
hlídce „četnického“ městečka a přístavu, volno,
odjezd na ubytování v oblasti Cannes, fakulta-
tivně večeře.
3. den: Po snídani prohlídka Cannes - města
proslulého svými plážemi a filmovým festivalem,
ale i pompézními pobřežními bulváry, výlet lodí na
ostrov Marguerita, volno, odjezd do Vallauris
a Biotu – návštěva typických provensálských
měs teček s osobitým  půvabem kraje, který
 odnepaměti přitahoval řadu umělců a řemesl-
níků. Odjezd do Antibes – původně řecká osada
je dnes jachtařským centrem s řadou  památek –
zámek Grimaldiů z 12. stol. s prvním stálým
Picassovo muzeem, pevnost Saint André…, volno,
návrat na ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Nice – města přita-
hujícího odnepaměti svým příznivým klimatem
a subtropickou vegetací, prohlídka města –
Anglická promenáda, Staré město, rybí a květinový
trh, odjezd do St. Paul de Vence – nejslavnější

a nejnavštěvovanější městečko oblasti, původně
pevnost s hradbami s úžasným rozhledem na
okolní krajinu, řada památek z 12., 16. a 17. století,
odjezd do Vence, které bývalo ve středověku
centrem náboženství, dnes s řadou památek – ka-
tedrála s římským sarkofágem z 5. stol., Staré
město s hradbami a městskou branou ze 13. sto-
letí, Růžencová kaple…, odjezd do Gourdon –
městečka se starobylými domy kolem hradu
Gourdon ze 13. století s terasovými zahradami,
návrat na ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Monaca – pro-
hlídka úchvatného města monackého  knížectví
rodiny Grimaldiů s průvodcem – mj. knížecí palác,
kasino, oceánografické muzeum, přístav, volno…
Odjezd do Éze – prohlídka starobylého městečka
vysoko nad mořem spojená s návštěvou místní
parfumerie s možností nákupů, odjezd na ubyto-
vání, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd na Grand Canyon na
řece Verdon – jedinečné přírodní scenérie říčky
na dně až 700 metrů hlubokého kaňonu, odjezd
do Grasse – zastávka v městečku obklopeném le-
vandulovými poli, centru světové kosmetiky – pro-
hlídka starého města, návštěva výrobny parfémů
Galimard s možností nákupů, odjezd na ubyto-
vání do oblasti Cannes, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani odjezd do Antibes – odpočin-
kový den – individuální volno s možností koupání
v moři nebo k individuální návštěvě vyhlášeného
aquaparku Marineland, v pozdním odpoledni od-
jezd z Antibes na ubytování, fakultativně večeře.
8. den: Po snídani dle časových možností volno
v Nice k individuálnímu programu, nákupům...
V odpoledních hodinách odlet do ČR.

| Lví zátoka s vůní Provence | 8 dní

Termíny:
9. 7. – 16. 7. 2017

30. 7. – 6. 8. 2017

Cena:

17 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Nice – Praha

včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 7 noclehů s kontinentální snídaní v hotelech

** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
• průvodce
• výlet lodí na ostrov d’If, výlet lodí na ost-

rov Marguerita
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů a parků

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 790 Kč
• 7 večeří 4 390 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena

rezervujte na:
www.cedok.cz/8983
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FRANCIE

| Velký okruh Francií – jih | 8 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Nice, odjezd do
Marseille, krátká prohlídka centra města, sta-
rého přístavu, Notre Dame de la Garde, ubyto-
vání, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani odjezd do Arles – prohlídka
města na Rhoně, bašta provensálských tradic
a kultury s řadou památek z římského osídlení –
amfiteátr, divadlo, Constantinovy lázně…,
Montpellier – prohlídka města mezi mořem
a horami, města paláců s elegantními nádvořími,
kamennými schodišti a balkóny, řadou unikátních
památek již ze 12. století, věže z původního opev-
nění, Chateau d ‘Eau s akvaduktem, katedrála sv.
Petra…, odjezd na ubytování do oblasti
Narbonne, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani prohlídka Narbonne – metro-
pole okolní vinařské oblasti, Horreum – podzemní
bludiště sýpek a obilných žlabů z 1. století př.Kr.,
středověká čtvrť, katedrála, Arcibiskupský palác…
, volno, odpoledne odjezd do Carcassonnu.
Prohlídka úžasně zrenovovaného pohádkového
města nad řekou Aude, původně založeného jako
římský vojenský tábor, obklopeného hradbami ze
13. století. Chateau Comtal – „pevnost v pev-
nosti“ s vodním příkopem, románsko-gotická ba-
silika St. Nazzaire, Karbonská brána, divadlo…,
volno, odjezd na ubytování v podhůří Pyrenejí, fa-
kultativně večeře.
4. den: Po snídani průjezd úchvatnou a pustou
krajinou Pyrenejí do jednoho z nejvýznamnějších
poutních míst – Lourd s jeskyní zjevení Grotte
Masabielle, volno nebo prohlídka rozsáhlých pod-
zemních jeskyní Grottes de Bétharram turistic-
kým vláčkem, odjezd z Lourd s krátkou zastávkou
v Pau – městečku se šarmantním zámkem ze
14. století., odjezd podhůřím Pyrenejí do Biarritzu

– mondénního letoviska na pobřeží Atlantiku,
volno, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Španělska – San
Sebastian – návštěva baskické metropole s nád-
hernou katedrálou, Plaza Mayor a úchvatnou
pláží La Concha, návrat do Francie, přejezd tzv.
Stříbrným pobřežím s krátkými zastávkami –
Dune du Pilat – písečné duny – do Bordeaux –
prohlídka města na řece Garonně – památník gi-
rondistů, burza, celnice, Velké divadlo, basilika
St. Michel, volno, odjezd na ubytování, fakulta-
tivně večeře.
6. den: Po snídani odjezd přes Bergerac do
Sarlatu – prohlídka městečka s největším po-
čtem středověkých domů ze 17. století ve Francii,
odjezd do Cahors, dva tisíce let starého města
s unikátním opevněným mostem Pont Valentré
z počátku 14. století, dále úžasným údolím říčky
Lot se zastávkou v St. Cirq Lapopie – jedna
z nejhezčích vesnic ve Francii, ubytování v oblasti,
fakultativně večeře.
7. den: Po snídani přes Pont de Millau – uni-
kátní druhý nejvyšší most světa, odjezd na po-
břeží Lví zátoky se zastávkou v Nimes – prohlídka,
města s řadou památek z dob římského osídlení
– amfiteátr – nejlépe zachovaná stavba svého
druhu, Dianin chrám, Porte Auguste... V odpoled-
ních hodinách návštěva Avignonu, jednoho
z nejvíce  fascinujících měst jižní Francie s rozleh-
lým papežským palácem ze 13. století, řadou
domů ze 17. a 18. století, avignonským mostem.
Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
8. den: Po snídani dle časových možností pro-
hlídka Nice - města přitahujícího od nepaměti
svým příznivým klimatem a subtropickou vege-
tací, prohlídka města - Anglická promenáda, Staré
město..., Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Termíny:
4. 6. – 11. 6. 2017

23. 7. – 30. 7. 2017

Cena:

19 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Nice – Praha

včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 7 noclehů s kontinentálními snídaněmi

v hotelech **, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím

• průvodce
• prohlídka jeskyní v Lourdech
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 490 Kč
• 7 večeří 4 390 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8975
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FRANCIE | ITÁLIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Bologni či Pisy, dle aktuál -
ního letového řádu, přejezd do Pisy k prohlídce
města - šikmá věž, dóm a baptisterium na Campo
dei Miracoli, transfer do hotelu, ubytování, večeře.
2. den: Po snídani odjezd do přístavu a nalodění
na trajekt na Korsiku, cca čtyřhodinová plavba Li-
gurským mořem do korsické Bastie. V poledních
hodinách připlutí do Bastie, vylodění, pěší pro-
hlídka Bastie s průvodcem - přístav, náměstí St-Ni-
colas, radniční náměstí, kostel St-Jean-Baptiste
vévodící starému přístavu, citadela ze 16. století.
Odpoledne odjezd autokarem na západní pobřeží
Korsiky, cestou zastávka v Corte – prohlídka srdce
Korsiky, jediné větší vnitrozemské město s hradem
stojícím na vysoké skále. Ubytování, večeře.

3. den: Po snídani celodenní výlet do oblasti ná-
rodního parku  Calanche – nejkrásnější část ost-
rova s „červenými“ útesy a romantickými zálivy
s malými plážemi (UNESCO), Porto – zastávka
k prohlídce městečka v portském zálivu, volno k od-
počinku a koupání, odjezd na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Ajaccia, hlavního
města Korsiky, rodného města Napoleona, odpo-
ledne přejezd na nejjižnější bod ostrova do Boni-
facia, korsického „Gibraltaru“, tyčícího se na
vápencových skalách nad mořem - prohlídka
města s průvodcem - schodiště krále Aragon-
ského, gotický kostel v areálu citadely, staré
město, v podvečerních hodinách trajekt lodí na
Sardinii do přístavu Santa Teresa, vylodění, od-
jezd  na ubytování, večeře.

5. den: Po snídani celodenní výlet na Smarag-
dové pobřeží - jedna z nejlepších a nejluxusněj-
ších rekreačních oblastí středomoří nesoucí
název odvozený od nádherných barev moře –
Porto Cervo – prohlídka metropole oblasti
s jedním z nejhezčích přístavů Středomoří s po-
hádkovými plachetnicemi či luxusními jachtami,
oblíbené středisko světových celebrit, v případě
dobrého počasí koupaní na jedné z  pláží s
čistým  bílým pískem, přístavní město Palau
s pevností s jedinečným výhledem na moře, od-
jezd lodí z města na jediný trvale obydlený ostrov
stejnojmenného souostroví La Maddalena, ná-
rodní park unikátních kamenných útvarů, pro-
hlídka města s Piazza del Comando,  kostelem
Maří Magdalény s dary admirála  Nelsona, návrat

Pisa | Korsika | Bastia | Corte | Calanche | Porto | Bonifacio | Sardinie | Smaragdové pobřeží | Porto Cervo | Palau
La Maddalena | Gallura | Castelsardo | Oristano | Barumini | Su Nuraxi | Cagliari | Olbia

| | | Korsika – Sardinie | 8 dní

800 112 112 ℡90



na Sardinii, návrat do hotelu, ubytování, večeře.
6. den: Po snídani odjezd podél pobřeží Costa
Paradiso (s případnou možností koupání)  do ob-
líbeného turistického střediska Castelsardo –
městečko vystavěné vysoko na skále nad mořem
se zbytky hradeb a hradem z 12. století., pro-
hlídka města s řadou historických památek, stře-
dověkými uličkami, obchody s ručně vyráběnými
suvenýry místní produkce, katedrála San Antonio
Abate, kostel Santa Maria delle Grazie, volno. Pře-
jezd do jednoho z  nejkrásnějších sardinských
měst Alghero, sardinské Barcelony, města korá-
lových šperků – procházka po dochovalém opev-
nění města s výhledy na Capo Caccia, katedrála a
kostel San Fracesco, nejkrásnější ukázky katalán-
ské architektury na Sardinii. Ubytování v oblasti
Oristana, večeře. 
7. den: Po snídani odjezd na poloostrov Sinis,
návštěva starověkého města Tharros, památky

na féničany, kartagince a římany – lázně, chrámy,
aréna, nekropole. Kostel San Giovanni di Sinis,
nejstarší ranně křesťanský kostel na ostrově.
Krátká zastávka v poutní vesnici San Salvatore,
která sloužila jako kulisy pro italské spaghetti wes-
terny, přejezd do vesničky Barumini, v jejíž blíz-
kosti se nachází nejvýznamnější prehistorické
sídlo Su Nuraxi sestávající z nuragů – masivních
věžovitých staveb ostrovní kultury z doby bron-
zové a železné (UNESCO), odjezd do Cagliari –
návštěva správního střediska Sardinie s řadou his-
torických  památek – amfiteátr z dob římských,
královská zbrojnice,  pisánské věže,  katedrála, Ba-
stion San Remi…, prohlídka města, ubytování
v oblasti, večeře.
8. den: Po snídani dle časových možností indivi-
duální volno v Cagliari na návštěvu muzeí, galerií
a nákupy. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny:
21. 5. – 28. 5. 2017
16. 7. – 23. 7. 2017
27. 8. – 3. 9. 2017
24. 9. – 1.10. 2017

Cena:

25 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha-Bologna (Pisa)

a Cagliari-Praha včetně tax a příplatků
• trajekty uvedené v programu
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 7 noclehů v hotelech **/*** s polopenzí

s rozšířenými kontinentálními snídaněmi,
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím

• průvodce po dobu zájezdu
• korsickou taxu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• pobytovou taxu v Itálii 

(cca 2-6 euro/osobu/noc)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8724
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FRANCIE

Trasa 1: Praha, Dubenec, Písek, České Budějovice
Trasa 2: Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín,
Hranice n. M., Olomouc, Prostějov, Brno, Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v poledních, z Moravy v dopo-
ledních hodinách přes Rakousko a Itálii do Livorna.
2. den: Trajekt z Livorna do Bastie, vylodění, pro-
hlídka města s průvodcem - přístav, náměstí 

St-Nicolas, radniční náměstí, kostel St-Jean-
Baptiste vévodící starému přístavu, citadela ze
16.století, ... Odjezd přes Col de Vergio na západní
pobřeží ostrova, ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Dopoledne návštěva Ajaccia, hlavního
města Korsiky - rodný dům Napoleona, skvostné
muzeum Fesch s druhou nejkrásnější kolekcí ital-
ského naivního umění ve Francii po Louvru (např.
díla od Botticelliho, Tiziana), nákupy. Návrat na

hotel. V odpoledních hodinách volno, možnost
odpočinku, koupání, vycházek, výletů, seznámení
s okolím, ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani celodenní výlet  nádherným se-
verozápadním pobřežím s úchvatnými výhledy do
„města Kolumba“ Calvi -  prohlídka městečka
s přístavem a citadelou ze 16. století. Volno, ná-
vrat na ubytování, fakultativně večeře. 
5. den: Celodenní výlet do nejjižnějšího města

| Divoká krása Korsiky | 8 dní

Bastia | Ajaccio | Calvi | Bonifacio | Sartene | Calanche | Porto | Cargese



 ostrova - Bonifacia tyčícího se na vápencových ska-
lách nad mořem - Schodiště krále Aragonského, go-
tický kostel v areálu citadely, staré město, ... Cestou
krátká zastávka v Sartene, které je  nejty pičtějším
korsickým městem ve vnitrozemí, opře deným
spoustou legend a spojeným s vendetou. Návrat do
hotelu, fakultativně večeře.
6. den: Polodenní výlet do nejkrásnější oblasti
ostrova - přírodní přímořské rezervace Calanche.
Nenáročná procházka nad skalnatými mořskými
zálivy a červenými skalami. Porto - prohlídka

městečka s janovskou věží situovaného na konci
Golfe de Porto, jednoho z nejkrásnějších zálivů na
 ostrově, který byl díky své fauně a flóře  zařazen
do seznamu UNESCO. Krátká zastávka v korsicko-
řeckém městečku Cargese. Návrat do hotelu, fa-
kultativně večeře.
7. den: Odjezd přes Col de Vergio (1 497 m n. m.)
národním parkem do Bastie, nalodění na trajekt
do Livorna, přes Itálii a Rakousko návrat do ČR.
8. den: Příjezd do Prahy v dopoledních, na
Moravu v odpoledních hodinách.

FRANCIE

WWW.CEDOK.CZ 93

| Divoká krása Korsiky | 8 dní

Termíny: Trasa:
20. 5. – 27. 5. 2017 trasa 1
27. 5. – 3. 6. 2017 trasa 2

1. 7. – 8. 7. 2017 trasa 1,2
2. 9. – 9. 9. 2017 trasa 1

Cena:

12 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem 
• 5 noclehů s kontinentální snídaní v hotelu

** ve dvoulůžkových pokojích s příslušen-
stvím 

• trajekty a výlety uvedené v programu
• služby průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD
• místní pobytovou taxu (cca 1€/os/noc)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8480
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FRANCIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v poledních hodinách do
Ajaccia, transfer do hotelu, ubytování, fakultativně
večeře, individuální volno, nocleh. 
2. den: Po snídani prohlídka hlavního města
Korsiky – Ajaccia - rodiště nejslavnějšího
Korsičana – Napoleona Bonaparte s mnoha jeho
sochami, náměstí Place Foch v srdci starého
Ajaccia, Napoleonův rodný dům, Musée Capitelu,
citadela, muzeum Fesch se vzácnými uměleckými
předměty dovezenými francouzskou armádou,
malbami mj. Raphaela, Botticelliho, rodinná
hrobka rodu Bonapartů – Chapelle Impériale.
Přejezd do korsicko-řeckého městečka Cargese
s řeckými a latinskými kostely, vyhlídkovou věží
Tour Génoise či Dolme Paomia – krátká zastávka.
Odjezd do oblasti Calanche de Piana – unikátní
oblast se skalisky z červené žuly. Celá oblast je na
seznamu UNESCO, skalní útvary připomínají

 postavy či zvířata s rostoucím divokým orchide-
jemi. Porto - malebné městečko v zátoce sevřené
mezi skalami se vzácnou faunou a flórou.
Prohlídka městečka s průvodcem – přístav, moř-
ské akvárium, janovská strážní věž z 16. století
a spoustou kaváren s typickým korsickým vínem
nebo možnost koupání. Ubytování v oblasti, fakul-
tativně večeře, nocleh. 
3. den: Po snídani přejezd nejzajímavější části
Korsiky podél pobřeží a vnitrozemím do Calvi -
původně malá rybářská vesnička a od 13. století
velký janovský přístav. Prohlídka města s průvod-
cem - přístavní promenáda Quai Landry, citadela
a středověká pozorovatelna Tour du Sel, náměstí
Kryštofa Kolumba, staré město a pevnost z roku
1268, katedrála St-Jean-Baptiste… Odpoledne ná-
vštěva historických vesnic v oblasti – např. Pigna
- označována jako jedna z nejkrásnějších fran-
couzských vesnic, Corbara, založená roku 816

jedním z římských princů v exilu, s kaplí Panny
Marie Bolestné na místě bývalé pevnosti na skále,
i klášter Sv. Domenica... Aregno - osídlení již
z doby římské s několika zajímavými kostely –
např. Sain-Antoine-Abbe s vysokou okrovou zvo-
nicí a růžovým průčelím s pruhy nebo kaple San
Quilicu z 10. století. Odjezd na ubytování v oblasti
Calvi, fakultativně večeře, nocleh. 
4. den: Po snídani přejezd na severní pobřeží k úpatí
pohoří Balagne do města L’lle Rousse pojmenované
podle nedalekých žulových ostrůvků okrové barvy,
nejmladší město ostrova založené roku 1758
Pasqualem Paolinim. Prohlídka starého centra města
s dlážděnými ulicemi, kostelem La Miséricorde, zří-
cenina hradu z 18. století, strážní věž z 15. století
nebo maják ostrova Pietra. Přejezd do „malého Saint
Tropéz“ - St. Florent, prohlídka rybářského městečka
s přístavem, malebnými uličkami a janovskou věží.
Městečko Patrimonia – centrum vinařské oblasti

Ajaccio | Cargese | Calanche | Porto | Calvi | L’lle Rousse | St. Florent | Patrimonio | Cap Corse | Bastia | Corte
Bavella | Porto Vecchio | Bonifacio | Sartene | Propriano

| Divoká krása Korsiky – letecky | 8 dní

800 112 112 ℡94



Korsiky, obklopené olivovníky a vinicemi a kostelem
Englise St-Martin. Přejezd na nejdivočejší část ostrova
– Cap Corse. Jedná se o 40 kilometrů dlouhý výběžek
do Ligurského moře až do 19. století odříznutý od
ostrova, nejdříve osídlená oblast s kostelíky a maleb-
nými vesničkami vystavěnými na skalách. Ubytování
v oblasti, fakultativně večeře, nocleh. 
5. den: Po snídani prohlídka bývalého hlavního
města – Bastie založené ve 14. století janovským
guvernérem. Náměstí Saint Nicolas, nejstarší část
Terra Vecchia se dvěma kaplemi, starý přístav
Vieux Port a nad ním tyčící se citadela. Odjezd do
Corte - „srdce Korsiky“ ležícího mezi žulovými ho-
rami. Dominantou města je pevnost na skále
z roku 1419 nazývána „Orlí hnízdo“, první a jediná
univerzita postavená v roce 1765, Paoliho ná-
městí, kostel Zvěstování s ručně vyřezávanou ka-
zatelnou, Národní palác, korsické muzeum a další.
Možnost vyjížďky vláčkem k citadele, odjezd na
ubytování, fakultativně večeře, nocleh. 
6. den: Po snídani přejezd centrální částí ostrova
přes Larone Pass, s úžasnými panoramaty okolních

horských velikánů, do oblasti horského průsmyku
Bavella s překrásnými scenériemi skalních věží –
tzv. jehel k jižnímu pobřeží do Porto Vecchio na-
zývaného městem soli. Zdejší pláže jsou považo-
vány za jedny z nejkrásnějších na světě - možnost
koupání. Centrum města tvoří náměstí s citadelou
s krásným výhledem na záliv, pevnost na 250 metrů
vysoké skále či nejmenší románská kaple ostrova.
Ubytování v oblasti, fakultativně večeře, nocleh. 
7. den: Po snídani odjezd do Bonifacia – města
postaveného na bílých vápencových útesech až
80 metrů vysokých. Městská citadela postavená
roku 833 hrabětem Bonifacio, janovské obranné
hradby z 11.-13. století, schodiště na křídové skále
z 15. století – Escalier du Roi d’Aragona zpřístup-
ňující komplex jeskyní pod městem. Odpoledne
odjezd přes Sartene – typické korsické městečko
opředené legendami o pirátech a Propriano – ry-
bářská vesnice s janovskou věží, se zastávkami do
Ajaccia na ubytování, fakultativně večeře, nocleh. 
8. den: Po snídani individuální volno, transfer na
letiště a odlet do Prahy. 

Termíny: Cena:
7. 6. – 14. 6. 2017 27 990 Kč
5. 7. – 12. 7. 2017 31 990 Kč

20. 9. – 27. 9. 2017 27 990 Kč

Cena:

od 27 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha-Ajaccio-Praha

v turistické třídě včetně tax a příplatků
• 7 noclehů v hotelech **/*** ve dvoulůž-

kových pokojích s příslušenstvím a konti-
nentální snídaní

• transfery dle programu
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu 

Fakultativní služby:
• 7 večeří 3 990 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč

(v termínu 5. 7.–12. 7. 2017: 8 490 Kč)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/15527
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| Letecký víkend v Amsterdamu | 4 dny

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Amsterdamu, odjezd
hromadnou dopravou do hotelu, ubytování
v Amsterdamu. Odpolední procházka centrem
města s průvodcem během níž se seznámíte se
všemi důležitými atraktivitami Amsterdamu, např.
uvidíme budovu Krá lovského paláce, náměstí
Dam, Nový kostel, květinový trh Singel,
Museumsplein, kde se nachází Rijksmuseum,
muzeum Van Gogha či brusírna diamantů
Coster Diamonds, kterou během naší prohlídky
navštívíme. Dále uvidíme centrum zábavy kolem
náměstí Leidseplein a Rembrandtplein s pro-
slulými coffee shopy - nyní již pro cizince neatrak-
tivní. Zvídavější mohou projít proslulou čtvrtí
Červených luceren, která je vedle svého původ-
ního účelu i turistickou atrakcí. Individuální návrat
do hotelu. Nocleh.
2. den: Snídaně, individuální program. Zájemci
mohou s naším průvodcem  navštívit místním au-
tobusem Zaanse Schans, zajímavý skanzen s vě-
trnými mlýny, kde se seznámíme s tradiční
výrobou dřeváků a sýrů, které zde lze nejen ochut-
nat, ale i zakoupit. Po návratu do Amsterdamu je

možno podniknout fakultativní projížďku moto-
rovou lodí po grachtech. Individuální program
i návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: Snídaně, individuální program. Zájemci
mohou s naším průvodcem podniknout výlet vla-
kem do hlavního města Den Haag. Během pěší
prohlídky historickou částí města uvidíme napří-
klad Binnenhof, Buitenhof, palác  královny
Nordeine, Mauritshuis s královskou sbírkou ob-
razů. Při dobrých časových možnostech je možno
navštívit přímořské lázně Scheveningen a projít se
po mořské  promenádě, či okusit nějakou z míst-
ních  specialit z plodů moře, za úvahu stojí i ná-
vštěva slavného parku Madurodam, kde jsou
modely nejvýznamnějších staveb Nizozemska.
Společný návrat do Amsterdamu, individuální pro-
gram, nocleh.
4. den: Snídaně. Dopoledne volno, které mů-
žeme využít k další návštěvě místních  zajímavostí
a navštívit např. dům Anny Frankové. V podve-
černích hodinách odjezd hromadnou dopravou
na letiště a odlet z Amsterdamu do Prahy. Přílet
do Prahy v nočních hodinách.

Termíny:
14. 4. – 17. 4. 2017
5. 5. –   8. 5. 2017

Cena:

16 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 3 noclehy se snídaní v hotelu ***

• leteckou dopravu, průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
• letištní taxy a palivový příplatek

Cena nezahrnuje:
• vstupy, jízdné městskou, meziměstskou

a vlakovou dopravou

Fakultativní služby:
• projížďka po grachtech 290 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 10 osob.
Změna programu dle aktuální situace
 vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8799

Amsterdam | Zaanse Schans | Haag

Historické měšťanské domy, Amsterdam

Projížďka lodí v grachtech, Amsterdam

Amterdam, Rijksmuseum
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| Z Paříže za nejkrásnějšími místy Beneluxu | 6 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, transfer z letiště,
okružní jízda – Elysejská pole, Vítězný oblouk,
Trocadéro, Eiffelova věž, náměstí Svornosti,
Louvre, Notre Dame..., volno nebo podvečerní
prohlídka Montmartru včetně Sacré Coeur, fakul-
tativně večeře, odjezd na ubytování.
2. den: Po snídani odjezd do centra města, volno
k  individuálním prohlídkám, v odpoledních hodi-
nách odjezd z Paříže. Remeš – zastávka k pro-
hlídce pozoruhodné  katedrály Notre Dame, místo
korunovace francouzských králů, Verdun - návštěva
městečka s hradbami, padacími mosty a bránami
spíše  připomínající pevnost, s nedalekým památní-
kem velké bitvy 1. sv. války, odjezd na ubytování, fa-
kultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do Luxembourgu,
prohlídka hlavního města velkovévodství - histo-
rické centrum a opevnění (kulturní dědictví UNE-
SCO), Horní město, Staré město s  katedrálou
Panny Marie a náhrobkem Jana Lucemburského,
radnice, velkovévodský palác… Přejezd k zámku
„karlštejnského typu“ Vianden - kouzelná pa-
mátka se základy položenými již v 11. století s bo-
hatými sbírkami zbraní, nábytku a gobelínů.
Přejezd Ardenami do Belgie. Brusel - prohlídka
hlavního města Belgie – Atomium, Evropský par-
lament, historické jádro Bruselu, Grand Place –
pozoruhodný soubor veřejných a soukromých
budov převážně z  konce 17. století - radnice,
burza…, Horní město s Královským palácem, jedi-
nečným náměstím Petit Sablon. Odjezd na uby-
tování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Gentu – zastávka

ve městě na soutoku řek Šeldy a Leie s nádherně
zachovaným historickým centrem, Katedrála sv.
Bava s  proslulým Gentským oltářem
a Rubensovým Povoláním sv. Bava, radnice, věž
Belfort, hrad Gravensteen, nádherná nábřeží
Graslei a Korenlei..., Bruggy – hlavní město pro-
vincie a turistický klenot Belgie – „belgické
Benátky“ vynikající ukázka středověkého historic-
kého osídlení s krásným historickým jádrem pro-
pleteným kanály řeky Dijver, Markt (náměstí ze 13.
stol. vymezené  desítkami štítových domů),
skvostná zvonice Belfort, Basilika svaté Krve
s vzácnou relikvií, náměstí Burg s nádhernou pís-
kovcovou radnicí, odjezd na ubytování, fakulta-
tivně večeře. 
5. den: Po snídani odjezd do Antverp –  přístavní
město na řece Gildě, unikátní katedrála se 123 m
vysokou věží a s Ru ben sovými obrazy, bývalý
Královský palác, náměstí Grote Markt s honosnou
radnicí, pozoruhodnými řemeslnickými a kupec-
kými domy a Brabovou fontánou. Návštěva
Delftu - města proslaveného mj. modrobílou fa-
jánsí, Zaanse Schans - turistické srdce kraje
Zaan. Skanzen s typickými zaanskými domy a vě-
trnými mlýny, možnost návštěvy výrobny sýrů,
dřeváků, ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani celodenní prohlídka
Amsterdamu - okružní jízda, projížďka po grach-
tech, pěší prohlídka centra města – Královský
palác, Národní památník, Stará a Nová katedrála,
čtvrť červených luceren ... Volno k individuálním
prohlídkám i odpočinku, v  podvečerních hodi-
nách transfer na letiště, přílet do Prahy ve večer-
ních  hodinách.

Termíny:
28. 7. – 2. 8. 2017
12. 9. – 17. 9. 2017

Cena:

17 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha-Paříž, Amster dam-

Praha včetně tax a příplatků
• 5 noclehů v hotelech **/*** s kontinen-

tálními snídaněmi
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• průvodce
• projížďku po grachtech v Amsterdamu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• 5 večeří 3 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu dle aktuální situace
 vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8503
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Trasa: Praha, Beroun (dálnice), Rokycany, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR po trase jen s bezpečnost-
ními přestávkami průjezd přes SRN.
2.den: V ranních hodinách příjezd do
Amsterdamu – navštívíme slavnou květinovou
burzu v Aalsmeeru, kde na ploše několika fotba-
lových stadionů můžeme zhlédnout vše, co tato
země nabízí, a nahlédnout do světa dražební
místnosti, pěší prohlídka města, návštěva brusírny
diamantů, květinového trhu, možnost fakultativní
plavby po pověstných grachtech. Volno, které jistě
mnozí využijí k  návštěvě muzea Madame
Tussauds, Rijksmusea, muzea Van Gogha či
mnoha dalších atrakcí. V podvečer (po bezpeč-
nostní přestávce autokaru) odjezd do místa uby-
tování. Ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Keukenhofu, mož-
nost návštěvy nejkrásnějšího parku světa, který je
ukázkou mistrovské zahradní architektury.
Pokračujeme k návštěvě Delftu, kde se můžeme
seznámit s tradiční výrobou fajánse. Po krátké za-
stávce v městském centru pokračujeme do hlavního
města Den Haag, krátká procházka městským
centrem, fakultativní návštěva Madurodamu, kde

lze zhlédnout věrné modely nejzajímavějších staveb
Holandska v měřítku 1:25 v parku s více než 2 km
modelových železnic. Nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do Zaanse Schans, za-
jímavého skanzenu s větrnými mlýny, kde mů-
žeme zhlédnout ukázku výroby tradičních
dřeváků. Pokračujeme ke slavné sýrárně Alida
Hoeve. Poté navštívíme rybářskou vesnici
Volendam, kterou proslavila tradice uzených
úhořů. V odpoledních hodinách nás čeká fakulta-
tivní návštěva Zuiderzeemusea,  nádherného ži-
vého skanzenu zdejší rázovité architektury. Na
zpáteční cestě pokračujeme přes 30 km dlouhý
Houtribdijk, který vede po hrázi, dělící bývalý
mořský záliv na dvě jezera. Návrat do hotelu
kolem Lelystadu se zastávkou u repliky lodi
Batavia. Nocleh.
5. den: Po snídani odjedeme do Noordwijku, kde
uvidíme pověstné květinové korzo. Pokračujeme
k návštěvě Rotterdamu, možnost zajímavé vy-
jížďky lodí společnosti Spido po největším evrop-
ském přístavu. Možnost výjezdu na věž Euromast.
V podvečerních hodinách odjezd přes SRN s bez-
pečnostními přestávkami zpět do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodi-
nách.

| Klasické jarní květinové korzo | 6 dní

Termín:
18. 4. – 23. 4. 2017

Cena:

8 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 3 noclehy se snídaní v hotelu ***

• dopravu autokarem, průvodce
• zák. pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy

Fakultativní služby:
• projížďka lodí po grachtech v Amsterdamu

290 Kč 
• projížďka lodí po přístavu v Rotterdamu

390 Kč
• vstupné do Madurodamu 490 Kč
• vstupné do Keukenhofu 490 Kč
• vstupné do Zuiderseemusea 490 Kč
• vstupné do Aalsmeeru 290 Kč
• vstupné na Euromast 290 Kč
• příplatek za jednolůž. pokoj (na vyžádání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimání počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob. Změna programu dle
aktuální situace vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8568
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BENELUX

Trasa: Praha, Beroun (dálnice), Rokycany, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z Prahy
přes Plzeň a se zastávkou na odpočívadle
Kateřina do SRN a dále jen s bezpečnostními za-
stávkami do Holandska.
2. den: V dopoledních hodinách dojedeme do nej-
krásnějšího parku svého druhu na světě,
Keukenhofu, kde se můžeme seznámit s nejkrás-
nějšími sezónními květinami této země a nejen to,
ale případně si cibulky slavných tulipánů, hyacintů
i mnoha jiných okrasných květin objednat. Nezapo -
menutelný dojem na nás jistě udělá návštěva skle-
níku s orchidejemi. Během dne prochází kolem
parku slavné Květinové korzo, průvod alegoric-
kých vozů, kde můžeme jen žasnout nad tím, co
vše se dá vytvořit z květů. V podvečerních hodi-
nách (po povinné bezpečnostní zastávce vozu dle
směrnic EU) odjedeme zpět do ČR. 
3. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách. 

Keukenhof

| Květinové korzo s návštěvou Keukenhofu | 3 dny

Termín:
21. 4. – 23. 4. 2017

Cena:

3 990 Kč
Cena zahrnuje:
• autokarovou dopravu
• průvodce
• vstup do květinového parku Keuekenhof
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.

NĚMECKO

BELGIE

Brusel

Keukenhof

HOLANDSKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z Prahy
přes Plzeň a se zastávkou na odpočívadle
Kateřina do SRN a dále jen s bezpečnostními za-
stávkami do Holandska. 
2. den: Ranní příjezd do Amsterdamu, úvodní
pěší okruh po městě s návštěvou nejzajímavějších
lokalit jako jsou noblesní třída Dam, pěší zóna
v centru města, náměstí s královským palácem,
květinový trh, čtvrť červených luceren, bleší trh
a brusírna diamantů. Pro zájemce je možno zařídit
fakultativní projížďku lodí po slavných amster-
damských grachtech. Ve volném čase jistě ne-
vynecháme možnost návštěvy některého ze
slavných Amsterdamských muzeí jako je například
Rijksmuseum a nádhernou sbírkou obrazů starých
mistrů, které vévodí slavná Rembrandtova
„Noční hlídka“, muzeum Van Gogha s neméně
krásnou sbírkou děl toho významného autora, za-
jímavost nepostrádá ani muzeum voskových figur
Madame Tussaud. Milovníci piva mohou navštívit
zdejší pivovar Heineken. Prakticky na každém
kroku na nás dýchne historie. V podvečerních
 hodinách (po povinné bezpečnostní zastávce vozu
dle směrnic EU) odjedeme zpět do ČR. 
3. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/12693

Amsterdam

| Na skok do Amsterdamu | 3 dny

Termín:
26. 5. – 28. 5. 2017

Cena:

3 490 Kč
Cena zahrnuje:
• autokarovou dopravu
• průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy

Fakultativní služby:
• projížďka lodí po grachtech v Amsterdamu

290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.
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rezervujte na:
www.cedok.cz/8890

Historické měšťanské domy, Amsterdam



BENELUX

Trasa: Praha, Beroun (dálnice), Rokycany, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR po trase, s bezpečnostními
přestávkami průjezd přes SRN.
2. den: V ranních hodinách příjezd do
Amsterdamu – pěší prohlídka města, návštěva
brusírny diamantů, květinového trhu, možnost fa-
kultativní plavby po pověstných grachtech. Volno,
které jistě mnozí využijí k návštěvě muzea
Madame Tussauds, Rijksmusea, muzea Van
Gogha či mnoha dalších atrakcí. V podvečerních
hodinách odjezd do místa ubytování. Nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Zaanse Schans za-
jímavého skanzenu s větrnými mlýny, kde můžeme
zhlédnout ukázku výroby tradičních dřeváků.

Pokračujeme ke slavné sýrárně Alida Hoeve, kde
se nejen můžeme seznámit s tradiční výrobou po-
věstných holandských sýrů, ale samozřejmě
i ochutnat. Poté navštívíme rázovitou rybářskou
vesnici Volendam, kterou proslavila tradice uze-
ných úhořů. V odpoledních hodinách nás čeká fa-
kultativní návštěva Zuider zee musea, nádherného
živého skanzenu zdejší rázovité architektury. Na
zpáteční cestě pokračujeme přes 30 km dlouhý
Houtribdijk, který vede po hrázi, dělící bývalý moř-
ský záliv na dvě jezera. Návrat do hotelu kolem
Lelystadu se zastávkou u repliky lodi Batavia.
Nocleh.
4. den: Po snídani navštívíme Kinderdijk, pověst-
nou oblast větrných mlýnů. Pokraču jeme k ná-
vštěvě Delftu, kde navštívíme jednu ze dvou

posledních manufaktur, kde se můžeme seznámit
s tradiční výrobou fajánse, která toto město prosla-
vila. Pokračujeme do Scheveningenu, malebného
přímořského lázeňského města. Možnost pro-
cházky po nádherné promenádě. Pokračujeme do
hlavního města Den Haag, kde napřed pojedeme
kolem monumentální budovy Mezinárodního
soudního dvora, následuje krátká procházka měst-
ským centrem a pak fakultativní návštěva
Madurodamu, kde lze zhlédnout věrné modely
nejzajímavějších staveb Holandska v měřítku 1:25
v parku propojené více než dvěma kilometry mo-
delových železnic. Návrat do hotelu, nocleh.
5. den: Po snídani odjezd za krásami nám ne-
známé oblasti Zeelandu. Navštívíme malebné
městečko Zierikzee, kde jistě budeme obdivovat

Amsterdam | Zaanse Schans | Volendam | Kinderdijk | Delft | Scheveningen | Den Haag | Madurodam | Zierikzee
Veere | Middelburg | Bruggy | Antwerpy | Gent | Waterloo | Brusel | Luxembourg

| To nejlepší z Beneluxu | 8 dní

800 112 112 ℡100

Amsterdam

Sýrárna Alida Hoeve MadurodamVolendam



historická zátiší přístavu či pověstnou městskou
bránu. Přes  monumentální dílo hrází Delta po-
kračujeme romantickou krajinou jižního pobřeží
k návštěvě dalších dvou historických skvostů,
městeček Veere a Middelburg. Cestou do místa
ubytování se zastavíme v historickém městě
Bruggy, kde nás zaujme centrum s cenným pat-
rovým kostelem se vzácnou relikvií Kristovy krve.
Nádherný pohled se nám nabízí z ochozu staré
zvonice, kam při dobrých časových možnostech
můžeme vystoupit. Ve zdejším chrámu můžeme
obdivovat plastiku geniálního Michelangela.
Odjezd do Antwerp, ubytování, nocleh.
6. den: Po snídani krátká prohlídka města
Antverpy, dále pokračujeme k návštěvě města
Gent. Při další cestě se krátce zastavíme ve
Waterloo dojedeme do Bruselu. Krátká pěší pro-
hlídka města, kde navštívíme nedokončenou ka-
tedrálu, na náměstí  budeme obdivovat

nádhernou radnici a konečně navštívíme i sošku
Manneken Pis, čurajícího chlapce, který se stal
symbolem města. V pozdních odpoledních hodi-
nách návrat do Antwerp,  nocleh.
7. den: Po snídani odjedeme do malebného
Luxembourgu. Celodenní pobyt v hlavním
městě stejnojmenného velkovévodství. Mimo jiné
zde můžete navštívit některé z místních muzeí,
podle možností i expozici v zámku, či vychutnat
v jedné z bezpočtu kavárniček šálek dobré kávy
a seznámit se s chutí nefalšovaného moselského
vína z blízkých vinic. V podvečerních hodinách od-
jíždíme jen s nejnutnějšími zastávkami přes území
SRN do ČR. 
8. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Termín:
1. 7. – 8. 7. 02017

Cena:

11 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 5 noclehů se snídaní v hotelu ***

• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy

Fakultativní služby:
• projížďka po grachtech v Amsterdamu 290 Kč
• vstupné do Madurodamu 490 Kč
• vstupné do Zuiderzeemusea 490 Kč
• příplatek za jednolůžk. pokoj (na vyžádání) 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob. 
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8891

Severní moře
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ŠVÝCARSKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V  ranních hodinách odjezd z  Prahy
hl. n. přímým rychlíkem přes Beroun, Plzeň
a Domažlice, Českou Kubici a po území SRN do
Mnichova. Odtud pokračujeme k Bodam skému
jezeru a dále přes Bregenz do St. Gallen a do
místa ubytování v Erstfeldu. Ubytování, večeře,
nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme slavnou
Gotthardskou drahou - z Erstfeldu severní ram-
pou této slavné trati, která překonává výškové roz-
díly systémem spirálových tunelů. Dále pojedeme
tunelem pod průsmykem Sv. Gottharda a jižní ram-
pou klesáme k Bellinzoně a pokračujeme dále do
Locarna – možnost návštěvy poutního chrámu
Madona Del Sasso, který se nachází nad městem.
Mimo jiné je zde Bramantův obraz Útěk do Egypta.
Pokračujeme lanovkou na vrcholek Cardada (není
v ceně swisspassu), zde je možnost dále pokračovat
sedačkovou lanovkou (není v  ceně) na vyhlídku
Cimetta, odkud se otevírají nádherné pohledy na
krajinu kolem Lago Maggiore. Po návratu indivi-
duální volno v Locarnu a pak pokračujeme vlakem
přes Bellinzonu do Lugana – nádherného města
na stejnojmenném jezeře, kde jistě nevynecháme
možnost procházky po nádherné jezerní prome-
nádě, návštěvu místního kostela St. Maria dei
Angeoli, kde se nachází pověstná freska Pašijového
výjevu od Bernarda Luiniho, od žáka slavného
Leonarda da Vinciho, či si jen během procházky

městským centrem vychutnáme nenapodobitel-
nou atmosféru tohoto města. Návrat zpět do místa
ubytování přes Gotthard Basis tunel – nejdelší tunel
světa. Večeře, nocleh.
3. den: Po časné snídani pojedeme do Mülenen,
odkud vyjedeme pozemní lanovkou na vyhlídku
Niessen, která nabízí úchvatné pohledy na oblast
Bernských Alp. Pokračujeme odtud přes Interlaken
do městečka Brienz, ležícího na stejnojmenném
jezeře, odkud vyjedeme ozubnicovou železnicí na
vrcholek Brienzer Rothorn – na této trati bý-
vají nasazeny i parní stroje z konce 19. století.
Ve večerních hodinách návrat do místa ubytování,
večeře, nocleh. (Návštěva vrcholků Niessen
a Brienzr Rothorn není v ceně passu).   
4. den: Po snídani odjedeme do Luzernu, zava-
zadla dáme do úschovny a pokračujeme nejstr-
mější ozubnicovou železnicí na světě, která
místy překonává sklon 48% na vrcholek
Pilatus, odkud se otevírá nádherná panorama
Alp. V  odpoledních hodinách navštívíme další
slavnou vyhlídku  Stanserhorn, kam nás vyveze
jediná lanovka na světě s  patrovou kabi-
nou, jejíž horní patro je otevřeno. Ne na-
darmo je nazývána  „kabriolet“. Jistě též
využijeme krátkého volna v Luzernu. Ve večer-
ních hodinách odjedeme do Zurich, kde pře-
stoupíme na noční expres, kterým pojedeme
zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR.

| Barevnými vláčky a lanovkami na pět slavných Švýcarských vrcholů | 5 dní

Termín:
7. 7. – 11. 7. 2017

Cena:

20 990 Kč
Cena zahrnuje:
• železniční jízdenku Praha – Švýcarsko 

– Praha
• 4 denní skupinový Swiss Pass 
• 3 noclehy v hotelu s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy a lanovky cca 200 CHF

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Swisspass garantuje přepravu zdarma v síti
SBB a  některých lokálních drahách, MHD
v  některých městech a  lodní dopravu na
některých jezerech. Na privátních či polopri-
vátních drahách, jako např. na Pilatus
Jungfrau, Gornergrat nebo Rigi Bahn, je
garantována pouze sleva. 
V případě uzávěry horských průsmyků,
omezení provozu některých lanovek nebo
dalších neovlivnitelných skutečností
změna programu vyhrazena. 
Vzhledem k přestupům a nutnému přená-
šení zavazadel není zájezd vhodný pro osoby
se sníženou pohyblivostí.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 10 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7893
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ŠVÝCARSKO

| Od Ženevského jezera pod Mont Blanc | 5 dní

Trasa: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek Místek,
Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov,
Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Beroun (dálnice),
Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v brzkých ranních hodi-
nách se zastávkou na odpočívadle Svatá Kateřina
a dále přes území SRN pojedeme kolem Mnichova
a rakouského Bregenzu do Švýcarska. Krátce se
zastavíme v hlavním městě Velkovévodství
Lichtenštejnského Vaduzu, kde je možno kromě
malebného centra tohoto malého městečka nav-
štívit muzeum se sbírkami Lichtenštejnů nebo
muzeum známek, které tento stát během svojí
historie vydal.Pokračujeme do historického
Luzernu, města s Kapličkovým mostem, který je
nejfotografovanější mostní konstrukcí Švýcarska.
Nejkrásnějším údolím Bernských Alp
Simmentalem dojedeme k ubytování do oblasti
Col des Mosses. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani sjedeme do údolí řeky Rhóny
a přes nevysoký Col de la Forclaza Pas Montets
dojedeme po francouzském území k návštěvě
olympijského města Chamonix, ležícího pod nej-
vyšším evropským vrcholem Mt. Blanc. Možnost
výjezdu lanovkou na Aguille du Midi do výšky
3 482 m, odkud máte vrcholek Mt. Blancu téměř
na dosah ruky. Při dobrém počasí je možno po-
kračovat lanovkou nad ledovcem Mt.Blancu až na
vyhlídku Herbroner, ležící na francouzsko-italské
hranici (jízdné cca 70 EUR není v ceně zájezdu).
V odpoledních hodinách odjezd zpět do místa
ubytování, příjezd ve večerních hodinách, večeře,
nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do Montreux,
mondénního střediska na Ženevské riviéře, které
hostí pravidelně jazzové festivaly i řadu jiných vý-
znamných akcí. Výjezd ozubnicovou železnicí na
nejkrásnější vyhlídku na Ženevské jezero Rochers
de Naye, po návratu do Montreux si uděláme
v odpoledních hodinách výlet lodí po jezeře (jízdné
není v ceně) odkud se nám otevřou nezapomenu-
telná panoramata. Uvidíme nejkrásnější hrad
Švýcarska Chateau du Chillon, dále poplujeme
kolem ústí řeky Rhóny do jezera, od městečka St.
Ghindolf, které již částečně leží na francouzském

území přejedeme přes jezero do Vevey a podél
pobřeží pak doplujeme zpět do Montreux.
Nenáročnou procházkou po malebném pobřeží
„Promenades de Fleurs“ dojdeme k nejkrásněj-
šímu švýcarskému hradu Chateau du Chillon.
Možnost návštěvy této jedinečné památky. V pod-
večerních hodinách odjezd zpět do místa ubyto-
vání. Večeře, nocleh.
4. den: Po snídani dojedeme Rhónským údolím
kolem papežského města Sionu do Val
d´Herens, kde jsou zajímavé přírodní útvary tzv.
pyramidy chráněné UNESCO. Pokračujeme k ná-
vštěvě nejvyšší přehradní hráze ve Švýcarsku
a druhé nejvyšší v Evropě Le Grande Dixence.
Výjezd lanovkou na korunu hráze (jízdné není
v ceně), možnost nenáročné procházky po ko-
runě hráze o výši 225 m. V odpoledních hodi-
nách navštívíme významné středisko zimních
sportů Crans Montana, možnost výjezdu lanov-
kou do výšky 3000 m na Plein Morte, kde se ce-
loročně lyžuje. V pozdních odpoledních hodinách
se ještě zastavíme v papežském městě Sionu,
možnost návštěvy zajímavého městského centra,
možnost nenáročného výstupu k hradům a po-
někud náročnějšího výstupu na vyhlídky u hradů,
kde jsou v katedrále Notre Dame dela Valle jedny
z nejstarších funkčních varhan na světě pochá-
zejících ze 14. století. Ve večerních hodnách ná-
vrat do místa ubytování. Večeře, nocleh.
5. den: Po snídani sjedeme průsmykem Col des
Mosses se zastávkou v sýrárně v rázovitém měs-
tečku L´Etivaz, které je střediskem jedné z vý-
znamných oblastí produkce sýrů do
nejkrásnějšího údolí Bernských Alp Simmentalu.
Kolem Bernu a Curychu dojedeme do Kostnice,
místa spjatého s našimi dějinami. Zastavíme se
zde u Husova Kamene na místě, kde byl mistr Jan
Hus upálen, při dobrých časových možnostech
navštívíme i Husovo muzeum v historickém
domku, kde pobýval, projedeme se nádhernou
pěší zónou a na břehu Bodamského jezera se za-
stavíme u slavného kupeckého domu, kde zase-
dalo v historických dobách konkláve. Přes
Bregenz a území SRN pokračujeme dále do ČR.
Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách,
na Moravu až v časných hodinách následujícího
dne.

Termíny: Cena:
13. 6. – 17. 6. 2017 11 690 Kč
15. 8. – 19. 8. 2017 12 490 Kč

Cena:

od 11 690 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy a lanovky cca 100 CHF a cca 70 EUR

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
V případě uzávěry horských průsmyků, ome-
zení provozu některých lanovek nebo dalších
neovlivnitelných skutečností změna pro-
gramu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/7801
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Trasa: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek Místek,
Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov,
Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Beroun (dálnice),
Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách na
hranice se SRN.
2. den: Pokračujeme non-stop jízdou přes území
SRN do Schaffhausenu a k návštěvě Rýnského
vodopádu, nejmohutnějšího vodopádu na kon-
tinentu. Procházka podél vodopádu od bývalého
hradu Worth až k dominantě nad vodopádem
zámku Laufen, odkud se nám otevřou nezapome-
nutelné scenérie divokých vod. Dále navštívíme
Curych, největší město konfederace, kterému
dominuje mohutná dvouvěžová stavba vele-
chrámu, která je též v městském znaku. Po indivi-
duální prohlídce města, kde jistě nevynecháme
procházku po jezerní promenádě či mondénní
Bahnhofstraße, navštívíme Gruyeres, vesnici, kde
se v 15. století zastavil čas. Vracíme se zde skoro
do atmosféry středověku. Po dálnici kolem
Ženevského jezera a údolím Rhóny dojedeme
do Vispu a dále Matternským údolím pokraču-
jeme do Täsche. Ubytování v hotelu, večeře, noc-
leh.
3. den: Sjedeme do Matternského údolí a pokra-
čujeme k návštěvě dalšího  významného střediska
zimních sportů Saas Fee, sevřeného ve skalním
kotli ve výšce 1800 m. Výjezd lanovkou do říše věč-
ného sněhu na Mittelallalin do  výšky 3500 m, kde
je známá otočná  kavárna. Pokračujeme po sněho-
vém poli a malém hřebínku na vyhlídku Přední
Allalin, odkud teprve můžeme vychutnat kouzlo
skalního kotle, kde je Saas Fee uzavřeno. Je možno
též navštívit ledovcovou jeskyni v ledovci  Allalinu.
Metroalpinem se vrátíme na mezistanici Felskin,
odkud po ledovci a sněhovém poli dojdeme na
Britaniahütte. Po této nepříliš náročné tůře se
vrátíme do údolí a pokračujeme k Matmarkskému
jezeru, další malebné lokalitě Walliských Alp. Při do-
brých časových podmínkách možnost nenároč-
ného výletu kolem jezera. Návrat do hotelu
v podvečerních hodinách. Večeře, nocleh.

4. den: Po snídani odjedeme do Täsche a ozubni-
covou železnicí (jízdné cca 14 CHF není zahrnuto
v ceně) pokračujeme do nejvýznamnějšího alp-
ského střediska Walliských Alp Zermattu, ležícího
při úpatí nejpověstnější hory Evropy Matterhornu.
Možnost výjezdu na nejvyšší běžně dostupný vrchol
Evropy Klein Matterhorn, odkud můžeme vy-
chutnat nevšední panoramu nejvyšších hor
Švýcarska. Možnost lyžování na ledovci. V odpoled-
ních hodinách se vracíme do Zermattu, jehož neo-
pakovatelnou atmosféru můžeme vychutnat při
procházce městem, možnost návštěvy památníku
obětí z řad horských vůdců, či symbolického hřbi-
tova osob, jimž se stal Matterhorn osudem. Při do-
brých časových možnostech a příznivém počasí lze
zkusit i nevšední zážitek letu vrtulníkem kolem
Matterhornu. Návrat do místa ubytování, večeře,
nocleh. 
5. den: Po snídani opět dojedeme do Zermattu
(jízdné cca 14 CHF není zahrnuto v ceně) a odtud
pokračujeme ozubnicovou železnicí na nejslavnější
zdejší vyhlídku do výšky 3080 m Gornergratt,
odkud je nádherná 360 stupňová panorama na
nejvyšší hory Švýcarska včetně skupiny Monte
Rosy. Možnost sejít do Zermattu po jedné z vyhle-
dávaných turistických cest – cesta v méně nároč-
ném terénu s převýšením cca 1400 m trvá 3-4
hodiny. V pozdních odpoledních hodinách návrat
do místa ubytování, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani sjedeme do údolí Rhóny a po-
kračujeme k návštěvě Rhónského ledovce v prů-
smyku Furka. Po průjezdu tímto průsmykem se
zastávkou na vrcholu dojedeme do srdce alpské
pevnosti, města Andermattu, sevřeného třemi
průsmyky. Nevšední atmosféru tohoto místa spolu
s nádhernými pohledy na divokou krásu hor, chrá-
nících toto místo, můžeme plně vychutnat teprve
poté, co vyjedeme lanovkou na Gemstock, do
výšky skoro 3000 m, odkud se nám otevře toto hor-
ské zátiší v celé své kráse. Kolem Ďáblova mostu
a pomníku Suvorova dojedeme do Göschenenu
a krátce se zastavíme k individuální prohlídce v ro-
mantickém lázeňském městečku Brunnen, ležícím
na břehu Vierwalderstättského jezera. Pokračujeme
směrem na Bregenz a kolem Mnichova jen s bez-
pečnostními zastávkami zpět do ČR.
7. den: Příjezd v ranních hodinách.

| Pěší turistika ve stínu Matterhornu | 7 dní

Termín:
10. 6. – 16. 6. 2017

Cena:

13 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 4 noclehy s polopenzí v hotelu **

• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy a lanovky cca 200 CHF 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
V případě uzávěry horských průsmyků, ome-
zení provozu některých lanovek nebo dalších
neovlivnitelných skutečností změna pro-
gramu vyhrazena. Minimální počet účastníků
pro realizaci zájezdu je 35 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/95-10-1635

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO

FRANCIE

Ženevské
jezero

ITÁLIE

Zermatt

Täsch

Saas Fee
Grächen

Brig
Andermatt

Brunnen

BregenzCurych

Gruyeres

Schaffhausen Bodamské
jezero

Zürich | Gruyeres | Grächen | Täsch | Zermatt | Matterhorn | Gornergrat
Saas Fee | Andermatt | Brunnen

Gornergrat (Monte Rosa)



WWW.CEDOK.CZ 105

ŠVÝCARSKO

| To nejlepší ze Švýcarska | 7 dní

Trasa 1: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek Místek,
Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov,
Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Beroun (dálnice),
Plzeň  
Trasa 2: Opava, Ostrava, Nový Jičín, Olomouc,
Hradec Králové, Pardubice, Kutná Hora, Poděbrady,
Praha, Beroun (dálnice), Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd po trase přes území SRN do
Švýcarska v odpoledních hodinách.
2. den: Navštívíme Rýnský vodopád, nejmohut-
nější vodopád v Evropě. Pokračování do Curychu
– individuální prohlídka největšího města konfede-
race ležícího na břehu stejnojmenného jezera.
Pokračujeme do historického Luzernu, města
s Kapličkovým mostem, který je nejfotografovanější
mostní konstrukcí Švýcarska. V podvečerních ho-
dinách přijedeme do velmi příjemného horského
střediska Col des Mosses. Ubytování, večeře.
3. den: Snídaně, po dálnici dojedeme do Ženevy
– individuální prohlídka historické části města,
k jehož nezapomenutelným atrakcím patří mo-
hutný vodotrysk na jezeře. Vracíme se do nejkrás-
nějšího města na Ženevském jezeře – Lausanne –
individuální prohlídka historického centra. Po po-
břeží Ženevského jezera, kde můžeme vychutnat
nádherná panoramata vinic, pokračujeme do Vevey
a Montreux, která patří k nejvyhledávanějším tu-
ristickým cílům zdejší riviéry, a navštívíme nejkrás-
nější hrad Švýcarska, Chateau du Chillon. Návrat
do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani Rhónským údolím dojedeme
do Vispu a pokračujeme Matternským údolím do

Täsche. Navštívíte velmi známé horské středisko
Zermatt, kterému vévodí nejznámější hora
Švýcarska, hrdý Matterhorn. Možnost výjezdu
ozubnicovou železnicí na vyhlídku Gornergrat,
odkud se otevírá úchvatný 360stupňový pohled.
V odpoledních hodinách návrat do Zermattu
a odjezd zpět do místa ubytování (jízdenka na trať
Täsch-Zermatt, cca 16 CHF, není v ceně zájezdu).
Návrat do hotelu, večeře.
5. den: Po snídani pojedeme romantickým údo-
lím Simmental a přes Interlaken do
Lauterbrunnen. Fakultativní výlet známou ozub-
nicovou železnicí Jungfraubahn, z jejíchž vozů se
otevírají nádherné pohledy na hory Bernských
Alp, přes sedlo Kleine Scheidegg vyjedeme se-
dmikilometrovým tunelem ve stěně Eigeru na nej-
výše položenou železniční stanici Evropy
Jungfraujoch do výšky téměř 3500 m. V odpo-
ledních hodinách sjedeme do Grindelwaldu - in-
dividuální prohlídka střediska zimních sportů,
ležícího při úpatí tří nejznámějších velikánů
Bernských Alp Eigeru, Mönchu a Jungfrau. Návrat
do místa ubytování, večeře.
6. den: Po snídani navštívíme vesnici z 15. století
Gruyeres, kde se zastavil čas. Pokračujeme k ná-
vštěvě města piva Fribourgu a hlavního města kon-
federace Bernu, města podloubí a kašen -
individuální prohlídky. V podvečer se zastavíme ve
slavné Basileji - individuální prohlídka města s ka-
tedrálou, v níž je pohřben Erasmus Rotterdammský,
s dochovanými historickými měšťanskými domy
i nádhernou radnicí. Odjezd zpět přes SRN do ČR.
7. den: Návrat v ranních hodinách.

Termíny: Cena: Trasa:
4. 5. – 10. 5. 2017        11 990 Kč trasa 1

25. 5. – 31. 5. 2017        11 990 Kč trasa 2
8. 6. – 14. 6. 2017        11 990 Kč trasa 1

29. 6. – 5. 7. 2017        12 790 Kč trasa 2
27. 7. – 2. 8. 2017        12 790 Kč trasa 1
24. 8. – 30. 8. 2017        12 790 Kč trasa 2

7. 9. – 13. 9. 2017        11 990 Kč trasa 1

Cena:

od 11 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu s polopenzí dle pro-

gramu
• služby průvodce
• zák. pojištění dle zákona č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy a lanovky cca 230 CHF (Jungfrau cca

130 CHF, Gornergrat cca 60 CHF)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
V případě uzávěry horských průsmyků, ome-
zení provozu některých lanovek nebo dalších
neovlivnitelných skutečností změna pro-
gramu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob.  

rezervujte na:
www.cedok.cz/7834
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Trasa 1: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek Místek,
Nový Jičín, Hranice, Olomouc
Trasa 2: Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava (dálnice),
Praha, Beroun (dálnice), Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách přímým
vagónem z Prahy přes České Budějovice, Linz,
Salzburg a Innsbruck do Sargans. 
2. den: Po příjezdu do Švýcarska pokračujeme ze
Sargansu do Landquartu a červenými vagónky
úzkorozchodné adhezivní trati Rhétských drah do
Sagliains a dále nejkrásnějším údolím východ-
ního Švýcarska Engadin do světoznámého stře-
diska zimních sportů, které hostilo zimní
olympijské hry Svatého Mořice. Zde můžeme
udělat zajímavou procházku kolem jezera či jen
posedět na vyhlídce nad ním nebo s projít ulič-
kami tohoto mondénního města. Pokračujeme
Albulskou tratí, kde vláček pomocí velkoryse
plánovaných spirálových tunelů a viaduktů
překonává výškový rozdíl a dále Údolím hradů do-
jedeme do Reichenau Tamins na soutoku
Horního a Dolního Rýna, odkud další soupra-
vou pojedeme Velkým kaňonem Švýcarska
proti proudu Rýna do Disentisu, kterému vévodí
nádherný klášter, jehož kostel je nejkrásnější ba-
rokní stavbou východního Švýcarska. Po návštěvě
této zajímavé stavby nás pak červenobílé vagónky
ozubnicové úzkorozchodné trati Matterhorn
Gotthard Bahn přes Oberalppas dovezou do
srdce Alpské pevnosti města Andermatt. Po in-
dividuální prohlídce tohoto horského centra se-
vřeného třemi průsmyky a divokou soutěskou
sjedeme k ústí Gotthardského tunelu a odtud
pak do Erstfeldu, místa ubytování. Večeře, noc-
leh. Ve Svatém Mořici, Disentisu a Andermatu je
možnost uložení zavazadel za poplatek 10,-CHF,
který není v ceně zájezdu.
3. den: Po snídani pojedeme do Göschenenu
odkud vyjedeme 32% stoupáním do srdce horské
švýcarské pevnosti Andermattu, místu sevře-
nému třemi průsmyky. Po individuální prohlídce
pokračujeme přes malebný Oberalppass a údo-
lím Rýna, kterému se ne neprávem říká Velký
kaňon Švýcarska, dále údolím hradů a průsmy-
kem Albula do Svatého Mořice. Individuální pro-

hlídka města, možnost nenáročné procházky
kolem kouzelného stejnojmenného jezera.
Pokračování soupravou Engadinstar nejkrásněj-
ším údolím východního Švýcarska Engadin
a 19,1 km dlouhým tunelem Vereina do
Landquartu a odtud zpět do místa ubytování.
Večeře, nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme do Göschenenu
a červenou soupravou Matterhorn Gotthard
Bahn dojedeme údolím řeky Rhóny do Brigu.
Individuální prohlídka města, které je klíčem
k jednomu z nejslavnějších horských přechodů
a kde v expozici místního zámku můžeme obdi-
vovat nádherné dostavníky horské pošty. Alpské
hřebeny podjedeme slavným Simplonským prů-
smykem do italské Domodosolly. Romantickou
Centovallibahn, která jede drsnou krajinou
plnou strží a divokých vod dojedeme do
Locarna, města na Lago Maggiore, které je
díky své nenapodobitelné atmosféře nazýváno
též švýcarským Monte Carlem. Možnost výjezdu
lanovkou k poutnímu chrámu Madonna del
Sasso, kde je slavný Bramantův obraz Útěk do
Egypta. Gotthardskou drahou a Gotthardským
tunelem, který má délku 16 km a podjíždí stej-
nojmenný alpský průsmyk, dojedeme zpět do
místa ubytování.
5. den: Po snídani odjedeme do Luzernu, zava-
zadla si dáme do úschovny a pak nás červené va-
gónky Brünigské dráhy dopraví do Alpnachstadtu.
Nejstrmější ozubnicovou železnicí na světě se
stoupáním až 38 % vyjedeme na pověstný
Pilatus. Možnost nenáročné turistiky. Po návštěvě
tohoto místa sjedeme lanovkami do Kriens
a místní dopravou do Luzernu. Volný program
v jednom z nejkrásnějších měst Švýcarska se zná-
mým Kapličkovým mostem. Možnost návštěvy nej-
většího dopravního muzea na světě, kde se
mohou pochlubit nádhernou sbírkou slavných
švýcarských lokomotiv i řadou dalších zajímavostí
z říše dopravy. Milovníci hudby jistě neopomenou
navštívit muzeum Richarda Wagnera, kde je ulo-
žena řada originálů partitur jeho slavných oper.
V pozdních odpoledních hodinách pokračujeme
do Curychu, odkud nás přímý vlak dopraví zpět
do ČR.
6. den: Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.

| Nejkrásnější kouty Švýcarska panoramatickými drahami | 6 dní

Termíny:
23. 5. – 28. 5. 2017

6. 6. – 11. 6. 2017
4. 7. – 9. 7. 2017
1. 8. – 6. 8. 2017
5. 9. – 10. 9. 2017

Cena:

19 990 Kč
Cena zahrnuje:
• železniční jízdenku Praha – Švýcarsko

/Švýcarsko – Praha
• 4 denní skupinový Swisspass
• 3 noclehy v hotelu – s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy a lanovky cca 50 CHF

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Swisspass garantuje přepravu zdarma v síti
SBB a některých lokálních drahách, MHD
v některých městech a lodní dopravu na
některých jezerech. Na privátních či polopri-
vátních drahách, jako např. na Pilatus
Jungfrau, Gornergrat nebo Rigi Bahn, je
garantována pouze sleva. V případě uzávěry
horských průsmyků, omezení provozu někte-
rých lanovek nebo dalších neovlivnitelných
skutečností změna programu vyhrazena.
Vzhledem k přestupům a nutnému přená-
šení zavazadel není zájezd vhodný pro osoby
se sníženou pohyblivostí.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob.  

rezervujte na:
www.cedok.cz/7832
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| Švýcarské Ticino s plavbou po Lago Maggiore | 5 dní

Trasa: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek Místek, Nový
Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno,
Jihlava (dálnice), Praha, Beroun (dálnice), Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v časných ranních hodi-
nách (odjezd z Moravy v nočních hodinách před-
chozího dne). Kolem Mnichova a Bregenzu
dojedeme na švýcarské území. Navštívíme ma-
lebné městečko Schwyz, po němž nese konfede-
race svůj název, individuální prohlídka města
s nádhernou radnicí a nejstarším dřevěným
domem Švýcarska Bethlehem. Krátce se zastavíme
v Ybachu, kde vyrábějí pověstné švýcarské kapesní
nože Victorinox (možnost nákupu v tovární pro-
dejně) a pokračujeme odtud dále do Altdorfu,
města, které proslavil svým slavným činem Vilém
Tell. Ubytování v Erstfeldu. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme po dálnici tunelem pod
slavným Gotthardským průsmykem do Lugana. Po
příjezdu vyjedeme na nejkrásnější vyhlídku Monte
San Salvatore, odkud se otevírají kouzelná panora-
mata krajiny kolem Lago di Lugano. Pokračujeme
do Caslana, kde navštívíme známou švýcarskou čo-
koládovnu, která vyrábí pověstnou značku Alprose.
Po této návštěvě, kde jistě nevynecháme možnost
zdejší čerstvou čokoládu i ochutnat, pojedeme podél
západního cípu Lago di Lugano do Ponte Tresa a při
dobrých časových možnostech se můžeme vrátit lodí
(jízdné není v ceně zájezdu) vyhlídkovou jízdou zpět
do Lugana. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.

3. den: Po snídani kolem Bellinzony dojedeme do
Locarna, města, které se právem pyšní názvem
Švýcarské Monte Carlo. Po pověstném Lago
Maggiore pokračujeme lodí (není v ceně zájezdu)
do Stressy a dále k návštěvě některého ze zná-
mých Boromejských ostrovů, malých rájů na jezeře.
Vlakem pokračujeme do Domodossoly a pověst-
nou Centovallibahn, která projíždí divokou krajinou
plnou strží a vodopádů se vrátíme do Locarna přes
Bellinzonu – možnost fakultativní jízdy Super -
expresem nejdelším tunelem světa Gothard Basis
s přestupem zpět do místa ubytování (jízdné cca
50 CHF není v ceně zájezdu), večeře, nocleh.
4. den: Po snídani navštívíme Melide, kde je zábavní
park Swiss Miniatur, v němž se můžete seznámit se
všemi krásami této nevšední země a modely pověst-
ných vláčků švýcarské historie. Pokračujeme na nej-
krásnější vyhlídku v okolí Lago di Lugano Mte.
Generoso, kam nás vyveze ozubnicová  železnice. Na
zpáteční cestě projedeme slavným Gotthardským
průsmykem do Andermattu. Zastávka k individuální
 prohlídce. Se zastávkou u Suvorovova pomníku a po-
věstmi opředeného Ďáblova mostu se vrátíme zpět
do místa ubytování, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani odjíždíme se zastávkami
v Appenzelu, městě sýra a malovaných štítů,
a St. Gallen, městě arkýřů se slavnou katedrálou
a ještě slavnější klášterní knihovnou, jež je na se-
znamu UNESCO, zpět do ČR. Příjezd v pozdních
večerních hodinách, na Moravu až v časných ran-
ních hodinách následujícího dne. 

Termín:
11. 7. – 15. 7. 2017

Cena:

11 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu - s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy, lanovky, jízdné lodí a vlakem cca

130 CHF a cca 20 EUR
• ostatní stravování

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
V případě uzávěry horských průsmyků, ome-
zení provozu některých lanovek nebo dalších
neovlivnitelných skutečností změna pro-
gramu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7835
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: 1. den: V dopoledních hodinách odlet
z Prahy do Zurichu, odkud budeme pokračovat
do St. Gallen, města arkýřů, kterému vévodí mo-
hutná katedrála. Zavazadla si uložíme do úschovny
/poplatek cca 10CHF za kus není v ceně zájezdu/
a pokračujeme k individuální prohlídce města,
které se kromě jiného může pochlubit i nádhernou
klášterní knihovnou, která je na seznamu
UNESCO. Ozubnicovou železnicí Appenzellbahn
vyjedeme do světoznámého střediska výroby
sýrů, rázovitého městečka Appenzell, města ar-
kýřů. V pozdních odpoledních hodinách nás bílá
souprava Voralpenexpresu doveze do Arth
Goldau odkud pokračujeme do místa ubytování
v Erstfeldu. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme s přestupem supe-
rexpresem, který podjíždí Alpy nejdelším světo-
vým tunelem Gotthard Basis do Lugana,
nádherného města na stejnojmenném jezeře.
Odtud pokračujeme úzkorozchodnou tratí do
Ponte Tresa a pak lodí přes celé Lago Lugano,
kdy se nám během plavby otevřou nádherné alp-
ské scenerie zpět do Lugana. Možnost výjezdu po-
zemní lanovkou na Monte San Salvatore,
dominantu města s nádhernými výhledy. V centru
můžeme navštívit starý kostel, kde se nachází
slavná freska Poslední večeře od Bernarda
Luiniho, žáka slavného mistra Leonarda. Po krát-
kém volnu ve městě se vracíme přes
Gotthardskou trať, která překonává výškové

 rozdíly díky spirálovým tunelům a vrchol průsmyku
pak podjíždí 14,8km dlouhým tunelem z 19. sto-
letí, zpět do místa ubytování.
3. den: Dopoledne navštívíme Luzern, odkud po
individuální prohlídce, při níž jistě nevynecháme
slavný Kappelenbrücke, či nádhernou promenádu
podél jezera či návštěvu Rosengartengalerie, kde
jsou nádherná díla moderního malířství, především
pak sbírka prací slavného Pabla Piccasa, pokraču-
jeme lodí přes Vierwalderstatské jezero do
Beckenriedu a dále postbusem k lanovce na
Niederbauen, jednu z nejkrásnějších vyhlídek na
jezero. Po návratu dolů pokračujeme postbusem do
Selisberga a z tohoto lázeňského městečka sje-
deme pozemní lanovkou do Treibu a pak lodí po
Urnersee kolem slavné louky u Rutli a přes Sisikon
pak vlakem zpět do Erstfeldu.
4. den: Po snídani odjedeme do Luzernu, kde ne-
cháme zavazadla v úschovně a pokračujeme ozub-
nicovou Centralbahn do Engelberga, odkud
vyjedeme lanovkou s otočnou kabinou na Titlis.
Zde je možno nejen vychutnat nádherné vyhlídky
na alpské velikány, ale i projít se po visuté lávce vy-
soko nad skalní rozsedlinou, či si udělat v mezista-
nici příjemnou procházku na malém plateau.
V odpoledních hodinách vyjedeme při dobrých ča-
sových možnostech, ještě na Stanserhorn, kam
nás dopraví jediná lanovka na světě, která má pat-
rovou, nahoře otevřenou kabinu, tzv. Cabriolet.
Návrat do Luzernu a odjezd na letiště v Zurichu,
odkud odletíme zpět do ČR.

| Za krásami Švýcarských Alp nejdelším tunelem na světě | 4 dny

Termín:
29. 6. – 2. 7. 2017

Cena:

25 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 3 noclehy s polopenzí v hotelu ***

• leteckou dopravu, průvodce
• letištní taxy a palivový příplatek
• 4 denní skupinový Swiss Pass
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy, úschovny zavazadel, lanovky cca 200 CHF

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Swisspass garantuje přepravu zdarma v síti
SBB a některých lokálních drahách, MHD
v některých městech a lodní dopravu na
některých jezerech. Na privátních či polopri-
vátních drahách, jako např. na Pilatus
Jungfrau, Gornergratt nebo Rigi Bahn, je
garantována pouze sleva. V případě uzávěry
horských průsmyků, omezení provozu někte-
rých lanovek nebo dalších neovlivnitelných
skutečností změna programu vyhrazena.
Vzhledem k přestupům a nutnému přená-
šení zavazadel není zájezd vhodný pro osoby
se sníženou pohyblivostí. 
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 11 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15561
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|Nejkrásnější motivy Alp Arlberskou drahou a trasou Bernina a Glacier Expressu | 5 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd vlakem z Prahy do Rakouska
a dále po území Rakouska přes Linz, Salzburg,
Innsbruck, nejvyšší rakouský viadukt Trisana
a 14 km dlouhý Arlberský tunel do Sargans ve
Švýcarsku. Pokračujeme do Landquart a červe-
nými vagónky úzkorozchodné adhezivní
Rhaetische Bahn do Davosu. Ubytování v hotelu,
nocleh.
2. den: Po snídani nás červené vagónky Rhaetské
dráhy po trase, kudy jezdí slavný Bernina
Express, povezou slavnou Albulskou tratí, kudy
též jezdí soupravy Glacier Expressu, do Svatého
Mořice. Kromě individuální prohlídky tohoto svě-
toznámého horského střediska, které dvakrát hos-
tilo zimní olympijské hry, stojí za úvahu
i nenáročná procházka kolem stejnojmenného je-
zera odkud se nabízejí nezapomenutelná panora-
mata, z nichž některá známe z kalendářů. Podle
časových možností přichází v úvahu i výjezd lanov-
kou na Piz Nair. Pokračujeme dalším spojem
Bernina Expressu přes stejnojmenný průsmyk,
odkud souprava klesá systémem velkoryse budo-
vaných spirálových tunelů i jediného spirálového
viaduktu na světě, u Bruschia, směrem na Tirano
o 2000 m. Z Tirano pak zpět a dále nejkrásnějším
údolím východního Švýcarska Engadin a 19,1 km
dlouhým tunelem Vereina dojedeme zpět do
Davosu. Nocleh.

3. den: Po snídani se ještě krátce zdržíme ve
městě, které je světoznámým střediskem zimních
sportů a dále pokračujeme trasou slavného
Glacier Expressu, nejpomalejšího rychlíku na
světě, kde se cestou otevírají úchvatná horská pa-
noramata, přes Chur, dále Velkým kaňonem
Švýcarska, přes průsmyk Oberalp a centrum
Alpské pevnosti, město Andermatt. Dále podje-
deme 14,8 km dlouhým tunelem průsmyk Furka
a údolím Rhóny klesáme do Brigu a odtamtud
nás trasa této úchvatné trati vede vzhůru
Matternským údolím do St. Niklaus. Odjezd do
místa ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme do jednoho z nejvý-
znamnějších středisek zimních sportů Zermattu,
individuální prohlídka města,  kterému vévodí hrdý
Matterhorn. Zavazadla si dáme do úschovny (po-
platek cca 10 CHF není v ceně zájezdu). Možnost
výjezdu na vyhlídku Gornergrat, odkud se otevírá
nezapomenutelná panorama na okolní horské ve-
likány. Vždyť v okolí Zermattu je 35 čtyřtisícovek.
Z Zermattu dojedeme do Brigu a odtud pokraču-
jeme vyhlídkovou soupravou po staré Lotschberské
trati, odkud se otevírají až neskutečné letecké po-
hledy do údolí Rhóny, do Bernu a dále do
Basileje, podle časových  možností ještě krátké
volno ve městě a pak nastoupíme na lůžkový vlak
a vracíme se zpět do ČR.
5. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

Termín:
23. 6. – 27. 6. 2017

Cena:

22 990 Kč
Cena zahrnuje:
• železniční jízdenku Praha-Švýcarsko-Praha
• 4 denní skupinový Swisspass
• 3 noclehy v hotelu s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy a lanovky cca 100 CHF

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Swisspass garantuje přepravu zdarma v síti
SBB a některých lokálních drahách MHD
v některých městech a lodní dopravu na
některých jezerech. Na privátních či polopri-
vátních drahách, jako např. na Jungfrau,
Gornergrat nebo Rigi Bahn, je garantována
pouze sleva. V případě uzávěry horských prů-
smyků, omezení provozu některých lanovek
nebo dalších neovlivnitelných skutečností
změna programu vyhrazena.
Vzhledem k přestupům a nutném přenášení
zavazadel není zájezd vhodný pro osoby se
sníženou pohyblivostí!!!
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/7838
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Trasa: Praha, Beroun (dálnice), Rokycany, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd
z Prahy směrem na Plzeň a se zastávkou na od-
počívadle Svatá Kateřina pokračujeme kolem
Mnichova a Bregenzu do Švýcarska. První naší za-
stávkou je Vaduz, kde je možno kromě maleb-
ného centra tohoto městečka navštívit muzeum
se sbírkami Lichtenštejnů nebo muzeum známek,
které tento stát během svojí historie vydal. Dále
se zastavíme v Einsiedelnu, světoznámém kláš-
teře předhůří Alp, kde se udály první rozhovory
vedoucí ke konci třicetileté války. Budovy kláštera
a klášterního kostela, mistrovské dílo Caspara
Mosbrugera z Au, jsou považovány za nejkrásnější
barokní stavbu Švýcarska. Po návštěvě klášter-
ního kostela s nádherným interiérem plným mist-
rovských maleb a fresek a krátké procházce
veřejnosti přístupnou částí klášterního areálu se
známým hřebčínem pokračujeme do místa uby-
tování v Erstfeldu. Večeře, nocleh.
2. den: Po snídani navštívíme Curych, největší
město Švýcarska se známým minstrem, jehož dvě
věže jsou ve znaku města, krásnou promenádou
při řece Limat, známým Frauenminstrem
s Chagalovými vitrážemi, kostelem Sv. Petra s nej-
větším hodinovým ciferníkem na světě, či mon-
dénní Bahnhof strasse, plnou butiků a bank. Po
individuální prohlídce pokračujeme k Rýnskému
vodopádu, nejmohutnějšímu vodopádu na kon-
tinentě, kde si uděláme krátkou (cca 1,5 km) pro-
cházku kolem vodopádu. Pokračujeme do
městečka Stein am Rhein, plného historických
hrázděnek a malovaných domů a program dne
zakončíme v Konstanz (Kostnici), kde uvidíme
slavný kupecký dům, kde se odehrávalo konkláve
vybírající v době církevního schizmatu nového pa-
peže, slavnou jezerní promenádu i Husův kámen
na místě, kde byli upáleni Jan Hus a Jeroným
Pražský. V podvečerních hodinách návrat do
místa ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani budeme poznávat krásy
Vierwaldstätterského jezera. Nejdříve podél jezera
pojedeme ke Stans a odbočíme do Engelbergu,
odkud lanovkou s otáčivou kabinou (jízdné není

v ceně) vyjedeme na vrchol Titlis. Po návratu po-
kračujeme k návštěvě Luzernu, města na
Vierwaldstätterského jezeře, které se může pochlu-
bit slavným Kapellenbrücke (Kapličkovým mostem),
nejpověstnější mostní konstrukcí Švýcarska, která
se stala jeho symbolem. Za zmínku stojí i největší
Obří hrnec na světě v místním muzeu, poblíž něhož
je i památník švýcarských  gardistů, romantická pro-
menáda při jezeře či hradby, kterým vévodí sedm
věží. Po individuální návštěvě městského centra
navštívíme lázně Brunnen, kde se nachází nejkrás-
nější promenáda na Vierwalderstatském jezeře
a odkud v případě dobrých časových podmínek
navštívíme lodí slavnou louku u Rütli, kde byla po-
depsána představiteli kantonů Uri, Schwyz
a Unterwalden 1.8.1291 smlouva o věčném spo-
jenectví, která je považována za vznik Švýcarska. Po
návratu zpět do Brunnenu pokračujeme dále do
místa ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme Emmenským údo-
lím k návštěvě slavné sýrárny v Affolternu, středisku
výroby proslulého Ementálského sýra. Odtud po-
kračujeme do hlavního města Konfederace Bernu,
města loubí, medvědů a kašen s nádherným mün-
strem, orlojem ne zcela nepodobným pražskému,
monumentálním Bundeshausem, který je centrem
celé země i zajímavými zákoutími historického města.
Po individuální prohlídce pokračujeme kolem
Interlakenu do Brienz, odkud nás souprava ozubni-
cové trati, kde některé vláčky dosud vedou historické
parní stroje, vyveze na vyhlídku Brienzer Rothorn,
odkud se nám otevřou nádherná panoramata na
celou oblast. Z vrcholu sjedeme lanovkou do
Sörenberg Schönenboden, kde čeká autobus
a vrátíme se zpět do místa ubytování.
5. den: Po snídani pojedeme k návštěvě slavné
Basileje, města na trojmezí, kterému vévodí mo-
hutný minstr s glazovanými střechami, kde je po-
hřben Erasmus Roterdamský, dále je zde slavná
radnice, nejkrásnější ve Švýcarsku, historický most
přes Rýn i tajemná spleť uliček starého města.
Městské panorama můžeme nejlépe vychutnat
z přívozu přes Rýn. V pozdních večerních hodinách
dojezd do Prahy, na Moravu až v časných hodinách
následujícího dne.

| Perly severního Švýcarska | 5 dní

Termín:
14. 6. – 18. 6. 2017

Cena:

10 490 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu s polopenzí
• služby průvodce
• zák. pojištění dle zákona č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy, lanovky, jízdné lodí a vlakem cca 130 CHF

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
V případě uzávěry horských průsmyků, ome-
zení provozu některých lanovek nebo dalších
neovlivnitelných skutečností změna pro-
gramu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/7836
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| To nejlepší ze Švýcarska letadlem a vlakem | 4 dny

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odlet z Prahy do
Zurichu. Po odbavení na letišti pokračujeme do
Basileje, kde si zavazadla dáme do úschovny
a při individuální prohlídce se seznámíme s měs-
tem na pomezí tří zemí, kde se nachází nejkrás-
nější radnice Švýcarska, nádherná promenáda
podél Rýna i zajímavé historické měšťanské domy.
Pokračujeme do hlavního města Konfederace
Bernu s pověstným orlojem, mohutným vele-
chrámem, hlavní ulicí starého města lemovanou
nádherným loubím i kašnami, které jsou zdejším
symbolem. Po individuální prohlídce pokraču-
jeme slavným Lotschberg Basis tunelem o délce
35,8 km do Vispu a dále do místa ubytování
v Leysin. Večeře nocleh v hotelu.
2. den: Po snídani pojedeme do Vispu, odkud nás
ozubnicová Matterhorn Gotthard Bahn do-
veze do jednoho z nejpověstnějších středisek zim-
ních sportů Zermattu, který leží při úpatí
nejslavnější švýcarské a jedné z nejvyhledávaněj-
ších  hory Evropy, Matterhorn. Možnost výjezdu
ozubnicovou Gornergrattbahn na Gornergratt
do výšky 3081m, odkud se otevírá nádherná pa-
norama na čtyřtisícovky, které ohraničují tento za-
jímavý vrchol, včetně nejvyšší hory Švýcarska Pic
Dufour, jednoho z vrcholů Monte Rosy. V odpo-
ledních hodinách návrat do místa ubytování, mož-
nost individuální prohlídky papežského města
Sionu, večeře v hotelu, nocleh.

3. den: Po snídani pojedeme do Martigny, odkud
nás červenobílá souprava Mont Blanc Express
doveze přes Val du trient a Col du Guelaz do
Chamonix. Možnost fakultativního výjezdu na
nádhernou vyhlídku Aguille du Midi, odkud si
můžeme na Mt.Blanc skoro sáhnout. Při dobrých
časových možnostech doporučujeme výlet
z Aguille du Midi na Herbronner, kdy technicky
zajímavě řešená lanová dráha kopíruje západní
stranu Mt. Blanc a vede vysoko nad Mer de Glace.
Návrat do místa ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani navštívíme Ženevu. Zavazadla
si dáme do úschovny/poplatek za uložení cca 10,-
CHF, není zahrnuto v ceně/ a při individuální pro-
hlídce jistě nevynecháme starou katedrálu, jezerní
promenádu odkud je vidět pověstný vodotrysk na
jezeře tryskající do výše 150 m i centrum starého
města se Stěnou refomistů. Pokračujeme k ná-
vštěvě Zurichu.  Zavazadla si uložíme do úschovny
/poplatek za uložení cca 10,- CHF, není zahrnuto
v ceně/ a následuje individuální prohlídka největ-
šího město Švýcarska s nádherným dvouvěžovým
minstrem, zajímavou starou radnicí, cechovními
domy, mondénní Bahnhofstraße a kostelem
sv.Petra, kde je největší hodinový ciferník na světě
po níž odjedeme na letiště a podvečerním leta-
dlem se vrátíme zpět do ČR.

Termíny:
22. 6. – 25. 6. 2017

7. 9. – 10. 9. 2017

Cena:

24 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 3 noclehy s polopenzí v hotelu ***

• leteckou dopravu, průvodce
• letištní taxy a palivový příplatek
• 4denní skupinový Swiss Pass
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy, úschovny zavazadel, lanovky cca 200

CHF

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Swisspass garantuje přepravu zdarma v síti
SBB a  některých lokálních drahách, MHD
v  některých městech a  lodní dopravu na
některých jezerech. Na privátních či polopri-
vátních drahách, jako např. na Pilatus
Jungfrau, Gornergratt nebo Rigi Bahn, je
garantována pouze sleva. V případě uzávěry
horských průsmyků, omezení provozu někte-
rých lanovek nebo dalších neovlivnitelných
skutečností změna programu vyhrazena.
Vzhledem k přestupům a nutnému přená-
šení zavazadel není zájezd vhodný pro osoby
se sníženou pohyblivostí. 
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 11 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/12853
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Trasa: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc,
Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice), Humpolec (dál-
nice), Praha, Beroun (dálnice), Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Od jezd z Pra hy odpoledne přes Německo
do Švý car ska.
2. den: Přes In ter la ken do Grin del wal du, pro -
hlíd ka měs teč ka, vol no ne bo mož nost vý le tů la -
nov ka mi, zu bač kou na míst ní ma si vy (Fir st, Klei ne
Schei degg, Jun g frau joch), od po led ne přes Ber n -
ské Al py k Že nev ské mu je ze ru, po dél bře hu
Ženev  ského je ze ra do jezd do An ne cy (Fran cie)
– uby to vá ní, fakultativně večeře.
3. den: Po sní da ni pro hlíd ka uni kát ní ho měs ta
An ne cy na bře hu stej no jmen né ho je ze ra, od jezd
do Cha mo nix pod Mont Blanc, vol no k in -
dividuální pro hlíd ce měs ta, mož nost vý le tů na

okol ní ma si vy, vláč kem k le dov ci Mer de Gla ce...,
od po led ne od jezd přes Ar gen tié re do švý car ské -
ho Mar tig ny, pře jezd do ob las ti Vis pu, uby to vá ní,
fakultativně večeře.
4. den: Po sní da ni od jezd do Täsch – od tud zu -
bač kou do Zer ma ttu, vol no, mož nost túr a vý le -
tů la nov ka mi (Čer né je ze ro,  Gor ner grat...),
v od po led ních ho di nách od jezd přes   Sim plon
Pass do Itá lie, uby to vá ní, fakultativně večeře.
5. den: Po sní da ni od jezd k La go Mag gio re do
Stres sy, vý let na je den z Bo ro mej ských ostro -
vů – Iso la Bel la – pro hlíd ka je di neč ných sub tro -
pic ký ch  zahrad a pa lá ce,  odpoledne od jezd do
Lu ga na, krát ká za stáv ka k pro hlíd ce, od jezd přes
Bel lin zo nu a San Ber nar di no Pass, odjezd do
ČR.
6. den: Pří jezd do Pra hy v časných ranních hodi-
nách.

| Nejkrásnější kouty Alp | 6 dní

Termíny:
16. 5. – 21. 5. 2017
6. 6. – 11. 6. 2017

18. 7. – 23. 7. 2017
15. 8. – 20. 8. 2017
23. 9. – 28. 9. 2017

Cena:

7 990 Kč
Cena zahrnuje:
• do pra vu auto ka rem
• 3 noclehy v ho te lech ** s kontinentální sní -

da ní v pokoji s příslušenstvím
• vý let lo dí a vstup do pa lá ce na  Isola  Bel la
• jíz den ku na vlak Täsch -Zer matt a zpět
• služby prů vod ce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• 3 ve če ře 1 590 Kč
• příplatek za jed no lůžkový po koj 1 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8055
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Termín:
30. 5. – 4. 6. 2017

Cena:

15 490 Kč
Cena zahrnuje:
• 3 noclehy s polopenzí v hotelu **/***

• dopravu autokarem, průvodce
• 4 denní Swisspass
• jízdenku a místenku na Glacier Expres
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy a lanovky cca 250 CHF (Jungfrau cca

130 CHF, Gornergrat cca 60 CHF)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
V případě uzávěry horských průsmyků, ome-
zení provozu některých lanovek nebo dalších
neovlivnitelných skutečností změna pro-
gramu vyhrazena.
Swisspass garantuje přepravu zdarma v síti
SBB a některých lokálních drahách, MHD
v některých městech a lodní dopravu na někte-
rých jezerech. Na privátních či poloprivátních
drahách jako je např. trať na Gornergrat či
Jungfraubahn je garantována pouze sleva.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/7839
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| Trasou nejkrásnějších expresů po nejkrásnějších koutech Švýcarska | 6 dní

Trasa: Praha, Beroun (dálnice), Rokycany, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V pozdních večerních hodinách odjezd
autobusem z Prahy přes Rozvadov a dále jen
s bezpečnostními zastávkami přes území SRN.
2. den: V ranních hodinách dojedeme do
St. Gallen, města arkýřů, kterému vévodí mo-
hutná katedrála, odkud nás po krátké prohlídce
bílá souprava Voralpenexpresu doveze nádhernou
krajinou předhůří Alp do Luzernu. Individuální
prohlídka města s pověstným Kapličkovým mos-
tem, Wagnerovým muzeem, památníkem švýcar-
ských gardistů a největším dopravním muzeem
světa. Červenobílá souprava ozubnicové
Centralbahn nás přes nevysoký Brünigpass doveze
do Interlakenu. Krátká zastávka ve městě ležícím
na úzké šíji mezi Thunským a Brienzským jezerem,
které je klíčem k nejvýznamnějším vrcholům
Bernských Alp, jejichž zátiší můžeme obdivovat
z městské lázeňské promenády. Souprava slavné
Lotschberské dráhy nás dopraví do Zweisimmenu,
střediskového města nejkrásnějšího údolí
Bernských Alp, odkud pojedeme modrožlutými va-
góny adhezivní MOB do Chateau d´Oex, kde
čeká autobus. Odjezd do místa ubytování na Col
des Mosses, průsmyku ve výši 1500 m, kde pro-
bíhá hlavní evropské rozvodí. Večeře a nocleh.
3. den: Po snídani nás autobus doveze do Chateau
d´Oex, odkud pokračujeme modrožlutými vagóny
adhezivní MOB do Montreux, mondénního města
na Ženevském jezeře. Zajímavým údolím Rhóny
nás souprava SBB doveze do Vispu, odkud červe-
nými vagónky Matterhorn - Gotthardbahn pokraču-
jeme do Zermattu, nejznámějšího vysokohorského
centra Švýcarska, které leží při úpatí Matterhornu.

Možnost výjezdu na vyhlídku Gornergrat do výšky
2082 m, odkud se otevírá nádherné kruhové pano-
rama na alpské velikány včetně Matterhornu
a Monte Rosy. V pozdních odpoledních hodinách
návrat do Vispu, odkud pokračujeme soupravou
SBB do Aigle, kde přestoupíme do modrobílých va-
gónů adhezivní železnice do Sépey, a odtud auto-
busem zpět do místa ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani sjedeme opět do Chateau
d´Oex, odkud modrožlutými vagóny MOB poje-
deme romantickým údolím Siemental a přes
Interlaken do Grindelwaldu - individuální
 prohlídka střediska zimních sportů ležícího při
úpatí tří nejznámějších velikánů Bernských Alp
Eigeru, Moencha a Jungfrau. Pokračování známou
ozubnicovou železnicí Jungfraubahn, z jejíchž vozů
se otevírají nádherné pohledy na hory Bernských
Alp. Přes sedlo Kleine Scheidegg vyjedeme se-
dmikilometrovým tunelem ve stěně Eigeru na nej-
výše položenou železniční stanici Evropy
Jungfraujoch do výšky skoro 3500 m. V odpoled-
ních hodinách sjedeme do Lauterbrunnen.
Odjezd do místa ubytování, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani pojedeme do Brigu, kde pře-
stoupíme do nejpomalejšího rychlíku na světě,
Glacier Expresu, který nás dopraví slavnými švý-
carskými průsmyky do dalšího významného stře-
diska zimních sportů Svatého Mořice. Po
prohlídce tohoto světoznámého vysokohorského
lázeňského města, které hostilo i zimní olympi-
ádu, pojedeme trasou Engadin Star nejkrásněj-
ším údolím východního Švýcarska Engadin a dále
kolem Klosters do Landquart, kde čeká auto-
bus. Následuje noční přejezd jen s nejnutnějšími
zastávkami přes území SRN.
6. den: Návrat do Prahy v ranních hodinách.
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Trasa: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek, Nový Jičín,
Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava
(dálnice), Praha, Beroun (dálnice), Plzeň)

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v časných ranních hodi-
nách do Bregenzu, města na Bodamském je-
zeře s nádhernou promenádou a operní jezerní
scénou. Možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku
Pfänder (jízdenka není zahrnuta v ceně cca
11€). Pokračujeme do olympijského města
Davos, ubytování, nocleh. 
2. den: Po snídani pojedeme přes Flüelapass do
nejkrásnějšího údolí východního Švýcarska
Engadin. Navštívíme mondénní Svatý Mořic, kde
je možnost výjezdu lanovkou na Corvatsch (není
zahrnuto v ceně cca 50CHF). Návrat do místa uby-
tování, individuální volno, nocleh. 

3. den: Snídaně, individuální volno. Možnost vý-
jezdu lanovkou na Jakobshorn, Parsenn,
Schatzalp. V rámci Davos Card všechny uvedené
lanovky zdarma včetně místní dopravy. Nocleh. 
4. den: Po snídani odjezd místní dopravou do
Klosters významného střediska zimních sportů,
které si oblíbily mimo jiné celebrity i britská krá-
lovská rodina. Výjezd lanovkou zdarma na
Madrisu a Rinerhorn. Odpoledne možnost
koupání v lázních EAU – La – La (není zahrnuto
v ceně, s Davos Card speciální cena cca 7 CHF).
Návrat do místa ubytování, nocleh. 
5. den: Po snídani odjezd k návštěvě města
Chur, metropole rétorománského Švýcarska, kde
je v chrámu nejkrásnější vyřezávaný oltář
Švýcarska. Přes území SRN jen s bezpečnostními
zastávkami pokračujeme zpět do ČR. Příjezd do
Prahy v pozdních večerních hodinách, na Moravu
až v časných ranních hodinách následujícího dne.

| Letní pohoda ve východním Švýcarsku | 5 dní

Termín:
5. 7. – 9. 7. 2017

Cena:

13 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu *** se snídaní
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy, úschovny zavazadel, lanovky cca 200 CHF

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob. Změna programu vyhra-
zena.  

rezervujte na:
www.cedok.cz/12831
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| Vlakem za kouzlem alpských velikánů | 5 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V podvečerních hodinách odjezd z Prahy
přímým lůžkovým vagónem do Švýcarska.
2. den: V ranních hodinách přijedeme do
Zuericha, odkud pokračujeme do Luzernu, kde
si dáme zavazadla do úschovny (poplatek cca
10 CHF za kus není v ceně zájezdu). Z Luzernu
pojedeme do Arth-Goldau, odkud nás modro-
bílé vagónky ozubnicové železnice vyvezou na vr-
chol Rigi, „Královnu hor“. Zde se nejen
můžeme kochat nádhernými panoramaty, ale
i navštívit místní tradiční sýrárnu. Z Rigi Kulm
nás druhá větev této železnice a nejstarší ozub-
nicová železnice na světě dopraví svými červe-
nými vagónky do Vitznau, na břehu
Vierwealderstatského jezera, odkud nás čeká
zpět do Luzernu vyhlídková plavba lodí z jejíž pa-
luby se otevírají nezapomenutelné scenerie.
Během krátké individuální prohlídky města, jistě
nevynecháme nejstarší mostní stavbu
Švýcarska Kappelenbrücke, procházku po
městské promenádě při řece Reuss či ná-
vštěvu nejstarší velké sakrální stavby Švýcarska,
místního jezuitského chrámu si můžeme též
příjemně odpočinout v Radničním sklípku, kde
mástní malý pivovar nabízí řadu speciálních piv.
Dále pokračujeme červenobílou soupravou
ozubnicové Centralbahn nás přes nevysoký
Brünigpass do Interlakenu, ubytování, večeře,
nocleh. 
3. den: Po snídani odjezd z Interlakenu do
známého střediska zimních sportů,
Grindelwaldu, individuální prohlídka střediska
ležícího při úpatí tří nejznámějších velikánů
Bernských Alp Eigeru, Moencha a Jungfrau.
Pokračování žlutozelenými vagónky ozubnicové

železnice Wengernbahn, z jejíchž vozů se ote-
vírají nádherné pohledy na nádherné údolí sví-
rané horami Bernských Alp, vyjedeme na sedlo
Kleine Scheidegg odkud nás červená souprava
Jungfraubahnen, devítikilometrovým tunelem ve
stěně Eigeru, kde jsou dvě vyhlídkové zastávky,
vyveze na nejvýše položenou železniční stanici
Evropy Jungfraujoch do výšky skoro 3500 m.
V odpoledních hodinách sjedeme do
Lauterbrunnen. Odjezd do místa ubytování,
večeře, nocleh. 
4. den: Po snídani pojedeme do Brigu, kde pře-
stoupíme do nejpomalejšího rychlíku na světě,
Glacier Expresu (příplatek za panoramatický
vagón 33 CHF, není zahrnut v ceně), jehož pano-
ramatické vagóny nám teprve umožní plně si vy-
chutnat nezapomenutelné horské scenerie
cestou vzhůru údolím Rhóny, dále pak 14,8 km
dlouhým tunelem dojedeme do významného
střediska zimních sportů a srdce alpské pevnosti,
města Andermattu, sevřeného třemi průsmyky
a přes Oberalppass, kolem nádherného kláš-
tera v Disentisu a „Velkým kaňonem
Švýcarska“ dojedeme do rétorománské metro-
pole, města Chur. Odtud pak pokračujeme do
Zurichu. Zavazadla si uložíme do úschovny (po-
platek za uložení cca 10 CHF/ks, není zahrnut
v ceně) a následuje podle časových možností pro-
hlídka tohoto největšího města Švýcarska s nád-
herným dvouvěžovým ministrem, zajímavou
starou radnicí, cechovními domy, mondénní
Bahnhostrasse a kostelem Sv. Petra, kde je nej-
větší hodinový ciferník na světě. Pak již jen na-
stoupíme do přímého lůžkového vagónu
a odcestujeme zpět do ČR. 
5. den: Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách. 

Termín:
30. 8. – 3. 9. 2017

Cena:

29 990 Kč
Cena zahrnuje:
• železniční jízdenku Praha – Švýcarsko –

Praha 
• 4denní skupinový Swisspass
• 2 noclehy v hotelu s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy, lanovky, Glacier Express (panora-

matický vagon), úschovny zavazadel cca
200 CHF

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Swisspass garantuje přepravu zdarma v síti
SBB a některých lokálních drahách, MHD
v některých městech a lodní dopravu na
některých jezerech. Na privátních či polopri-
vátních drahách, jako např. na Pilatus,
Jungfrau, Gornergratt nebo Rigi Bahn, je
garantována pouze sleva. V případě uzávěry
horských průsmyků, omezení provozu někte-
rých lanovek nebo dalších neovlivnitelných
skutečností změna programu vyhrazena.
Vzhledem k přestupům a nutnému přená-
šení zavazadel není zájezd vhodný pro osoby
se sníženou pohyblivostí. 
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 10 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15563
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Trasa: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Litomyšl, Pardubice, Hradec Králové,
Poděbrady, Praha, Beroun*(dálnice), Plzeň*,
Slaný**, Louny**, Most**, Teplice**, Ústí nad
Labem** 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd
z Prahy do Berlína. Po příjezdu absolvujeme pa-
noramatickou okružní jízdu po městě - jak býva-
lou východní, tak i západní částí města. Dále jistě
využijeme možnost návštěvy Reichstagu a dalších
zajímavostí, jako jsou blízká Braniborská brána či
parky a promenády přilehlé vládní čtvrti,
Postupimské náměstí či bulváry v bývalé západní
části, dále můžeme navštívit Alexanderplatz s te-
levizní věží, noblesní známou třídu Unter den
Linden či muzeum Pergamon. Nocleh v Berlíně. 
2. den: Snídaně. Odjezd do Hamburku, kde ab-
solvujeme okružní jízdu hansovním městem s nej-
větším říčním přístavem Evropy. Společně
uvidíme Rathausmarkt s monumentální rene-
sanční radnicí, kostel sv. Michaela - jeden z nej-
větších barokních kostelů na severu Německa,
z jehož věže je  nádherný výhled na celé město.
Neza pome nutel nou atmosféru má též známá, ale
i neblaze proslulá čtvrť St. Pauli. Fakultativně
plavba lodí přístavem. Nocleh v Hamburku.
3. den: Snídaně. Odjezd do Brém, které patří
k významným evropským přístavům. Projdeme se
historickým centrem kolem náměstí Markt,  jed-
noho z nejkrásnějších v severním Německu, kde
před budovou radnice uvidíme sochu rytíře
Rolanda, symbolického ochránce městských práv.
Dóm s věžemi s úctyhodnou výškou téměř sto
metrů pochází ze 13. stol. a nádherně  uzavírá celé
náměstí. Dále budeme pokračovat do Münsteru,
kde hlavní ulici Prinzipalmarkt lemují měšťanské
domy a kde v místní radnici byl v r. 1648 podepsán
Vestfálský mír. Uvidíme i tři klece visící z kostela
Lamberti, ve  kterých byla v 16. stol. vystavena
mrtvá těla vzbouřenců, kteří na krátkou dobu
ovládli město. Odjezd do Wuppertalu, kde asi
největší atrakcí je visutá dráha z počátku 20. stol.,
která jezdí ve výšce až 12 metrů nad říčkou
Wupper. Nocleh ve Wuppertalu. 
4. den: Po snídani odjezd do Kolína nad Rýnem,
který se může pyšnit nejen mistrovským dílem vr-
cholné gotiky, mohutným Dómem, ale i nádher-

nými měšťanskými domky na Fischmarktu, zajíma-
vou radnicí i řadou muzeí. V odpoledních hodinách
přejezd do Bonnu, bývalého hlavního města zá-
padní části rozděleného Německa, které se může
rovněž pyšnit řadou historických památek, vždyť již
za dob římských zde stával významný opěrný vo-
jenský bod. Dále pokračujeme do malebného
města  Koblenz, ležícího na soutoku Rýna a Mosely
a kam shlíží z výšky velkolepá pevnost
Ehrenbreitstein. Přímo na soutoku zvaném
Deutsches Eck stojí velká jezdecká socha Viléma
I. a pokud budeme pokračovat parkem, dostaneme
se do městského centra. Místní kostel Florinkirche
je zajímavý sochou Augenroller, která každou ho-
dinu koulí očima. Nocleh v okolí Koblenze.
5. den: Snídaně. Po snídani navštívíme údolí
Mosely, odtud vyjedeme k snad nejhezčímu
hradu, majestátně se vypínajícímu středověkému
hradu Eltz, který si zachoval zcela původní po-
dobu z 12. století. Po prohlídce se vydáme do ro-
mantického údolí Rýna do městečka Rüdesheim
ve vinařské oblasti Rheingau. Během procházky
kouzelným  městem určitě budeme mít možnost
poznat a vychutnat i podmanivou chuť místního
vína. Dále absolvujeme nezapomenutelnou
plavbu nádherným údolím Rýna s bezpočtem
hradů a malebných vesniček uprostřed zeleně až
k St. Goarshausen, místu, kde podle staré my-
tologie je skryt ve vodách Rýna poklad Nibelungů
a v kde v soutěsce široké 113 m známé jako
Loreley svým zpěvem láká plavce do záhuby.
Nocleh v okolí Koblenze.
6. den: Po snídani odjedeme do malebného
města Mainz, odkud v dávných dobách byla spra-
vována celá Germánie. Najdeme zde zajímavé
hrázděnky, šestivěžový Dóm z červeného pís-
kovce, zajímavý kostel Sv. Štěpána ze 13.stol., kde
si prohlédneme Chagallovy vitráže. Určitě ne-
smíme vynechat Gutenbergovo muzeum, věno-
vané zakladateli knihtisku, kde lze spatřit i kopie
Gutenbergovy bible z r. 1455. A dále budeme po-
kračovat do Frankfurtu nad Mohanem, vý-
znamného finančního evropského centra, města
mrakodrapů, nazývaného též „Mainhatten“.
Projdeme se historickým jádrem na Römerbergu,
kde budeme obdivovat Römer – starou frankfurt-
skou radnici či nově vystavěné věrné kopie pů-
vodních gotických domů, nevynecháme ani kostel
sv. Mikuláše ze 13. století postavený z červeného

pískovce či hlavní nákupní třídu Zeil s bývalou
městskou strážnicí. Za zmínku stojí i Goethův
dům, kde se tento literát v r. 1749 narodil. Nocleh
v okolí Frankfurtu.
7. den: Snídaně. Odjezd do Würzburgu, histo-
rického města ležícího uprostřed vinic, které se
může pyšnit řadou zajímavých památek, počínaje
dominantou pevnosti a konče třetí největší sak-
rální stavbou Německa, dómem Sv. Kiliána.
Přejezd do  Norimberka,  historického města per-
níku a hraček, které je nezapomenutelně zapsáno
i do naší historie – mimo jiné odtud začínaly ko-
runovační jízdy a to i českých králů do Říma.
Možnost návštěvy hradu Kaiserburg, nezapome-
nutelného trhového náměstí s Mariánským kos-
telem a gotickou kašnou Schöner Brunnen,
muzea hraček či jiné z nepřeberného množství
zdejších památek. Návrat do Prahy v pozdních
nočních  hodinách. 

| Velký okruh Německem | 7 dní

Termín:
5. 8 – 11. 8. 2017

Cena:

13 590 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce
• 6 noclehů se snídaní v hotelech ***

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupné do objektů cca 70 EUR, plavbu po

Rýně 

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 5 790 Kč 
• plavba lodí přístavem v Hamburku 490 Kč 
• příplatek za polopenzi 4 340 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
* na trase možno pouze vystupovat
** na trase možno jen přistupovat

rezervujte na:
www.cedok.cz/7044
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| Baltské pobřeží s návštěvou Berlína | 4 dny

Trasa: Praha, Kladno, Slaný, Louny, Most, Teplice,
Ústí nad Labem 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd
z Prahy do Stralsundu k návštěvě nádherného
hansovního města. Za pozornost stojí Staré ná-
městí s kostelem a středověkou radnicí se sedmi
štíty. Jistě nevynecháme další atrakci města - moř-
ské akvárium „Ozeaneum“. Odjezd na ubytování
v oblasti Stralsundu. Nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme do města Ribnitz-
Damgarten; zde navštívíme místní muzeum jan-
taru, které se nachází v jedné z klášterních budov.
Dále pokračujeme do starobylého lázeňského
městečka Bad Doberan, někdejšího letního sídla
meklenburských vévodů. Zde navštívíme cisterci-
áckou katedrálu Münster, která patří k nejlepším
ukázkám gotické církevní architektury v oblasti
Baltského moře. V odpoledních hodinách navští-
víme Rostock, kde si společně prohlédneme nej-
důležitější přístav německé části Baltu včetně
náměstí Neuer Markt s radnicí a jistě nevyne-
cháme ani gotický patricijský dům Kerkhofhaus,
náměstí Alter Markt a kostel Petrikirche - někdejší

chrám mořeplavců a rybářů. Dále se v případě
dostatku času zastavíme letovisko Warnemünde
s věhlasnou přímořskou třídou Am Strom, kde se
nachází mnoho kavárniček či butiků. Návrat na
ubytování do oblasti Stralsundu.
3. den: Po snídani pokračujeme kolem
Stralsundu a přes nově postavený visutý most
Rügenbrücke do národního parku Jasmund na
severní části ostrova, kde budeme obdivovat pro-
slulé křídové útesy Stubenkammer porostlé bu-
kovými lesy. Dále pokračujeme do známého
letoviska Binz. Společně projdeme místní prome-
nádou k molu, která je lemovaná honosnými vi-
lami s charakteristickou bílou fasádou.
Individuální volno. Možnost návštěvy nedalekého
novogotického loveckého zámečku Granitz, ke
kterému vás odveze nostalgický parní vláček. Ve
večerních hodinách návrat na ubytování.
4. den: Po snídani odjedeme k návštěvě hlav-
ního města Německa – Berlína. Po příjezdu
absolvujeme okružní jízdu po městě se zastávkou
u Braniborské brány a Reichstagu a dalších zají-
mavostí jako promenády přilehlé vládní čtvrti,
noblesní třídy Unter den Linden atd. V pozdních
odpoledních hodinách odjezd do ČR. 

Stralsund | Ribnitz-Damgarten | Rostock | Warnemünde | Bad Doberan
ostrov Rujána | Ostseebad Binz | n.p. Jasmund | Berlín

Termín:
6. 7. – 9. 7. 2017

Cena:

7 490 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce
• 3 noclehy se snídaní v oblasti Stralsundu

v hotelu ***

• pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• jízdu parním vláčkem, plavbu, vstupy cca

50 EUR

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 190 Kč
• příplatek za 3 večeře 1 490 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

rezervujte na:
www.cedok.cz/11885
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Nástupní místa: Praha, Slaný, Louny, Most,
Teplice, Ústí nad Labem

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjedeme
do oblasti Dolního Saska. Prvním zastavením
bude Celle, které patří k nejkrásnějším hrázdě-
ným městečkům v severním Německu s docho-
vaným historickým centrem ze 17. století. Ulice
Zöllnerstrasse či Stechbahn vás zavedou do stře-
dověku. Dalším zastavením bude Vogelpark ve
Walsrode, kde navštívíme největší ptačí park
v Evropě s více než 4000 exempláři ptáků z celého
světa. Pokračujeme přes oblast Lüneburských
vřesovišť bezesporu nádherných fialových lánů
vřesů, které se Vám vryjí navždy do paměti.
Ubytování v oblasti Hamburku. Fakultativně ve-
čeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Hamburku, kde ab-
solvujeme okružní jízdu hansovním městem s nej-
větším říčním přístavem Evropy. Společně
uvidíme Rathausmarkt s monumentální rene-
sanční radnicí, kostel sv. Michaela - jeden z nej-
větších barokních kostelů na severu Německa,
z jehož věže je nádherný výhled na celé město.
Nezapomenutelnou atmosféru má též známá, ale
i neblaze proslulá čtvrť St. Pauli. Fakultativně
plavba lodí přístavem. Návrat na ubytování.
Fakultativně večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Bremenhavenu, bý-
valého nákladního přístavu, ale i místa, odkud

v 19. století odpluly miliony lidí do „Nového
Světa“. Zde navštívíme unikátní Klimahaus. Je to
více než muzeum, během jedné prohlídky navští-
víme tropy, severní pól či uvidíme obří akvárium.
Dále uvidíme několik historických lodí či můžeme
navštívit ponorku z roku 1945. Zajímavé je také
Německé muzeum lodní plavby. Dalé pokraču-
jeme do Brém, které patří k významným evrop-
ským přístavům. Projdeme se historickým
centrem kolem náměstí Markt, jednoho z nejkrás-
nějších v severním Německu, kde před budovou
radnice uvidíme sochu rytíře Rolanda, symbolic-
kého ochránce městských práv. Dóm s věžemi
s úctyhodnou výškou téměř sto metrů pochází ze
13. století a nádherně uzavírá celé náměstí.
Individuální volno. Návrat na ubytování.
Fakultativní večeře. Nocleh. 
4. den: Po snídani se vydáme na zpáteční cestu,
při níž navštívíme historické hanzovní město
Lübeck. Mezi hlavní dominanty města rozhodně
patří brána Holstentor z 15. století . Uvidíme
i zřejmě nejkrásnější cihlový kostel v severním
Německu – Marienkirche. Posledním zastave-
ním na naší cestě bude jezery obklopený
Schwerin. Po krátké procházce historickým měs-
tem, během níž uvidíme náměstí Am Markt s rad-
nicí a gotickou katedrálou, navštívíme pohádkový
zámek, který vznikl z rozmaru Pavla Fridricha
v r. 1837. Rozhodně si pak nenecháme ujít
úchvatný pohled na jezero Schwerinner See.
Návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách.

| Města a příroda severního Německa | 5 dní

Termín:
10. 8. – 13. 8. 2017

Cena:

7 190 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce 
• 3 noclehy se snídaní v hotelu *** v oblasti

Hamburku. 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupné do objektů cca 50 EUR

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč 
• plavba lodí přístavem v Hamburku 490 Kč 
• příplatek za polopenzi 1 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

rezervujte na:
www.cedok.cz/11455

Severní moře Baltské moře
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NĚMECKO

| To nejlepší z Bavorska s výletem k Bodamskému jezeru | 4 dny 2016

Trasa 1: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový
Jičín, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava
(dálnice), Praha, Beroun (dálnice), Plzeň 
Trasa 2: Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový
Jičín, Olomouc, Litomyšl, Pardubice, Hradec
Králové, Poděbrady, Praha, Beroun (dálnice),
Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách
z Prahy k návštěvě Norimberku, historického
města perníku a hraček, které je nezapomenu-
telně zapsáno i do naší historie – mimo jiné odtud
začínaly korunovační jízdy a to i českých králů do
Říma. Možnost návštěvy hradu Kaiserburg, neza-
pomenutelného trhového náměstí s Mariánským
kostelem a gotickou kašnou Schöner Brunnen,
muzea hraček či jiné z nepřeberného množství
zdejších památek. Pokračujeme k návštěvě sta-
rého říšského města Ulm, rodného města
Alberta Einsteina, kde budeme obdivovat nád-
herně malované fasády, stupňovité štíty radnice
i její zajímavý orloj. Zdejší mohutný minstr se 161
metrů vysokou kostelní věží dělá tuto věž nejjvyšší
na světě. V odpoledních hodinách odjezd do
místa ubytování v okolí Schwangau. Nocleh. 
2. den: Po snídani se vydáme k Bodam skému
jezeru, po švýcarské straně jezera na ostrov
Mainau – známý jako „ostrov  květin“, který patří
rodu Bernadottů.  Ty nejkrásnější se nachází
v parku obklopujícím barokní zámek z 18. století.
Dále navštívíme Kostnici, která je historicky úzce
spjata s naší zemí. Zde jistě nevynecháme Husův
dům a budeme též obdivovat monumentální

Kupecký dům, kde zasedalo konkláve. V Kostnici
byl Jan Hus za své učení odsouzen a v monumen-
tálním chrámu je místo, kde stál, dodnes onačeno
kamenem. Zastavíme též u Husova kamene na
místě, kde byl upálen. Při zpáteční cestě navští-
víme slavné město Lindau na Bodamském jezeře
plné zajímavých historických staveb, jehož přístav
střeží  šestimetrová socha lva. Ve večerních hodi-
nách návrat na  ubytování do Schwangau. Nocleh. 
3. den: Po snídani navštívíme zámek
 Hohenschwangau, poslední rodové sídlo vladař-
ského rodu Wittelbachů a poté nejznámější a nej-
krásnější německý pohádkový zámek
Neu schwan stein, který nám připomene roman-
tický historismus a kouzlo wagnerových oper. Dále
zavítáme do malebného historického městečka
Füssen, kterému dominuje dodnes obývaný hrad.
Inviduální volno. Možnost koupání či projížďky lodí
po vodní nádrži Forggensee či možnost individu-
ální návštěvy lázní Kristall Therme ve Schwangau
s blahodárnou slanou vodou a nádherným výhle-
dem na zámek Neuschwanstein. Nocleh. 
4. den: Po snídani odjedeme do bavorské me-
tropole Mnichov známé nejen historickou
Hofbrauerei, zámkem a jeho klenotnicí, ale i nád-
hernou pěší zónou a pověstným orlojem na Nové
radnici. Dále pokračujeme do Regensburgu,
jedné z nejvýznamnějších metropolí středověku
se známými historickými výškovými domy, kamen-
ným mostem z 12. století, zachovalou bránou
římského tábora Porta Praetoria, nádhernou ka-
tedrálou, sněmovním sálem Říšských sněmů
i mnoha jinými památkami. Ve večerních hodi-
nách návrat do ČR.

Norimberk | Ulm | Bodamské jezero | ostrov Mainau | Kostnice | Lindau
Neuschwanstein | Hohenschwangau | Füssen | Mnichov | Regensburg

Termíny: Trasa:
6. 7. – 9.   7. 2017 trasa 1

17. 8. – 20.   8. 2017 trasa 2
28. 9. – 1. 10. 2017 trasa 1

Cena:

Dospělý na lůžku: 6 290 Kč
Dítě do 12 let na přist.: 3 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce 
• 3 noclehy se snídaní v okolí Schwangau

v hotelu **

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy cca 45 EUR

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7072
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NĚMECKO

Trasa 1: Most, Louny, Slaný, Kladno, Praha,
Beroun (dálnice), Rokycany, Plzeň   
Trasa 2: Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady,
Praha, Beroun (dálnice), Rokycany, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V  časných ranních hodinách odjezd
z  Prahy do Německa k  návštěvě bavorského
zámku Linderhof, který leží v nádherném parku
a patří do trojice nejznámějších zámků bavor-
ského krále Ludvíka II. Zároveň budeme obdivo-
vat malé stavby v parku, spolu s umělou
krápníkovou jeskyní. Dále pokračujeme do měs-
tečka Oberammergau v údolí řeky Ammer, které
je proslaveno svými pašijovými hrami a domy, na
kterých nás zaujmou fresky s různými vyobraze-
ními - náboženskými i pohádkovými. Krátké zasta-
vení v klášteře Ettal, který byl založen ve
14.století a po staletí byl centrem vzdělání, je kde
stále gymnázium pro chlapce i dívky. Možnost za-
koupení některých klášterních výrobků - pivo, li-
kéry, drobné upomínkové předměty. Odjezd na
ubytování v okolí Schwangau. 
2. den: Po snídani navštívíme zámek
Hohenschwangau, poslední rodové sídlo
 vladařského rodu Wittelbachů a poté nejznámější
a nejkrásnější německý pohádkový zámek
Neuschwanstein, který nám připomene romantický

historismus a kouzlo wagnerových oper. Dále
možnost návštěvy působivé expozice v Muzeu
bavorských králů či procházky kolem jezera
Alpsee. V odpoledních hodinách přejedeme do
malebného historického městečka Füssen, kte-
rému dominuje dodnes obývaný hrad. Individuální
volno. Možnost koupání či  projížďky lodí po vodní
nádrži Forggensee či možnost individuální ná-
vštěvy lázní Kristall Therme ve Schwangau s bla-
hodárnou slanou vodou a nádherným výhledem
na zámek Neuschwanstein.  Nocleh. 
3. den: Po snídani odjedeme směrem k  jezeru
Chiemsee. Po příjezdu do Prienu am Chiemsee,
budeme dále pokračovat lodí (za poplatek) po je-
zeře na ostrov Herreninsel, kde navštívíme další
královský zámek Ludvíka II. Tento zámek je věrnou
kopií zámku Ludvíka XIV. ve Versailles, v mnohém
však svůj vzor předčil. Zde zároveň navštívíme mu-
zeum Ludvíka II. a můžeme se zastavit ve Starém
zámku, kde Ludvík II. při stavbě Nového zámku byd-
lel. Odtud pojedeme lodí na další ostrov v Chiemsee
- Fraueninsel. Na tomto ostrově se projdeme, bu-
deme vnímat klid a pohodu ostrova, zároveň nav-
štívíme kostel z 15. století. Je zde také ženský klášter,
kde budeme mít možnost zakoupení některých vý-
robků z hospodářské činnosti kláštera. Návrat lodí
do přístavu a odjezd směrem do ČR. Příjezd do
Prahy v pozdních večerních hodinách. 

| Nejkrásnější zámky Bavorska | 3 dny

Termíny:
6. 5. – 8. 5. 2017 (Trasa 1)

19. 5. – 21. 5. 2017 (Trasa 2)
25. 8. – 27. 8. 2017 (Trasa 1)
15. 9. – 17. 9. 2017 (Trasa 1)

Cena:

Dospělý na lůžku: 4 290 Kč
Dítě do 12 let na přist.: 2 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 2 noclehy v hotelu ** se snídaní
• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy cca 48 EUR

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7073
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| Berchtesgadenské Alpy s návštěvou Mnichova | 3 dny

Trasa 1: Mladá Boleslav, Praha, Beroun** (dál-
nice), Plzeň**
Trasa 2: Opava, Ostrava, Nový Jičín, Olomouc,
Litomyšl, Pardubice, Hradec Králové, Praha,
Dubenec*, Písek*, Strakonice*

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy do
Pasova - města na soutoku tří řek. Během pro-
hlídky jistě nevynecháme malebná náměstí, vy-
soké věže, klikaté uličky, návštěvu dómu sv.
Štěpána, kde jsou umístěny asi největší varhany
na světě. Fakultativně plavba k soutoku Dunaje,
Ilzu a  Innu s  nádherným pohledem na město.
Odjezd na ubytování. Při dobrých časových mož-
nostech individuální návštěva bazénu či sauny
v Inzellu (zdarma v rámci Inzell Card). Fakultativně
večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme do Berchtesgadenu,

kde navštívíme pověstné Hitlerovo Orlí hnízdo
s  chmurnou historií, ale úžasným výhledem na
okolní horské scenérie. Dále budeme pokračovat na
prohlídku slavného solného dolu. V odpoledních
hodinách přejedeme k jezeru Königssee, které se
rozlévá při úpatí nejvyšší hory Berchtesgadenských
Alp a druhé nejvyšší hory Německa - Watzmann
2 713 m n. m. Možnost procházky kolem  jezera či
projížďky lodí ke kapli St. Bartholomä.  Návrat do
Inzellu. Fakultativně večeře. Nocleh. 
3. den: Po snídani pojedeme do Ruhpoldingu, kde
společně vyjedeme lanovkou (zdarma v rámci Inzell
Card) na vrchol Rauschberg, kde se rozloučíme nád-
herným výhledem na Chiemgauské a  Berchtes -
gadenské Alpy a  dále budeme pokračovat do
bavorské metropole Mnichova známé nejen histo-
rickou Hofbrauerei, ale i nádhernou pěší zónou a po-
věstným orlojem na Nové radnici. Individuální volno.
V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

Pasov | Inzell | Berchtesgaden | Königssee | Ruhpolding | Mnichov 

Termíny: Trasa:
19. 5. – 21. 5. 2017 trasa 1
8. 9. – 10. 9. 2017 trasa 2

Cena v penzionu *** 4 490 Kč
Cena v hotelu *** 4 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce
• 2 noclehy se snídaní v  penzionu/hotelu

*** v Inzellu.
• Inzell - Ruhpolding Card  
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupné do objektů cca 60 EUR 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč 
• příplatek za polopenzi  690 Kč 
• plavba k soutoku tří řek v Pasově  250 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Na trase * možno jen přistupovat, ** možno
jen vystupovat.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7074
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NĚMECKO

Trasa 1: Praha (Florenc), Beroun
(dálnice), Plzeň 
Trasa 2: Mladá Boleslav 

PROGRAM ZÁJEZDU:
V časných ranních hodinách (cca v
5.00) odjezd do Legolandu, kde na-
jdete atrakce pro malé i velké, od
horských drah, parního vláčku či
vodní skluzavky. Park je rozdělen na
Miniland, Lego City, Lego X-Treme,
Město rytířů, dobrodružství a pirátů.
V areálu je též velký LEGO obchod.
Ve večerních hodinách návrat do ČR.
Příjezd do Prahy do půlnoci. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/7077

| Legoland | 1 den | Zábavní park Belantis | 1 den

Termíny:
13. 5., 24. 6., 5. 7. 2017 (Trasa 1) 
4. 6., 28. 9. 2017 (Trasa 2)

Cena:

1 690 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce
• vstupné do zábavního parku  
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Trasa: Praha, Slaný, Louny, Most,
Teplice 

PROGRAM ZÁJEZDU:
V časných ranních hodinách odjezd
do zábavního parku Belantis
v Lipsku, kde najdete horské dráhy,
vodní skluzavky, šlapadla pro děti či
indiánskou kánoj, s kterou poplujete
„belantisovým“ Pacifikem.  V podve-
černích hodinách odjezd do ČR.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7081

Termíny:
pro skupiny na vyžádání 

Cena:

1 490 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce
• vstupné do zábavního parku

Belantis 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Trasa: Praha, Beroun (dálnice), Plzeň  (další místa
na vyžádání)

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd do bavorské
metropole  Mnichova. Po ubytování v hotelu se
zastavíme v BMW Welt, kde shlédneme v moder-
ních prostorách nejnovější modely této automo-
bilky.  Dále pokračujeme do centra, kde
absolvujeme krátkou  prohlídku města s nád-
hernou pěší zónou kolem Marienplatz s pověst-
ným orlojem na Nové radnici. Individuální volno,
možnost návštěvy světově prosnulých pivních
slavností Oktoberfest. Je zde možno v nenapo-
dobitelné atmosféře popít z tradičního tupláku
piva slavných němec kých značek i pojíst typické
speciality zdejší kuchyně, jakými jsou například
pečená vepřová kolena či nejrůznější uzenářské
 speciality. Na své si jistě přijdou také milovníci nej-
různějších pouťových atrakcí vč. obří horské
dráhy. V pozdně večer ních hodinách odjezd na
ubytování. Nocleh v oblasti Mnichova.   
2. den: Po snídani odjezd do Ingolstadtu, města
známého především automobilkou Audi.
Prohlídka poutavé expozice v místním muzeu od
historie až po současnost. Při zpáteční cestě se
zastavíme v  outletovém centru Chic Outlet
Ingolstadt Village, kde více než 110 butiků na-
bízí světové značky oděvů či bot za výhodné ceny.
Návrat do Prahy v podvečerních hodinách. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/7079

| Podzimní Bavorsko v době Oktoberfestu | 2 dny

Termíny:
pro skupiny na vyžádání

Cena:

3 290 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce 
• 1  nocleh se snídaní v oblasti  Mnichova

v hotelu ***

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupné do objektů  cca 25 EUR 
• konzumaci na slavnostech cca 70 EUR 
Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 890 Kč  
• rezervace stanu – více u prodejce 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

800 112 112 ℡122

Zdroj: Leipzig Tourismus 
und Marketing

Oktoberfest



NĚMECKO

Trasa: Praha, Beroun (dálnice), Plzeň  (další místa
na vyžádání)

PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd v časných ranních hodinách do
Norimberka, říšského města, které si zachovalo
kouzlo středověku. V jeho uličkách najdete stopy
Karla IV. i jeho synů. Procházkou mezi hrázděnými
domy, kolem Krásné kašny navštívíte památky
jako kostel Panny Marie s orlojem, Sv. Sebalda
s unikátním náhrobkem či kostel Sv. Vavřince
s vzácným Pozdravem andělů, budovu radnice,
dům Albrechta Dürrera či císařský hrad a mnoho
dalších nebo možnost návštěvy zábavního
parku Playmobil v blízkosti Norimberku. Park je
určen predevším pro menší děti. Jsou zde atrakce
dle hracích setů Playmobil - Piráti, Rytíři, Statek
atd. Naleznete tu i pískoviště, dinopark, lanové
centrum či vodní plochy s pirátskou lodí a herny
se stavebnicí Playmobil. V podvečerních hodinách
společný odjezd do ČR.

rezervujte na:
www.cedok.cz/11906 

| Norimberk a zábavní park Playmobil | 1 den

Termín:
22. 7. 2017

Cena:

740 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• případné vstupy v Norimberku a vstupenku

do Playmobilu cca. 11 EUR

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Doprava je organizována společným autoka-
rem s trasou Praha – Norimberk (město) 
– Playmobil a zpět.
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Trasa: Praha (N. Butovice), Kladno,
Slaný, Louny, Most, Teplice

PROGRAM ZÁJEZDU:
V  časných ranních hodinách odjezd
z Prahy do Německa, kde navštívíme
velkolepý barokní zámek Moritzburg,
který je známý z pohádky „Tři oříšky
pro Popelku“. Zámek obklopuje umělé
jezírko s přírodním parkem. Dále bu-
deme pokračovat do Drážďan, kde
jistě nevynecháme nádhernou stavbu
Zwingeru, známou galerii, pověstnou
Semperovu operu, krásnou pobřežní
promenádu či nově postavený
Frauenkirche. Individuální volno, mož-
nost nákupů. Návrat do Prahy ve ve-
černích hodinách. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/7070

Trasa: Praha, Mladá Boleslav, Liberec 

PROGRAM ZÁJEZDU:
V časných ranních hodinách odjezd
z Prahy do Horní Lužice,  kde navští-
víme  Žitavu. Za pozornost stojí
Marktplatz s impozantní radnicí,
sed mipatrový Salzhaus z roku 1511
či barokní studna. Pěkný výhled se
vám naskytne po výstupu 266

schodů na věž Johannisturm.
Individuální volno, možnost nákupů.
V poledních hodinách odjedeme úz-
korozchodným parním vláčkem
k návštěvě velkolepé zříceniny
hradu a kláštera Oybin. Klášter
Celestýnů dal ve 14. stol. postavit
Karel IV. Nenáročný výstup skalním
masívem Vás odmění nezapomenu-
telnými pohledy na Žitavské hory.
Návrat do ČR večerních hodinách.

|Drážďany a zámek Moritzburg| 1 den | Žitava a středověký Oybin | 1 den

Termíny:
8. 5., 24. 6., 28. 9. 2017

Cena:

440 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy cca 15 EUR

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Termíny:
pro skupiny 
17. 6., 26. 8., 28. 9. 2017 

Cena:

690 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, jízdné vla-
kem, průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy cca. 10 EUR

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

rezervujte na:
www.cedok.cz/13389



RAKOUSKO
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Trasa 1: Plzeň, Rokycany, Beroun (dálnice), Praha,
Humpolec (dálnice), Jihlava (dálnice), Brno, Mikulov
Trasa 2: Chomutov, Most, Louny, Slaný, Praha,
Humpolec (dálnice), Jihlava (dálnice)

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách do
rakouské metropole Vídně. Po příjezdu následuje
krátký informativní okruh po známém Ringu,
z něhož spatříme řadu zajímavých památek.
Následuje individuální program, který můžete vě-
novat nákupům v kombinaci s návštěvou pamá-
tek v centru města, mezi kterými by rozhodně
neměl chybět dóm. sv. Štěpána či reprezentační
komnaty Hofburgu. V další části dne můžete
navštívit třeba zámek Schönbrunn. Večer nocleh
v hotelu ve Vídni. Možnost individuálního pro-
gramu v noční Vídni.
2. den: Snídaně. Pokračování individuální pro-
hlídky města. Doporučujeme například zajít
k Obřímu kolu do proslulého zábavního parku
Prater nebo zajet k břehům Dunaje, případně
navštívit svéráznou architekturu domu malíře
Hunderwassera nebo zámek Belvedere. Na
oběd můžete zajít do restaurace Zum Figlmüller
a hlad ukojit největším řízkem na světě, jako
moučník  doporučujeme Sacherův dort v kavárně
 stejnojmenného hotelu. Pozdě odpoledne odjezd
zpět do ČR.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7415

| Víkendy ve Vídni | 2 dny 2016

Termíny: Trasa: Cena:
10. – 11. 6. 2017 trasa 1 2 590 Kč
26. – 27. 8. 2017 trasa 2 2 490 Kč

Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 1 nocleh v hotelu **/*** se snídaní
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památek, ostatní stravování

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.
Je nutné počítat s částkou na dopravu MHD
ve Vídni.

Foto: Österreich Werbung/Diejun

Foto Ö sterreich Werbung Wiesenhofer

Hotel: Cena:
Hotel Lenas Donau *** od    990 Kč
Hotel Post *** od 1 690 Kč

Vídeň
Hlavní město Rakouska a bývalé sídlo habsburské
monarchie rozkládající se na obou stranách
Dunaje. Historické centrum obepíná okružní Ring,
který je vybudován na místě starých hradeb. Zde
je soustředěna většina památek s výjimkou zámku
Schönbrunn a Belveder, což je jeden z nejkrásněj-
ších zámeckých komplexů Evropy. Turisticky je
Vídeň velmi vděčná, o čemž svědčí její přední místo
v žebříčku nejnavštěvovanějších evropských měst.
Každému návštěvníkovi dokáže nabídnout nepře-
bernou škálu zajímavostí, počínaje historickými
památkami a světově proslulými muzejními sbír-
kami a konče zábavným parkem v Pratru či nákupy
na tradičním Naschmarktu. Na své si přijdou
i  milovníci rakouské kuchyně, kteří si mohou
pochutnat například na pravém Vídeňském řízku
v některé z nesčetných restaurací nebo si dát
Sachrův dort se šlehačkou a Vídeňskou kávou
v jedné z historických kaváren.

Hotel Lenas Donau ***

Nově renovovaný hotel se nachází v severní části
města blízko nákupního centra Donaucentrum,
budov Spojených národů a Reed Messe cca 10
min cesty metrem do centra. Pěšky lze po několika
minutách dojít k rekreační oblasti u Dunaje - Alte
Donau. Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, telefonem,
SAT TV, WI-FI (za příplatek) a vysoušečem vlasů.
Snídaně bufetovou formou. Možnost parkování
u objektu. 

Hotel Post ***

Příjemný hotel s bohatou tradicí se nachází přímo
v centru Vídně, nedaleko svatoštěpánského
chrámu. Pěšky lze pohodlně dojít na promenádu
k Dunaji či do Hofburgu. Dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, s vlastním příslušenstvím, jsou
vybaveny telefonem, rádiem, SAT TV, vysoušečem
vlasů, trezorem a PC modemem. Snídaně bufeto-
vou formou. Podzemní parkování za poplatek.

rezervujte na:
www.cedok.cz/389
www.cedok.cz/391

| Víkendy ve Vídni pro nezávislé cestovatele | 3 a více dní

Termíny:
duben–říjen 2017 

Cena zahrnuje:
• 2 a více noclehů v hotelu dle výběru s bufe-

tovou snídaní
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• dopravu, průvodce, vstupy do památek

a ostatní stravování

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Více informací o ubytovacích kapacitách
a kompletní ceník naleznete v našem katalogu
Střední Evropa 2017. 

K pobytu zajišťujeme leteckou, autokarovou
nebo železniční dopravu po trase Praha -
Vídeň - Praha 
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Trasa 1: Plzeň, Rokycany, Beroun (dálnice), Praha
Trasa 2: Most, Louny, Slaný, Kladno, Praha
Trasa 3: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Olomouc,
Brno

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách
do Vídně - rakouské metropole. Nejdříve zaví-
táme do Schönbrunnu, známé rezidence rakous-
kých císařů, kde můžeme navštívit reprezentační
interiéry, projít se v zámeckém praku, či navštívit
zdejší známou zoologickou zahradu, kde chovají i
pandu velkou. V odpoledních hodinách odjedeme
do centra města a po úvodním autobusovém
okruhu po známém Ringu, z něhož spartříme řadu
zajímavých památek, následuje individuální pro-
hlídka. Můžete nejen navštívit památky Hofburgu,
Kunsthistorického muzea, ale i obdivovat monu-
mentální dóm sv. Štěpána, či jen prostě vychutnat
nevšední atmosféru tohoto města při šálku tra-
diční kávy Melange a nadýchaného strůdlu v ně-
které z četných kavárniček. Posedět můžete v
restauraci Zum Figelmüller nad největším řízkem
na světě. Nocleh ve Vídni.
2. den: Po snídani odjezd do Melku, kde budeme
obdivovat nejvýznamnější barokní stavbu
Rakouska - klášter, který je zmíněn i ve slavném
Ecově díle Jméno růže. Po prohlídce pokračujeme
lodí (jízdné není v ceně) romantickým údolím
Dunaje, zvaným Wachau, jehož přírodní krásy
chrání UNESCO, kolem vinic připomínajících rýnské

údolí, kde kulisy tvoří nádherné vinice s vinařskými
městečky a zříceninami hradů, k návštěvě vinař-
ského městečka Dürnstein, kterému dominuje
zřícenina stejnojmenného hradu, kde byl vězněn a
odkud prchal anglický král Richard Lví srdce.
Možnost výstupu na zříceninu hradu, odkud se
otevírá nádherný pohled na celou oblast, podle ča-
sových možností i příležitost ochutnat zdejší pro-
slavená vína. Na závěr se zastavíme v historickém
městečku Krems s překrásnou pěší zónou. V pod-
večerních hodinách odjezd zpět do ČR.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7416

Vídeň | Melk | Dürnstein | údolí Wachau | Krems

| Romantické údolí Wachau s plavbou po Dunaji a návštěvou Vídně | 2 dny

Termíny: Trasa:
20. 5. – 21. 5. 2017 trasa 3
5. 7. – 6. 7. 2017 trasa 1
9. 9. – 10. 9. 2017 trasa 2

Cena:

2 690 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem 
• 1 nocleh v hotelu *** se snídaní 
• služby průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památek cca 55 EUR, ostatní stra-

vování

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. 

Trasa: Praha (Roztyly), Tábor, České Budějovice

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd do
štýrského poutního místa Mariazell. Městečku
dominuje bazilika s milostivým oltářem Panny
Marie a mariazellskou Madonou s dítětem. V měs-
tečku můžete navštívit také regionální muzeum či
výrobnu tradičních perníčků.  V odpoledních hodi-
nách odjezd nostalgickým úzkorozchodným vláč-
kem  do St. Pöltenu (jízdné není v ceně, cca 17
EUR). Cesta skýtá mnoho kouzelných pohledů  na
okolní horskou krajinu.  Celková délka celé tratě je
84 km během níž projedeme 21 tunelů a 19 via-
duktů. Dále přejezd  do historického  městečka
Krems s překrásnou pěší zónou. Ubytování.
Nocleh.
2. den: Snídaně, po které se ještě krátce zdržíme
v Kremsu, městě hořčice a slavné meruňkové pá-
lenky Balloni. Pokračujeme odtud k návštěvě vi-
nařského městečka Dürnstein, kterému
dominuje zřícenina stejnojmenného hradu, kde
byl vězněn a odkud prchl anglický král Richard Lví
srdce.  Možnost výstupu na zříceninu hradu,
odkud se otevírá nádherný pohled na celou ob-
last, podle časových možností i příležitost ochut-
nat zdejší  proslavená vína. Po prohlídce
pokračujeme lodí  (jízdné není v ceně, cca 24 EUR)
romantickým údolím Dunaje, zvaným Wachau,
jehož přírodní krásy chrání UNESCO, kolem vinic
 připomínajících rýnské údolí, kde kulisy tvoří nád-

herné vinice s vinařskými městečky a zříceninami
hradů do Melku, kde budeme obdivovat nejvý-
znamnější barokní stavbu Rakouska - klášter, který
je zmíněn i ve slavném Ecově díle Jméno růže.
V podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/11838 

Melk | Dürnstein | Krems | Mariazell

| Romantické údolí Wachau s výletem do Mariazell | 2 dny

Termín:
17. 6. – 18. 6. 2017

Cena:

2 940 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem 
• 1 nocleh v hotelu *** se snídaní v Kremsu 
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památek, jízdné (cca 55 EUR)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 890 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob. Vyhrazujeme si právo na
změnu programových bodů pokud dojde ke
změně jízdních řádů nebo dalších neovlivni-
telných skutečností.
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Foto: Österreich Werbung/Homberger

Údolí Wachau, Dürnstein



| Za krásami Solnohradských jezer | 5 dní

Trasa 1: Chomutov, Louny, Slaný, Kladno, Praha,
Dubenec, Písek, České Budějovice 
Trasa 2: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Hranice,
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov
Trasa 3: Pardubice, Hradec Králové, Kutná Hora,
Poděbrady, Praha, Tábor, České Budějovice

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Příjezd
do Lince, metropole na Dunaji. Možnost výjezdu
nejstrmější adhezivní drahou na Pöstlingberg,
dominantu širokého okolí s nádherným poutním
kostelem. Individuální prohlídka. Dále pokraču-
jeme do Gmundenu, romantického městečka le-
žícího na Traunském jezeře, známém nejen
kameninou, ale i romantickým vodním zámkem
Orth. V Traunkirchenu navštívíme bývalý kláš-
terní kostel s kazatelnou v podobě rybářského
člunu a pokračujeme do oblasti jezera
Attersee k ubytování. Večeře, nocleh. 
2. den: Po snídani dojedeme do  Salcburku,
jedno z nejkrásnějších měst evropského středo-
věku, které ve své okázalosti soupeřilo mnohdy
i s Vídní. Dvouhodinový pěší okruh s místním prů-
vodcem. Volno k další individuální prohlídce. V od-
poledních hodinách pokračujeme do St. Gilgen,

romantického městečka na jezeře  Svatého
Wolfganga. Individuální prohlídka, možnost kou-
pání - či výjezdu lanovkou na  Zwölferhorn.
Návrat do místa ubytování, večeře, nocleh. 
3. den: Po snídani dojedeme do  St. Wolfgang,
městečka na stejnojmenném jezeře. Možnost vý-
jezdu jednou z posledních parních zubaček na nej-
krásnější vyhlídku Solnohradska, horu Schafberg.
V odpoledních hodinách navštívíme Bad Ischl, ro-
mantické lázeňské městečko, které bývalo letním
sídlem císařského dvora. Možnost návštěvy Císařské
vily. Návrat do místa ubytování. Večeře, nocleh. 
4. den: Po snídani navštívíme Hallstatt, roman-
tické město na stejnojmenném jezeře se známým
solným dolem, (možnost návštěvy této jedinečné
atrakce, s jízdou po staré důlní skluzavce).
Pokračujeme do Obertraun, možnost výjezdu la-
novkou na úbočí Dachsteinu. Dále se v případě do-
statku času zastavíme v Bad Ausee a Grundlsee.
Návrat do místa ubytování, večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd do Gosau. Možnost vý-
jezdu lanovkou na Gosaukamm, jednu z nejkrás-
nějších vyhlídek na oblast Dachsteinu. Možnost
rekreace nebo nenáročné turistiky u jezera. V od-
poledních hodinách odjezd zpět do ČR, návrat
v pozdních večerních hodinách.

Linec | Gmunden | Salcburk | St. Gilgen | St. Wolfgang | Hallstatt | Bad Ischl
Bad Aussee | Gosau | Dachstein 
Jezera v programu: Attersee, Traunsee, Wolfgangsee, Hallstättersee,
Grundlsee, Gosausee

Termíny: Trasa:
8. 6. – 12. 6. 2017 tasa 1

20. 7. – 24. 7. 2017 trasa 2
17. 8. – 21. 8. 2017 trasa 3

Cena:

8 190 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu *** s polopenzí
• služby průvodce
• pěší prohlídku Salcburku s odborným

 průvodcem
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy a lanovky cca 130 EUR

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj  1 690 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7419
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RAKOUSKO

Trasa 1: Louny, Slaný, Kladno, Praha, Dubenec,
Písek, České Budějovice
Trasa 2: Mladá Boleslav, Praha, Tábor, České
Budějovice 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR
přes Dolní Dvořiště a kolem Mondsee a Salzburgu
dojedeme do Halleinu, možnost návštěvy sol-
ného dolu, který dal základ bohatství Salzburgu.
Přes Bischoffshofen, kde následuje krátká za-
stávka k individuální prohlídce městečka, v jehož
kostele je známý Rupretikreuz pocházející
z  8.století, dojedeme do oblasti Zell am See.
Ubytování, večeře a nocleh.
2. den: Snídaně. Přes Pass Thurn dojedeme do
olympijského města Kitzbühelu, možnost výjezdu
lanovkou na blízké vrcholy. Pokračujeme k nejvyš-
ším vodopádům Evropy - Krimmelským vodo-
pádům. Možnost výstupu na vyhlídky u vodopádu
(vstupné cca 2 EUR není v ceně zájezdu). Cestou
zpět do Zell am See možnost použít úzkorozchod-
nou železnici. Návrat do místa ubytování ve večer-
ních hodinách. Individuální volno. Večeře a nocleh.

3. den: Po snídani pojedeme přes Bruck an der
Glocknerstrasse dojedeme pod nejvyšší průjezdný
průsmyk v  Evropě Grossglockner. Projedeme
průsmykem po vysokohorské vyhlídkové silnici se
zastávkami na Hochtor a Franz Josefs Hoehe,
odkud se otevírají nádherné pohledy na nejvyšší
horu Rakouska Grossglockner a ledovec
Pastersee. Pokračujeme do Heiligenblut k ná-
vštěvě poutního kostela v  němž je nejkrásnější
 vyřezávaný oltář Korutan a hrobka Sv. Brikcia. Dále
se zastavíme ve městečku Lienz a cestou zpět do
místa ubytování projedeme známou
Felbertauernstrasse. Večeře a nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme do Werfenu.
Možnost návštěvy největší ledové jeskyně Evropy
Riesenwelt, která se skalním masivem Vysokých
Taurů táhne až do vzdálenosti 42 km. Po návštěvě
této jedinečné přírodní krásy pokračujeme po
dálnici kolem Salzburgu a Mondsee zpět do ČR.
Návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách
(trasa z Moravy v časných ranních hodinách ná-
sledujícího dne).

| Nejkrásnější motivy rakouských Alp | 4 dny

Termíny: Trasa:
27. 7. – 30. 7. 2017 trasa 2
17. 8. – 20. 8. 2017 trasa 1

Cena:

6 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelu *** s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy a jízdné cca 90 EUR

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9047

Dunaj
Dunaj ČESKO
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Vídeň

Hallein
Bischoffshofen

Krimml

Zell am See

Heiligenblut

Grossglockner

Kitzbühel
Werfen
Salzburg

Hallein | Bischoffshofen | Kitzbühel | Krimmelské vodopády | Zell am See
Grossglockner | Lienz | Werfen

Heiligenblut Ledová jeskyně u Werfenu

Foto: Österreich Werbung/Eisriesenwelt

Foto: Österreich Werbung/Herzberger

Zell am See

Krimmelské vodopády



| To nejlepší z pomezí čtyř zemí s návštěvou Zugspitze | 5 dní 2016

Trasa 1: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek Místek,
Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov,
Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Písek*, České
Budějovice*
Trasa 2: Ostrava, Opava, Nový Jičín, Olomouc,
Hradec Králové, Pardubice, Kutná Hora,
Poděbrady, Praha, Tábor*, České Budějovice*

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách do
Rakouska se zastávkou na odpočívadle nad jeze-
rem Mondsee a kolem Salzburgu dorazíme do
Jenbachu. Nejstarší parní ozubnicovou železnicí
na světě vyjedeme k jednomu z nejkrásnějších ty-
rolských jezer Achensee (jízdné cca 23 EUR není
v ceně zájezdu). Následuje zastávka ve Wattens,
kde se nachází křišťálový svět hudby vůní a barev
firmy Swarowski (vstupné cca 17 EUR není v ceně
zájezdu), odkud pokračujeme dále do místa ubyto-
vání v okolí Landecku, ubytování, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme proti proudu řeky Inn
do nejkrásnějšího údolí východního Švýcarska
Engadinu. Pokračujeme k  návště vě vysokohor-
ského střediska zimních sportů a olympijského
města Svatého Mořice. Po individuální prohlídce
města pokračujeme vysokohorskou silnicí k prů-
smyku Bernina, pod nímž vyjedeme lanovkou na
vyhlídku Diavolezza. Adhezivní Rétskou drahou
(jízdné cca 20 CHF není v ceně) pokračujeme kolem
Berninské hospice a dále průsmykem Bernina
odkud sérií nádherných serpentin a spirálových tu-
nelů a přes jediný kruhový viadukt v Evropě klesá
vlak skoro o 2000 m do Campocologno na hrani-
cích s Itálií, kde čeká autobus. Návrat do místa uby-
tování přes vrchol Berninského průsmyku a údolím
Engadin. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani projedeme kolem Innsbrucku
přes Brennerský průsmyk, s krátkou zastávkou

v Brixenu, kde byl v nuceném exilu K. H. Borovský
a odtud pokračujeme do metropole jižního
Tyrolska, Bolzana, individuální prohlídka. Dále se
zastavíme v romantickém lázeňském městečku
Merano, individuální prohlídka. Zpět do místa
ubytování dojedeme kouzelnou krajinou Horní
Adiže a přes drsný Reschenpass. Večeře, nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme přes Fernpass
k Eibsee, odkud vyjedeme lanovkou na nejvyšší
vrchol Německa Zugspitze (jízdné není v ceně).
Pokračujeme k  návštěvě Garmisch-
Partenkirchenu, kde se zastavíme poblíž olym-
pijské haly a projdeme si pěší zónu, kde se
nachází stará lékárna a Neue Martinskirche.
Pokračujeme k návštěvě olympijského areálu se
skokanskými můstky. Asi kilometr pohodlné
chůze odtud se nachází soutěska
Partnachklamm, kterou během historie vytva-
rovaly divoké vody. Přes Mittenwald dojedeme do
tyrolské metropole Innsbrucku. Individuální pro-
hlídka olympijského města s pověstnou Zlatou
stříškou, Bronzovým průvodem velmožů
u hrobky císaře Maxmiliána, Šlehačkovým
domem i chrámem sv. Jakuba, kde je na oltáři
obraz Madony od Cranacha st. Návrat do
místa ubytování, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani vyjedeme slavnou silnicí na
Arlberský průsmyk. Přes Flexenpass a město
Zürs, které se po zimní sezóně stává městem
duchů dojedeme do střediska zimních sportů
Lech. Výjezd lanovkou na Schlegelkopf, odkud
se otevírají nádherné pohledy na celou oblast.
Pokračujeme údolím řeky Lech, kde se nacházejí
nejkrásnější malované domy Rakouska
a přes Reutte a kolem Garmisch-Partenkirchenu
a Mnichova se vracíme zpět do ČR. Příjezd v po-
zdních večerních hodinách (trasy z Moravy v čas-
ných ranních hodinách následujícího dne).

Jenbach | Achensee | Wattens | Landeck | Engadin | Svatý Mořic | Diavolezza
Campocologno | Brixen | Bolzano | Merano | Reschenpass | Fernpass | Zugspitze
Garmisch-Partenkirchen | Innsbruck | Flexenpass | Lech | Schlegelkopf

Termíny: Trasa:
5. 7. – 9. 7. 2017 trasa 2
9. 8. – 13. 8. 2017 trasa 1

13. 9. – 17. 9. 2017 trasa 2

Cena:

9 890 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu *** s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy, jízdenky a lanovky cca 80 EUR a cca

50 CHF 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.
Na trase * možno jen přistupovat.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9045

Dunaj
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Brixen

Sv. Mořic

Achensee
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800 112 112 ℡128
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Trasa: Praha, Tábor, České Budějovice

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Noční odjezd z Prahy přes Tábor a České
Budějovice do Rakouska a dále kolem Linze,
Salzburgu a německého Rosenheimu do
Jenbachu, odkud nás nejstarší parní zubačka na
světě (jízdné není v ceně zájezdu) dopraví k nej-
krásnějšímu jezeru Tyrolska Achensee, kde pod-
nikneme, při dobrých časových možnostech,
okružní cca 1,15 hod dlouhou jízdu motorovou
lodí po nejvýznamnějších místech této lokality
(jízdné není v ceně). Po návratu do přístavu po-
kračujeme autobusem do tyrolské metropole
Innsbrucku, kde se nejdříve zastavíme
v Olympijském areálu u skokanských můstků
(vstupné na můstky není v ceně zájezdu) a dále
pokračujeme do městského centra, kde jistě ne-
vynecháme možnost návštěvy pěší zóny se zná-
mou Zlatou stříškou, která je symbolem tohoto
města, františkánským kostelem s hrobkou císaře
Maxmiliána, kolem níž stojí průvod významných
evropských vladařů, či chrámu sv.Jakuba s nád-
hernými freskami a oltářním obrazem Madony od
Cranacha st. V podvečerních hodinách odjezd do
místa ubytování. Nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme přes Seefeld do
Německa do Garmisch-Partenkirchenu, odkud,

při dobrých časových možnostech, pojedeme
ozubnicovou železnicí na nejvyšší vrchol Německa
Zugspitze (jízdné není v ceně). Zpět pojedeme la-
novkou a autobusem se vracíme k návštěvě samot-
ného Garmisch-Partenkirchenu, kde se zastavíme
poblíž olympijské haly a projdeme si pěší zónu, kde
se nachází stará lékárna a Neue Martinskirche.
Pokračujeme k návštěvě olympijského areálu se
skokanskými můstky a poté po asi kilometru poho-
dlné chůze odtud dojdeme k soutěsce
Partnachklamm, kterou během historie vytvarovaly
divoké vody. Návrat do místa ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do Salcburku,
kdysi považovaného za nejkrásnější město
Evropy, nejprve podnikneme orientační pro-
cházku s průvodcem, při níž uvidíme zahrady
Mirabell, dům rodiny Mozartů, Getreidegasse
s rodným domem W. A. Mozarta, salzburský
dóm či hřbitov Sv. Petra se známými katakom-
bami. Následující volno lze využít například k ná-
vštěvě pevnosti Hohensalzburg či posezení
v některé z četných kaváren nad šálkem voňavé
Melange a kouskem některého z typických moč-
níků. Jistě též nevynecháme možnost koupě sku-
tečně pravých Mozartkugeln, které podle staré
receptury vyrábí několik zdejších cukrářů. V od-
poledních hodinách odjezd zpět do ČR, příjezd do
Prahy cca ve 22.00-23.00 hod.

| To nejlepší z Tyrolska s návštěvou Salcburku a Zugspitze | 3 dny

Termíny:
25. 8. – 27. 8. 2017
15. 9. – 17. 9. 2017

Cena:

4 390 Kč
Cena zahrnuje:
• 2 noclehy se snídaní v hotelu *** v oblasti

Innsbrucku
• dopravu autokarem, průvodce
• zák. pojištění dle zák. č. 159/1999Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy, jízdné zubačkou a plavbu lodí 

(cca 90 EUR)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci je 35
osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9047

Dunaj
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| Za krásami Tyrolska a Vorarlberska | 5 dní 2016

Trasa 1: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek Místek,
Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov,
Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Písek, České
Budějovice
Trasa 2: Ostrava, Opava, Nový Jičín, Olomouc,
Hradec Králové, Pardubice, Kutná Hora,
Poděbrady, Praha, Tábor, České Budějovice

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy do
Rakouska kolem Lince, Mondsee a Salz burgu
k návštěvě Herrenchiemsee – jednoho z nej-
krásnějších zámků Ludvíka II. Bavorského, který
leží na ostrově v jezeře Chiemsee. Dále pokraču-
jeme kolem Innsbrucku do Ischglu, malebného
horského střediska situovaného v údolí Paznaun,
na pomezí Tyrolska a Švýcarska. Ubytování v ho-
telu, večeře.
2. den: Po snídani odjezd k vysokohorské přehradě
Silvretta ležící na rozvodí mezi Innem a Rýnem.
Možnost nenáročné turistiky (přehradní jezero se
dá obejít za 2 hodiny pohodlné chůze). Dále pokra-
čujeme nádherným Montafonským údolím se za-
stávkou v malebném Bartholomäberg, nejstarším
osídleném místě údolí, kterému vévodí krásný kos-
tel s historickými varhanami a cenným vyřezáva-
ným oltářem. Na zpáteční cestě projedeme slavnou
Arlberskou silnicí postavenou za vlády Josefa II. se
zastávkou na vrcholu Arlberského průsmyku.
Návrat do hotelu, ubytování.
3. den: Snídaně a možnost relaxace v hotelu
(whirpool, sauna, fitness). Sportovně založenější

hosté jistě využijí možnosti pěších horských vý-
letů. Přímo ze střediska vede lanovka k vysoko-
horským terénům v oblasti Idalpe, kde je rovněž
řada zajímavých a nenáročných pěších výletů,
v letních měsících je též možno soustavou propo-
jených lanových drah navštívit i bezcelní švýcar-
skou zónu Samnaun. V oblasti je řada horských
chat s typickou vysokou kvalitou tyrolského po-
hostinství. Večeře, nocleh.
4. den: Po snídani Arlberským tunelem
 dojedeme k Brandnertalu, romantickému a na-
šimi turisty zatím neobjevenému údolí na tyrol-
sko-švýcarském pomezí. Vyjedeme do střediskové
obce Brand, odkud vysokohorskou vyhlídkovou
silnicí pokračujeme do výšky 1565 m n.m.
k Schattenlagalmalm a dále lanovkou do výšky
1970 m n.m. k Lünersee, nejvýše položenému
přírodnímu jezeru Rakouska, ležícímu v kouzel-
ném skalním kotli. V odpoledních hodinách po-
kračujeme do hlavního města Vorarlberska
Bregenzu, ležícímu na břehu Bodamského je-
zera. Možnost vyhlídkové jízdy lodí po jezeře.
V podvečerních hodinách návrat do místa ubyto-
vání. Večeře, ubytování.
5. den: Po snídani odjíždíme kolem Inns brucku
a Salzburgu k návštěvě Mondsee, rázovitého
městečka na stejnojmenném  solnohradském je-
zeře. Individuální prohlídka, během které je
možno navštívit poutní chrám se sedmi nádher-
nými oltáři, zajímavé muzeum v bývalém klášteře,
či vychutnat  nevšední kouzlo jezerní promenády.
Návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Chiemsee | Ischgl | Silvretta | Montafon | Samnaun | Lünersee | Bregenz
Bodamské jezero | Mondsee

Termíny: Trasa:
5. 7. – 9. 7. 2017 trasa 1

22. 8. – 26. 8. 2017 trasa 2

Cena:

9 890 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu **** se snídaní
• služby průvodce
• letní karta Silvretta Card zahrnující vybrané

místní lanovky, autobusy  a  vstupy
do bazénů a muzeí ve střediscích Ischgl-
Galtür-Kappl 

• pojištění dle zák. č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy a lanovky cca 50 EUR

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 890 Kč
• příplatek za polopenzi 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9046

Dunaj
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Termín:
6. 9. – 10. 9. 2017

Cena:

8 490 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce
• 4 noclehy se snídaní v penzionech ***

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy cca 50 EUR 

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 590 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/15070

Trasa: Louny, Slaný, Praha, Tábor, České Budějovice

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd do Rakouska ,
zastávka v  malebném městečku Mondsee, na
břehu stejnojmenného jezera. Pěší procházka
kolem jezera, které nabízí krásné výhledy na okolní
alpské velikány. Přes Tauernský a Katschberský
průsmyk dojedeme do Rennwegu, romantického
městečka při úpatí Katschberského průsmyku.
Ubytování  v Rennwegu.
2. den: Po snídani odjezd do údolí Maltatalu,
kterým nás vyhlídková alpská silnice lemovaná vo-
dopády dovede až k  přehradnímu jezeru
Kölnbreinsperre. Možnost turistiky v okolí je-
zera. V  odpoledních hodinách odjezd zpět do
Rennwegu, možnost pěší turistiky po dobře zna-
čených stezkách či výjezdu (v letních měsících)
vláčkem Tschu-Tschu-Bahn přímo pod ostré
hřebeny svírající nádherní skalní kotel. Návrat do
místa ubytování.
3. den: Po snídani se zastavíme v romantickém
Millstattu, ležícím na pobřeží stejnojmenného
malebného jezera Millstätter See. Pokračujeme
k  návštěvě vysokohorského lázeňského města
Bad Kleinkirchheim, možnost koupání a rela-
xace v bazénech s termální vodou nebo výjezdu
lanovkou na blízké vrcholy. V odpoledních hodi-
nách projedeme 35 km dlouhou vyhlídkovou vy-
sokohorskou silnicí Nockalmstrasse, z  níž je
možno vychutnat krásu národního parku

Nockberge, známého bohatstvím nádherných
přírodních zátiší. Návrat do místa ubytování.
4. den: Snídaně, cestou kolem jezera
Wörthersee se   krátce zastavíme na vyhlídce
Pyramidenkogel. Dojedeme k Minimundu, parku
na pobřeží jezera, kde je postaveno v  měřítku
1:25 150 modelů nejvýznamnějších budov, mo-
delových železnic a zajímavých objektů z celého
světa (např. Čínská zeď, Pražská radnice,
Vatikán...) Pokračujeme návštěvou korutanské
metropole Klagenfurtu, jehož náměstí dominuje
známá Dračí kašna Lindwurm. V odpoledních ho-
dinách navštívíme hrad Hochosterwitz, který
patří k  nejvýznamnějším stavebním památkám
Korutan, jejichž bezpečí střeží již přes 1000 let.
Dále pokračujeme přes Glan- a Gurktal se zastáv-
kou k  návštěvě románského chrámu v Gurku.
Zde se nalézá jedna z nejvýznamnějších staveb
evropského sakrálního stavitelství. Vedle nejstar-
šího postního plátna jestě každého zaujme i slou-
pová krypta a  nádherné fresky. Zpět do místa
ubytování se vrátíme kolem Ossiachersee s krát-
kou zastávkou u zříceniny hradu Lanskron s vý-
hledem na jezera a město Villach. Nocleh.
5. den: Po snídani projedeme nejdelšími dálnič-
ními tunely pod Vysokými Taury a zastavíme se
v Salzburgu, nejkrásnějším městě evropského
středověku. 2hodinový pěší okruh s místním prů-
vodcem. Pokračujeme do ČR. Návrat v pozdních
hodinách.

| Nejkrásnější místa Korutan | 5 dní

Dunaj
ESKO
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Hrad Hochsterwitz Mondsee

Jezero Woerthersee

Foto: Kärnten Werbung
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MAĎARSKO

Trasa: Ústí nad Labem, Teplice, Most, Louny,
Slaný, Kladno, Praha, benešov, Tábor, Písek, České
Budějovice.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd po trase z ČR do lázeňského
města Bük, večeře a nocleh v apartmánovém ho-
telu Bük.
2. den: Snídaně a večeře v app. hotelu.
Celodenní relaxace v lázních Bük Zdejší léčebné
prameny jsou doporučovány při onemoc-
nění pohybového, trávicího a oběhového
ústrojí, při zánětlivých onemocněních
kloubů a kostí, rehabilitace po ortopedic-
kých a neurologických operacích, chronické
gynekologické a urologické záněty. Léčivá
voda se používá jak k pitné kúře, tak i k in-
halacím. Teplota 14 bazénů je 24 °C až 39 °C. 
3. den: Po snídani odjezd do lázní
Kehidakustány – zdejší léčivá voda působí ide-
álně na onemocnění pohybového ústrojí, nervo-
vého systému a gynekologických potíží. Po
příjemné relaxaci v teplé termální vodě odjezd do

západní části Balatonu, krátká zastávka a přes
město Keszthely (centrum historie a kultury) ná-
vrat do Büku. Večeře a nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do blízkého  lázeňského
městečka Sárváru. Koupání v termálních lázních,
jejichž voda je velice prospěšná především na lé-
čení pohybového ústrojí, pooperační a poú-
razovou rehabilitaci. Specializují se také na
gyneko logické záněty a lupénku. Různé ba-
zény s teplotou vody od 26 °C do 36 °C. Návrat
do Büku, večeře a nocleh.
5. den: Po snídani volno ke koupání, nebo k pro-
cházce po okolí. V poledne odjezd po trase do ČR.
Příjezd v pozdních večerních hodinách.

Ubytování:
Apartmánový hotel Bük ****

Apartmánový hotel Bük se nachází několik minut
od termálního koupaliště. Dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, příslušenství, televize, balkon. 
Více informací o termálních lázních uvádíme v ka-
talogu Střední Evropa a Česká republika – 2017.

| Lázeňský trojúhelník krále Matyáše | 5 dní

Termín:
27. 9. – 1. 10. 2017

Cena:

5 590 Kč
Cena zahrnuje:
• 4 noclehy v app. hotelu Bük
• 4 polopenze - snídaně bufetová, večeře ser-

vírovaná v blízké restauraci
• dopravu autokarem
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do lázní cca od 2 500,- HUF

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 890,- Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Program zájezdu může být upraven dle
 aktuální situace v místě. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/1912

Bük | Kehidakustány | Sárvár | Keszthély

Sárvár

Bük

Keszthely

Apartmánový hotel Bük

Kehidakustány
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MAĎARSKO

| Gulášový festival v Szolnoku | 3 dny

Trasa: Most, Teplice, Ústí nad Labem, Praha,
Jihlava (dálnice), Brno

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den : Brzy ráno odjezd z ČR po trase přes
Budapešť do župního města Szolnok. Následuje
krátká prohlídka města, při které je možné vidět
například eklektickou budovu radnice
z konce 19. století nebo muzeum Jánose
Damjaniche. Tato budova  původně sloužila
jako Maďarský Královský Hotel. Další zají-
mavou stavbou je Dům vědy a techniky, tak-
též v eklektickém stylu, původně župní
kasino. Nebo památník bitvy u Szolnoku po-
blíž soutoku řek Tisa a Zagyva. Cestou po
promenádě se dostaneme do čtvrti Tabán,
která kdysi bývala rybářská vesnice.
Romantickou procházkou dojdeme k lázním

Tisza. Zdejší léčebná voda napomáhá přede-
vším nemocím pohybového ústrojí.
Kolonáda, obrácená  směrem k divadlu, je
zdobena sgrafity. Ve městě se pořádá
mnoho kulturních akcí, počínaje různými
koncerty a festivaly.  Jedním z nich je také
Mezinárodní gulášový festival. Večeře a noc-
leh v *** hotelu v Szolnoku.
2. den: Po snídani celodenní návštěva Gulášového
festivalu. Tento festival je organizován od roku
1999. Guláš se vaří v 500 kotlích a počet návštěvníků
dosahuje až 40 000. Celou akci doprovází bohatý
program. V případě zájmu je možné odpoledne
navštívit termální lázně. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do Budapešti, pro-
hlídka nejvýznamnějších památek, jako například
královský Hrad, Rybářská bašta, Citadela a další.
Návrat v pozdních večerních hodinách.

Termín:
8. 9. – 10. 9. 2017

Cena:

4 290 Kč
Cena zahrnuje:
• ubytování Szolnok – hotel *** s příslušen-

stvím
• 2 x nocleh se  snídaní
• 1 x večeři
• dopravu autokarem
• průvodce
• pojištění dle zák.č.  159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstup do lázní a objektů v Budapešti
• vstup na Gulášový festival by měl být zdarma

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Program zájezdu může být upraven dle
aktuál ní situace v místě. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/7751

Szolnok | Budapešť



SLOVENSKO

Trasa: Plzeň, Rokycany, Beroun (dálnice), Praha,
Jihlava (dálnice), Brno, Uherské Hradiště

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd autokarem z potvrzených odjez-
dových míst v odpoledních hodinách příjezd do
Vysokých Tater, ubytování v Tatranských
Matliaroch ve ** hotelu, večeře a nocleh.
2. den: Snídaně, celodenní výlet autokarem k ná-
vštěvě nejkrásnějších míst Belianských Tater
a Pienin. Nejdříve nás čeká individuální návštěva
slavné Belianské jeskyně, největší svého druhu
v oblasti Tater. Odtud pokračujeme k návštěvě
obce Ždiar plné tradičních nádherných dřevěných
staveb, která je proslulá touto rázovitou architek-
turou. Pokračujeme do oblasti soutěsky Dunajca
poblíž Červeného kláštera. Evropská rarita -
Plavba na pltích kaňonem Dunajce s překrásnými

scenériemi nedotčené přírody národního parku
(individuální účast, Čedok neodpovídá za realizaci
v případě, že provozovatel s ohledem na aktuální
situaci plavbu odřekne). Plavbu lze alternovat pěší
procházkou po naučné stezce kaňonem podél
řeky o délce 10 km. Návrat přes Starú Lubovňu
se zastávkou k individuální prohlídce monumen-
tálního Ĺubovnianského hradu či návštěvě ne-
dalekého skanzenu lidové architektury, plného
zajímavých dřevěných staveb charakteristických
pro tuto oblast. Návrat do hotelu, večeře a nocleh. 
3. den: Snídaně, odjezd autokarem do
Tatranské Lomnice. Výjezd kabinkovou lanov-
kou na Skalnaté pleso ve výšce1750 metrů n. m.
přímo pod Lomnickým štítem. V časovém
plánu je počítání s možností individuální návštěvy
Lomnického štítu - druhého nejvyššího vrcholu
Tater (2634 m n. m.). V případě zájmu o výjezd la-

novkou na tuto dominantu doporučujeme zajistit
si s dostatečným předstihem individuální rezer-
vaci přes internet. S ohledem na velký zájem ve-
řejnosti nemůže CK Čedok tuto rezervaci pro
individuální účast zajistit. Během pobytu na
Skalnatém plese, který lze využít nejen k ná-
vštěvě stejnojmenného jezírka či k výjezdu sedač-
kovou lanovkou na Lomnické sedlo, odkud se
nabízí nenáročná procházka po úzkém hřebeni
na Lomnickú vežu (2214 m n. m.; cca 500 metrů).
Z obou míst se nabízejí nádherné panoramatické
výhledy. Zájemci o nejméně náročnou variantu
výletu se vrátí lanovkou do Tatranské Lomnice,
možnost individuální procházky nebo posezení
v kavárně nebo návštěva aqua centra v hotelu
Sorea Titris nebo Sorea Urán (se slevou 30 %), od
stanice lanovky je vyzvedne na zpáteční cestě do
hotelu autobus. Další možnost je dojít příjemnou

Tatranské Matliare | Belianské Tatry | Pieniny | Červený Kláštor | Ĺubovnianský hrad | Tatranská Lomnica
Lomnické sedlo | Lomnická veža | Malá Studená dolina | Velká Studená dolina | Obrovský vodopád | Skalnaté pleso
Starý Smokovec | Štrbské Pleso | Mlynická dolina | vodopád Skok | Pleso pod Skokom | Sv. Kríž
Demänovská dolina | Chopok | Bešeňová | Gino Paradise 

| Nejkrásnější místa Slovenska | 6 dní

800 112 112 ℡134

V. Tatry – Štrbské Pleso 

Lomnický štít„Mořský bazén“ BešeňováPltníci – typové foto



procházkou do místa ubytování Tatranských
Matliaroch. Středně zdatní, pokračují v dopro-
vodu průvodce Tatranskou magistrálou po úbočí
hlavního hřebene Tater. Účast na této pěší túře
je individuální a vyžaduje dobrou obuv a odpoví-
dající oblečení. Tento výlet není vhodný pro osoby
s horší pohyblivostí. Dojdeme k Zamkovského
chatě v ústí Malé Studené doliny a odtud po-
kračujeme kolem Obrovského vodopádu a ústí
Velké Studené doliny do střediska Hrebienok.
Z Hrebienku je možnost použít pozemní lanovku
do střediska Starý Smokovec (1000 m n. n.) či zvo-
lit pěší 6 km dlouhý sestup s výškovým rozdílem
400 metrů. Návrat autobusem do hotelu, večeře,
nocleh.
4. den: Snídaně, odjezd autokarem do vysoko-
horských lázní Štrbské Pleso (1450 m n. m.).
Zájemci o nejméně náročnou variantu výletu
mohou podniknout procházku kolem Štrbského
jezera, prohlédnout si středisko se skokanskými
můstky, zajít do koliby na halušky nebo pravou „ka-
pustnicu“. Zdatnější mohou podniknout pro-
cházku Tatranskou magistrálou k Chatě pri
Popradskom plese (1500 m n. m.; 4 km), poblíž
níž se nachází symbolický hřbitov obětí hor. Nabízí
se též výlet Mlynickou dolinou k vodopádu

Skok a k Plesu nad Skokom (1800 m; 4 km). Je
též možné vyjet při dobrém počasí sedačkovou la-
novkou na Predné Solisko a vychutnat si neopa-
kovatelnou panoramu. Pozdě odpoledne
následuje společný návrat celé skupiny autokarem
do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, uvolnění pokojů a odjezd auto-
karem do hlavního střediska Nízkých Tater v ob-
lasti Jasné, v Demänovské dolině. V případě
příznivého počasí výlet lanovkou na Chopok,
odkud je možno sjet na druhou stranu hlavního
hřebene až k hotelu Srdiečko a vrátit se zpět
systémem lanovek stejnou cestou. V případě ne-
příznivého počasí se nabízí individuální návštěva
Demänovskej jaskyně slobody. V odpoledních
hodinách odjezd do Bešeňové, po trase zasta-
víme u unikátního dřevěného kostela ve Sv. Kříži,
raritní ukázky lidové dovednosti. Po ubytování
v Bešeňovej jistě nevynecháme možnost návštěvy
termálního aquaparku Gino Paradise s množ-
stvím vodních atrakcí a vířivek, bazénem s „moř-
skými vlnami“ a adrenalinovou zónou s tobogány
a příjemným wellness centrem. Nejoblíbenější
jsou však venkovní, klidové bazény s teplotou
vody okolo 38°C. Večeře a nocleh. 
6. den: Snídaně, odjezd do ČR.

Termíny:
21. 6. – 26. 6. 2017

2. 8. – 7. 8. 2017

Cena:

7 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu standardním autokarem 
• 5× ubytování v hotelu **/*** s polopenzí 
• doprovod průvodce 
• pojištění podle zák. č.159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupné do objektů, jízdenky na lanovky,

vstup do aquaparku, platbu na pltích cca
90 € 

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 230 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu v závislosti na aktuální situ-
aci vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8428
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POLSKO

Trasa: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava (dálnice),
Praha, Kladno*, Slaný*, Louny*, Most*, Teplice*,
Ústí nad Labem* 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z Prahy
přes německé území do Štětína. Toto město patří
k významným námořním přístavům s řadou pa-
mátek. 
2. den: V  dopoledních hodinách příjezd do
Štětína a následná prohlídka města, kde spo-
lečně uvidíme gotickou katedrálu sv. Jakuba apoš-
tola, přístavní bránu, hrad pomořských knížat aj.
Dále pokračujeme do Świnoujścia o kterém
místní říkají „Tady začíná Polsko“. Individuální
volno, možnost koupání v moři a pobytu na pláži,
která patří mezi nejkrásnější v  Polsku. Nocleh
v okolí Štětína. 
3. den: Snídaně. V ranních hodinách odjezd do
Gdyně. Cestou se zastavíme v Lebě, kde budeme
obdivovat pobřežní písečné duny. V odpoledních
hodinách příjezd do Gdyně, které tvoří společně
s Gdaňskem a lázeňským městem Sopot metro-
politní oblast, tzv. Trojměstí. Nejstarší budovou ve
městě je Kostel sv. Michaela Archanděla. Jistě ne-
vynecháme muzeum lodí a procházku po proslulé
městské promenádě. Za zmínku stojí nejvyšší
mrakodrap v Polsku - Sea Towers s úctyhodnou
výškou 141 metrů. Na pobřeží se mimo velkého
přístavu nacházejí i krásné pláže. Dále přejedeme
do Gdaňska, typického hansovního města, s po-
věstnou  Královskou cestou. Návštěva přístavu
a Westerplatte, místa, které je svědkem hrdin-
ného odporu polské armády v době zahájení
2. světové války. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd na prohlídku lázeňského
města Sopot a následná plavba lodí na poloost-
rov Hel nazývaný jako Helská kosa. Vyznačuje se
zajímavou krajinou, kde v nejužším místě má

pouhých 12 metrů šířky. Za dobrého počasí je
vidět až Švédsko. Individuální volno. Návrat na
ubytování. 
5. den: Snídaně. Odjezd na prohlídku nejvýznam-
nějšího střediska Řádu německých rytířů v Polsku,
gotický hrad Malbork. Dále pokračujeme do
Toruně, jednoho z nejzajímavějších historických
měst Polska, rodiště Mikuláše Koperníkova
a centrum výroby perníku v Polsku. Jistě nás zau-
jme nejstarší gotická radnice se zajímavým orlo-
jem či chrám svatých Janů s pověstným zvonem
Tuba Dei o úctyhodném průměru 217 cm.
V chrámu je i malá připomínka na Přemyslovce
v  podobě českých a přemyslovských znaků.
Historické centrum města obklopují zbytky měst-
ských hradeb ze 14. až 15. století zdobené půso-
bivými baštami a věžemi, ruiny křižáckého hradu,
které je cílem turistů. Odjezd do Varšavy, nocleh. 
6. den: Snídaně. Prohlídka historického centra
Varšavy, kde jistě nevynecháme hrad či Lazienki.
Pokračujeme k návštěvě Czestochowy, návštěva
poutního kostela Jasna Góra s pověstným obra-
zem Matky Boží Czestochowské, tzv. Černé ma-
dony. V podvečerních hodinách příjezd do
Krakova. Ubytování, nocleh. 
7. den: Po snídani začneme s prohlídkou
Krakova, které je právem zahrnuto v památkách
UNESCO. Navštívíme královský hrad Wawel.
Nevynecháme ani pověstný Rynek s  kostelem
Panny Marie s jedním z nejkrásnějších evropských
vyřezávaných oltářů. Zajímavý pohled na město
se otevře z bývalé radniční věže. Dále navštívíme
nedaleké solné doly Wieliczka, kde můžeme ob-
divovat krásná umělecká díla vytesaná ze soli.
Návrat do místa ubytování, nocleh. 
8. den: Snídaně. Prohlídka koncentračního tá-
bora Osvětim. Návrat do ČR v odpoledních ho-
dinách.

| Velký okruh Polskem s dotykem jantarové stezky | 8 dní

Termín:
29. 7. – 5. 8. 2017

Cena:

11 490 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce
• 6 noclehů se snídaní v hotelech **/***

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy cca 220 PLN, plavbu lodí

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 890 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
U nástupních míst označených (*) je možné
pouze přistupovat.  Při zpáteční cestě autokar
končí svou trasu v Praze.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15073
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Štětín | Świnoujście | Gdyně | Sopot | poloostrov Hel | Gdaňsk | Malbork
Toruň | Varšava | Czestochowa | Krakov | Wawel | Wieliczka | Osvětim

Varšava, Plac Zamkowy

© POT

Świnoujście

© POT

Toruň – radnice

© POT
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SLOVENSKO | POLSKO

Trasa 1: Plzeň, Beroun (dálnice), Praha,
Poděbrady, Hradec Králové, Pardubice, Litomyšl,
Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Ostrava
Trasa 2: Plzeň, Beroun (dálnice), Praha, 
Jihlava (dálnice), Brno, Vyškov, Prostějov, Olomouc,
Frýdek-Místek, Ostrava

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách
z Prahy do Polska. 
2. den: Příjezd do Czestochowe, poutního
místa, které je právem přezdíváno Lurdy Polska.
Navštívíme poutní kostel s pověstným obrazem
Matky Boží Czestochowské, tzv. Černé Madony
a dále budeme pokračovat do královského města
Krakov, které je právem zahrnuto mezi památky
UNESCO. Navštívíme pověstný Rynek s kostelem
Panny Marie, který se pyšní největším oltářem
v  Evropě od Vita Stwoza nebo muzeem
Czartoryskich s díly Rembrandta. Nocleh.
3. den: Dopoledne využijeme  návštěvy králov-
ského hradu Wawel s jeho významnými expozi-
cemi, jakými jsou královské komnaty zdobené
jednou z nejbohatších evropských sbírek gobe-
línů, zbrojnice, hrobky králů a zvonice se zvonem
Starý Zikmund. Odpoledne navštívíme nedaleké
solné doly  Wieliczka, kde můžeme obdivovat
krásná umělecká díla vytesaná ze soli. Nocleh.
4. den: Po snídani navštívíme bývalý kon cen trační
tábor Osvětim. Po prohlídce návrat do České re-
publiky.

Czestochowa | Krakov | Wieliczka | Osvětim

| Klenoty UNESCO v jižním Polsku | 4 dny

Termíny:
25. 5. – 28. 5. 2017 Trasa 1
21. 9. – 24. 9. 2017 Trasa 2

Cena:

4 290 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce
• 2 noclehy se snídaní v Krakově ***

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy cca 100 PLN

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15074

Praha

Czestochowa

Krakov

Varšava

ESKO

SLOVENSKO

Wieliczka
Osv tim

POLSKO

N
MECKO

UKRAJINA

B
LORUSK

O

RUSKO

Trasa: Praha, Poděbrady, Hradec Králové

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách (05:00)
z Prahy do Vratislavi, města s unikátní architek-
turou. Vratislav patří mezi jedno z nejkrásnějších
měst v Polsku. Během prohlídky města uvidíme
druhé největší náměstí (Rynek) v Polsku či nád-
hernou gotickou radnici. Určitě nevynecháme
kostel sv. Marie Magdalské, gotickou stavbu s ro-
mánským portálem. Dále pokračujeme do králov-
ského města Krakova, které je právem zahrnuto
mezi památky UNESCO. Ubytování v Krakově.
Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani navštívíme pověstný Rynek
s kostelem Panny Marie, který se pyšní největším
oltářem v Evropě od Vita Stwoza nebo muzeum
Czartoryskich s díly Rembrandta. Odpoledne vy-
užijeme návštěvy královského hradu Wawel
s jeho významnými expozicemi, jakými jsou krá-
lovské komnaty zdobené jednou z nejbohatších
evropských sbírek gobelínů, zbrojnice, hrobky
králů a zvonice se zvonem Starý Zikmund. Večeře.
Nocleh.
3. den: Po snídani navštívíme solné doly
Wieliczka, kde můžeme obdivovat krásná umě-
lecká díla vytesaná ze soli a následně přejedeme
na Slovensko, kde se zastavíme k návštěvě
Oravského hradu připomínající „Orlí hnízdo“,
který se majestátně tyčí na skále nad řekou Orava.
Odjezd na ubytování. Večeře. Nocleh.

4. den: Snídaně a odjezd do vysokohorských lázní
Štrbské Pleso (1450 m.n.m.). Možnost nená-
ročné procházky kolem jezera se střediskem se
skokanskými můstky, či možnost si zajít do koliby
na halušky nebo pravou „kapustnicu“. Dále bu-
deme pokračovat vysokohorskou krajinou do
Starého Smokovce a společně vyjedeme pozemní
lanovkou (jízdné není v ceně) do lyžařského stře-
diska Hrebienok. Možnost lehké pěší turistiky.

Pozdě odpoledne návrat na ubytování. Večeře,
Nocleh. 
5. den: Po snídani odjezd autokarem do hlavního
střediska Nízkých Tater Jasné, v Demänovské
dolině. Cestou zastávka u unikátního dřevěného
kostela ve Sv. Kříži. Možnost výjezdu lanovkou na
Chopok nebo jen na úbočí Chopku a pokračovat
pěšky až na vrchol. V odpoledních hodinách ná-
vrat do ČR. Příjezd do Prahy kolem půlnoci.

Vratislav | Krakov | Wieliczka | Oravský hrad | Štrbské pleso | Jasná | Starý Smokovec

| Přes jižní Polsko do Tater | 5 dní

Termín:
5. 7. – 9. 7. 2017

Cena:

5 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem, průvodce
• 4 noclehy s polopenzí v hotelech ***

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy cca 100 PLN a 15 EUR

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15107 
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SRBSKO | BOSNA - HERCEGOVINA

Trasa nástupních a výstupních míst:
Praha – Jihlava (dálnice) - Brno

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy a dalších nástupních míst
v  podvečerních hodinách s nočním přejezdem
přes Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko.
2. den: V dopoledních hodinách příjezd do Bosny
a Hercegoviny. Prohlídka městečka Jajce – sta-
robylého bosenského centra s vodopády na
řece Pliva a ruinami středověkého hradu. Cesta
pokračuje okolo městečka Travnik ležícího
v údolí řeky Lašvy a spjatého s dílem spisova-
tele Iva Andriće. Odpoledne následuje přejezd
malebnou krajinou do hlavního města Bosny
a Hercegoviny Sarajeva. Ubytování a nocleh v ho-
telu *** v Sarajevu. 
3. den: Snídaně v hotelu. V dopoledních hodinách
prohlídka dynamické metropole Sarajeva pyšnící
se unikátním centrem zvaným Baščaršija.
Sarajevo ukrývá velké množství církevních pamá-
tek – islámské mešity, katolické katedrály či židov-
ské synagogy, architektonické skvosty z  dob
Rakouska-Uherska či romantická zákoutí z dob os-
manské nadvlády. V odpoledních hodinách pokra-
čuje cesta nádherným kaňonem řeky Driny
v blízkosti srbské hranice do městečka Višegrad,
které se pyšní nádherným mostem z  roku
1571. Krátká zastávka u ve starobylém klášteře
Dobrun ze 14. století s nádhernými freskami.
V podvečerních hodinách příjezd do horského tu-
ristického centra Zlatibor, ubytování v hotelu **,
fakultativně možnost vynikající večeře s typickými
srbskými národními specialitami a nocleh.
4. den: Po snídani přejezd do oblasti národního
parku Tara, do vesničky Mokra Gora, která je spo-
jena se jménem režiséra Emira Kusturici. Krátká
prohlídka areálu Drvengrad patřícímu právě zná-
mému umělci. Následuje nezapomenutelná pro-
jížďka historickým vlakem Šarganska osmica
po unikátní úzkokolejce, která vede skrz 22 tunelů,
vine se po odvážných viaduktech a nabízí nádherné
výhledy. Přes divoké pohoří Tara s tajemnou vesnicí
Kremna cesta dále vede na nádhernou vyhlídku
nad jezerem Peručac s průzračnou vodou z řeky
Drina. Na závěr následuje návštěva správního centra
oblasti, města Užice, které je spjato se samotným
jugoslávským velikánem Titem a pyšní se bohatou

a zajímavou historií. Návrat do Zlatiboru, fakultativně
možnost vynikající večeře s typickými srbskými ná-
rodními specialitami a nocleh.
5. den: Snídaně. Malebná krajina Dinárských hor
doprovází cestu do vesničky Sirogojno, která se
pyšní unikátním skanzenem dokumentujícím
život této oblasti v 18. a 19.století. Cesta pokra-
čuje jižním směrem k městečku Nova Varoš, kde
se nachází chráněná krasová oblast jezera Uvac,
které vytváří nádherné meandry v délce téměř 25
kilometrů a je především přirozeným hnízdiš-
těm vzácného supa bělohlavého. Projížďka
po jezeře s  pozorováním supů a návštěva
tzv. ledové jeskyně. Program je zakončen ná-
vštěvou světoznámého kláštera Mileševa
s freskou Bílého anděla ze 13. století. Večeře
v místě a ubytování v klášterním konventu
upraveném na hotel přímo v areálu kláštera
– jedinečný zážitek!
6. den: Po snídani odjezd přes Prijepolje se zastáv-
kou u hodinové věže Sahat kula. První zastávkou je
Užická tržnice se spoustou lokálních pochu-
tin. Cesta pokračuje přes nádhernou krajinu
Ovčarsko-kablarské soutěsky na řece
Západní Morava s množstvím pravoslavných kláš-
terů – krátká zastávka. Důležitým místem pro srb-
skou historii je město Topola ve středním Srbsku,
které se nachází na úpatí pohoří Rudnik. Dochovalo
se zde sídlo rodiny Karađorđe s kostelem a malou
tvrzí. Dominantou je vrch Oplenac, na jehož vr-
cholu stojí kostel sv. Jiří s  hrobkami panovníků.
V podvečerních hodinách příjezd do Bělehradu,
ubytování a nocleh v hotelu ***. Večer lze využít
k návštěvě proslulé ulice Skadarlija s typickými
hospůdkami a živou hudbou.
7. den: Snídaně v hotelu a dopoledne individuální
volno, v poledních hodinách odjezd na panora-
matickou prohlídku Bělehradu. Obdivovat lze
mimo jiné pevnost Kalemegdan nad soutokem
Sávy a Dunaje, majestátní budovy na Náměstí re-
publiky a podél bělehradských bulvárů či impo-
zantní pravoslavnou katedrálu Sv. Sávy.
Odjezd do ČR v odpoledních hodinách. Dle časo-
vých možností zastávka v centru Vojvodiny,
v  Novém Sadu s  pevností Petrovaradin.
Noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR.
8. den: V ranních hodinách příjezd do ČR dle vý-
stupních míst.

| Srbská mozaika s návštěvou Bosny a Hercegoviny | 8 dní

Termín:
25. 8. – 1. 9. 2017

Cena:

9 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu luxusním autokarem po trase

zájezdu
• 5 noclehů se snídaní **/*** vč.  pobytové

taxy
• 1 x večeře
• služby průvodce Čedoku
• jízdu vlakem Šargan a plavbu Uvac
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupné do památkových objektů – cca 15 EUR

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 290 Kč
• 2x večeře Zlatibor 890 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8553
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Jajce | Sarajevo | Višegrad | Zlatibor | Mokra Gora | Tara | Užice | Zlatibor
Sirogojno | Uvac | Mileševa | Topola | Bělehrad

Autokarový zájezd Vám umožní poznat nejkrásnější místa
atraktivní Bosny a Hercegoviny a dosud neobjeveného Srbska.

Jajce Uvac Historický vlak Šarganska osmica

Bělehrad
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SRBSKO 

| Prodloužený víkend v Bělehradě | 4 dny

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V dopoledních hodinách odlet z Prahy
do Bělehradu. Transfer do hotelu a ubytování
v hotelu *** v širším centru srbské metropole.
Odpoledne individuální volno s možností ná-
vštěvy stadiónu a muzea známého fotbalového
klubu Crvena Zvezda některého z  místních
muzeí (Národní muzeum, Etnografické mu-
zeum, Muzeum Nikoly Tesly či Muzeum
25.května věnované Titově pozůstalosti). Večer
lze doporučit návštěvu známé ulice
Skadarlija, která byla dříve vyhlášenou bo-
hémskou čtvrtí Bělehradu a dnes se pyšní
množstvím tradičních restaurací s vynikající ku-
lisou balkánské hudby.
2. den: Snídaně v hotelu, po snídani polodenní
autokarová prohlídka Bělehradu s lokálním
průvodcem. Obdivovat lze majestátní budovu
srbského parlamentu, palác se sídlem bělehradské
radnice či v samotném centru umístěné Národní
muzeum a Národní divadlo. Zde se nachází i ná-
kupní zóny města – pěší zóna Knez Mihailova či
ulice Terazije. Nechybí návštěva nejznámější a nej-
starší historické památky Bělehradu, kterou před-
stavuje rozlehlá středověká pevnost na útesu nad
soutokem Dunaje a Sávy s parkem Kalemegdan.
Impozantní stavbou je bezesporu největší pra-
voslavný chrám na Balkáně, jež nese jméno

po patronu města sv. Sávovi, který se nachází
v  těsné blízkosti  budovy Národní knihovny.
Odpoledne individuální volno – možnost ná-
vštěvy malebné části města Zemun s křivola-
kými uličkami a vynikajícími rybími restauracemi.
Večer lze doporučit návštěvu některého z počte-
ných zábavních podniků, barů či diskoték na břehu
Dunaje a Sávy, tzv. splavovi. Bělehrad získal v po-
sledních několika letech pověst města vyhlášeného
nočním životem, což skutečně není pouhá fráze.
Nocleh v hotelu.
3. den: Snídaně v  hotelu, individuální volno.
Možnost individuálního výletu do historic-
kého města Novi Sad, které leží na břehu řeky
Dunaj. Novi Sad se pyšní především rozsáhlou
středověkou pevností Petrovaradin, jejíž největší
atrakci představuje 16 km dlouhý systém pod-
zemních chodeb. Petrovaradinská pevnost je
v současnosti také kulturním centrem umění
s mnoha díly renomovaných umělců. Nachází se
zde i akademie výtvarných umění a kavárny.
Nocleh v hotelu.
4. den: Snídaně v  hotelu, individuální volno.
V odpoledních hodinách v závislosti na letovém
řádu transfer z  hotelu na letiště a odlet do
Prahy.

Termíny:
2. 6. – 5. 6. 2017

29. 9. – 2.10. 2017

Cena:

11 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Bělehrad – Praha

vč. všech poplatků
• 3 noclehy s bufetovou snídaní v hotelu ***

v centru Bělehradu
• česky hovořící asistenci v Bělehradě
• transfer z letiště do hotelu a zpět
• polodenní prohlídku Bělehradu s průvodcem
• zák. pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 500 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

rezervujte na:
www.cedok.cz/16007
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CHORVATSKO

Trasa nástupních míst: Chomutov, Most,
Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Praha-
Letňany, Karlovy Vary, Benešov, Dobříš, Příbram,
Tábor, Písek, Strakonice, České Budějovice,
Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Jablonec nad
Nisou, Turnov, Mladá Boleslav, Brandýs nad
Labem, Plzeň, Domažlice, Kdyně, Klatovy,
Horažďovice. Opava, Ostrava, Karviná, Havířov,
Frýdek Místek, Příbor, Nový Jičín, Hranice,
Olomouc, Prostějov, Přerov, Vyškov, Brno, Mikulov,
Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Humpolec,
Jihlava, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Svitavy,
Boskovice, Blansko, Kuřim.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v pozdních odpoledních ho-
dinách po nástupní trase. Dále pak přes Rakousko
non-stop, pouze se zdravotními přestávkami
2. den: Příjezd do přímořského střediska
Makarska – ubytování  v pavilonech Rivijera.
Individuální volno – možnost koupání. Večer set-
kání s průvodkyní, uvítací přípitek místními bylin-
nými nápoji. Večeře. Ubytování v pavilonech
Rivijera  je po celou dobu zájezdu. Výlety budou
organizovány hvězdicovým způsobem (bližší popis
ubytování v katalogu pobytových zájezdů).
3. den: Snídaně. Odjezd  na pohoří Biokovo.
Sběr  koření s odborným výkladem.  Návrat do ho-
telu. Prohlídka města Makarska. Večeře v hotelu.
4. den: Po snídani  odjezd  do historického
Dubrovníku – chráněná památka UNESCO.

Prohlídka města s místním  průvodcem (Knížecí dvůr,
katedrála, palác Sponza, Onofriova kašna a další pa-
mětihodnosti). Dále individuální volno, které lze využít
k prohlídce hradeb a nebo posezení v některé z míst-
ních konob. Návrat do hotelu. Večeře.
5. den: Snídaně. Odjezd na  soukromou vinici do
vesnice Dusina. Seznámení s výrobou vína,
ochutnávka a občerstvení. Cestou zastávka v měs-
tečku Vrgorac, odkud pochází básník  Tin Ujevic
a návštěva  místa Malý prolog. Návrat do hotelu
po magistrále s krátkou zastávkou u Bačinských
jezer. Večeře.
6. den: Snídaně. Odjezd přes pohoří  Mosor.
Prohlídka kaňonu řeky  Cetina, Radvanovy
Mlýny, zastávka v městě Omiš, návštěva místní
tržnice. Odjezd směr pohoří Biokovo, sběr bylin
a koření  s výkladem. Návrat do hotelu. Večeře.
Posezení s průvodkyní, povídání o využití koření
v místní gastronomii.
7. den: Snídaně. Odjezd do Splitu. Individuální
prohlídka města vč. Diokleciánova paláce.
Návrat do hotelu. Individuální volno – koupání,
slunění, odpočinek. Večeře.
8. den: Snídaně. Po snídani procházka do pout-
ního místa Vepric, které je umístěno v krásném
přírodním areálu. Návrat do hotelu, odpoledne
volno (koupání a slunění). Večeře. 
9. den: Snídaně, v odpoledních hodinách odjezd
do ČR.
10. den: Příjezd do Prahy.

| Chorvatsko s vůní koření | 10 dní

Termíny:
26. 5. –   4. 6. 2017
8. 9. – 17. 9. 2017

Cena:

14 890 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu standardním autokarem po trase

zájezdu
• 7 noclehů s polopenzí v hotelech **/***

• program dle itineráře vč. Uvítacího přípitku,
ochutnávky vína a občerstvení na vinici

• místní průvodce v Dubrovníku
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje:
• vstupy do parků a památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za neobsazené lůžko 4 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků: 16

rezervujte na:
www.cedok.cz/1842
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CHORVATSKO

| Velký okruh Chorvatskem | 7 dní

Trasa nástupních míst: Teplice, Ústí nad
Labem, Litoměřice, Praha- Letňany, Jihlava,
Pardubice, Hradec Králové, Olomouc, Prostějov,
Vyškov, Svitavy, Brno, Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Sraz účastníků a odjezd do Chorvatska.
2. den: Přejezd do Národního parku Plitvická
jezera, jedna z největších turistických atrakcí
Chorvatska. Transfer do hotelu, večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Přejezd do Trogiru. Krásné stře-
dověké město obklopené mořem leží uprostřed
středomořské vegetace. Procházka ulicemi sta-
rého města zapsaného na seznamu UNESCO: trh,
radnice, kostel a katedrála svatého Vavřince.
Přejezd do Splitu. Prohlídka Diokleciánova paláce
zapsaného na seznamu UNESCO. Transfer do ho-
telu, večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Přejezd na slavnou Makarskou
riviéru se zastávkami v nejkrásnějších místech. Je
to cca. 60 km úsek pobřeží s překrásnými plážemi,

malebnými vesničkami, a to vše na pozadí pohoří
Biokovo, které dosahuje výšky přes 1700 metrů
nad mořem. Fakultativně (za příplatek na místě):
výlet do kaňonu řeky Cetiny, nebo plavba na ost-
rov Brač. Transfer do hotelu, večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Přejezd do Dubrovníku.
Návštěva krásného kamenného starého města,
které je zapsáno v seznamu UNESCO a je obklo-
peno nejdelšími hradbami v Evropě. Procházka
po Plaça, živé tepně starého města, dále uvidíte
velkou fontánu Onofrio na náměstí Luza, nejstarší
lékárnu v Evropě a navštívíte františkánskou za-
hradu. Transfer do hotelu, večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Procházka Záhřebem, hlavním
městem Chorvatska. Návštěva hlavního náměstí
Ban Jelacic s kašnou ze sedmnáctého století, ka-
tedrály Nanebevzetí Panny Marie. Prohlídka jed-
noho z nejhezčích hřbitovů v Evropě – Mirogoj,
navrženého známým architektem Hermannem
Bollem. Odjezd do České republiky.
7. den: Příjezd do ČR.

Termíny:
30. 4. – 6. 5. 2017
24. 9. – 30. 9. 2017

Cena:

11 490 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu standardním autokarem po trase

zájezdu
• 4 noclehy s polopenzí v hotelech **/***

• program dle itineráře 
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje:
• pobytovou taxu (cca 1,5 €/den)
• vstupy do parků a památkových objektů

Fakultativní služby:
• příplatek za neobsazené lůžko 1 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků: 25

rezervujte na:
www.cedok.cz/7739
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SLOVINSKO | CHORVATSKO

Trasa 1: Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Nový
Jičín, Hranice na Moravě, Olomouc, Prostějov,
Vyškov, Brno, Mikulov
Trasa 2: Plzeň, Rokycany, Beroun, Praha,
Humpolec (dálnice), Jihlava (dálnice), Brno

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách po
trase přes Rakousko do Slovinska, non stop se
zdravotními přestávkami.
2. den: Příjezd k jezeru Bled, zastávka s možností
návštěvy hradu. Procházka přírodním skvostem -
roklinou Vintgar, dále pokračování k největšímu
slovinskému jezeru Bohinj, krátký výstup k vodo-
pádu Savica. V případě příznivého počasí výjezd
lanovkou na Vogel (1 922 m), odkud se nabízí
krásné výhledy na masivy Julských Alp s nejvyšší
horou Slovinska Triglav (2 864 m). Pokračování na
Istrii do městečka Umag, ubytování ve čtyřhvěz-
dičkovém hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani celodenní výlet do Itálie
a Slovinska zahrnující krátkou prohlídku Terstu

a významného sídla Habsburků - zámku
Miramare a jeho překrásné zahrady.
Pokračování do Slovinska, prohlídka unikátních
Škocjanských jeskyní, labyrintu soutěsek, vo-
dopádů a jezírek (zařazeno na seznam UNESCO).
Večer návrat zpět do Umagu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani celodenní fakultativní výlet
rychlolodí do Benátek. Den je také možno strávit
relaxací a koupáním v moři nebo bazénu. Večeře,
nocleh.
5. den: Po snídani odjezd Vipavskou vinnou stez-
kou do nejkrásnějších míst Julských Alp
v Triglavském národním parku. Zastávka v měs-
tečku Kobarid s muzeem a krásným výhledem
do okolí. Pokračování údolím řeky Soči, která je
považována za jednu z nejkrásnějších v Evropě.
Pokračování do průsmyku Vršič s výhledem na
nejvyšší vrcholy Julských Alp a dále přes hlavní
středisko zimních sportů Kranjska Gora do
Rakouska.
6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

| Krásy Julských Alp s návštěvou Itálie | 6 dní

Termíny: Trasa:
12. 5. – 17. 5. 2017 trasa 1
26. 9. – 1.10. 2017 trasa 2

Cena:

6 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• tři noclehy v  hotelu **** s  bufetovou

polopenzí
• doprovodného průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy a fakultativní výlet do Benátek, cel-

kem cca 100 EUR

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Orientační ceny vstupů a výletů v EUR:
Lanovka na Vogel 15
Benátky lodí 60
Jeskyně Škocjan 16
Zámek Miramar 8
Program zájezdu může být pozměněn
v návaznosti na aktuální situaci či nepředví-
datelné vlivy.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob.
Uvedená cena platí jen do 15. 3. 2017! Po
tomto datu bude aktuální cena uvedena na
www.cedok.cz.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15205
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SLOVINSKO | CHORVATSKO

| Chorvatské ostrovy a Plitvická jezera | 6 dní

Trasa 1: Mladá Boleslav, Praha, Humpolec (dál-
nice), Jihlava (dálnice), Brno, Mikulov
Trasa 2: Hradec Králové, Pardubice, Kolín,
Poděbrady, Praha, Benešov, Tábor, České
Budějovice

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách po ná-
stupní trase přes Rakousko do Chorvatska, non
stop se zdravotními přestávkami.
2. den: Ráno příjezd na Plitvická jezera, prohlídka
tohoto unikátního přírodního úkazu zařazeného na
seznam UNESCO - soustava 16 jezer s průzračnou
modrozelenou vodou, kaskádami a vodopády.
Pokračování na ostrov Krk, ubytování, večeře a noc-
leh ve tříhvězdičkovém hotelu Beli Kamik. 
3. den: Po snídani celodenní výlet lodí na zelený
ostrov Rab s návštěvou historického městečka
Rab, které leží na malém poloostrově se čtyřmi
zvonicemi. Městečko je známé svou přírodní krá-
sou, architekturou a lidovými slavnostmi. Ve sta-
rých uličkách zažijete tu pravou středomořskou
atmosféru obohacenou podívanou na krásné
jachty v přilehlých křišťálových zátokách. Navečer
návrat do hotelu, večeře a nocleh.

4. den: Po snídani celodenní okruh ostrovem Krk
s prohlídkou městečka Krk a návštěvou maleb-
ného městečka Vrbnik, které je proslulé pěsto-
váním specifické odrůdy bílého vína Žlahtiny,
(ochutnávka vína a malé občerstvení zahrnuto
v ceně). Možnost nákupu vína i dalších typických
produktů. Malá zastávka v Punatu s možností ná-
vštěvy františkánského kláštera a muzea na kou-
zelném ostrůvku Košljun. Navečer návrat do
hotelu, večeře a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd do Opatije, mondén-
ního lázeňského města v secesním stylu s krásnou
promenádou podél moře a botanickou zahradou
s exotickými dřevinami. Po prohlídce města násle-
duje dvouhodinová panoramatická plavba lodí
podél pobřeží s přípitkem a krásnými výhledy na
opatijskou riviéru. Odpoledne pokračování do
Postojne, prohlídka jedné z nejkrásnějších a nej-
navštěvovanějších jeskyní Evropy proslulé mimo-
řádným množstvím krápníků pestrých barev
a tvarů, možnost návštěvy Predjamského
hradu. Večer odjezd do vlasti.
6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Termíny: Trasa:
6. 5. – 11. 5. 2017 trasa 1

19. 9. – 24. 9. 2017 trasa 2

Cena:

7 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 3 noclehy s bufetovou polopenzí v hotelu

Beli Kamik
• doprovodného průvodce
• výlet lodí na ostrov Rab s průvodcem
• prohlídku ostrova Krk a návštěvu Vrbniku

s ochutnávkou vína
• panoramatickou vyjížďku lodí podél Opatije

s přípitkem
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy celkem cca 60 EUR

Fakultativní služby:
příplatek za jednolůžkový pokoj

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Orientační ceny vstupů nezahrnutých v ceně
zájezdu v EUR:
Plitvice 16
Jeskyně Postojna 30
Predjamský hrad 5
Program zájezdu může být pozměněn
v návaznosti na aktuální situaci či nepředví-
datelné vlivy.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15223
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ALBÁNIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na Korfu. Po příletu tran-
sfer lodí z Kerkyry do Sarandy. Letovisko Saranda
je perlou albánského pobřeží a nabízí vynikající
kombinaci koupání, poznávání, aktivního odpo-
činku i zábavy. Ubytování v hotelu ***, který se
nachází přímo u oblázkovo-písečné pláže. Nocleh.
2. den: Snídaně, individuální volno ke kou-
pání a odpočinku. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd na polodenní výlet.
Malebnou krajinou albánského pobřeží cesta míří
do Butrintu, jedinečného komplexu antic-
kých zřícenin (UNESCO), založeného údajně
uprchlíky z legendární Tróje. Prohlídka amfite-
átru, Asklepiova chrámu, mozaikami zdobe-
ného baptisteria či antického opevnění.
Individuální volno. Při návratu zastávka u hradu
Lekursi s  krásným výhledem na ostrov Korfu
a Sarandský záliv. Návrat do hotelu kolem 14:30.
Individuální volno – koupání a  relaxace.
Večeře a nocleh.
4. den: Snídaně v hotelu. Celý den individuální
volno – koupání a odpočinek. Večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, dopoledne odjezd na celo-
denní výlet, při kterém lze obdivovat krásu al-

bánského pobřeží a místních městeček a vesni-
ček. Krátká zastávka v rybářské vesnici Borsh
se zbytky středověké pevnosti a nádhernou pláží.
Cesta pokračuje do městečka Himarë s počet-
nou řeckou menšinou. Návštěva hradu Ali
Pashe Tepelana a  historického centra.
Individuální volno – koupání. Návrat do
Sarandy v cca 16:30. Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně v hotelu. Celý den individuální
volno – koupání a odpočinek. Večeře, nocleh.
7. den: Po snídani odjezd na polodenní výlet
do Gjirokasteru, nádherného „bílého města ka-
menných střech“, kde je na programu prohlídka
impozantní pevnosti nad městem a vojen-
ského muzea se zajímavou expozicí albánských
zbraní. Dále uvidíte etnografické muzeum či dům
rodiny Zrkáte. Individuální volno. Při zpáteční
cestě dle možnosti zastávka u krasového pra-
menu Syri i  Kaltër (Modré oko). Návrat do
Sarandy v cca 15:00 a zbytek dne lze využít ke
koupání a odpočinku. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně, odjezd transferovou lodí ze
Sarandy do Kerkyry a  dle letového řádu odlet
z Korfu do Prahy.

| Koupání a poznávání v jižní Albánii | 8 dní

Termín:
8. 9. – 15. 9. 2017

Cena:

16 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha – Korfu – Praha vč.

tax a příplatků
• transfer lodí Kerkyra – Saranda a zpět
• 7 noclehů s  polopenzí v  hotelu ***

(Albánie)
• služby delegáta
• průvodce v Albánii při výletech
• 3 fakultativní výlety v Albánii dle programu

(vstupy nejsou zahrnuty)
• pojištění dle zákona 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby:
• příplatek za neobsazené lůžko (na vyžádání)  

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 7.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9042
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MAKEDONIE

| To nejlepší z Makedonie | 7 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odlet z Prahy. Po
příletu do Skopje odjezd do hotelu a ubytování
v hotelu ***. Nocleh. 
2. den: Po snídani v hotelu  následuje v dopoled-
ních hodinách seznámení s hlavním městem
Makedonie návštěvou středověké pevnosti
Kale, mešity Mustafy Paši z 15. století a kos-
tela Sv. Spasa. Prohlídka pokračuje procházkou
do starého centra města Čaršije, domem
Matky Terezy a budovou starého nádraží, kde
se nachází Muzeum hlavního města Skopje.
Odpoledne odjezd autobusem do blízkého ka-
ňonu Matka v pohoří Suva – fakultativně krátká
projížďka přes jezero Matka s nádhernou pří-
rodní scenérií. Návrat do Skopje, večeře a nocleh.
3. den: Snídaně v  hotelu. Cesta vede do zná-
mého regionu Mavrovo s  pohořím Bistra.
Návštěva malebného pravoslavného kláštera
Sv. Jana Bigorského s  nádherným dřevěným
ikonostasem. Další zastávkou bude zajímavá ves-
nička Vevčani, která vydává dokonce vlastní
pasy. Odjezd do starobylého města Ohrid na
stejnojmenném jezeře. Po příjezdu do Ohridu
ubytování, večeře a nocleh.
4. den: Po snídani je připravena pěší prohlídka
Ohridu, který je od roku 1980 pod ochranou
UNESCA. Starému městu vévodí Samuelova pev-
nost z 10.století s několikakilometrovými hrad-
bami. Opomenout nelze ani římský amfiteátr,

katedrální kostel sv.Klimenta či kostel sv.
Jovana Kaneo, který se nachází na romantickém
útesu nad jezerem a kombinuje prvky byzantské
a arménské architektury. Později odpoledne indi-
viduální volno. Večeře a nocleh v hotelu.
5. den: Snídaně v hotelu, V dopoledních hodi-
nách odjezd na prohlídku kláštera sv. Nauma,
jedné z nejranějších památek slovanské církevní
architektury a jedné z nejkrásnějších památek ob-
lasti Ohridu. Cesta vede podél malebných rybář-
ských vesniček na břehu jezera a nechybí ani
zastávka v pravěkém sídlišti, tzv. Kostním zá-
livu poblíž vesnice Gradiště. Později návrat do
hotelu na Ohridu, večeře a nocleh.
6. den: Snídaně v hotelu. Cesta míří do druhého
největšího města Makedonie Bitoly. V  Bitole
krátká prohlídka starobylého centra s autentic-
kým bazarem a lokálního muzea věnova-
ného otci moderního Turecka, Mustafu
Kemalovi. Odpoledne přejezd do vinařské ob-
lasti regionu Povardarie – návštěva jedné
z vinic s ochutnávkou místních vín a pochu-
tin. Následuje prohlídka archeologického na-
leziště Stobi spojené se jménem slavného
panovníka Filipa II Makedonského. Večer příjezd
do Skopje, večeře a ubytování v hotelu. Nocleh.
7. den: Ve velmi brzkých ranních hodinách tran-
sfer na letiště a odlet do Prahy s příletem v ran-
ních hodinách.

Termín:
14. 9. – 20. 9. 2017

Cena:

16 290 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha – Skopje - Praha
• dopravu luxusním autokarem po trase

zájezdu
• 6 noclehů a 5 polopenzí v hotelech *** ve

Skopje a na Ohridu
• doprovod česky mluvícího průvodce
• zák. pojištění dle zákona 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy dle programu (cca 20 €)

Fakultativní služby:
• příplatek za neobsazené lůžko 2 500 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

rezervujte na:
www.cedok.cz/16015

Skopje | Matka | Vevčani | Ohrid | Bitola | Stobi

SRBSKO

MAKEDONIE
ALBÁNIE

Ohrid

Bitola

Stobi

Skopje

Vevčani

Matka
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Trasa: V rámci celé ČR

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v poledních, z Moravy
v ranních  hodinách non-stop přes Rakousko do
Itálie.
2. den: Příjezd do Říma, celodenní pěší prohlídka
města s průvodcem – Forum Romanum,
Pantheon, Koloseum, Španěl ské schody.
Ubytování v hotelu v okolí města, fakultativně ve-
čeře. 
3. den: Po snídani okružní jízda Římem a poté
dokončení prohlídky historických a kulturních pa-
mátek města s průvodcem – možnost návštěvy
muzeí (vstupy individuálně), volno nebo fakulta-
tivně možnost návštěvy Vatikánských muzeí se
Sixtinskou kaplí včetně rezervace vstupného,
ubytování v hotelu, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani individuální program – volno,
v podvečerních hodinách odjezd z Říma non-stop
do ČR.
5. den: V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

rezervujte na:
www.cedok.cz/110-17-1999 

| Řím pro kolektivy | 5 dní
Termíny:
libovolné

Cena:

od 5 190 Kč
Cena zahrnuje:
• 2 noclehy v hotelu *** s příslušenstvím

s kontinentální snídaní
• dopravu autokarem
• služby průvodce
• jedno volné místo pro doprovod na kaž-

dých 20 platících účastníků
• okružní jízdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 290 Kč 
• 2 večeře 790 Kč
• vstupné do Vatikánských muzeí a Sixtinské

kaple včetně rezervace
- dospělí 750 Kč
- dítě 6–18 let, student do 26 let - držitel

karty ISIC 550 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Možnost objednat i 6denní variantu nebo
sestavit program dle přání (bližší infor-
mace u prodejce).

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Říma, transfer na hotel
v centru Říma, fakultativně okružní jízda městem
nebo individuální volno, fakultativně večeře, nocleh.
V okolí hotelu nepřeberné množství  restaurací
s pravými italskými specialitami a dalšími mož-
nostmi večerní zábavy včetně slavných římských pa-
mátek v pěší vzdálenosti.
2. den: Snídaně, pěší prohlídka historickým
Římem s průvodcem, během níž jsou k vidění nej-
významnější pamětihodnosti antického i středo-
věkého Říma, např. Koloseum, Forum
Romanum, Senát, Titův oblouk, Trajánův
sloup, Kapitol, Fontána di Trevi, Španělské
schody ... Odpoledne volno k individuálním pro-
hlídkám města nebo fakultativně možnost ná-
vštěvy Vatikánských muzeí se Sixtinskou
kaplí včetně rezervace vstupného. Návrat do ho-
telu, fakultativně večeře, nocleh. 
3. den: Snídaně, volno k individuálním prohlídkám
města nebo fakultativně možnost polodenního vý-
letu (autokarem, s průvodcem) do Villy d’Este
v Tivoli - unikátní vily s neskutečným množstvím
fontán a nádherné zahradní architektury, která má
v Evropě jen málo obdob (vstupné do vily není
v ceně – cca 8€). Odpoledne volno, možnost nav-
štívit další římské památky, návrat do hotelu, fa-
kultativně večeře, nocleh.
4. den: Snídaně, uvolnění pokojů, dle časových
možností individuální volno, transfer na letiště
a odlet do Prahy. 

| Římské předjaří | 4 dny

Termíny: Cena:
12. 2. – 15. 2. 2017 Valentýn � 11 590 Kč
23. 2. – 26. 2. 2017 11 590 Kč

9. 3. – 12. 3. 2017 11 590 Kč
23. 3. – 26. 3. 2017 11 990 Kč

6. 4. – 9. 4. 2017 12 490 Kč
14. 4. – 17. 4. 2017 Velikonoce 12 990 Kč

Cena:

od 11 590 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků Praha-Řím-Praha
• 3 noclehy s bufetovou snídaní v hotelu ***

v centru Říma
• transfery
• technického průvodce po celou dobu pobytu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)
• částku na přepravu MHD
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby:
• okružní jízda s průvodcem 
• 3 večeře 1 890 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• vstupné do Vatikánských muzeí a Sixtinské

kaple včetně rezervace
- dospělí 750 Kč
- dítě 6–18 let, student do 26 let - držitel karty

ISIC 550 Kč
• polodenní výlet do Tivoli 690 Kč (min. počet

pro realizaci – 15 osob)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu a hotelu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/108-3-1994

800 112 112 ℡146

Řím – Bazilika sv. Petra
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| Řím pro pokročilé | 5 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Říma, okružní jízda au-
tokarem pro základní seznámení se s městem,
transfer do hotelu, ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani Řím „antický“ a „barokní“ – pěší
prohlídka města s průvodcem – mj. Koloseum,
Forum Romanum, Kapitol, Pantheon, Piazza
di Spagna a Španělské schody, Fontána di
Trevi ap., volno, návrat na ubytování, fakultativně
večeře.
3. den: Po snídani Řím „papežský“ - Vatikán,
Svatopetrské náměstí a Chrám sv. Petra, fa-
kultativně možnost návštěvy Vatikánských
muzeí se Sixtinskou kaplí včetně rezervace
vstupného, volno, návrat do hotelu, fakultativně
večeře.
4. den: Volno k  individuálnímu programu – ná-
vštěvy muzeí a galerií, nákupy, odpočinek či pro-
cházky městem, nebo fakultativní výlet do Tivoli,

po staletí nejoblíbenějšího výletního místa Římanů
se zbytky chrámů a řadou historických budov a pa-
mátek – Hadriánova vila – velkolepé sídlo císaře
Hadriána, komplex více než třiceti budov rozpros-
tírající se na ploše přes sto hektarů, Vila d´ Este –
letní rezidence z 16. století obklopenou renesanč-
ními zahradami a terasami, sochami, mechem ob-
rostlými fontánami a vodotrysky, odjezd do
Subiaca, středověkého městečka nedaleko Říma
 ležícího na úpatí Monti Simbruini; nedaleký kláš-
ter sv. Benedikta z 12. století tvořící dva kostely
nad jeskyní, v níž žil sv. Benedikt jako poustevník.
Klášter sv. Scholastiky založený kolem roku 510
sv. Benediktem se třemi křížovými chodbami – re-
nesanční, raně gotickou a cosmatskou, návrat do
Říma, návrat do hotelu v podvečerních hodinách,
fakultativně večeře.
5. den: Snídaně, uvolnění pokojů, individuální
volno, transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny:
5. 5. – 9. 5. 2017

26. 5. – 30. 5. 2017
12. 7. – 16. 7. 2017

3. 8. – 7. 8. 2017
27. 9. – 1.10. 2017
18.10. – 22.10. 2017

Cena:

14 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 4 noclehy v hotelu ****, dvoulůžkové

pokoje s příslušenstvím a bufetovou sní-
daní

• okružní jízdu
• letenku Praha-Řím-Praha včetně tax a pří-

platků
• transfery z/na letiště
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 6 €/os./noc)
• částku na přepravu MHD

Fakultativní služby
• 4 večeře 1 990 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• vstupné do Vatikánských muzeí a Sixtinské

kaple včetně rezervace
- dospělí 750 Kč
- dítě 6–18 let, student do 26 let - držitel

karty ISIC 550 Kč
• autokarový výlet do Tivoli a Subiaca  790 Kč

(min. počet pro realizaci – 15 osob)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8836
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Říma, okružní jízda au-
tokarem pro základní seznámení se s městem,
transfer do hotelu v centru Říma, ubytování, indi-
viduální volno, fakultativně večeře, nocleh. V okolí
hotelu nepřeberné množství restaurací s pravými
italskými specialitami a další možnosti večerní zá-
bavy včetně slavných římských památek v pěší
vzdálenosti.
2. den: Snídaně, pěší prohlídka historickým
Římem s průvodcem, během níž jsou k vidění nej-
významnější pamětihodnosti antického i středově-
kého Říma, např.  Koloseum, Forum
Romanum,  Senát, Titův oblouk, Trajánův
sloup, Kapitol, Fontana di Trevi, Španělské

schody... Odpoledne volno, příležitost navštívit
individuálně další římské památky. Návrat do ho-
telu, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Snídaně. Volno k individuálním
 prohlídkám města nebo fakultativně možnost ná-
vštěvy Vatikánských muzeí se Sixtinskou kaplí
včetně rezervace vstupného. Odpoledne mož-
nost fakultativního polodenního výletu s průvod-
cem do Villy d´Este v Tivoli, unikátní vily
s neskutečným množstvím fontán a nádherné za-
hradní architektury, která má v Evropě jen málo
obdob (vstupné není v ceně). Návrat do hotelu,
fakultativně večeře, nocleh. 
4. den: Snídaně, uvolnění pokojů, individuální
volno, transfer na letiště a odlet do Prahy. 

| Prodloužený víkend v Římě | 4 dny Kvalitní hotel
v CENTRU  

ŘÍMA

Termíny: Cena:
28. 4. – 1. 5. 2017 12 990 Kč

5. 5. – 8. 5. 2017 12 990 Kč
18. 5. – 21. 5. 2017 12 990 Kč
25. 5. – 28. 5. 2017 12 990 Kč

1. 6. – 4. 6. 2017 12 990 Kč
5. 7. – 8. 7. 2017 * 10 990 Kč
6. 7. – 9. 7. 2017 * 10 990 Kč

20. 7. – 23. 7. 2017 * 10 990 Kč
3. 8. – 6. 8. 2017 * 10 990 Kč

17. 8. – 20. 8. 2017 * 10 990 Kč
24. 8. – 27. 8. 2017 * 10 990 Kč

7. 9. – 10. 9. 2017 12 990 Kč
14. 9. – 17. 9. 2017 12 990 Kč
21. 9. – 24. 9. 2017 12 990 Kč
28. 9. – 1.10. 2017 12 990 Kč

5.10. – 8.10. 2017 12 990 Kč
12.10. – 15.10. 2017 12 990 Kč
19.10. – 22.10. 2017 12 990 Kč
16.11. – 19.11. 2017 12 990 Kč

Cena:

od 10 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků Praha – Řím – Praha
• 3 noclehy s bufetovou snídaní v hotelu ***

v centru Říma
• transfery z/na letiště
• služby technického průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy cca 50-80 €
• místní pobyt. taxu (cca 4 €/os./noc)
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• polodenní výlet do Tivoli (autokarem, s prů-

vodcem) 690 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• 3 večeře 1 790 Kč
• vstupné do Vatikánských muzeí a Sixtinské

kaple včetně rezervace
- dospělí 750 Kč
- dítě 6–18 let, student do 26 let - držitel

karty ISIC 550 Kč
• okružní jízda s průvodcem 690 Kč
• příplatek za hotel **** 3 000 Kč (v ter-

mínech označených*  4 000 Kč)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro fakultativní výlet do
Tivoli je 10 osob.
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9073

Fontána di Trevi

Forum Romanum

Kolosseum

MOŽNOST OBJEDNAT UBYTOVÁNÍ
V HOTELU ****
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| Řím – Florencie | 5 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet Prahy v  poledních hodinách do
Říma, transfer do hotelu, fakultativně okružní
jízda autokarem s průvodcem pro základní sezná-
mení s městem nebo individuální volno, fakulta-
tivně večeře, nocleh. 
2. den: Po snídani celodenní prohlídka Říma
s průvodcem – Koloseum, Forum Romanum,
Kapitol, Fontána di Trevi, Španělské schody…
, odpoledne fakultativně návštěva Vatikánských
muzeí a Sixitinské kaple, Svatopetrské ná-
městí…, individuální volno, fakultativně večeře,
nocleh. 

3. den: Po snídani volno k  individuálním pro-
gramu, návštěvě muzeí, nákupům…, v odpoled-
ních hodinách odjezd vlakem do Florencie (cesta
cca 1,5 hodiny), příjezd do Florencie, ubytování,
dle časových možností procházka podvečerním
městem, volno, fakultativně večeře, nocleh. 
4. den: Po snídani polodenní prohlídka Florencie
s průvodcem, Medicejská kaple, most Ponte
Vecchio, Palazzo Vecchio, Dóm a baptiste-
rium…, odpoledne volno k individuálním prohlíd-
kám, nocleh, fakultativně večeře
5. den: Po snídani transfer do Bologne, pro-
hlídka centra města, příp. volno s ohledem na čas
odletu, transfer na letiště, odlet do Prahy. 

Termíny: Cena:
7. 6. – 11. 6. 2017 17 990 Kč

12. 7. – 17. 7. 2017 15 990 Kč
9. 8. – 13. 8. 2017 15 990 Kč

30. 8. – 3. 9. 2017 17 990 Kč
1.11. – 5.11. 2017 15 990 Kč

Cena:

od 15 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 2x ubytování v hotelu *** v centru Říma,

2x ubytování v hotelu *** ve Florencii ve
dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
a se snídaní

• leteckou dopravu vč. tax a příplatků Praha-
Řím, Bologna-Praha

• jízdenku 2. třídy na vlak Řím-Florencie
• transfery dle programu
• technického průvodce
• pojištění dle zák. č.159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů (cca 60-80 €)
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)
• přepravu MHD  

Fakultativní služby:
• okružní jízda Římem 690,-
• příplatek na jednolůžkový pokoj 3.990,-
• 4 večeře 1.990,-
• vstupné do Vatikánských muzeí a Sixtinské

kaple včetně rezervace vstupu 
- dospělí 750 Kč
- děti 6-18 let a studenti do 26 let, držitel

karty ISIC 550 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci je 30 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/15525

Řím | Florencie
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Trasa 1: Plzeň, Beroun (dálnice), Praha, Benešov,
Tábor, České Budějovice
Trasa 2: Zlín, Vsetín, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový
Jičín, Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice),
Praha, Plzeň

PROGRAM PĚTIDENNÍHO ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v poledních hodinách
non-stop přes Rakousko do Itálie.
2. den: Příjezd do Říma, „města na sedmi pa-
horcích“ se světově proslulými památkami z dob
antiky, středověku, renesance a baroka.
Celodenní pěší prohlídka města s průvodcem –
Řím „antický“ a „barokní“ - mj. největší amfiteátr
Koloseum, jedno z nejslavnějších stavebních děl
na světě a zároveň symbol města, Forum
Romanum, ruiny nádherných antických staveb,
místo původně určené pro shromažďování, ob-
chodování a soudnictví, Kapitol, historicky nej-
významnější ze sedmi pahorků antického Říma,
politické a náboženské centrum starověku, na-
chází se zde bazilika S.Maria in Aracoeli s příkrým
schodištěm a Kapitolská muzea, Pantheon, nej-
lépe dochované  stavební dílo římské antiky,
Piazza di Spagna a z něj vedoucí proslulé řím-
ské Španělské schody, Fontána di Trevi, nej-
známější římská kašna představující Království
oceánu boha moří Neptuna se dvěma oři, tritony
a mušlemi, apod., volno, odjezd na ubytování
v okolí města, fakultativně večeře. 
3. den: Po snídani okružní jízda Římem, Řím „pa-
pežský“ – Vatikán, nejmenší stát světa s vlastní
poštou, vlastními časopisy a novinami, rozhlasovou

stanicí, nádražím, vlajkou, papežskou stráží skláda-
jící se z mužů švýcarské gardy, celosvětově proslulé
Svatopetrské náměstí s polokruhovými koloná-
dami a egyptským obeliskem uprostřed, nad ná-
městím se tyčí nejslavnější křesťanský svatostánek
Chrám sv. Petra zasvěcený apoštolu Petrovi, prv-
nímu římskému biskupovi, fakultativně možnost
návštěvy Vatikánských muzeí se Sixtinskou
kaplí včetně rezervace vstupného, volno, návrat
do hotelu, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani dokončení prohlídky města
s průvodcem, individuální program – volno k ná-
kupům, prohlídkám památek, muzeí, odpočinek
před zpáteční cestou. V podvečerních hodinách
odjezd z Říma non-stop do ČR.
5. den: V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

PROGRAM ŠESTIDENNÍHO ZÁJEZDU:
2. den: V ranních hodinách příjezd do Florentina,
odkud se vlakem (jízdné cca 4 €/os. není v ceně)
přepravíme do starobylé metropole Toskánska –
Florencie. Celodenní návštěva jedinečného
a úchvatného památníku renesance, ve své době
kulturní a intelektuální srdce Evropy přitahující do
města řadu umělců, kteří z něj učinili největší re-
nesanční skvost na světě… Medicejská kaple
a palác, Dóm a baptisterium, most Ponte Vecchio,
Piazza della Signorina s Palazzo Vecchio a řadou
proslulých skulptur – David, Neptunova Fontána,
…, orientační prohlídka města s průvodcem, volno
k individuálním návštěvám památek či nákupům,
… Odjezd do oblasti Říma na ubytování, fakulta-
tivně večeře.

| Víkend v Římě s návštěvou Florencie | 5/6 dní

Termíny 5 dní: Cena: Trasa:
13. 4. – 17. 4. 2017 5 690 Kč trasa 2

4. 5. – 8. 5. 2017 5 690 Kč trasa 1
24. 5. – 28. 5. 2017 5 690 Kč trasa 2
19. 7. – 23. 7. 2017 5 690 Kč trasa 1

3. 8. – 7. 8. 2017 5 690 Kč trasa 2
18.10. – 22.10. 2017 5 690 Kč trasa 1

Termíny 6 dní: Cena: Trasa:
3. 5. – 8. 5. 2017 6 990 Kč trasa 2

31. 5. – 5. 6. 2017 6 990 Kč trasa 1
4. 7. – 9. 7. 2017 6 990 Kč trasa 2

30. 8. – 4. 9. 2017 6 990 Kč trasa 1
26. 9. – 1.10. 2017 6 990 Kč trasa 2

Cena:

od 5 690 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 2/3 noclehy v hotelu *** s kontinentálními

snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím

• okružní jízda Římem
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)
• přepravu MHD v metropolích

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 290 Kč

(2 noci), 1 990 Kč (3 noci)
• 2 večeře 790 Kč/3 večeře 1 190 Kč
• vstupné do Vatikánských muzeí a Sixtinské

kaple včetně rezervace
- dospělí 750 Kč
- dítě 6-17,99 let, student do 26 let – drži-

tel karty ISIC 550 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8968
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| Velký okruh Itálií | 8 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Říma. Odjezd z le-
tiště do Pisy, krátká večerní individuální pěší pro-
hlídka historické části města proslulého svou
šikmou věží a dómem vystavěnými z bílého mra-
moru. Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Snídaně v hotelu, individuální prohlídka
Florencie, metropole Toskánska, která byla
v době renesance centrem kultury a umění. Mezi
nejzajímavější místa patří náměstí Signorie se
svou hradu podobnou radnicí a sochou Davida.
Dále náměstí Piazza del Duomo s nádhernou ka-
tedrálou Santa Maria del Fiore a další.
Pokračování do Bologny, úchvatného severoital-
ského města s nejstarší univerzitou na světě,
které je někdy také nazýváno „červená Bologna“,
a to díky tomu, že jeho centrum je vystavěno
téměř celé z červených cihel. Obdivovat ale bu-
dete i nádherná podloubí či řadu paláců a pamá-
tek, v čele se 2 dominantami města – věžemi
Asinelli a Garisenda. Odjezd na ubytování, fakul-
tativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do Benátek. Benátky
byly původně etruským městem a staly se po roz-
padu západořímské říše mocenským  centrem
Středomoří, jenž zbohatlo především na obchodu
s Orientem. Hlavní třídu zde nahrazuje přibližně
100 kanálů, hlavní tepnou se stal Canal Grande se
svou pozoruhodnou délkou 4 kilometrů a šířkou
70 metrů. Navštívíme zde např. Dóžecí palác,
baziliku sv. Marka, Campanillu, Ponte di
Rialto a další. Odjezd do Padovy, prohlídka to-
hoto města, založeného dle legendy Trójany, které
je známé především jako rodiště sv. Antonína,
jemuž je zasvěcena i místní bazilika, jedna z nej-
větších svého druhu v Itálii. Odjezd na ubytování,
fakultativně večeře. 

4. den: Po snídani odjezd do Ferrary, 
jednoho z největších opevněných měst oblasti,
které je na seznamu UNESCO. Zde budeme moci
obdivovat např. monumentální palác Castello
Estense, Pallazzo del Comune, Pallazzo dei
Diamanti či letní sídlo rodiny Esteů Pallazzo
Schifanoia. Poté odjezd malebným krajem
Chianti do Sieny, okouzlujícího města s velmi
dobře zachovaným středověkým jádrem, díky
němuž je na seznamu UNESCO. Každý jistě slyšel
o Piazza del Campo – náměstí, po jehož obvodu
se každoročně odehrává tradiční dostih zv. Palio.
Za návštěvu ovšem stojí i zdejší katedrála, která
měla být původně největší v Itálii. Odjezd na uby-
tování, fakultativně večeře.
5. den: Snídaně v hotelu, odjezd k vulkánu Vesuv,
výjezd na Vesuv s možností výstupu ke kráteru této
dominanty Neapole. Pokračování do Pompejí s in-
dividuální prohlídkou zdejších vykopávek. Odjezd
na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
6. den: Snídaně v hotelu. Individuální volno nebo
fakultativní výlet lodí na ostrov Capri, jeden z nej-
krásnějších ostrovů v Tyrhénském moři, který byl
oblíbeným místem již za římských císařů. Volno
k prohlídce ostrova. Nezapomeňte navštívit
Tiberiovu vilu nebo Modrou jeskyni. Odjezd do
oblasti Říma, dle možnosti orientační prohlídka
města, ubytování, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani odjezd do Říma, celodenní  ná-
vštěva italské metropole, prohlídka města s prů-
vodcem – Andělský hrad, Piazza Navona, Fontána
di Trevi, Koloseum Romanum, Španělské schody,
Vatikán... Volno k indivi duálním prohlídkám. Odjezd
na ubytování, fakultativně večeře.
8. den: Po snídani individuální program v Římě,
v poledních hodinách transfer na letiště, odlet do
Prahy.

Termín:
2. 10. – 9. 10. 2017

Cena:

19 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 7 noclehů se snídaní v hotelech ***

• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax
a příplatků, technického průvodce

• dopravu autokarem v místě 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy cca 80–100 Eur
• pobytovou taxu v Itálii (cca 2-6 €/os./noc)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• 7 večeří 3 490 Kč
• výlet na ostrov Capri 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8713

Středozemní moře
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z  Prahy do Benátek. Přílet do
Benátek, transfer do hotelu, ubytování, nocleh.
Benátky byly původně etruským městem a staly
se po rozpadu západořímské říše mocenským
centrem Středomoří, jenž zbohatlo především na
obchodu s Orientem. Hlavní třídu zde nahrazuje
přibližně 100 kanálů, hlavní tepnou se stal Canal
Grande se svou pozoruhodnou délkou 4 kilo-
metrů a šířkou 70 metrů. 
2. den: Snídaně, invididuální volno, které můžete
využít např. k návštěvě Dóžecího paláce, bazi-

liky sv. Marka, Campanilly, Ponte di Rialta
a dalších věhlasných benátských památek, či pří-
padně využít služeb místního gondoliéra
a nechat se svézt po jednom ze zdejších ka-
nálů (pro zájemce zajistí na místě průvodce).
Nocleh v hotelu. 
3. den: Snídaně, individuální volno, možnost fa-
kultativního výletu na ostrovy Burano a Murano
s návštěvou jedné ze sklářských dílen s tradiční
výrobou skla. Návrat do hotelu, nocleh. 
4. den: Snídaně, individuální volno, odlet
z Benátek do Prahy. 

| Romantický víkend v Benátkách | 4 dny

Foto: Turistický úřad Benátky

Foto: Turistický úřad Benátky

Foto: Turistický úřad Benátky Foto: Europlan

Termíny:
9. 6. – 12. 6. 2017

14. 7. – 17. 7. 2017
25. 8. – 28. 8. 2017
15. 9. – 18. 9. 2017

Cena:

12 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků Praha – Benátky – Praha
• 3 noclehy v hotelu **/*** v Mestre s bufe-

tovou snídaní ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím

• technického průvodce po celou dobu
pobytu

• transfer z/na letiště
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• místní dopravu z hotelu do centra Benátek

a zpět (vlak, bus, vaporetto)
• místní pobytovou taxu (cca 3 €/os./noc) 

Fakultativní služby:
• výlet na ostrovy Murano a Burano 790 Kč

(min. počet pro realizaci – 20 osob)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu a hotelu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 20 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8504
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| Romantický víkend v Benátkách | 4 dny

Trasa 1: Plzeň, Beroun, Praha, Tábor, České
Budějovice
Trasa 2: Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Poděbrady,
Praha, Dubenec, Písek, České Budějovice
Trasa 3: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno, Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Příjezd do Punta Sabbinoni, odtud plavba
lodí do Benátek přímo k náměstí sv. Marka (není
v  ceně). Prohlídka této romantické metropole

během níž uvidíte mj. Dožecí palác, baziliku
sv. Marka, Campanillu, Ponte Rialto a další.
Možnost projížďky gondolou po Benátkách (za-
jistí na místě průvodce). Individuální volno. Večer
odjezd do místa ubytování v oblasti Lido di Jesolo,
večeře, nocleh.
3. den: Snídaně, odjezd do Benátek, individuální
volno, možnost účasti na fakultativním výletu na
ostrovy Burano a Murano se slavnými  dílnami
na výrobu skla a krajky. Odjezd do ČR v odpoled-
ních hodinách.
4. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Termíny: Trasa:
5. 5. – 8. 5. 2017 trasa 3

15. 5. – 18. 5. 2017 trasa 1
5. 7. – 8. 7. 2017 trasa 2
6. 7. – 9. 7. 2017 trasa 3

24. 8. – 27. 8. 2017 trasa 1
28. 9. – 1.10. 2017 trasa 2

Cena:

4 590 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 1 nocleh s polopenzí v hotelu *** , dvou-

lůžkové pokoje s příslušenstvím 
• technického průvodce po celou dobu

zájezdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupné do památkových objektů
• plavbu lodí k nám. sv. Marka cca 18 €
• místní pobytovou taxu

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč
• výlet na ostrovy Murano a Burano 790 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8484

Ostrov Burano Náměstí sv. Marka
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Trasa: Plzeň, Praha, Humpolec (dálnice), Jihlava
(dálnice), Brno, Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR do
Itálie.
2. den: Příjezd do Punta Sabbioni, odtud plavba
lodí do Benátek přímo k náměstí sv. Marka (není
v ceně). Benátky byly původně etruským městem
a staly se po rozpadu západořímské říše mocen-
ským centrem Středomoří, jenž zbohatlo přede-
vším na obchodu s Orientem. Hlavní třídu zde
nahrazuje přibližně 100 kanálů, hlavní tepnou se
stal Canal Grande se svou pozoruhodnou dél-
kou 4 kilometrů a šířkou 70 metrů. Prohlídka

města s průvodcem, při které je možno navštívit
např. Dóžecí palác,  baziliku sv. Marka,
Campanillu, Ponte di Rialto a další. Večer si vy-
chutnáme atmosféru karnevalového veselí.
Každoroční program benátského karnevalu
obsahuje koncerty, plesy, maškarní průvody, diva-
delní představení a ohňostroje. V nočních hodi-
nách odjezd do místa ubytování v oblasti Lido di
Jesolo. Nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Benátek, 
individuální volno, možnost fakultativního výletu
na ostrovy Burano a Murano se  svými sklář-
skými dílnami s tradiční výrobou skla. Odjezd do
ČR v pozdních odpoledních hodinách. 
4. den: Návrat v brzkých ranních hodinách.

Termín:
23. 2. – 26. 2. 2017

Cena:

5 190 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 1 nocleh se snídaní v hotelu ***

• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• přepravu MHD
• případnou místní pobytovou taxu

Fakultativní služby:
• výlet na ostrovy Murano a Burano 690 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace: 
Plavba lodí k nám. sv. Marka a na benátské
ostrovy cca 18 €
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/108-3-1911

| Karneval v Benátkách | 4 dny
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| Do Itálie za nejlepšími zážitky pro děti | 5 dní
BEZ
NOČNÍHO
PŘEJEZDU

Trasa 1: Ústí n. L., Teplice, Most, Louny, Praha,
Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 2: Opava, Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-
Místek, Nový Jičín, Hranice na Moravě, Olomouc,
Prostějov, Brno, Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR
přes Rakousko do Itálie k jezeru Lago di Garda –
největšímu italskému jezeru, dle časových mož-
ností koupání v jezeře nebo prohlídka Sirmione.
Městečko Sirmione leží na 4 km dlouhém poloost-
rově, který rozděluje jižní část Gardského jezera.
Městečko má krásné historické centrum s úzkými
uličkami, pozůstatky římské vily Grotte di Catullo,
pevnost Rocca Scaligera či lázně Terme di
Sirmione, jejichž prameny dosahují teploty až
80°C.  Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do Parco Natura
Viva, který se nachází mezi městečky Busslengo
a Pastrengo nedaleko Verony. Park je rozdělen na
dvě části – ZOO a safari. Žijí zde zvířata z pěti růz-
ných kontinentů v rozlehlých odděleních, které vy-
padají jako jejich přirozené prostředí. Jsou zde
k vidění vzácná a málo známá zvířata, park chrání
ohrožené druhy zvířat před vyhynutím (např.
medvěd brýlatý, tygr usuryjský, leopard sněžný či
lemuři). V  odpoledních hodinách přejezd do
Verony – města, kde se odehrával děj známého
dramatu Williama Shakespearea „Romeo a Julie“.
Prohlídka historického centra, které je zapsáno na
seznamu UNESCO. Mj. uvidíme římskou arénu,

která je třetí největší na světě, římské divadlo,
Zelený trh, náměstí Piazza dei Signori s Palazzo
del Comune, bazilika San Zeno, Scagilerský hrad
nebo měšťanský dům Casa di Giuletta patřící
rodu Capuletů, v jehož dvoře je i slavný Juliin bal-
kon. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh.  
3. den: Po snídani celodenní výlet do největšího
zábavního parku v  Itálii – Gardalandu (rozloha
700 000 m2). Park byl založen v roce 1975 a je zde
70 atrakcí různého charakteru vhodných pro děti i
dospělé. Například část zvaná Fantazie je pro děti
všeho věku, jezdí tu zábavné vlaky po pohádkových
cestách a pohádky tu doslova ožívají. V části zvané
Dobrodružství se ocitnete na člunu v džungli mezi
divokými vodopády nebo na na oblíbené atrakci
Corsari v boji mezi piráty. V parku je i několik res-
taurací či supermarket – vše v pohádkovém prove-
dení. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 
4. den: Po snídani přejezd do Punta Sabbioni, lodí
se přepravíme do Benátek (přeprava lodí není
v ceně zájezdu) – města, jehož historické centrum
leží na ostrovech v laguně. Prohlídka města s prů-
vodcem se zastávkami u nejvýznamnějších pamě-
tihodností – Dóžecí palác, bazilika sv. Marka,
Campanilla, Ponte di Rialto, Canal Grande, fakulta-
tivně projížďka gondolou, která je nedílnou součástí
Benátek od 11. století. V odpoledních hodinách od-
jezd do ČR, během cesty zastávka s možností kou-
pání na pláži některého z  letovisek Severního
Jadranu (Caorle, Bibione, Lido di Jesolo…), noční
přejezd do ČR. 
5. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.   

Termíny: Trasa:
5. 7. – 9. 7. 2017 trasa 1, 2
2. 8. – 6. 8. 2017 trasa 1
9. 8. – 13. 8. 2017 trasa 2

Cena:

8 490 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelu *** se snídaní rozšíře-

nou kontinentální, dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím 

• 3 večeře
• služby průvodce
• vstupenku do Gardalandu
• vstupenku do Parco Natura Viva
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu
• přepravu Punta Sabbioni-Benátky a zpět

(cca 15 €)

Fakultativní služby:
• projížďka gondolou 890 Kč (cca 30 minut)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena. 
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15403

Lago di Garda | Parco Natura Viva | Sirmione | Gardaland | Verona | Benátky
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Trasa 1: Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách
s krátkými zastávkami do Itálie.
2. den: Příjezd do Florencie, prohlídka metro-
pole Toskánska, centrum renesanční kultury – ná-
městí Signoria, most Ponte Vecchio, dóm Santa
Maria del Fiore, Medicejská kaple a palác, volno
k individuálním prohlídkám muzeí a galerií, v od-
poledních hodinách odjezd do Pisy, zastávka
v městečku proslaveném světoznámou „šikmou
věží“ a dómem, volno k prohlídkám, odjezd na
ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd podél pobřeží s uni-
kátní soustavou skalních přímořských městeček
Cinque Terre, zastávka k prohlídce, dále podél
pobřeží do Janova, metropole Ligurské riviéry,
nazývané pro své bohatství a mramorové paláce
La Superba, se Starým městem tvořeným úzkými
uličkami a historickými budovami paláci při ústí
říčky Bisagna, Piazza de Ferrari s přepychovými
paláci a Operou, akademií umění, Piazza San
Marreoti s řadou doriovských a šlechtických pa-
láců, katedrála San Lorenzo, přejezd do Albengy
– krátká zastávka k prohlídce starobylého měs-
tečka se zachovalými hradbami a četnými věžemi
šlechtických rodů s  pozoruhodnou katedrálou

a středověkým mostem Ponte Lungo, ubytování
v oblasti, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do San Rema – svě-
toznámých lázní na Květinové riviéře, 
s úžasnou promenádou a řadou historických
domů ve spleti úzkých strmých uliček Starého
města, prohlídka, volno, odjezd do Monaca, se za-
stávkou v Mentonu – nádherném městečku
s nejlepšími plážemi, zlatavými domy a vilami
z doby belle epoque na pozadí Alp. Monaco –
knížecí palác, kasino, přístav, prohlídka města
s průvodcem, odjezd do La Turbie k návštěvě
mohutného triumfálního památníku římského cí-
saře Augusta ze 6. stol. př. n. l. s nádhernými vý-
hledy na Monaco a Ligurské pobřeží, volno,
odjezd na ubytování do oblasti Nice, fakultativně
večeře.
5. den: Po snídani prohlídka Nice – Anglická pro-
menáda, Staré město, rybí a květinový trh, volno,
odpoledne odjezd do St. Paul – snad nejkrás-
nější vesnice Provence. Odjezd do parfumerie
Galimard s možností nákupů. Návrat na ubyto-
vání, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Cannes – pobřežní
promenáda, festivalový palác, volno nebo fakul-
tativně výlet lodí na ostrov Marguerita, volno
k nákupům, možnost koupání a odpočinku před
zpáteční cestou, v podvečerních hodinách odjezd
do ČR.
7. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

| Janovským zálivem na Azurové pobřeží | 7 dní

Termíny: Trasa:
1. 5. – 7. 5. 2017 trasa 2
9. 7. – 15. 7. 2017 trasa 1
6. 8. – 12. 8. 2017 trasa 2

Cena:

7 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelech **/***, dvoulůžkové

pokoje s příslušenstvím, s kontinentální  sní-
daní

• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• 4 večeře 1 790 Kč
• výlet lodí na ostrov Marguerita 490 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9075
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| Severoitalské perly | 6 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Milana, transfer z le-
tiště, prohlídka města, kde mj. nalezneme řadu
unikátních staveb - Dóm – jedna z největších go-
tických katedrál na světě se 135 věžičkami a ne-
sčetnými plastikami a chrliči, obchodní pasáž
Galeria Viktoria Emmanuela II, světově nej-
prestižnější budova opery La Scala, zámek
Castello Sforzesco s půvabným arkádovým dvo-
rem..., odjezd do Verony, prohlídka města spo-
jeného s Shakespearovým dílem Romeo a Julie,
v jehož centru se zachovala řada půvabných řím-
ských a renesančních památek – třetí největší
amfiteátr na světě, působivý hrad
Castelvecchio, Piazza dei Signori se sochou
Dante Alighieriho a několika paláci, kostel
Santa Maria Antica s bizarními náhrobky
Scaligeriů, vládců Verony, Dóm ... až po Juliin
dům s balkonem či samotnou hrobkou Julie.
Odjezd na ubytování, večeře.
2. den: Po snídani odjezd do Benátek – pro-
hlídka města, které právem nese titul „jedinečné“.
Stovky paláců podél Canale Grande s nejzná-
mějším mostem Ponte di Rialto, monumentální
barokní kostel a dominanta města Santa Maria
della Salute stojící na milionu dřevěných pilot,
jedinečné Náměstí sv. Marka s Kampanilou,
 bazilikou sv. Marka, Dožecím palácem
s Mostem  vzdechů, orlojem apod., volno
k indivi duálním prohlídkám, nákupům apod., od-
jezd z Benátek na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani odjezd do Ferrary – jednoho
z největších opevněných měst oblasti. Působivý
hrad Castello Estense s příkopy, věžemi a cim-
buřím, Palazzo del Comune - středověký palác
z pol. 13. stol., Palazzo Schifanoia – letní sídlo
rodu Esteů, Diamantový palác ..., volno.

Bologna – město jehož historické centrum je uni-
kátně tvořeno souborem cihlových budov a roz-
košných ulic s podloubími, ozdobené paláci
a kostely. Slavná Neptunova fontána (1566)
a šikmé věže Asinelli (97 m) a Garisenda jsou
dodnes obdivovanými dominantami města. Volno
k prohlídkám a nákupům, odjezd na ubytování,
večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Florencie, návštěva
jedinečného a úchvatného  památníku renesance,
ve své době kulturní a intelektuální srdce Evropy
přitahující do města řadu umělců, kteří z něj učinili
největší renesanční skvost na světě ... Medicejská
kaple a palác, Dóm a baptisterium, most
Ponte Vecchio, Piazza della Signorina
s Palazzo Vecchio a řadou proslulých skulptur –
David, Neptunova fontána, orientační prohlídka
města s průvodcem, volno k individuálním pro-
hlídkám, v odpoledních hodinách odjezd do Pisy
k prohlídce exteriérů proslulé šikmé věže a bap-
tisteria, volno, odjezd na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani odjezd do městečka Carrara,
celosvětově proslaveného zpracováním mra-
moru, který se v okolí těží a jenž se výrazně po-
depsal na urbanistice města - Carrarský dóm
na Piazza del Duomo. Michelangelův dům či
elegantní Piazza Alberica dodávají městu na za-
jímavosti. Odjezd do Janova – přístavního města
 právem hrdého na své dějiny a legendy. Paláce
na Via Balbi, Via Garibaldi a obrazy a sochy
v kostelích patří k nejkrásnějším v této části země.
Na mnoha místech se návštěvník setká s připo-
mínkami na nejslavnějšího rodáka Kryštofa
Kolumba. Volno, odjezd na ubytování do oblasti
Milana, večeře.
6. den: Bez snídaně – v ranních hodinách tran-
sfer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny:
29. 5. – 3. 6. 2017
29. 7. – 3. 8. 2017
15. 9. – 20. 9. 2017

Cena:

16 490 Kč
Cena zahrnuje:
• 5 noclehů v  hotelech ***, dvoulůžkové

pokoje s příslušenstvím a s polopenzí
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• letenku Praha – Milano – Praha včetně tax

a příplatků
• průvodce po dobu zájezdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• pobytovou taxu v Itálii (cca 2-6 €/os./noc)
• vaporetto v Benátkách 2x 7 €

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8266
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Pisy nebo Bologni (dle
letového řádu, který bude vydán dodatečně) –
prohlídka jedné z metropolí. Pisa – světoznámá
toskánská metropole rozkládající se na obou bře-
zích řeky Arna, byla obydlená už v 5. století př. n. l.
a velkou moc a bohatství si získala jako námořní
republika ve středověku, kdy si díky svým lodím
získala monopolní postavení v celém západním
Středomoří. Dnešní návštěvníky však nejvíce
uchvátí období dalšího rozkvětu tohoto města,
sahající do 11. století, kdy začíná nová etapa tos-
kánského umění a budování takových staveb,
jakým byl pisánský dóm, baptisterium či světově
proslulá šikmá věž, jejichž nádheru a vytříbenou
architekturu budete moci obdivovat. Bologna –
úchvatné severoitalské město s nejstarší univer-
zitou na světě, je někdy nazýváno „červená
Bologna“, a to díky tomu, že jeho centrum je vy-
stavěno téměř celé z červených cihel. Obdivovat
ale budete i nádherná podloubí či řadu paláců
a památek, v čele se 2 dominantami města – vě-
žemi Asinelli a Garisenda. Odjezd na ubytování,
možnost fakultativní večeře, nocleh.
2. den: Snídaně, celodenní prohlídka Florencie,
snad nejvýznamnějšího toskánského města
a skutečné perly tohoto kraje, během níž uvidíte
mj. Medicejskou kapli a palác, kostel San

Lorenzo, dóm a baptisterium, most Ponte
Vecchio, náměstí Signorie s Palazzo Vecchio
a řadou proslulých soch, mezi nimiž vyniká
Michelangelův David a další. Odpoledne návštěva
pravé toskánské farmy s ochutnávkou toskán-
ského vína a možností zakoupení místních země-
dělských produktů. Volno k individuální prohlídce
této nádherné metropole, k nákupům typicky
toskánských produktů (kožené výrobky, produkce
kvalitního toskánského vína a olivového oleje) či
k ochutnávce zdejšího typického steaku zv.
Fiorentina, který si jistě nenechte ujít. Návrat do
hotelu, možnost fakultativní večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd toskánskou  krajinou do
La Spezie, krátká zastávka v tomto  přímořském
přístavu s nádhernými palmovými promenádami.
Odjezd vláčkem (není v ceně) do oblasti Cinque
Terre (unikátního uskupení romantických přímoř-
ských  městeček vystavěných mezi vinicemi na
skalnatém pobřeží), které bylo zařazeno na se-
znam Světového dědictví UNESCO. Individuální
volno s možností prohlídky jednotlivých městeček
a dle počasí možnost koupání, pěší výlet po vyhlá-
šené „cestě lásky“ do Riomaggiore. Návrat do ho-
telu, možnost fakultativní večeře, nocleh.
4. den: Snídaně, individuální volno, během dne
transfer na letiště a odlet do Prahy.

| Prodloužené víkendy v toskánských metropolích s návštěvou Cinque Terre | 4 dny

Termíny:
5. 5. – 8. 5. 2017

25. 5. – 28. 5. 2017
13. 7. – 16. 7. 2017

1. 9. – 4. 9. 2017
21. 9. – 24. 9. 2017

Cena:

14 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha – Pisa/Bologna –

Praha včetně všech tax a příplatků
• 3 noclehy v hotelu *** ve Florencii se sní-

daní
• transfery dle programu
• ochutnávku vína
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)
• vstupy do jednotlivých objektů
• přepravu MHD v metropolích

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 390 Kč
• 3 večeře 1 290 Kč
• celodenní výlet autokarem do La Spezia

a Cinque Terre 1 790 Kč (minimální počet
pro realizaci výletu je 20 osob)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu a termínu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9076
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| Toskánsko a ostrov Elba | 5 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Bologni či Pisy, dle le-
tového řádu, odjezd z letiště do Pisy – prohlídka
toskánské metropole se světově proslulou šik-
mou věží na Piazza dei Miracoli (Náměstí zázraků),
baptisterium, katedrála…, volno, odjezd na ubyto-
vání, večeře.
2. den: Po snídani odjezd trajektem na největší
a jeden z nejkrásnějších toskánských ostrovů
Elbu, proslavený zejména pobytem Napoleona
i úchvatnou přírodou, příjezd trajektem do měs-
tečka Portoferraio – prohlídka hlavního města
ostrova s malebnými uličkami ve staré městské
čtvrti, pobřežní promenáda, náměstí Piazza
Napoleone a Villa dei Mulini (Napoleonovo mu-
zeum), odjezd na první část prohlídky severní
části ostrova, kde úchvatné skalnaté útesy střídají
písečné pláže s azurově modrým mořem, mož-
nost koupání, odjezd na ubytování v přímořském
letovisku, večeře.
3. den: Po snídani dokončení prohlídky jižní části

ostrova, prohlídka jednoho z nejkrásnějších měs-
teček ostrova Marina di Campo s půvabným
historickým centrem s úzkými uličkami plnými ka-
váren, restaurací a obchodů, volno. Odpoledne
návrat trajektem na pevninu, odjezd na ubytování,
večeře, volno nebo podvečerní fakultativní výlet
na poloostrov Monte Argentario s luxusními le-
tovisky, průjezd silnicí Strada Panoramica nabí-
zející úchvatné výhledy na skalní zátoky, útesy
a zálivy.
4. den: Po snídani odjezd do Florencie se za-
stávkou na ochutnávku vín v oblasti Toskánska
s možností nákupů, Florencie - prohlídka metro-
pole Toskánska, centrum renesanční kultury – ná-
městí Signoria, most Ponte Vecchio, dóm Santa
Maria del Fiore, Medicejská kaple a palác, volno
k indivi duálním prohlídkám muzeí a galerií.
Odjezd na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani dle časových možností indivi-
duální volno u moře s možností koupání. Transfer
na letiště a odlet do Prahy.

Termíny:
16. 5. – 20. 5. 2017

3. 8. – 7. 8. 2017
20. 9. – 24. 9. 2017

Cena:

14 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Pisa/Bologna –

Praha včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 4 noclehy v hotelech ***, s rozšířenými

kontinentálními snídaněmi, dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím

• průvodce po dobu zájezdu
• trajekty na/z ostrov Elba
• ochutnávka vín
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• případnou přepravu MHD
• pobytovou taxu v Itálii (cca 2-6 €/os./noc)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 490 Kč
• výlet na poloostrov Monte Argentario 490 Kč
• 4 večeře 1 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8756
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Trasa 1: Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno, Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy přes
Plzeň, Rakousko do Itálie, v podvečerních hodi-
nách příjezd do oblasti Toskánska, ubytování, ve-
čeře, volno.
2. den: Po snídani odjezd do Florencie, celo-
denní návštěva centra renesance s průvodcem
Medicejská kaple a palác, Dóm a baptiste-
rium, most Ponte Vecchio, Piazza della
Signoria s Palazzo Vecchio a řadou proslulých
skulptur - David, Neptunova fontána…, volno
k individuálním prohlídkám…, v podvečerních ho-
dinách návrat na ubytování, večeře.

3. den: Po snídani odjezd do městečka Lucca –
krásné městečko s úžasně pravidelným  historickým
centrem na základech města založeného Římany
již v roce 180 př. n. l., s řadou typických památek
zdobeného toskánského románského stylu – dóm
San Martino z 11. stol. s románskými plastikami
a arkádovými galeriemi, San Michele in Foro, řada
paláců, hradby…, odjezd do Pisy k prohlídce šikmé
věže, dómu a baptisteria na Campo dei Miracoli,
volno, v průběhu dne zastávka na ochutnávku vína,
návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani odjezd do oblasti Cinque
Terre, rezervace s pěti městečky balancujícími na
samém okraji závratných útesů, pěší procházka
„cestou lásky“ po pobřeží s nádhernými panora-
maty, odjezd zpět do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

| Toskánsko v pohodě | 5 dní
BEZ
NOČNÍHO
PŘEJEZDU

Termíny: Trasa:
4. 5. – 8. 5. 2017 trasa 1,2
8. 5. – 12. 5. 2017 trasa 1

17. 5. – 21. 5. 2017 trasa 2
1. 6. – 5. 6. 2017 trasa 1
5. 7. – 9. 7. 2017 trasa 1,2

29. 8. – 2. 9. 2017 trasa 1
27. 9. – 1.10. 2017 trasa 1,2

Cena:

7 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelu **/***, dvoulůžkové

pokoje s příslušenstvím a kontinentální sní-
daní 

• 3 večeře
• ochutnávku vína
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 1 390 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena. 
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7929
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| Kouzelné Toskánsko | 6 dní

Trasa 1: Ústí n. L., Teplice, Most, Louny, Slaný,
Praha, Dubenec, Písek,  České Budějovice
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno, Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách
přes Rakousko do Itálie.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Parmy,
prohlídka historického centra – dóm z 11. století,
baptisterium z 12. století, Pallazzo Pilotta s uni-
kátním dřevěným divadlem Teatro Farnese.
Přejezd na ochutnávku parmezánu do výrobny
regionálních specialit, odjezd na ubytování, fakul-
tativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do oblasti Cinque
Terre (unikátní soustava přímořských městeček
vystavěných na skalnatém pobřeží), vlakem se
přepravíme do La Spezia - krátká zastávka v pří-
mořském přístavu s nádhernými palmovými pro-
menádami. Následuje Pisa - prohlídka
světoznámé šikmé věže a dómu, baptisteria a dal-

ších památek, v odpoledních hodinách odjezd do
historického města Lucca navštěvovaného pro
své zajímavé historické jádro - Piazza Napoleone,
odjezd na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do jednoho z nejatrak-
tivnějších míst Toskánska – San Gimignano –
malebné středověké opevněné město typické
hradbami a rodovými věžemi – Piazza della
Cisterna, Hrubá věž, radnice..., odjezd do Sieny –
prohlídka metropole stejnojmenné provincie – mj.
Piazza del Campo s radnicí, dóm..., odjezd na uby-
tování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do starobylé
 metropole Toskánska – Florencie – prohlídka
města s průvodcem – Medicejská kaple a palác,
kostel San Lorenzo, Baptisterium, most Ponte
Vecchio, dóm Santa Maria del Fiore – monumen-
tální dominanta města, Starý palác..., volno
k prohlídkám a nákupům v podvečerních hodi-
nách odjezd z Florencie přes Rakousko zpět do
ČR.
6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Termíny: Trasa:
16. 5. – 21. 5. 2017 trasa 1
30. 5. – 4. 6. 2017 trasa 2
13. 6. - 18. 6. 2017 trasa 1

4. 7. – 9. 7. 2017 trasa 2
18. 7. – 23. 7. 2017 trasa 1
22. 8. – 27. 8. 2017 trasa 2

5. 9. – 10. 9. 2017 trasa 1
26. 9. – 1.10. 2017 trasa 2

Cena:

6 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelech **/*** ve dvoulůž-

kových pokojích s příslušenstvím a konti-
nentální snídaní

• návštěvu výrobny parmezánu s ochut-
návkou

• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 490 Kč
• 3 večeře 1 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8476
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Milána, okružní pro-
hlídka města kombinovaná s  pěší prohlídkou
centra – Dóm – mohutná gotická katedrála se 135
věžičkami a stovkami plastik a chrličů, budova
opery La Scala, obchodní pasáž Viktoria
Emanuela II, zámek Castello Sforzesco s půvab-
ným arkádovým dvorem..., dopoledne odjezd do
oblasti severoitalských jezer – Lago Maggiore –
Stressa – výlet lodí na jeden z Boromejských
ostrovů  - Isola Bella - prohlídka jedinečných
subtropických zahrad s terasami, fontánami, plas-
tikami a palácem ze 17. stol., odjezd na ubytování,
fakultativně večeře.
2. den: Po snídani přejezd Alpami přes Simplon
Pass do švýcarského města Täsch, odjezd zubač-
kou do Zermattu pod Matterhornem – volno
k prohlídkám vysokohorského městečka, relaxaci,
vycházkám či výletům lanovkami (Černé jezero,
Gornergrat...), návrat do Täsch a odjezd na uby-
tování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani podhůřím Alp a dále podél již-
ního břehu Ženevského jezera se zastávkou
v Yvoire – středověký opevněný přístav s hradem
ze 14. století, přejezd do švýcarské Ženevy –
mondénní metropole na břehu ženevského je-
zera (Lac Léman), sídla řady mezinárodních orga-
nizací, prohlídka města, jehož dominantu tvoří
vodotrysk na jezeře, katedrála, Památník refor-

mace, volno k prohlídkám, oddychu na břehu je-
zera či vyjížďkám lodí po jezeře... Odjezd na uby-
tování do Francie, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani prohlídka Annecy, městečka
na severním břehu stejnojmenného jezera, jedno
z  nejkouzelnějších měst pod Alpami nazývané
Savojskými Benátkami – zámek, palác d’Isle ze
12. století a všudypřítomná květinová výzdoba
dělají městečko  jedním z nejfotografovanějších
míst Francie... Přejezd do Chamonix pod horou
Mont Blanc (4 807 m), volno k  individuální
 prohlídce města, možnost výletů na okolní masivy,
vláčkem k ledovci Mer de Glace... V podvečer-
ních hodinách průjezd tunelem pod horou Mont
Blanc do Itálie, ubytování v údolí Aosta, fakulta-
tivně večeře.
5. den: Po snídani průjezd údolím Aosta s nád-
hernou okolní alpskou krajinou ověnčenou desít-
kami strážních pevností a hradů, Fénis – krátká
zastávka u jednoho z  nej okázalejších hradů
v údolí ze 14. století. Pokračování do Turína –
hlavního města kraje Piemont – prohlídka centra
města ozdo beného řadou paláců – Palazzo Reale,
Palazzo Carignano... i mj. světově  vyhledávaná
 katedrála s tzv. Turínským rouchem, volno k indi-
viduálním  prohlídkám a nákupům, odjezd do ob-
lasti Milána, ubytování,  fakultativně večeře.
6. den: Bez snídaně - v ranních hodinách transfer
na letiště, odlet do Prahy.

| Nejkrásnější kouty Alp | 6 dní

Termíny:
24. 7. – 29. 7. 2017
10. 9. – 15. 9. 2017

Cena:

16 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Miláno – Praha

včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 5 noclehů s kontinentální snídaní v hotelech

**/*** (dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím)

• průvodce
• dopravu zubačkou Täsch-Zermatt a zpět
• výlet lodí a vstup do paláce na Isola Bella
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• pobytovou taxu v Itálii (cca 2-6 €/os./noc)
• vstupy do památkových objektů 
• změna programu vyhrazena

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 490 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/8671
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| Jezera a podhůří italských Alp | 6 dní

Trasa 1: Brno, Jihlava (dálnice), Humpolec (dál-
nice), Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Svitavy, Pardubice, Hradec Králové,
Praha, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách přes
Rakousko do Itálie.
2. den: V ranních hodinách příjezd k jezeru Lago
di Garda – dopolední prohlídka Malcesine –
městečko chlubící se impozantní dominantou
středověkého hradu, možnost výjezdu lanovkou
na vrchol Monte Baldo či koupání ve městě.
Odpoledne přejezd po břehu jezera do městečka
Sirmione, středověký hrad Rocca Scaligera s pře-
krásným výhledem na celé Sirmione a jezero, dále
Grotte di Catullo, významné rozsáhlé ruiny sou-
kromé vily z doby římské. Odjezd na ubytování, fa-
kultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do živého obchodního
města Verony, prohlídka města, v jehož centru
se zachovala řada půvabných římských a rene-
sančních památek – třetí největší amfiteátr na
světě, působivý hrad Castelvecchio, náměstí
Piazza dei Signori se sochou básníka Dante
Alighieriho a v neposlední řadě také Juliin dům
s balkonem a hrobkou známou ze shakespearov-
ských románů. Odjezd k zahradám Giardino
Sigurta, zahrady stejnojmenné vily, která byla

v devatenáctém století sídlem rakouské a posléze
francouzské šlechty, v současné době sloužící
jako botanická zahrada. V odpoledních hodinách
odjezd do Bergama, klenotnice architektury této
oblasti - středověké horní město, Piazza Vecchia,
Palazzo della Ragione. Pulzující dolní město
s Piazza Matteotti, luxusními obchody a význam-
nou obrazárnou Academia Carrara. Odjezd na
ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd k dalšímu krásnému
jezeru Lago di Como - prohlídka malebného
městečka, jež dalo jezeru jeho současný název -
Como – katedrála Duomo ze 14. st., promenáda
po břehu jezera kolem nádherných vil a zámků,
sídlo Napoleona Villa Olmo. Dále prohlídka
skvostných vil ve městech Tremezzo - vila
Carlotta letohrádek se zahradou plnou
 nádherně kvetoucích dřevin a Lenno s impo-
zantní vilou Balbianello, majestátně se tyčící nad
hladinou jezera. Odjezd na ubytování, fakulta-
tivně večeře.
5. den: Po snídani odjezd k Lago Maggiore, na
západní břeh jezera do hlavního letoviska
a centra výletů, městečka Stresa, výlet na jeden
z Boromejských ostrovů – Isola Bella, který se
pyšní úchvatnou zahradou plnou fontán, pávů
a umělých jeskyní, volno nebo možnost výjezdu
lanovkou na vrchol Mottarone. V odpoledních
hodinách odjezd do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Termíny:
30. 5. – 4. 6. 2017
20. 6. – 25. 6. 2017
15. 7. – 20. 7. 2017
12. 9. – 17. 9. 2017
26. 9. – 1.10. 2017

Cena:

7 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 3 noclehy v hotelu *** s rozšířenými kon-

tinentálními snídaněmi, dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím

• dopravu autokarem
• výlet lodí a vstup do paláce na Isola Bella
• služby průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• případnou přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za 1lůžkový pokoj 1 690 Kč
• 3 večeře 1 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8374
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Trasa 1: Ústí nad Labem, Litoměřice, Praha,
Benešov, Tábor, České Budějovice
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČB v podvečerních hodinách
přes Německo/Rakousko do Itálie.
2. den: V dopoledních hodinách příjezd do
Toskánska, odpočinek na pláži, ubytování, ve-
čeře, nocleh.
3. den: Po snídani individuální volno nebo výlet
do Pisy – prohlídka světoznámé šikmé věže
a dómu, v odpoledních hodinách návrat do ho-
telu, volno k odpočinku a ke koupání, po večeři
odjezd na ochutnávku vína. Návrat do hotelu, ve-
čeře, nocleh.

4. den: Po snídani volno nebo celodenní fakul-
tativní výlet lodí na největší a jeden z nejkrásněj-
ších toskánských ostrovů – Elbu – proslavený
zejména pobytem Napoleona i úchvatnou pří-
rodou, příjezd trajektem do městečka
Portoferraio – prohlídka hlavního města ost-
rova s malebnými uličkami ve staré městské
čtvrti, pobřežní promenáda, náměstí Piazza
Napoleone a Villa dei Mulini, přejezd do jed-
noho z nejkrásnějších městeček  ostrova
Marina di Campo s půvabným historickým
centrem s úzkými uličkami plnými kaváren, res-
taurací a obchodů. Návrat na pevninu, večeře,
nocleh.
5. den: Po snídani volno k odpočinku a ke kou-
pání. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
6. den:Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

| Za koupáním a poznáváním Toskánska | 6 dní

Termíny: Trasa:
6. 6. – 11. 6. 2017 trasa 2
4. 7. – 9. 7. 2017 trasa 1

25. 7. – 30. 7. 2017 trasa 2
22. 8. – 27. 8. 2017 trasa 1

Cena:

8 490 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelu *** s polopenzí, dvou-

lůžkové pokoje s příslušenstvím
• služby průvodce
• ochutnávku vína
• pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 790 Kč
• výlet na ostrov Elba 1 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8744
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| Za koupáním a poznáváním střední Itálie | 6 dní

Trasa 1: Ústí nad Labem, Teplice, Most, Louny,
Slaný, Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno, Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách
přes Rakousko do Itálie.
2. den: V časných ranních hodinách příjezd do
Benátek, plavba lodí z přístavu Punta Sabbioni
přímo do romantického centra města, pěší pro-
hlídka s průvodcem - náměstí sv. Marka se stej-
nojmennou  a stavebně unikátní bazilikou
a gotickým sídlem všech benátských vládců a po-
zději vězením – Dóžecím palácem, most Nářků,
most Ponte di Rialto spojující břehy nejrušnější
obchodní čtvrti města, zvonice Kampanila z jejíchž
ochozů se otevírá jedinečný pohled na celé
Benátky, volno. V odpoledních hodinách odjezd
na ubytování do oblasti jednoho z největších pří-
mořských letovisek Evropy – Rimini, volno, ve-
čeře.
3. den: Po snídani odjezd do památkově rozma-
nitého města – Bologna, prohlídka historického
centra s Neptunovou fontánou, nejstarší univer-
zitou na světě, mezi jejíž žáky patřili i básníci
Francesco Petrarca nebo Dante Alighieri. Odjezd

do Modeny - volno k individuální  prohlídce
města, dóm sv. Geminiana, Palác muzeí, Palazzo
Ducale... nebo fakultativně návštěva místního
muzea Enza Ferrariho, které je umístěno v uni-
kátní budově od architekta Kaplického. Návrat do
hotelu, volno k  odpočinku a koupání, večeře.
Po večeři volno nebo možnost krátkého
 autokarového výletu do kouzelného městečka
Gradara se středověkým opevněním s úchvat-
nými uličkami směřujícími k místnímu hradu. Po
prohlídce návrat na ubytování.
4. den: Po snídani odjezd do Urbina – rodiště
Rafaela, prohlídka unikátního zachovalého stře-
dověkého města (UNESCO) s mohutnými hrad-
bami, dóm, vévodský palác…Odjezd do San
Marina, prohlídka nejstarší evropské republiky –
Staré hradby, vstupní brány, Piazza della Liberta,
Piazza Garibaldi, obchody se suvenýry, kavárny
a restaurace vytvářejí nezapomenutelnou
 atmosféru místa. Odpoledne návrat do hotelu,
volno k odpočinku a koupání, večeře. 
5. den: Po snídani celodenní volno u moře s mož-
ností koupání nebo dopolední prohlídka historic-
kého centra města Rimini – Malatestův chrám,
Augustův oblouk, Tiberiův most, hlavní trh, volno.
V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v dopoledních  hodinách.

Termíny: Trasa:
3. 5. – 8. 5. 2017 trasa 2

30. 5. – 4. 6. 2017 trasa 1
4. 7. – 9. 7. 2017 trasa 1

18. 7. – 23. 7. 2017 trasa 2
15. 8. – 20. 8. 2017 trasa 1
22. 8. – 27. 8. 2017 trasa 2

Cena:

7 290 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 3 noclehy v hotelech *** s polopenzí,

s rozšířenými kontinentálními snídaněmi,
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím

• služby průvodce
• večerní výlet do Gradary
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD, vaporetto v Benátkách cca

15 €
• povinný plážový servis v Rimini cca 16 €/den

(2 lehátka+slunečník)
• pobytovou taxu v Itálii (cca 2-6 €/os./noc)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8102
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Trasa 1: Plzeň, Praha, Benešov, Tábor,  Čes ké
Budějovice
Trasa 2: Opava, Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-
Místek, Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov,
Vyškov, Brno,  Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z Prahy
(trasa 1) přes Rakousko non-stop do Itálie.
2. den: Po příjezdu prohlídka Benátek s průvod-
cem – mj. Ponte di Rialto – mramorový most přes
Canal Grande, Pescheria – rybí trh s novogotickou
tržnicí, Piazza, Basilica a Kampanila di San Marco,
Palazzo Ducale – dóžecí palác, fakultativně
 projížďka  gondolou po kanálech městem. Volno
k individuálním prohlídkám památek, muzeí a ná-
kupům. Návrat na parkoviště autobusů pěšky
nebo lodní dopravou – vaporetto (cca 7 €). V pod-
večer odjezd na ubytování, fakultativně večeře. 
3. den: Po snídani odjezd do San Marina, pro-
hlídka – staré hradby, vstupní brány, Piazza della
Liberta, Palazzo del Governo, Basilica di San
Marino, volno. Odjezd do Urbina – Raffaelova ro-
diště, prohlídka zachovalého středověkého města
– Piazza della Republica, Dóm z 18. stol., Palazzo

Ducale, kostel San Francesco ze 14. stol., odjezd
na ubytování, fakultativně večeře. 
4. den: Po snídani odjezd do Florencie – ná-
vštěva centra italského umění, prohlídka města –
Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio,
Baptisterium, Dóm di Santa Maria del Fiore,
Kampanila, Medicejská kaple, Ponte Vecchio,
volno k individuálním návštěvám památek či ná-
kupům, odjezd do Pisy, zastávka k prohlídce ex-
teriérů Šikmé věže, dómu a baptisteria, odjezd na
ubytování, fakultativně večeře. 
5. den: Po snídani odjezd do Říma, první část
prohlídky města s průvodcem mj. Vatikán, bazilika
sv. Petra, Svatopetrské náměstí, volno k individu-
álním prohlídkám muzeí…  nebo fakultativně mož-
nost návštěvy Vatikánských muzeí se
Sixtinskou kaplí včetně rezervace vstupu.
Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani Řím, dokončení prohlídky
města – Andělský hrad, Piazza Navona, Fontana
di Trevi, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum,
volno k individuálnímu programu, ve večerních
hodinách odjezd z Říma nonstop do ČR. 
7. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

| To nejlepší z Itálie | 7 dní

Termíny: Trasa:
21. 5. – 27. 5. 2017 trasa 1

4. 6. – 10. 6. 2017 trasa 2
23. 7. – 29. 7. 2017 trasa 1

6. 8. – 12. 8. 2017 trasa 2
27. 8. – 2. 9. 2017 trasa 1
24. 9. – 30. 9. 2017 trasa 1

Cena:

8 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelech *** s kontinentální

snídaní v pokojích s vlastním příslušenstvím
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• pobytovou taxu v Itálii (cca 2-6 €/os./noc)
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• 4 večeře 1 490 Kč
• vstupné do Vatikánských muzeí a Sixtinské

kaple včetně rezervace
- dospělí 750 Kč
- dítě 6–18 let, student do 26 let - držitel

karty ISIC 550 Kč
• projížďka gondolou v Benátkách 890 Kč (cca

30 minut)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8183
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| To nejlepší z Itálie | 6 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z  Prahy v  ranních hodinách do
Milana, transfer z letiště prohlídka města kde mj.
nalezneme řadu unikátních staveb - Dóm – jedna
z největších gotických katedrál na světě se 135 vě-
žičkami a nesčetnými plastikami a chrliči,  ob-
chodní pasáž Galeria Viktoria Emmanuela II,
světově nejprestižnější budova opery La Scala,
zámek Castelo Sforzesco s půvabným arkádo-
vým dvorem… Odjezd do Verony, prohlídka
města spojeného s  Shakespearovým dílem
Romeo a Julie, v jehož centru se zachovala řada
půvabných římských a renesančních památek –
třetí největší amfiteátr na světě, působivý hrad
Castelvecchio, Piazza dei Signori se sochou
Davida a několika paláci, kostel Santa Maria
Antica s bizarními náhrobky Scaligeriů, vládců
Verony, Dóm ... až po Juliin dům s balkonem či
samotnou hrobkou Julie. Odjezd na ubytování,
fakultativně večeře.
2. den: Po snídani odjezd do Benátek - pro-
hlídka města, které si právem nese titul „jedi-
nečné“. Stovky paláců podél Canale Grande
s nejznámějším mostem Ponte di Rialto, monu-
mentální barokní kostel a dominanta města
Santa Maria della Salute stojící na milionu dře-
věných pilot, jedinečné Náměstí sv. Marka
s Kampanilou, bazilikou sv. Marka, Dožecím
palácem s Mostem vzdechů, orlojem apod...
fakultativně projížďka gondolami po kanálech,
volno k  individuálním prohlídkám, nákupům
apod.,  odjezd z Benátek na ubytování v oblasti
přímořského letoviska Rimini, volno, fakultativně
večeře.

3. den: Po snídani odjezd do San Marina, pro-
hlídka nejstarší evropské republiky. Staré hradby,
vstupní brány, Piazza della Liberta, Piazza
Garibaldi, spousta obchodů se suvenýry, kaváren
a restaurací vytváří nezapomenutelnou atmo-
sféru místa. Odjezd do Urbina – rodiště Raffaela,
prohlídka unikátního zachovalého středověkého
města (UNESCO) s mohutnými hradbami. Dóm,
Vévodský palác…odjezd na ubytování, fakultativně
večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Florencie, celo-
denní návštěva jedinečného a úchvatného pa-
mátníku renesance, ve své době kulturní
a intelektuální srdce Evropy přitahující do města
řadu umělců, kteří z něj učinili největší rene-
sanční skvost na světě... Medicejská kaple
a palác, Dóm a baptisterium, most Ponte
Vecchio,  Piazza della Signorina s  Palazzo
Vecchio a řadou proslulých skulptur – David,
Neptunova fontána…, orientační prohlídka
města s průvodcem, volno k individuálním pro-
hlídkám, odjezd na ubytování do oblasti Říma, fa-
kultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Říma, celodenní
návštěva italské metropole, prohlídka města
s  průvodcem – Andělský hrad, Piazza Navona,
Fontána di Trevi, Koloseum, Pantheon, Forum
Romanum, Španělské schody, Vatikán…volno k in-
dividuálním  prohlídkám, odpočinku a nákupům,
v podvečerních hodinách odjezd na ubytování, fa-
kultativně večeře.
6. den: Po snídani volno, v poledních hodinách
transfer na letiště, odlet z Říma do Prahy, přílet
v odpoledních hodinách.

Termíny:
5. 5. – 10. 5. 2017

25.10. – 30.10. 2017

Cena:

15 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 5 noclehů v hotelech ***, dvoulůžkové

pokoje s příslušenstvím a rozšířenou kon-
tinentální snídaní

• letenku Praha-Milano/Řím-Praha včetně tax
a příplatků

• dopravu autokarem v průběhu zájezdu 
• průvodce po dobu zájezdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• pobytovou taxu v Itálii (cca 2-6 €/os./noc)

Fakultativní služby:
• 5 večeří 1 990 Kč
• projížďka gondolou v Benátkách 890 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8240
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Trasa 1: Pardubice, Hradec Králové, Mladá
Boleslav, Praha, Benešov, Tábor, Č. Budějovice
Trasa 2: Ústí n.  Labem, Teplice, Most, Louny,
Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 3: Opava, Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-
Místek, Nový Jičín, Hranice na Moravě, Olomouc,
Prostějov, Brno, Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v dopoledních, z Opavy
v ranních hodinách přes Rakousko do Itálie.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Říma,
hlavního města Itálie, který byl dle pověsti založen
již v roce 753 př. Kr. Řím byl celkem půldruhého
tisíciletí středem Evropy a dějištěm klíčových his-
torických událostí,  metropolí Římské říše a svět-
ské moci papežů, byl prvním skutečným
velkoměstem. Po příjezdu do Říma polodenní
pěší prohlídka s průvodcem – Vatikán,
Andělský hrad, Piazza Navona, Fontána di
Trevi, Pantheon, Forum Romanum,
Koloseum… Ve večerních hodinách odjezd do
hotelu v okolí Říma, nocleh, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do oblasti Neapole, ji-
hoitalského přístavního města, které je tradičně
pokládáno za jedno z nejkrásnějších na světě.
Jeho krása spočívá v nádherné poloze při rozleh-
lém zálivu a v citlivém souladu architektury s pří-
rodou. Výjezd na Vesuv, individuální výstup ke
kráteru této dominanty Neapole, pokračování do
Pompejí, prohlídka archeologického areálu

s průvodcem. Odjezd na ubytování v oblasti, fa-
kultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Sorrenta, volno
nebo fakultativně výlet na ostrov Capri, jeden
z nejkrásnějších ostrovů v Tyrhénském moři, který
byl oblíbeným místem již starověkých císařů.
Prohlídka ostrova – Modrá jeskyně, Anacapri…
, volno s možností koupání v moři. Dle časových
možností odjezd do Salerna, metropole stejno-
jmenné provincie na břehu Salernského zálivu,
která si dosud zachovala svůj středověký ráz.
V podvečerních hodinách odjezd na ubytování, fa-
kultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Neapole, volno
nebo fakultativně výlet lodí na ostrov Ischia, nej-
větší ostrov v okolí Neapole, vyhledávaný pro lé-
čebné účinky slabě radioaktivních pramenů.
Návštěva hlavního města Ischia i dalších neméně
atraktivních městeček – Ischia Porto (přístav
v kráteru sopky),    Ponte (Aragonský hrad, mu-
zeum moře), Casamicciola (vyhlášené lázeňské
středisko), Lacco Ameno (pozoruhodný přírodní
útvar – Il Fungo, tj. houba vymodelovaná z tufo-
vého kamene), Punta Caruso (vyhlídka na Forio
a Monte Epomeo); případně možnost odpočinku
v termálních lázních nebo možnost koupání
v moři. Po návratu z ostrova prohlídka Neapole
s průvodcem, odjezd zpět do ČR ve večerních ho-
dinách.
6. den: Příjezd do České republiky v poledních
hodinách.

| Řím – Neapol – Capri – Ischia | 6 dní

Termíny: Trasa:
3. 5. – 8. 5. 2017 trasa 1,3

23. 5. – 28. 5. 2017 trasa 2
30. 5. – 4. 6. 2017 trasa 1

4. 7. – 9. 7. 2017 trasa 2,3
18. 7. – 23. 7. 2017 trasa 1

1. 8. – 6. 8. 2017 trasa 3
15. 8. – 20. 8. 2017 trasa 2
22. 8. – 27. 8. 2017 trasa 1
12. 9. – 17. 9. 2017 trasa 2
26. 9. – 1.10. 2017 trasa 1

Cena:

6 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 3 noclehy s rozšířenou kontinentální snídaní

v hotelech ***, dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím

• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)
• přepravu MHD

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 1 590 Kč
• výlet na ostrov Capri 990 Kč
• výlet na ostrov Ischia 890 Kč
• výlet do Pompejí 

- dospělí 590 Kč
- osoby ve věku 18–24,99 let 390 Kč
- osoby do 17,99 let 190 Kč

• 3 večeře 1 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8723
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| Řím – Neapol – Capri – Ischia | 6 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Říma, okružní jízda měs-
tem, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani odjezd do Říma, pěší pro-
hlídka města s průvodcem – Vatikán, Andělský
hrad, Piazza Navona, Fontána di Trevi,
Pantheon, Forum Romanum, Koloseum…
volno k prohlídce muzeí apod.. v podvečerních
hodinách návrat do hotelu, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do oblasti Neapole, ji-
hoitalského přístavního města, které je tradičně
pokládáno za jedno z  nejkrásnějších na světě.
Jeho krása spočívá v nádherné poloze při  rozleh-
lém zálivu a v citlivém souladu architektury s pří-
rodou. Výjezd na Vesuv, individuální výstup ke
kráteru této dominanty Neapole, pokračování do
Pompejí, prohlídka archeologického areálu, noc-
leh v oblasti, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Sorrenta, volno
nebo fakultativně výlet na ostrov Capri, jeden
z nejkrásnějších ostrovů v Tyrhénském moři, který
byl oblíbeným místem již starověkých císařů.

Prohlídka ostrova – Modrá jeskyně, Anacapri
…volno s možností koupání, odjezd na ubytování,
fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Neapole, volno
nebo fakultativní výlet na ostrov Ischia, největší
ostrov v okolí Neapole, vyhledávaný pro léčebné
účinky slabě radio aktivních pramenů. Návštěva
hlavního města Ischia a dalších neméně atraktiv-
ních městeček – Ischia Porto (přístav v kráteru
sopky), Ischia Ponte (Aragonský hrad, muzeum
moře), možnost výletu do Casamicciola (vyhlá-
šené lázeňské středisko), Lecco Ameno (pozoru-
hodný přírodní útvar – Il Fungo, tj. Houba
vymodelovaná z  tufového kamene), Punta
Causo (vyhlídka na Forio a Monte Opomeo), pří-
padně možnost odpočinku v termálních lázních
Castiglione nebo možnost koupání v moři, po ná-
vratu z ostrova prohlídka Neapole s průvodcem,
v podvečerních hodinách odjezd na ubytování, fa-
kult. večeře. 
6. den: Snídaně, transfer na letiště, přílet 
do Prahy.

Termíny:
10. 5. – 15. 5. 2017
19.10. – 24.10. 2017

Cena:

15 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 5 noclehů v hotelech ***, dvoulůžkové

pokoje s příslušenstvím a kontinentální sní-
daní

• letenku Praha-Řím-Praha včetně tax a pří-
platků

• dopravu autokarem v průběhu zájezdu
• prohlídka Pompejí s místním průvodcem
• průvodce po dobu zájezdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• pobytovou taxu v Itálii (cca 2-6 €/os./noc)

Fakultativní služby:
• 5 večeří 2 490 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 3 490 Kč
• lodní výlet na ostrov Capri 990 Kč
• lodní výlet na ostrov Ischia 890 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8216
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Trasa: Ostrava, Frýdek - Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Beroun (dálnice), Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v poledních, z Ostravy
v ranních hodinách přes Rakousko do Itálie.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Livorna,
nalodění na trajekt, odpoledne přistání v Golfo
Aranci, odjezd autokarem do Olbie, prohlídka
městečka, volno, odjezd na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani odjezd na západní pobřeží ost-
rova do přístavního města Bosa – prohlídka
města u ústí jediné splavné řeky ostrova s úzkými
uličkami, řadou středověkých budov – dóm
z 15. století, kostel San Pietro, Castello di
Serravalle ..., odjezd do Alghera – města z po-
čátku 12. století, následně osídlené přistěhovalci
ze Španělska. Rušný přístav ve Starém městě
s řadou cimbuří a obranných věží, Dóm ze
16. stol. ve stylu katalánské gotiky, kostel San
Francesko s osmi bokou zvonicí…, volno, odjezd
do Sassari – hlavního města stejnojmenné pro-
vincie a druhého největšího města ostrova
s hustě zastavěnou čtvrtí s mnoha kostely kolem
Dómu z 11. století, impozantní radnice, Fonte
Rosello - ohromná pozdně renesanční kašna…,
prohlídka města, volno, návrat do hotelu, večeře.

4. den: Po snídaní odjezd do severozápadní části
ostrova – Costa Smeralda – Smaragdové po-
břeží – nejkrásnější část ostrova s desítkami ost-
růvků s nádhernými plážemi a zátokami, výlet lodí
po okolních ostrovech Maddalena a Caprera...,
návrat do přístavu, odjezd do městečka Porto
Cervo – hlavního střediska Smaragdového po-
břeží, fascinujícího letoviska s luxusními restaura-
cemi, hotely a nočními kluby, přístavem
s nádhernými plážemi v okolí…, volno, návrat do
hotelu, večeře.
5. den: Po snídani odjezd napříč ostrovem do
Oristana, zastávka v městečku známém tradiční
hrnčířskou výrobou a zachovaným středověkým
opevněním s několika věžemi. Přejezd do vesnice
Barumini, v jejíž blízkosti se nachází nejvýznam-
nější prehistorické sídlo Su Nuraxi sestávající
z nuragů – masivních věžovitých staveb ostrovní
kultury z doby bronzové a železné, Cagliari - ná-
vštěva správního střediska Sardinie s řadou his-
torických památek – amfiteátr z dob římských,
královská zbrojnice…, prohlídka města, volno, ná-
vrat na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani odjezd k trajektu.
7. den: Příjezd do Prahy v odpoledních, na
Moravu ve večerních hodinách.

| Sardinie autokarem s hvězdicovými výlety | 7 dní

Termíny:
14. 5. – 20. 5. 2017
10. 9. – 16. 9. 2017

Cena:

12 990 Kč
Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• trajekty
• 4 noclehy s polopenzí v hotelu ***

• služby průvodce
• výlet lodí na ostrovy Maddalena a Caprera
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• nápoje k večeřím

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet pro realizaci je 30 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8712

SARDINIE

Cagliari

Barumini

Oristano

Bosa
Alghera

Sassari Olbia

Porto Cervo
Ostrovy Maddalena a Carrera

Olbie | Bosa | Alghera | Sassari | ostrovy Maddalena a Caprera | Porto Cervo
Oristano | Barumini | Su Nuraxi | Cagliari
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| To nejkrásnější z Ischie a Neapolského zálivu | 8 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Neapole, transfer na
ostrov Ischia. Ubytování, individuální volno, ve-
čeře, nocleh. 
2. den: Snídaně, individuální volno, možnost ná-
vštěvy botanické zahrady La Mortella. Večeře,
nocleh. 
3. den: Snídaně, celodenní výlet kolem ostrova
Ischia s odpoledním odpočinkem v termálním
parku Tropical v malebném Sant Angelo. Návrat
do hotelu, večeře, nocleh. 
4. den: Snídaně, celodenní výlet na ostrov Capri,
jeden z nejkrásnějších ostrovů v Tyrhénském moři,
který byl oblíbeným místem již starověkých císařů.
Volno k prohlídce ostrova, při které uvidíte např.
Tiberiovu vilu či úchvatnou Modrou jeskyni, či ke
koupání. Návrat na ostrov Ischia, večeře, nocleh.

5. den: Snídaně, lodní výlet na ostrov Procida.
Zastávka na ostrově, při které je možné navštívit
pahorek Terra Murata se středověkou věznicí,
baziliku sv. Michala. Pod výběžkem se nachází ma-
lebný přístav Coricella. Návrat na ostrov Ischia, ve-
čeře, nocleh.
6. den: Snídaně, celodenní výlet do Pompejí, vý-
znamného města z doby antického Říma, které
bylo zničeno při sopečné erupci Vesuvu a pod
vrstvou popela a sopečného bahna zakonzervo-
váno do dnešních dnů. Výjezd na Vesuv s fantas-
tickým výhledem a možností výstupu až ke hraně
kráteru. Návrat na ostrov Ischia, večeře, nocleh. 
7. den: Snídaně. Individuální volno s možností
návštěvy Poseidonových zahrad nebo výstupu
na Monte Epomeo. Večeře, nocleh. 
8. den: Snídaně, transfer do přístavu, odjezd do
Neapole. Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Termín:
16. 9. – 23. 9. 2017

Cena:

25 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků
• 7 noclehů s polopenzí ve **** hotelu na

ostrově Ischia
• průvodce po celou dobu pobytu
• transfery z letiště do hotelu a zpět včetně

trajektu
• okruh kolem Ischie
• celodenní výlet na ostrov Capri
• celodenní výlet do Pompejí a na Vesuv
• půldenní výlet na ostrov Procida
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• pobytovou taxu cca 1 eur/os/den (platba na

místě)
• vstupné během výletů a do jednotlivých ter-

málních parků, individuální dopravu po ost-
rově Ischia

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj hotel ****

8 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Dny konání jednotlivých výletů mohou být
upraveny s ohledem na počasí a další okol-
nosti. Změna programu vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/7550

Ischia | Capri | Pompeje | Vesuv | Neapol

Ostrov Ischia – St. Angelo

Marina Grande – ostrov Capri
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Neapole, transfer do ho-
telu na ostrově Ischia, ubytování, individuální
volno, večeře, nocleh. 
2. den: Snídaně, půldenní okruh kolem ostrova
Ischie autobusem s odborným výkladem a zastáv-
kami na nejkrásnějších místech ostrova, odpo-
ledne individuální volno. Návrat do hotelu, večeře,
nocleh. 
3. den: Snídaně, celodenní výlet na ostrov řím-
ských císařů Capri. Dopoledne procházka na
Anacapri, odpoledne v malebném městečku
Capri. Na závěr výletu možnost okružní cesty lodí
kolem Capri (není zahrnuto v ceně). Návrat do ho-
telu, večeře, nocleh. 

4. den: Snídaně, celodenní relax v termálním
parku Tropical. Návrat do hotelu, večeře, nocleh. 
5. den: Snídaně, celodenní výlet do Pompejí a na
Vesuv v pomalém rytmu. Dopoledne příjemná
a nenáročná procházka archeologickým areálem
Pompeje s odborným výkladem o tomto unikát-
ním místě. Odpoledne výjezd na Vesuvu s fantas-
tickým výhledem a možností výstupu až ke hraně
kráteru. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.  
6. den: Snídaně, celodenní relax v termálním
parku Oasi Castiglione. Návrat do hotelu, ve-
čeře, nocleh. 
7. den: Snídaně, půldenní výlet na Aragonský
hrad. Večeře a nocleh
8. den: Snídaně, dle času odletu transfer na le-
tiště a odlet do Prahy.

|To nejkrásnější z Ischie a Neapolského zálivu v seniorském rytmu | 8 dní
Ostrov Ischia - Forio Aragonský hrad

Termíny:
3. 6. – 10. 6. 2017

23. 9. – 30. 9. 2017

Cena:

hotel *** 22 990 Kč
hotel **** 25 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha-Neapol-Praha

včetně všech tax a příplatků
• transfery z letiště do hotelu a zpět
• 7 noclehů s polopenzí v hotelu *** nebo

****

• výlet okruh kolem Ischie 
• termální park Tropical
• výlet na Capri
• výlet Pompeje a Vesuv
• termální Park Oasi Castiglione 
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do jednotlivých objektů, lanovka na

Capri
• Orientační ceny vstupů: 

Pompeje cca 13 eur
Vesuv cca 10 eur
Aragonský hrad cca 13 eur

• místní pobytová taxa cca 1,5 eur/os/den

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (na vyžádání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Dny konání jednotlivých výletů mohou být
upraveny s ohledem na počasí a další okol-
nosti. Změna programu vyhrazena.  

rezervujte na:
www.cedok.cz/8311
www.cedok.cz/8312
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| | | Ostrovy Středozemního moře | 10 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Bologni či Pisy, dle le-
tového řádu a časových možností. Přílet, transfer
z letiště, odjezd do Pisy k prohlídce – šikmá věž,
dóm a babtisterium na Campo dei Miracoli, tran-
sfer do hotelu, ubytování, večeře.
2. den: Trajekt na Korsiku přezdívanou „perlou
Středomoří“ pro své nádherné moře, vysoké hory
i všudypřítomné památky, odjezd k prohlídce
Bastie – přístav, náměstí St-Nicolas, radniční ná-
městí, kostel St-Jean-Baptiste vévodící starému
přístavu, citadela ze 16. století…., průjezd přes
vnitrozemí, Corte – prohlídka srdce Korsiky, je-
diné větší vnitrozemské město s hradem stojícím
na vysoké skále, odjezd na ubytování na západ-
ním pobřeží v oblasti Porta, večeře.
3. den: Po snídani prohlídka Porta – městečka
s janovskou věží situovanou na konci Golfe de
Porto, jednoho z nejkrásnějších zálivů na ostrově,
který byl díky své fauně a flóře zařazen do se-
znamu UNESCO…., odjezd do nejkrásnější oblasti
ostrova – přírodní přímořské rezervaci Calanche,
nenárocná procházka nad skalnatými mořskými
zálivy a červenými skalami, odjezd do Napoleonova
města Ajaccia - prohlídka hlavního města Korsiky
– rodný dům Napoleona, skvostné muzeum Fesch
s druhou nejkrásnější kolekcí italského naivního
umění ve Francii po Louvru (např. díla od
Botticelliho, Tiziana…), volno… Odjezd na ubyto-
vání, večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Bonifacia – ranní
prohlídka korsického Gibraltaru,  tyčícího se na vá-
pencových skalách nad mořem –  schodiště krále
Aragonského, gotický kostel v areálu citadely, staré
město... Trajekt na Sardinii, po vylodění výlet na
mys Capo d´Orso se zajímavým přírodním úka-
zem žulových skal s nejznámější „medvědí skálou“,
odkud je nádherný výhled na přilehlé ostrovy
Maddalena a Caprera. Přejezd zajímavým vnit-
rozemím do Sassari – prohlídka hlavního města
stejnojmenné provincie a druhého největšího
města ostrova s hustě zastavěnou čtvrtí s mnoha
kostely kolem katedrály z 11. století, impozantní
radnice, Fonte Rosello – ohromná pozdně rene-
sanční kašna… Odjezd na ubytování, večeře.

5. den: Po snídani odjezd do Oristana, zastávka
v městečku známém tradiční hrnčířskou výrob-
nou a zachovaných středověkým opevněním s ně-
kolika věžemi, přejezd do vesničky Barumini,
v jejíž blízkosti se nachází nejvýznamnější prehis-
torické sídlo Su Nuraxi sestávající z nuragů – ma-
sivních věžovitých staveb ostrovní kultury z doby
bronzové a železné, odjezd do Cagliari – ná-
vštěva správního střediska Sardinie s řadou his-
torických památek – amfiteátr z dob římských,
královská zbrojnice…, prohlídka města, v podve-
černích hodinách nalodění na trajekt na Sicílii,
nocleh na lodi ve čtyřlůžkových kabinách (2-lůž-
kové kabinky na vyžádání za příplatek).
6. den: Bez snídaně, vylodění v Palermu – pro-
hlídka přístavního města se směsicí orientálních
a evropských vlivů, naprosto  ojedinělou koncent-
rací architektury od islámské po secesní, řada pře-
pychových paláců a kostelů, bludiště středověkých
čtvrtí i klidná místa k odpočinku – dóm, Palazzo
Reale, kostel Santa Caterina s fontánou Pretorio,
Piazza Quatro Canti… Přejezd západní částí ost-
rova do oblasti Agrigenta – prohlídka unikátního
Údolí chrámů patřící k nejpůsobivějším komple-
xům starořeckých staveb mimo území Řecka.
Devět, z původních deseti, dochovaných chrámů
– Hefaistův, Heraklův, Dia Olympského… částečně
poničených Kartaginci a křesťany dnes tvoří jednu
z nejpůsobivějších scenérií antických památek
vůbec, odjezd na ubytování, večeře.
7. den: Po snídani Syrakusy – prohlídka města
rozloženého částečně na pevnině a Staré město
na ostrově Ortigia a řada památek – Dóm – pů-
vodně Athénin chrám a jeho přilehlé náměstí,
řecký a římský amfiteátr, řada paláců a středově-
kých uliček dávají městu jedinečnou atmosféru
a činí jej jedním z nejnavštěvovanějších míst na
Sicílii, odjezd do Taorminy - prohlídka úchvatně
situovaného města pod Etnou a nad písečnými
plážemi s nejvěhlasnější historickou památkou
Sicílie – Římany dokončeným řeckým divadlem,
Odeon, Palazzo Corvaia, Dóm… a řada dalších pa-
mátek jsou trvalými magnety pro návštěvu tohoto
města, odjezd na ubytování, večeře.
8. den: Po snídani přejezd Messinské úžiny na

Termín:
10. 10. – 19. 10. 2017

Cena:

32 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha–Bologna (Pisa)

a Řím–Praha včetně tax a příplatků
• trajekty uvedené v programu zájezdu
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 8 noclehů v hotelech**/*** s polopenzí,

dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• 1 nocleh na lodi ve čtyřlůžkových kajutách
• vstup do archeologického areálu Paesta
• výlet lodí na ostrov Capri
• průvodce po dobu zájezdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• případnou přepravu MHD
• pobytovou taxu v Itálii (cca 2-6 €/os./noc)

Fakultativní služby:
• příplatek za 1-lůžkový pokoj 5 490 Kč
• 2-lůžková kabinka Sardinie - Sicílie (na vyžá-

dání)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8837

Středozemní moře

SARDINIE

KORSIKA

SICÍLIE
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Capri
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PalermoCagliari

Barumini
Oristano

Sassari
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Bonifacio
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Sorento
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Řím

Korsika | Bastie | Corte | Porto | Calanche | Ajaccio | Bonifacio | Sardinie
Capo d´Orso | Sassari | Oristano | Barumini | Su Nuraxi | Cagliari | Sicílie
Palermo | Agrigento | Syracusy | Taormina | Kalábrie | Paestum | Capri
Sorrento | Řím

pevninu, průjezd úchvatnou krajinou jižní Itálie -
Kalábrií, odpolední prohlídka řeckých chrámů
v Paestu, města starobylých archeologických vy-
kopávek, jehož místní starobylé chrámy patří mezi
nejcennější památky na italském území. Odjezd
na ubytování, večeře.
9. den: Po snídani výlet lodí na ostrov Capri,
jeden z nejkrásnějších ostrovů v Tyrhénském
moři, který byl oblíbeným místem již  starověkých
císařů. Prohlídka ostrova – Modrá jeskyně,
Anacapri… volno s možností koupání. Odpoledne
návrat do Sorrenta – krátká zastávka, odjezd na
ubytování, večeře.
10. den: Po snídani odjezd do Říma. Volno
s možností nákůpů. V odpoledních hodinách
odlet do Prahy.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Catanie, odjezd přes vnit-
rozemí Sicílie do města Enny, které má prastarý
původ a jako Henna bylo střediskem Sikanu. Volná
prohlídka města a hradu Castello di Lombardia,
který je nejvyšším bodem města. Poté transfer do
hotelu v oblasti Agrigenta, ubytování, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka Agrigenta s míst-
ním odborným průvodcem, během níž uvidíte ar-
cheologický park „Údolí chrámů“ – rozsáhlý areál
s několika unikátními starověkými zbytky chrámů,
které jsou na seznamu Světového dědictví UNE-
SCO. Pokračování po západním pobřeží Sicílie
k přírodní rezervaci se solnicemi „Saline“ nedaleko
Trapani. Následuje návštěva středověkého měs-
tečka Erice, založeného na bájné hoře Eryx již za
dob řecké kolonizace ostrova. Odjezd do
Segesty, krátká zastávka a prohlídka dórského
chrámu z  5. století př. n. l. Večeř příjezd do
Palerma, ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Snídaně, dopoledne prohlídka Monreale
s místním průvodcem, návštěva baziliky světově
proslulé svými mozaikami a klášterním dvorem ze
13. století. Následuje panoramatická prohlídka
města Palerma, založeného Kartáginci. Mezi nej-
zajímavější památky patří Normanský palác
a Capella Pallatina, katedrála, kostel San Cataldo,
Piazza Quatro Canti. Odpoledne volné pokračo-
vání prohlídky města. Návrat do hotelu, večeře,
nocleh.
4. den: Po snídani odjezd podél severního po-
břeží do středověkého města Cefalú, zastávka a
prohlídka normanské katedrály ze 12. století.
Odpoledne zastávka v Piazza Armerina a pro-
hlídka římské vily Villa Casale, kde se nachází nej-
rozsáhlejší a nejbohatší komplex mozaiek na
světě. Odpoledne příjezd do hotelu v Giardini
Naxos, ubytování, večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, dopoledne návštěva antických

Syrakus. Prohlídka čtvrti Neapolis s místním prů-
vodcem, kde se rozprostírá archeologický park:
Teatro Romano, oltář Hierona II., do skály vyhlou-
bené Teatro Greco, Rajská latomie – Dionýsovo
ucho. Procházka historickým centrem ostrova
Ortigia s překrásnou katedrálou, ve které se na-
chází části původního dórského Athénina chrámu
s Aretusiným pramenem. Odpoledne prohlídka ba-
rokního města Noto, který je na seznamu
Světového dědictví  UNESCO. Návrat do hotelu, ve-
čeře, nocleh.
6. den: Časná snídaně, odjezd do přístavu
v  Milazzu, nalodění, odjezd rychlolodí 
k ostrovu Panarea, nejmenšímu a nejmalebněj-
šímu z  Liparských ostrovů. Zastávka v  přístavu
S. Pietro, volný čas na prohlídku. Odpoledne po-
kračování lodí k ostrovu Stromboli do přístavu
Stromboli Scari. Volný čas na prohlídku. Večeře na
lodi (místní specialita – Eolské makarony s vínem).
Po setmění přejezd lodí pod Sciara del Fuoco
a sledování erupcí, jedné z nejaktivnějších sopek
na světě. Návrat do přístavu v pozdních večerních
hodinách, odjezd do hotelu, nocleh.
7. den: Po snídani odjezd na sopku Etnu, přes
východní úbočí s  návštěvou městeček Santa
Venerina a Zafferana Etnea, kde budete moci
ochutnat místní vynikající med, víno a další spe-
ciality. Výjezd k  Rifugio Sapienza do 1 900 m
n. m., kde uvidíte zajímavou měsíční krajinu s lá-
vovými útvary. Volný čas na prohlídku kráteru
Silvestri. Možnost fakultativního výjezdu lanov-
kou do nadmořské výšky 2 500 m n. m. nebo la-
novkou a jeepem do 2 900 m n. m. (není
zahrnuto v  ceně. Odpoledne volný program
v Giardini Naxos či individuální prohlídka roman-
tické Taorminy s překrásným řecko-římským di-
vadlem. Večeře v hotelu, nocleh.
8. den: Snídaně, individuální program, během
dne transfer na letiště v Catanii a odlet do Prahy.

|Velký okruh Sicílií s návštěvou Stromboli | 8 dní

Termíny:
3. 6. – 10. 6. 2017

17. 6. – 24. 6. 2017
9. 9. – 16. 9. 2017

23. 9. – 30. 9. 2017

Cena:

27 790 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. všech

tax a poplatků 
• transfery a autokarovou dopravu po trase,

průvodce 
• 7 noclehů ve *** hotelech s polopenzí

(vyjma 1 večeře na lodi při návštěvě
Stromboli)

• místního odborného průvodce v Syraku -
sách, Palermu, Agrigentu 

• technického průvodce po celou dobu
pobytu

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• případnou pobytovou taxu, která se platí

na místě
• vstupy cca 100 Eur – platí se na místě přímo

při vstupu do navštěvovaných památek
a archeologických areálů 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 28 osob.
V případě nepříznivého počasí bude nahra-
zen výlet na ostrovy Panarea a Stromboli
výletem na Lipari a Vulkano (5. nebo 7. den).

rezervujte na:
www.cedok.cz/7568

Středozemní moře
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ITÁLIE

| Pestrobarevná Sicílie s pobytem u moře | 8 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Catanie , transfer do
hotelu BAIA DEGLI DEI v Giardini Naxos , ubyto-
vání, večeře, nocleh.
2. den: Snídaně, individuální volno, které můžete
využít ke koupání či k návštěvě romantického
městečka Taormina s překrásným řecko-řím-
ským divadlem. Večeře, nocleh. 
3. den: Snídaně, odjezd autokarem přes městečka
Santa Venerina a Zafferana Etnea na Etnu,
nejvyšší sopku v Evropě (výjezd do 1900 m. n.m.),
kde uvidíte krátery i oblasti lávových polí. Volný
čas na prohlídku kráteru Silvestri. Možnost fa-
kultativního výjezdu lanovkou do nadmořské
výšky 2500 m.n.m. nebo lanovkou a jeepem do
2900 m.n.m. (cca 30,- Eur lanovka, cca 63,- Eur
komplet s jeepem). Návrat do hotelu přes Nicolosi
po jižním úbočí sopky, volné odpoledne s mož-
ností koupání, večeře, nocleh.
4. den: Časná snídaně, odjezd autokarem do pří-
stavu v Milazzu. Výlet lodí na Lipari, zastávka
v přístavu. Volný čas na prohlídku pevnosti s ar-
cheologickým areálem a procházku malebným
městečkem. Odjezd lodí do přístavu Porto
Levante na ostrově Vulkano. Možnost pěšího
výstupu na Velký kráter s fumarolovým polem, ná-
vštěva černé sopečné pláže s možností koupání
nebo koupání v termálním sirném bahenním je-
zírku (vstupy nejsou zahrnuty v ceně). Odjezd
z Vulkana a návrat do přístavu v Milazzu a transfer
autokarem zpět do hotelu. Večeře, nocleh.

5. den: Individuální volno s možností celodenního
fakultativního výletu do Monreale a Palerma
(není zahrnut v ceně): Prohlídka Monreale, baziliky
proslulé svými mozaikami a klášterním dvorem ze
13. století. Návštěva Palerma, hlavního města
Sicílie se svým Královským Palácem a Palatinskou
kaplí, katedrálou a náměstím Piazza Quattro Canti.
Návrat do hotelu ve večerních hodinách. Večeře,
nocleh.
6. den: Snídaně, odjezd do Syrakus, které náležely
k nejvýznamnějším a nejkrásnějším řeckým měs-
tům 5.-3. století př. n. l.. Návštěva kostela Santuario
Madonna delle Lacrime. Přejezd autokarem k ost-
rovu Ortigia, ktery je spojený s pevninou mosty
a volný čas na procházku historickým centrem
s překrásnou katedrálou, kostelem sv. Lucie
a Aretusiným pramenem. Odpoledne prohlídka
čtvrti Neapolis a zdejšího archeologického parku:
Teatro Romano, oltář Hieroa II., do skály vyhlou-
bené Teatro Greco, Rajská latomie a Dionýsovo
ucho. Návrat do hotelu, večeře, nocleh. 
7. den: Po snídani, odjezd do přírodní rezervace
Alcantara - soutěsky, která byla vyhloubená
vodou stejnojmenné říčky do bazaltových vrstev
(vstup není v ceně). Návrat do hotelu v poledních
hodinách. Odpoledne individuální volno s mož-
ností návštěvy Archeologického parku v Giardini
Naxos. Večeře, nocleh. 
8. den: Snídaně, dle časových možností volná
okružní prohlídka Catanie, transfer na letiště,
odlet do Prahy.

Termíny:
24. 6. – 1. 7. 2017

1. 7. – 8. 7. 2017
2. 9. – 9. 9. 2017

Cena:

23 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu v turistické třidě včetně

všech tax a příplatků  
• 7 noclehů v hotelu *** včetně 1/2 l vody

k večeři s polopenzí  
• dopravu dle programu klimatizovaným

minibusem, lodní lístky na Liparské ostrovy 
• doprovodného průvodce během výletu,

služby delegáta v místě pobytu 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• případnou místní pobytovou taxu, která se

platí na místě  
• orientační vstupné do historických objektů,

památek a areálů  (Alcantara: 11 Eur /
Syrakusy: Archeologický park Neapolis 10 Eur,
katedrála 2 Eur), lanovku a jeep na Etně
(30 Eur lanovka, 63 Eur lanovka s jeepem) 

• výlet Monreale a Palermo cca 55 Eur (bližší
informace k tomuto výletu na místě) 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Nepřehlédněte nabídku tohoto zájezdu
ve variantě pro seniory! 

Upozornění:
Zájezd je organizován při min. počtu 18 osob.
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/7564

Středozemní moře
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ITÁLIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Catanie, transfer do ho-
telu Baia degli Dei v Giardini Naxos, ubytování, ve-
čeře, nocleh.
2. den: Volný den s možností individuální ná-
vštěvy romantické Taorminy s překrásným
řecko-římským divadlem. Večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd přes městečka Santa
Venerina a Zafferana Etnea na Etnu, nejvyšší
sopku v Evropě, výjezd autokarem do nadmořské
výšky 1950 m. n. m., kde uvidíte krátery i oblasti lá-
vových polí. Volný čas na prohlídku kráteru
Silvestri. Možnost fakultativního výjezdu lanovkou
do nadmořské výšky 2500 m n. m. nebo lanovkou
a jeepem do nadmořské výšky 2900 m n. m. (není
zahrnuto v ceně). Odpoledne návštěva rybářského
městečka Acitrezza na pobřeží Jónského moře.
Návrat do hotelu. Večeře, nocleh.
4. den: Individuální volno, možnost fakultativního
výletu na Liparské ostrovy (není zahrnut
v ceně): odjezd do přístavu v Milazzu, odjezd lodí
na Lipari, zastávka v přístavu. Volný čas na pro-
hlídku pevnosti s archeologickým areálem a na
procházku tímto malebným městečkem. Odjezd
lodí do přístavu Porto Levante na ostrově
Vulcano. Možnost pěšího výstupu k Velkému krá-
teru s fumarolovým polem, návštěvy černé so-
pečné pláže či koupání v místním termálním
sirném bahenním jezírku (4 € vstupné). Odjezd
z Vulcana do přístavu v Milazzu, transfer zpět do
hotelu. Večeře, nocleh.
5. den: Individuální volno s možností celodenního

fakultativního výletu do Monreale a Palerma
(není zahrnut v ceně): Prohlídka Monreale, baziliky
proslulé svými mozaikami a klášterním dvorem ze
13. století. Návštěva Palerma, hlavního města
Sicílie se svým Královským Palácem a Palatinskou
kaplí, katedrálou a náměstím Piazza Quattro Canti.
Návrat do hotelu ve večerních hodinách. Večeře,
nocleh.
6. den: Po snídani, odjezd autokarem do
Syrakus, které patřily k nejvýznamějším a nejkrás-
nějším řeckým městům v období 5.-3. století před
naším letopočtem. Návštěva kostela Santuario
Madonna delle Lacrime. Přejezd autokarem k ost-
rovu Ortigia (spojen s pevninou mosty) a volný
čas na procházku historickým centrem s katedrá-
lou (vstup 2 €), kostelem sv. Lucie a Aretusiným
pramenem. Po obědě prohlídka čtvrti Neapolis
s archeologickým parkem (vstup 10 €): římské di-
vadlo, oltář Hierona II., do skály vyhloubené Teatro
Greco, Rajská latomie a Dionýsovo ucho. Návrat
do hotelu, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani, odjezd do přírodní rezervace
Alcantara (vstup 11 €), která byla vyhloubená
vodou stejnojmenné říčky do bazaltových vrstev.
Návrat do hotelu v poledních hodinách.
Odpoledne individuální volno s možností ná-
vštěvy Archeologického parku v Giardini Naxos.
Večeře, nocleh.
8. den: Snídane v hotelu, dopolední okružní pro-
hlídka Catanie (dle časových možností s ohle-
dem na letový řád), transfer na letiště, odlet do
Prahy.

| Pestrobarevná Sicílie v seniorském rytmu | 8 dní

Termíny:
10. 6. – 17. 6. 2017
16. 9. – 23. 9. 2017

Cena:

20 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

všech tax a příplatků 
• transfery z letiště do hotelu a zpět 
• 7 noclehů s  polopenzí ve *** hotelu

včetně 1/2 l vody k večeři 
• výlety dle programu pokud není-li uvedeno

jinak 
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• místní pobytovou taxu 
• obědy 
• orientační vstupné do historických objektů

a muzeí (Alcantara: 11 Eur / Syrakusy: Archeo -
logický park Neapolis 10 Eur, katedrála 2 Eur),
lanovku a jeep na Etně (30 Eur lanovka,
63 Eur lanovka s jeepem) 

•  fakultativní výlety (Lipari a Vulcano cca
66 Eur, Monreale a Palermo, cca 55 Eur +
vstupné 13 Eur) 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků je 16 osob. Osoby
do 60 let věku platí příplatek 3 500 Kč. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/7565

Středozemní moře
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MALTA

| Nejhezčí místa Malty aneb to nejlepší z ostrova Maltézských rytířů| 8 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách sraz na letišti
a odlet z Prahy na Maltu. Přílet na Maltu, transfer
do hotelu, nocleh.
2. den: Snídaně, individuální volno, večeře a noc-
leh v hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do městečka
Marsaxlokk, rybářského městečka s typickými
barevnými čluny s očima Isidy, kde lze poznat vše,
co tento kouzelný ostrov nabízí. Následuje ná-
vštěva "Trojměstí" v oblasti Grand Harbour tvo-
řeného opevněnými městy Cospicua - zastávka
na vyhlídce, Senglea a Vittoriosa, kde na tros-
kách fénických, byzantských a arabských staveb
vznikaly středověké kostely, pevnosti Johanitů
a řada paláců i palác Velkého inkvizitora. Po
obědě (individuální) prohlídka zdejší metropole
La Valletty, během které uvidíte úchvatné pano-
rama Velkého přístavu, navštívíte proslulou kated-
rálu svatého Jana - klášterní kostel Řádu
Maltézských rytířů se známými gobelíny a proslu-
lými Caravaggiovými obrazy Sv. Jeronýma a Zabití
Jana Křtitele, dále Velmistrovský palác a seznámíte
se s neopakovatelnou atmosférou spleti starých
uliček skrývajících nádheru rytířských paláců.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet
s obědem vč. nápojů. Okružní plavba kolem ost-
rova Malta se zastávkou na ostrůvku Comino,
který je předurčen především ke koupání. Jedinou
historickou památkou je strážní věž, kterou zde
nechal postavit Řád Maltézských rytířů. Z pláže to-
hoto ostrova můžete plout na lodičkách přes
Modrou lagunu do jeskyní. Návrat do hotelu,
večeře, nocleh.

5. den: Snídaně, individuální volno s možností
návštěvy dalších památek tohoto ostrova jako
jsou například megalitické chrámy v Tarxien,
skalní kaple Mellieha, kde je podle pověsti oltářní
obraz Panny Marie namalovaný Sv. Lukášem. Ten,
kdo si chce na chvilku odpočinout od památek,
může pro změnu podniknout výlet na Golden
Bay, jednu z nejkrásnějších pláží ostrova, či
 navštívit vesničku Pepka námořníka - zábavný
park vzniklý z původních kulis zanechaných na
místě po natáčení filmu. Večeře v hotelu, nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní výlet na sousední ost-
rov Gozo, během kterého navštívíte hlavní město
ostrova Victoria s citadelou, které dominuje mo-
hutná katedrála a kde jsou zajímavá muzea.
Z hradeb citadely se otevírá nezapomenutelné
panorama na ostrov a jeho přilehlé okolí. V centru
města jistě nevynecháte možnost návštěvy kos-
tela Sv. Jiří. Následuje prohlídka slavného pout-
ního chrámu Ta-Piu, místa zjevení P. Marie.
Zhlédnete také přírodní raritu ostrova - skalní
útvar Azurové oko. Návrat do hotelu, večeře
a nocleh. 
7. den: Po snídani navštívíte Mostu s unikátním
chrámem proslulým zázrakem z konce 2. světové
války, který se může pochlubit třetí největší kopulí
na světě, dále navštívíte slavné neolitické chrá-
mové komplexy Hagar Qim a Mnajdra, kde se
seznámíte s chrámy, staršími než jsou pyramidy.
Následuje návštěva Modré jeskyně s působi-
vými světelnými efekty. Po obědě pokračujete
k návštěvě historického hlavního města Mdina,
doslova nabitého památkami s hlavní katedrálou
ostrova. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
8. den: Snídaně, individuální volno, v odpoled-
ních hodinách transfer na letiště, odlet do Prahy.

Termíny: Cena: Cena:
hotel *** hotel****

13. 5. – 20. 5. 2017 25 990 Kč 27 990 Kč
3. 6. – 10. 6. 2017 23 990 Kč 24 990 Kč

17. 6. – 24. 6. 2017 23 990 Kč 24 990 Kč
16. 9. – 23. 9. 2017 25 990 Kč 27 990 Kč
30. 9. – 7.10. 2017 25 990 Kč 27 990 Kč

Cena:

od 23 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• 7 noclehů v hotelu *** nebo ****

• 7 polopenzí, 1 oběd
• vstupy dle programu, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj:

hotel *** 2 690 Kč (květen)
2 690 Kč (červen) 
4 390 Kč (září)

hotel **** 2 690 Kč (květen)
3 390 Kč (červen)
4 890 Kč (září)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob. Změna programu dle aktuální
 situace vyhrazena. Pořadí jednotlivých dní
může být změněno. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/6866 
www.cedok.cz/6867

Marsaxlokk | Cospicua | Senglea | Vittoriosa | La Valletta | ostrov Comino
ostrov Gozo | Mosta | Hagar Qim | Blue Grotto | Mdina

Mosta

Azurové okno, ostrov Gozo



ŠPANĚLSKO

Odlet z Prahy, trasa letu: 
Praha - Barcelona - Praha.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Barcelony, transfer do
hotelu, ubytování, volno, nocleh.
2. den: Snídaně, polodenní pěší prohlídka
po Barceloně s průvodcem, během které  uvidíte
některá nejzajímavější místa této  katalánské me-
tropole, mj. světoznámou  katedrálu Sagrada
Familia, náměstí Plaza Cataluňa, pěší promenádu
Las Ramblas, po které dojdete až k pomníku
Kryštofa  Kolumba nebo Gotickou čtvrť s katedrá-
lou Sv. Eulálie. Po prohlídce města následuje volno,
které lze využít k další procházce, k návštěvě fot-
balového stadionu a Muzea fotbalového klubu
FC Barcelona, k nákupům nebo k návštěvě jedineč-
ného mořského akvária. Nocleh v hotelu.
3. den: Snídaně, volno. Dopoledne možnost polo-
denního výletu autokarem na nejvýznamnější poutní
místo Katalánska - horský klášter Montserrat, pro-
hlídka mj.  katedrála, křížová cesta, Svatá jeskyně.
V klášteře je uložena tzv. Černá madona, patronka
Katalánska. Odpoledne možnost okružní  projížďky
městem, kdy mj. navštívíte  Gaudího park Guell
(vstup za poplatek), z autokaru  uvidíte Gaudího domy
La Pedrera a Casa Batlló, dojedete na vyhlídkový vrch
Montjuic, ze kterého můžete obdivovat Barcelonu
z ptačí perspektivy a vrátíte se zpět do přístavu, kde
je výlet zakončen. Nocleh v hotelu. 
4. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém řádu,
transfer na letiště a odlet zpět do Prahy (předpoklá-
daný odlet z Barcelony v odpoledních hodinách). 

| Prodloužený letecký víkend v Barceloně | 4 dny 2016

Termíny:
4. 5. – 7. 5. 2017 
1. 6. – 4. 6. 2017

15. 6. – 18. 6. 2017
7. 9. – 10. 9. 2017

28. 9. – 1.10. 2017 

Cena:

14 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha - Barcelona -

Praha včetně tax a příplatků 
• 3 noclehy se snídaní v hotelu ***

• transfer z letiště do hotelu a zpět
• služby průvodce

• polodenní pěší prohlídku Barcelony
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• povinný turistický poplatek v Katalánsku

(platba na místě po příjezdu do hotelu, ori-
entační cena cca 0,50 EUR/osoba/ den; děti
do 16 let tuto taxu neplatí) 

Fakultativní služby:
• polodenní okružní projížďka městem 590 Kč
• polodenní výlet na Montserrat 890 Kč 
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob.
Vstupy do objektů a památek při prohlídkách
nejsou součástí ceny. 
Minimální počet účastníků pro realizaci fakult.
výletů je 15 osob.
Doporučujeme počítat s částkou cca 50 EUR
na vstupy. 
Změna programu a letového řádu dle aktuální
situace vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8580

Odlet z Prahy, trasa letu: 
Praha - Madrid - Praha.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Madridu v poledních
hodinách, transfer do hotelu, ubytování,
 individuální volno, nocleh.
2. den: Snídaně, polodenní pěší prohlídka po
Madridu s průvodcem, během které  uvidíte ně-
která nejzajímavější místa španělské metropole,
mj. náměstí Plaza Mayor, bránu Puerta del Sol, ka-
tedrálu, exteriéry královského paláce Palacio Real,
Cervantesův památník a trh Mercado de San
Miguel. Po prohlídce města následuje individuální
volno, které lze využít k další procházce po městě,
k  nákupům nebo k  návštěvě galerie El Prado.
V  rámci volna je možnost fakultativního výletu
s  prohlídkou královského paláce El Escorial.
Nocleh v hotelu.
3. den: Snídaně, individuální volno. Možnost vý-
letu do Toleda - prohlídka města mj. katedrála,
chrám sv. Tomáše, náměstí Zocodóver, muzeum
El Greca, dle časových možností návštěva tradiční
toledské manufaktury (ozdobné zbraně z toled-
ské oceli, šperky). Odjezd zpět do Madridu.
Nocleh v hotelu. 
4. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém řádu,
transfer na letiště a odlet zpět do Prahy (předpo-
kládaný odlet z Madridu v odpoledních hodinách).

rezervujte na:
www.cedok.cz/8363

| Prodloužený letecký víkend v Madridu | 4 dny
Termíny:

1. 6. – 4. 6. 2017 
14. 9. – 17. 9. 2017

Cena:

14 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha-Madrid-Praha

včetně tax a příplatků  
• 3 noclehy se snídaní v hotelu ***

• transfer z letiště do hotelu a zpět
• služby průvodce
• polodenní pěší prohlídku Madridu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• polodenní výlet El Escorial 690 Kč
• polodenní výlet do Toleda 690 Kč 
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob.
Vstupy do objektů a památek při prohlídkách
nejsou součástí ceny. 
Minimální počet účastníků pro realizaci fakult.
výletů je 15 osob.
Doporučujeme počítat s částkou cca 
50 EUR na vstupy. 
Změna programu a letového řádu dle 
aktuální situace vyhrazena.

800 112 112 ℡178

Barcelona

Madrid, Plaza Espana
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| Cesta po španělském království autokarem | 13 dní

Trasa 1: Praha, Beroun, Rokycany,  Plzeň, Svatá
Kateřina - zdarma
Svoz 2: Teplice, Ústí nad Labem, Most, Chomutov,
Karlovy Vary 
Svoz 3: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady,
Chrudim
Svoz 4: Brno, Jihlava, Humpolec - zdarma
Svoz 5: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Přerov, Prostějov, Olomouc

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Od jezd z ČR v do po led ních ho di nách dle
nás tup ních míst.
2. den: Příjezd a ubytování v hotelu na pobřeží
Costa Brava/Costa Maresme, volno s možností
koupání, večeře a nocleh. 
3. den: Snídaně, odjezd v ranních hodinách do
Zaragozy – prohlídka města (katedrála, náměstí
Santa María del Pilar, mudéjarské kostely,
Aljafería), odjezd do Madridu,  ubytování v okolí
města a večeře.
4. den: Sní da ně, od jezd k pro hlíd ce krá lov ské ho pa -
lá ce El Es co rial, okruž ní pro jíž ďka a pro hlíd ka Mad -
ri du – Puer ta del Sol,  Pla za Mayor, ex te rié ry
krá lov ské ho  pa lá ce ne bo mož nost ná vště vy ga le rie
El Pra do, večeře a ubytování v okolí města Mad ri d.
5. den: Sní da ně, od jezd do To le da, pro hlíd ka
měs ta (ka ted rá la, chrám sv. To má še,  náměs tí  Zo -
co dó ver) a náv ště va tra dič ní  toledské manufaktury
(ozdob né zbra ně z to led ské oce li, šper ky), od jezd
do Gra na dy, ubytování v okolí města a večeře.
6. den: Sní da ně, pro hlíd ka Gra na dy (mj. kated -
rá la, krá lov ská kap le, Al bai cín), od po led ne fakul-
tativně pro hlíd ka arab ské ho  sí del ní ho pa lá ce
Al ham bra se za hra da mi  Ge ne ra li fe, volno, ve-
čeře, fakultativně večerní návštěva představení
flamenca, nocleh v Granadě.

7. den: Sní da ně, od jezd do Cór do by, pro hlíd ka
měs ta (me ši ta, ex te rié ry Al cá za ru, Židov ské měs -
to), odjezd do Sevilly, ubytování v okolí města, ve-
čeře.  
8. den: Sní da ně, Se vil la – pro hlíd ka měs ta (ka ted -
rá la, La Gi ral da, Zla tá věž, čtvrť San ta Cruz, Al cá -
zar),  odjezd k pro hlíd ce brit ské  ko lo nie   Gibral tar,
následuje noč ní pře jezd na Costa Azahar.
9. den: V dopoledních hodinách příjezd na po-
břeží Costa Azahar – Peňíscola (prohlídka měs-
tečka, hradu nebo možnost  koupání), ve
večerních hodinách odjezd na Costa Bravu, uby-
tování,  večeře a nocleh.
10. den: Po snídani odjezd do Gerony, historic-
kého centra Katalánska s jednou z nejzachovalej-
ších středověkých židovských čtvrtí, středověkými
hradbami, katedrálou a  krásnými románskými
kostely.  Pokračování do městečka Tossa de
Mar,  jednoho z nejkrásnějších středisek na po-
břeží Costa Brava (mj. uvidíte Villa Vieja - opevně-
nou část Tossy s hradbami z 12. a 13. století
a obrannými věžemi). Návrat do hotelu si lze zpří-
jemnit  cestou lodí (fakultativně), večeře a nocleh
v hotelu. 
11. den: Snídaně, dopoledne prohlídka horského
kláštera Montserrat – nejvýznamnější poutní
místo Katalánska, odpoledne prohlídka Barcelony
– katalánské metropole, mj. gotická čtvrť, Las
Ramblas, Kolumbův památník, Antonio Gaudí – ex-
teriéry Sagrada Familia, domy La Pedrera a Casa
Batlló, možnost návštěvy mořského akvária. V pod-
večerních hodinách návrat do hotelu, večeře
a nocleh.
12. den: Sní da ně a volný program, v odpoledních
hodinách odjezd zpět do ČR.
13. den: Příjezd do ČR ve večerních  hodinách.

Termíny: Trasa:
16. 5. – 28. 5. 2017 trasa 1, 2, 3, 4, 5
12. 9. – 24. 9. 2017 trasa 1, 2, 3, 4, 5 

Cena:

19 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 9 noc le hů ve dvoulůžkových pokojích s pří-

slušenstvím (sprcha, WC, v Madridu pouze
sprcha)

• 9 po lo pen zí dle programu
• doprava autokarem do/z Španělska a po

trase ve Španělsku
• pro hlíd ka tra dič ní to led ské ma nu fak tu ry
• vybavení orientačními plánky
• prohlídky dle programu (bez  vstupů) 
• služby českého průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 900 Kč
• příplatek za svoz 500 Kč (svoz 2 - 3), 600 Kč

(svoz 5)

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob.
Svoz bude realizován při minimálním
počtu 8 osob.
Vstupy do objektů a památek při prohlídkách
nejsou součástí ceny.
Upozornění – prohlídku Alhambry a zahrad
Generalife je nutno objednat nejpozději
1 měsíc před odjezdem, výši zálohy na rezer-
vaci upřesní prodejce (cca 1 000 Kč). 
Doporučujeme počítat s  částkou cca 
120 EUR na vstupy.
Ubytování může být zajištěno i v okolí měst.
Při ubytování na Costa Bravě je nutno uhradit
turistický poplatek ve výši cca 0,50 EUR/
osoba/den.
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.
Tento zájezd připravujeme ve spolupráci
s cestovní kanceláří Ideal Tour.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8651
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Odlet z Prahy, trasa letu:
Praha - Malaga - Praha.

K odletu a příletu do Prahy lze využít přepravu
autokarem Čedok Expres, trasa z Liberce a z Opavy,
bližší informace sdělí prodejce. Účtujeme jednotnou
cenu 600 Kč za obousměrnou jízdenku. Realizaci
přepravy garantujeme při obsazení autokaru ne-
jméně 6 osobami.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Malagy, transfer do

střediska na pobřeží Costa del Sol, ubytování, ve-
čeře a nocleh.
2. den: Po snídani odjezd na polodenní výlet do hlav-
ního města provincie Malaga – krásné historické
a moderní město, kde si mj.  prohlédnete středověkou
pevnost Gibralfaro, hradby Alcazaba, zbytky římského
divadla, katedrálu, náměstí Plaza de Merced (rodiště
malíře Picassa), procházka městem, návrat do hotelu,
volno s možností koupání, večeře a nocleh.
3. den: Snídaně, odjezd na prohlídku města  Granada
–  katedrála, Královská kaple, uličky  Albaicínu, odpo-
ledne fakultativní možnost prohlídky arabského sídel-

ního paláce Alhambra se zahradami Generalife,
volno, večeře a nocleh nedaleko Granady. Po večeři
individuální možnost  návštěvy představení flamenca.
4. den: Snídaně, krátká zastávka  v městečku
Baena - možnost návštěvy továrny na výrobu oli-
vového oleje (prohlídka trvá asi hodinu). Přejezd
do Córdoby - prohlídka města (mešita, exteriéry
Alcázaru, Židovská čtvrť, typické „květinové“ ulice
s arabskými patii), pokračování do města Sevilla,
volno, ubytování a večeře.
5. den: Snídaně, Sevilla – prohlídka města (kated-
rála, La Giralda, Zlatá věž, čtvrť Santa Cruz s typickými

Malaga | Granada | Baena | Córdoba | Sevilla | Jerez | Cádiz | Ronda | Costa del Sol | Gibraltar | Marbella

| Krásy jižního Španělska letadlem (putování Andalusií) | 8 dní

800 112 112 ℡180



Granada

RondaRonda

patii, maurský palác Alcázar), pokračování do Jerezu
– krátká prohlídka městečka (chrám San Miguel,
staré město) a možnost návštěvy starých bodeg
(vinný  sklípek), kde zraje a podává se tradiční víno
neopakovatelné chuti „sherry“, ubytování v hotelu,
večeře a nocleh. 
6. den: Po snídani odjezd k prohlídce Cádizu –
okružní jízda starým městem po obvodu opevnění,
dle možností krátká prohlídka města (Stará a Nová
katedrála, věž Tavira, brána Tierra). Pokračování
přes městečko Arcos de la Frontera, kdy cestou
míjíte bílé vesničky, do města Ronda – prohlídka
jednoho z nejpůsobivějších míst Andalusie, ma-
lebné „bílé vesnice“, místa ve skalní rozsedlině,

arabský a středověký most, chrámy a paláce, býčí
aréna. Odjezd zpět na pobřeží  Costa del Sol, uby-
tování, večeře a nocleh.
7. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet na
Gibraltar – prohlídka britské kolonie, mj. pro-
cházka městem, nákupy na pěší zóně a možnost
výletu místními minibusy na skály Gibraltaru.
Následuje  návrat zpět přes luxusní středisko
Marbella – prohlídka města a atraktivního pří-
stavu Puerto Banús, příjezd na pobřeží  Costa
del Sol, večeře a nocleh.
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, možnost koupání, transfer na letiště
 Malaga a odlet zpět do ČR.

Termíny: Cena:
12. 5. – 19. 5. 2017 21 990 Kč
26. 5. – 2. 6. 2017 22 490 Kč

9. 6. – 16. 6. 2017 22 990 Kč
15. 9. – 22. 9. 2017 22 990 Kč
29. 9. – 6.10. 2017 22 490 Kč

6.10. – 13.10. 2017 21 990 Kč

Cena:

od 21 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 7 ubytování v hotelu  *** v pokojích 

s příslušenstvím dle programu 
• 7 polopenzí dle programu
• leteckou  přepravu  Praha-Malaga-Praha

včetně tax a příplatků 
• transfery do/z hotelu na letiště 
• dopravu luxusním autokarem během pro-

gramu zájezdu
• prohlídky dle programu (bez vstupů)
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob.
Vstupy do objektů a památek při prohlídkách
nejsou součástí ceny.
Prohlídka a vstupné do Alhambry a zahrad
Generalife (lze zakoupit na místě u průvodce),
orientační cena je cca 35 EUR.
Doporučujeme počítat s částkou cca 100 EUR
na vstupy.
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8627
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| Krásy jižního Španělska letadlem (putování Andalusií) | 8 dní
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Odlet z Prahy, trasa letu: 
Praha - Malaga - Praha.

K odletu a příletu do Prahy lze využít přepravu
autokarem Čedok Expres, trasa z Českých Budějo-
vic a z Opavy, bližší informace sdělí prodejce. Účtu-
jeme jednotnou cenu  600 Kč za obousměrnou
jízdenku. Realizaci přepravy garantujeme při obsa-
zení autokaru nejméně 6 osobami.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Malagy, transfer do stře-
diska na pobřeží Costa del Sol, ubytování, večeře
a nocleh.
2. den: Snídaně, volno s možností koupání a od-
počinku. Možnost individuálního výletu např. do
romantického městečka Mijas, kde můžete mj.
obdivovat bílé domečky, posedět v útulné kavár-
ničce, zakoupit si některý ze suvenýrů v místním
obchůdku nebo navštívit nedalekou botanickou
zahradu, večeře a nocleh v hotelu.

3. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet
na Gibraltar – prohlídka britské kolonie,
 nejjižnějšího místa evropského kontinentu.
Na programu je mj. krátká prohlídka města, ná-
sleduje projížďka místními minibusy na skály
Gibraltaru, při které si můžete prohlédnout celé
město i jeho okolí z vyhlídkové terasy a dále nav-
štívit jeskyni San Miguel a obdivovat přírodní re-
zervaci opiček. Po skončení projížďky je volno
s možností procházky městem, posezení v ně-
které z mnoha restaurací nebo výhodné nákupy

Malaga | Gibraltar | Granada | Sevilla 

| Perly Andalusie s pobytem u moře letadlem | 8 dní

800 112 112 ℡182

Sevilla
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na obchodní třídě. Odjezd zpět v odpoledních ho-
dinách, večeře a nocleh v hotelu.
4. den: Snídaně, volno s možností koupání a od-
počinku. Možnost individuálního výletu do hlav-
ního města provincie Malaga – krásné historické
a moderní město, kde si mj. můžete prohlédnout
středověkou pevnost Gibralfaro, hradby Alcazaba,
zbytky římského divadla, katedrálu, náměstí Plaza
de Merced (rodiště malíře Picassa) a projít se
městem, večeře a nocleh v hotelu. 
5. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet
Sevilla – prohlídka města (mj. katedrála,
La Giralda, Zlatá věž, čtvrť Santa Cruz s typickými

patii, maurský palác Alcázar), odpoledne volno
s možností procházky městem, večeře a nocleh.
6. den: Snídaně, volno s možností koupání a od-
počinku, večeře a nocleh v hotelu. 
7. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet
do Granady, prohlídka města, mj. katedrála,
Královská kaple, uličky Albaicínu, odpoledne pro-
hlídka arabského sídelního paláce Alhambra se
zahradami Generalife, návrat zpět do hotelu, ve-
čeře a nocleh. 
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, možnost koupání, transfer na letiště
Malaga a odlet zpět do Prahy. 

Termíny: Cena:
24. 4. – 1. 5. 2017 20 990 Kč
15. 5. – 22. 5. 2017 21 990 Kč
5. 6. – 12. 6. 2017 21 990 Kč

10. 7. – 17. 7. 2017 22 990 Kč
11. 9. – 18. 9. 2017 21 990 Kč
2.10. – 9.10. 2017 21 990 Kč

16.10. – 23.10. 2017 20 990 Kč

Cena:

od 20 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 7 ubytování v hotelu *** v pokojích s pří-

slušenstvím dle programu 
• 7 polopenzí dle programu
• leteckou  přepravu  Praha-Malaga-Praha

včetně tax a příplatků 
• transfery do/z hotelu na letiště 
• dopravu luxusním autokarem během 

výletů
• výlety Granada, Gibraltar a Sevilla včetně

prohlídky dle programu (bez vstupů)
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 490 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob.
Vstupy do objektů a památek při prohlídkách
nejsou součástí ceny. 
Doporučujeme počítat s částkou cca 50 EUR
na vstupy. 
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/12828
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ŠPANĚLSKO

Odlet z Prahy, trasa letu:
Praha - Barcelona - Praha.

K odletu a příletu do Prahy lze využít přepravu
autokarem Čedok Expres, trasa z Hradce Králové,
Ústí nad Labem a z Opavy, bližší informace sdělí pro-
dejce. Účtujeme jednotnou cenu 600 Kč za obou-
směrnou jízdenku. Realizaci přepravy garantujeme
při obsazení autokaru nejméně 6 osobami.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Barcelony, transfer do
hotelu, ubytování a volno v závislosti na letovém
řádu, večeře a nocleh v hotelu.
2. den: Snídaně, prohlídka katalánské metropole
Barcelony, prohlídka města (mj. Rambla,

Kolumbův pomník, Montjuic, Antonio Gaudí – ex-
teriéry Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batlló),
 pokračování do města Zaragoza,  ubytování v ho-
telu, večeře a nocleh.
3. den: Snídaně, prohlídka města Zaragoza (mj.
katedrála, náměstí a basilika del Pilar, římská zeď,
mudéjarské kostely,  arabský palác Aljafería).
Následuje přejezd do Madridu, dle časových mož-
ností odjezd k prohlídce exteriérů královského pa-
láce El Escorial, úvodní prohlídka Madridu,
ubytování a večeře.
4. den: Snídaně, Madrid – okružní  projížďka a pro-
hlídka města (mj.  Puerta del Sol, Puerta Alcalá, Plaza
Mayor,  exteriéry královského paláce). V poledních
hodinách odjezd do Toleda – krátká prohlídka
města  (katedrála, chrám sv. Tomáše,  náměstí

Zocodóver), návštěva tradiční  toledské manufak-
tury, pokračování do Córdoby,  ubytování a večeře. 
5. den: Po snídani prohlídka města Córdoba (me-
šita, exteriéry Alcázaru, Židovská čtvrť, typické
„květi nové“ ulice s arabskými patii),  pokračování do
města Sevilla – prohlídka města (katedrála,
La Giralda, Zlatá věž, čtvrť  Santa Cruz s typickými
patii, maurský palác Alcázar), ubytování a večeře ne-
daleko Sevilly.
6. den: Snídaně, odjezd na jih přes Cádiz - jedno
z nejstarších evropských měst, okružní jízda Cádizem
a  přejezd do  městečka Tarífa - nejjižnější bod
Evropy, rozhraní   Středozemního moře a Atlantiku,
krátká zastávka  na  prohlídku přístavu a hradu.
Pokračování na  Gibraltar - prohlídka britské
 kolonie, mj. procházka  městem, možnost nákupů

Barcelona | Zaragoza | Madrid | Toledo | Córdoba | Sevilla | Cádiz | Gibraltar | Costa del Sol | Granada | Valencie
Peňíscola | Barcelona

| Velký okruh po španělském království letadlem | 11 dní

800 112 112 ℡184

BarcelonaMadrid

Valencie



na pěší zóně nebo možnost výletu místními mini-
busy na skály Gibraltaru. Odpoledne odjezd na po-
břeží Costa del Sol, ubytování a večeře v hotelu. 
7. den: Snídaně, volno na pobřeží Costa del Sol
s možností koupání nebo zakoupení fakultativ-
ního polodenního výletu do města  Malaga, večer
možnost představení  flamenca, večeře a nocleh.
8. den: Po snídani odjezd na prohlídku Granady
(mj. katedrála, Královská kaple, uličky  Albaicínu), od-
poledne fakultativní  možnost  prohlídky arabského sí-
delního paláce Alhambra se zahradami Generalife,
volno, večeře a nocleh nedaleko Granady.

9. den: Snídaně, odjezd podhůřím Sierra Nevady,
kolem Murcie a dále podél pobřeží Středozemního
moře do oblasti  Valencie, volno, ubytování a večeře.
10. den: Snídaně, prohlídka starého města
 Valencie, přejezd na sever Španělska,  cestou
krátká zastávka v  Peňíscole a pokračování do
Barcelony, příjezd ve večerních hodinách, uby-
tování, večeře a nocleh.  
11. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, transfer na letiště Barcelona a odlet do
Prahy.

Termíny: Cena:
7. 6. – 17. 6. 2017 26 990 Kč

13. 9. – 23. 9. 2017 27 990 Kč

Cena:

od 26 990 Kč
Cena zahrnuje:
• 10 ubytování s  polopenzí v  hotelu  ***

v pokojích s příslušenstvím dle programu 
• leteckou přepravu Praha-Barcelona-Praha

včetně tax a příplatků 
• transfery do/z hotelu na letiště 
• dopravu luxusním autokarem během pro-

gramu zájezdu
• prohlídky dle programu (bez vstupů)
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 990 Kč
• fakultativní výlet do Malagy 390 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob.
Vstupy do objektů a památek při prohlídkách
nejsou součástí ceny.
Minimální počet účastníků pro realizaci
fakult. výletu je 16 osob.
Prohlídka a vstupné do Alhambry a zahrad
Generalife (lze zakoupit na místě u průvodce),
orientační cena je cca 35 EUR 
Doporučujeme počítat s částkou cca 
120 EUR na vstupy.
Při ubytování v Barceloně je nutno uhradit
turistický poplatek ve výši cca 1 Eur/osoba
a den.
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8623
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Zájezd s kombinovanou dopravou auto-
kar/letadlo. 

Trasa autokaru: Praha - Beroun - Plzeň - Svatá
Kateřina (Rozvadov).

Možnost nástupu/výstupu pro svoz z Moravy:
Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc,
Prostějov, Brno, Jihlava - platí  pro cestu  tam
dne 3. 6. (program A) a pro cestu zpět dne 27. 9.
(program B).

PROGRAM ZÁJEZDU A:
(cesta tam autokarem, zpět letadlem)

1. den: Odjezd z ČR dle nástupních míst  nonstop
přes Německo a Francii.
2. den: V dopoledních hodinách příjezd na po-
břeží Costa Brava/Costa Maresme,  ubytování
v hotelu, volno, večeře a nocleh.
3. den: Snídaně, celodenní výlet do katalánské
metropole Barcelony - prohlídka města
(mj. Gotická čtvrť s katedrálou sv. Eulálie, pěší zóna
Las Ramblas, vrch Montjuic, památky architekta
Antonia Gaudího, exteriéry světoznámého chrámu
Sagrada Familia, domy La Pedrera a Casa Batlló,
park Güell), volno s možností návštěvy mořského
akvária, návrat zpět do hotelu,  večeře a nocleh.
4. den: Snídaně, volno s možností koupání nebo
zakoupení fakultativních výletů (mj. výlet  lodí po

pobřeží, botanická zahrada, Marineland), večeře
a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet na hor-
ský klášter Montserrat - nejvýznamnější poutní
místo Katalánska, během kterého navštívíte jeden
z nejproslulejších benediktinských klášterů, ve kte-
rém sídlí hudební  konzervatoř, jejíž dětský chlapecký
sbor Escolania má velkou tradici. Můžete si mj. pro-
hlédnout katedrálu, Křížovou cestu, Svatou jeskyni
nebo baziliku, ve které je uložena Černá madona,
patronka Katalánska, a dále ochutnat některý
z místních likérů. Návrat do hotelu, večeře a nocleh. 
6. den: Snídaně, volno a koupání, možnost návštěvy
večerního představení flamenca, večeře a nocleh.
7. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet; do-
poledne  krátká zastávka ve středověkém měs-
tečku Besalú s románskými kostely, náměstím
Plaza Mayor a bazilikou. Pokračování do města
Figueres, kde lze navštívit Muzeum Salvadora
Dalího (Teatro-Museo Dalí), druhé nejnavštěvova-
nější španělské muzeum.  Odpoledne pokračo-
vání do Gerony, historického centra Katalánska
s jednou z nejzachovalejších středověkých židov-
ských čtvrtí, kouzelnými středověkými hradbami
a krásnými románskými kostely, prohlídka města
(mj. katedrála, arabské lázně, Staré město). Návrat
zpět do hotelu, večeře a nocleh.
8. den: Snídaně, volno na pobřeží v závislosti na
letovém řádu, transfer na letiště Barcelona
a odlet do Prahy.

| | Krásy Katalánska s pobytem u moře  – JARO | 8 dní

Termíny:
3. 6. – 10. 6. 2017 Program A

20. 9. – 27. 9. 2017 Program B

Cena zahrnuje (Program A): 
• 6 noclehů v hotelu *** s polopenzí dle

programu 
• cestu z ČR do Španělska a během programu

zájezdu luxusním autokarem 
• leteckou dopravu Barcelona - Praha v turis-

tické třídě včetně tax a příplatků
• transfer z hotelu na letiště při odletu 
• prohlídky dle programu (bez vstupů) 
• služby průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Fakultativní služby (Program A):
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Naše tipy:
• návštěva nejzajímavějších míst Katalánska
• kombinovaná doprava
• velice dobrá cena

rezervujte na:
www.cedok.cz/8646
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| | Krásy Katalánska s pobytem u moře – PODZIM | 8 dní

PROGRAM ZÁJEZDU B:  
(cesta tam letadlem, zpět autokarem)

1. den: Odlet z Prahy do Španělska na letiště
Barcelona, transfer na pobřeží Costa Brava/
Costa Maresme, ubytování v hotelu, večeře
a nocleh.
2. den: Snídaně, volno s možností koupání nebo
zakoupení fakultativních výletů (mj. výlet lodí po po-
břeží, botanická zahrada, Marineland), večeře
a nocleh.
3. den: Snídaně, celodenní výlet do kata lánské me-
tropole Barcelony - prohlídka města (mj. Gotická
čtvrť s katedrálou sv. Eulálie, pěší zóna Las Ramblas,
vrch Montjuic, památky architekta Antonia Gaudího
– exteriéry světoznámého chrámu Sagrada Familia,
domy La Pedrera a Casa Batlló, park Güell), volno
s možností návštěvy mořského akvária, návrat zpět
do hotelu, večeře a nocleh.
4. den: Snídaně, volno a koupání, možnost návštěvy
večerního představení flamenca, večeře a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet na
horský klášter Montserrat -  nejvýznamnější
poutní místo Katalánska, během kterého navští-
víte jeden z nejproslulejších benediktinských

klášterů, ve kterém sídlí hudební konzervatoř,
jejíž dětský chlapecký sbor Escolania má velkou
tradici. Můžete si mj. prohlédnout  katedrálu,
Křížovou cestu, Svatou jeskyni nebo baziliku, ve
které je uložena Černá madona, patronka
Katalánska, a dále ochutnat některý z místních li-
kérů. Návrat do hotelu, večeře a nocleh. 
6. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet; do-
poledne krátká zastávka ve stře dověkém městečku
Besalú s románskými kostely, náměstím Plaza
Mayor a bazilikou. Pokračování do města Figueres,
kde můžete navštívit Muzeum Salvadora Dalího
(Teatro-Museo Dalí),  druhé nejnavštěvovanější
 španělské muzeum. Od  poledne pokračování do
Gerony, historického centra Kata lánska s jednou
z nejzachovalejších středověkých židovských čtvrtí,
kouzelnými stře do věkými hradbami a krásnými ro-
mánskými kostely, prohlídka města (mj. katedrála,
arabské lázně, Staré město). Návrat zpět do ho-
telu, večeře a nocleh.
7. den: Snídaně, volno a odpoledne odjezd
 nonstop přes Francii a Německo do ČR.
8. den: Plánovaný příjezd do ČR v odpoledních
 hodinách.

INFORMACE 
(platí pro oba programy na této dvou-
straně): 

Ubytování je zajištěno na pobřeží Costa
Brava/Costa Maresme v hotelu *** v poko-
jích typu 2+1 s příslušenstvím.
Nabídka fakultativních výletů na místě u prů-
vodce.
Vstupy do objektů a památek při prohlídkách
nejsou součástí ceny.
Doporučujeme počítat s  částkou cca 
60 EUR na vstupy.
Při ubytování na Costa Bravě je nutno uhradit
turistický poplatek ve výši cca 0,50 EUR/
osoba/den.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob.
Svoz po trase z Moravy je realizován při mini-
málním počtu 16 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8646

Cena zahrnuje (Program B): 
• 6 noclehů v hotelu *** s polopenzí dle

programu 
• leteckou dopravu Praha - Barcelona v turis-

tické třídě včetně tax a příplatků
• transfer z letiště do hotelu při příletu  
• cestu po trase zájezdu a ze Španělska do

ČR luxusním autokarem 
• prohlídky dle programu (bez vstupů) 
• služby průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby (Program B):
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Costa Brava | Barcelona | Montserrat | Besalú | Figueres | Barcelona

Tossa de Mar Barcelona

Cena: Program A Program B
Dospělý 10 490 Kč 10 990 Kč
Dítě do 12 let na přistýlce 8 990 Kč 8 990 Kč
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PORTUGALSKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer z le-
tiště do hotelu, ubytování a nocleh.
2. den: Po snídani pěší prohlídka centra
Lisabonu zahrnující čtyři hlavní náměstí Praça do
Comércio, Praça dos Restauradores s obeliskem
a Praça da Figueira se sochou krále Jana I. a náměstí
Rossio (kdysi aréna pro býčí zápasy, vojenské pře-
hlídky, či popravy), hlavní třídu Rua Augusta s poulič-
ními umělci, kavárnami a elegantními obchody. Dále
zaujme novogotický volně stojící 32 metrů vysoký
výtah Elevador de Santa Justa, pevnost Castelo de
São Horte (původní královské sídlo s vyhlídkami na
panorama města). Odpoledne volno nebo fakulta-
tivní výlet lodí podél pobřeží města. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani volno k individuálním prohlíd-
kám města, návštěvám muzeí, galerií či nákupům
nebo fakultativně celodenní výlet do okolí

portugalské metropole – Queluz (královský ro-
kokový letohrádek, nádherné palácové zahrady).
Průjezd pohořím Serra de Sintra, které nabízí pří-
jemnou změnu oproti jinak v létě horkému a su-
chému podnebí zbytku země, s lesy a romanticky
uspořádanými parky plnými exotických rostlin vy-
zařujícími až mystickou atmosféru, která v 19. sto-
letí přitahovala mnoho romantiků. Ti zde nechali
vystavět své paláce a dali tím vzniknou městu
 pohádkových paláců - Sintra, dnes na seznamu
světového dědictví UNESCO. Prohlídka města,
volno. Odjezd do Cabo da Roca s majákem na
vrcholku 140 m vysokého impozantního útesu -
nejzápadnějšího místa evropské pevniny, které
bylo ve středověku považováno za konec světa.
Večerní návrat do Lisabonu, ubytování.
4. den: Transfer na letiště a odlet z Lisabonu do
Prahy.

| Prodloužené víkendy v Lisabonu | 4 dny

Termíny: Cena:
8. 6. – 11. 6. 2017 16 990 Kč   

13. 7. – 16. 7. 2017 16 990 Kč   
28. 9. – 1.10. 2017 16 990 Kč   

Cena:

od 16 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• transfery, polodenní pěší prohlídku Lisabonu
• 3 noclehy v  hotelu *** se snídaní
• pobytová taxa 
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy včetně vstupů během fakultativních

výletů

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj za 3 noci 2 790 Kč
• příplatek za 2 večeře 1 290 Kč
• výlet lodí podél pobřeží města 790 Kč
• výlet do okolí portugalské metropole 1 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu a pro realizaci fakultativních výletů
je 20 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/6901
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PORTUGALSKO

| To nejlepší z Portugalska letecky | 8 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu, portugalské
metropole vystavěné na sedmi pahorcích.
Transfer do hotelu, nocleh. 
2. den: Snídaně, Lisabon, dopolední prohlídka
města včetně středověké čtvrti Alfama a jejích ro-
mantických klikatých uliček, čtvrti Belém, odkud
vyplouvali na své objevitelské výpravy významní
portugalští mořeplavci, kláštera Sv. Jeronýma
a dalších pamětihodností. 
3. den: Snídaně, odjezd do historické Evory, pro-
hlídka Starého města s řadou kostelů a maleb-
ných maurských uliček. Odjezd na španělské
hranice do městečka Monsaraz – opevněné
městečko odkud je nádherný výhled do okolí.
Nocleh v Evoře. 
4. den: Snídaně, odjezd na sever do Tomaru,
prohlídka památky světového významu, Kristova
kláštera. Odjezd do městečka Batahla, prohlídka
zdejšího kláštera patřícího k  tomu nejlepšímu

z portugalské gotiky. Poté odjezd do Alcobaca
s  prohlídkou kláštera. Pokračování do Fátimy,
nejznámějšího poutního místa v Portugalsku spo-
jeného s mariánským kultem a řadou zázraků.
Prohlídka města, nocleh ve Fátimě. 
5. den: Snídaně, odjezd do proslulého univerzit-
ního města Coimbra. Prohlídka Universidade de
Coimbra, nejstarší portugalské univerzity.
Odpoledne odjezd na pobřeží do Porta, nocleh. 
6. den: Snídaně, Porto, prohlídka druhého nej-
většího portugalského města,  rozkládajícího se na
řece Doro, včetně paláce Burzy nebo sklepů
s proslulým vínem včetně ochutnávky. Nocleh
v Portu.
7. den: Snídaně, odjezd do Obidos. Odpoledne
Cabo da Roca, Cascais a Sintra s návštěvou
Paláce. Nocleh v Lisabonu.
8. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet 
do Prahy.

Termíny: Cena:
27. 5. – 3. 6. 2017 27 990 Kč   
17. 6. – 24. 6. 2017 27 990 Kč      

2. 9. – 9. 9. 2017 28 990 Kč      
7.10. – 14.10. 2017 27 990 Kč      

Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků
• transfery a autokarovou dopravu po trase 
• 7 noclehů v hotelech ***, 7 snídaní 
• následující vstupy: Kristův klášter v Tomaru,

Univerzita v Coimbře, Palác burzy v Portu,
vinné sklepy v Portu, Palác v Sintře, klášter
v Batalze, klášter v Alcobaca, klášter
Sv. Jeronýma v Lisabonu

• pobytová taxa 
• průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 790 Kč 
• příplatek za 6 večeří 3 490 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Prohlídka kláštera Sv. Jeronýma může být rea-
lizována 7. den zájezdu.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/7421
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K odletu a příletu do Prahy lze využít přepravu
autokarem Čedok Expres, trasa z Hradce Králové
a z  Opavy, bližší informace sdělí prodejce.
Účtujeme jednotnou cenu 600 Kč za obousměr-
nou jízdenku. Realizaci přepravy garantujeme při
obsazení autokaru nejméně 6 osobami.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Funchalu, transfer do
hotelu ve Funchalu, nocleh.
2. den: Snídaně, polodenní prohlídka Funchalu,
hlavního města ostrova. Prohlídka kostela Santa
Catarina, jednoho z prvních a nejstarších kostelů
na ostrově, který se nachází ve stejnojmenném
parku, katedrály Sé z 15. století, radničního ná-
městí, následuje degustace madeirského vína ve
vinařství Oliveiras, návštěva tržnice Mercado dos
Lavradores s pestrou nabídkou místního ovoce,
zeleniny a ryb, procházka  starým městem. Odjezd
do Botanické zahrady (vstupné v ceně) s rozma-
nitými druhy endemických rostlin a stromů. V od-
poledních hodinách možnost výletu za delfíny
a velrybami motorovými čluny na otevřené moře
(fakultativně za příplatek). Nocleh ve Funchalu.
3. den: Snídaně. Odjezd do rybářské osady
Câmara de Lobos, procházka přístavem a košt
ovocného likéru Poncha. Poté zamíříme divokým
údolím řeky Ribeira Brava přes průsmyk
Encumeada na náhorní plošinu Paúl da Serra.
Zastávka ve Fanalu, kde se naskytne možnost
spatřit nejstarší vavříny ostrova. Krásnými hor-
skými scenériemi sjedeme do malebného měs-
tečka Porto Moniz, kde bude dostatek času na
oběd i úžasné koupání ve skalních jezírcích. Při
zpáteční cestě do Funchalu pojedeme pod útesy
severního pobřeží s mnoha vodopády. Zastávka
u vodopádu Véu da Noiva. Na závěr dne vystou-
páme vinařskými a banánovými plantážemi na
prosklenou plošinu 580 m vysokého mysu Cabo
Girão. Nocleh ve Funchalu.
4. den: Snídaně, odjezd na druhou nejvyšší horu
ostrova Madeira, Pico do Arieiro do nadmořské
výšky 1818 metrů, odkud se otevírá úchvatný
 výhled na nejvyšší horu Pico Ruivo a okolní horské

masivy a údolí. Pokračování lesní krajinou do
Ribeiro Frio, kde se nachází sádky pstruhů.
Možnost cca 45 minutové procházky podél zdejší
levády na vyhlídku Balcones. Odpoledne odjezd
do Santany  proslulé typickými domky s doško-
vými střechami. Návštěva malebné vesnice Porto
da Cruz. Návrat zpět do Funchalu přes nejvý-
chodnější místo ostrova Ponta de São Lourenco. 
5. den: Snídaně, odjezd na vyhlídku Eira do
Serrado s nádherným výhledem do hlubokého
Údolí jeptišek. Pokračování horskou silnicí lemo-
vanou mohutnými eukalypty do Funchalu, re-
spektive jeho rezidenční čtvrti Monte,
rozprostírající se na svahu nad samotným měs-
tem. Následuje prohlídka zahrad a kostela, kde je
pochován poslední rakouský císař Karel I. Návrat
do Funchalu na proslulých proutěných saních, tzv.
toboggan (světoznámá atrakce, vstupné v ceně).
Odpoledne volno. Nocleh ve Funchalu.
6. den: Snídaně, volno ve Funchalu. Možnost
plavby podél pobřeží ostrova replikou Kolumbovy
lodi Santa Maria, která vás zavede zpět do 15. sto-
letí. Další možností je výlet na nedaleký ostrov
Porto Santo, který nabízí koupání na fantastické
9 km dlouhé písečné pláži a mnoho dalších pří-
rodních krás. Nebo již zmiňovaný výlet motoro-
vými čluny na otevřené moře za delfíny
a velrybami. Nocleh ve Funchalu.
7. den: Snídaně, celodenní pěší túra. Odjezd na
plošinu Paúl da Serra situovanou v  centrální
části ostrova v  nadmořské výšce 1 400 metrů.
Odtud se vydáme na pěší túru údolím Rabacal
podél dvou tzv. levád s několika vodopády, jenž
nás zavede k 25 pramenům. Čekají nás úchvatná
panoramata na okolní štíty a údolí a také 800 m
dlouhá cesta  tunelem. Tato túra bude trvat cca
4 hodiny (cca 12,5 kilometru). Na zpáteční cestě
do Funchalu zastávka v městečku Calheta s nád-
hernou písečnou pláží. Možnost  koupání nebo
ochutnávka místního rumu a medového koláče
v továrně na zpracování cukrové třtiny. Návrat do
Funchalu, nocleh. 
8. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet zpět
do Prahy.

| Velký okruh Madeirou | 8 dní

Termíny:
17. 4. – 24. 4. 2017           

8. 5. – 15. 5. 2017            
22. 5. – 29. 5. 2017           

5. 6. – 12. 6. 2017          
12. 6. – 19. 6. 2017         
26. 6. – 3. 7. 2017
10. 7. – 17. 7. 2017
31. 7. – 7. 8. 2017
14. 8. – 21. 8. 2017
28. 8. – 4. 9. 2017
11. 9. – 18. 9. 2017
18. 9. – 25. 9. 2017

2.10. – 9.10. 2017
16.10. – 23.10. 2017   

Cena:

Dospělý na lůžku: 26 990 Kč
Dospělý na přistýlce: 23 990 Kč
Dítě do 12 let na přist.: 19 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• transfery a dopravu po trase
• 7 noclehů se snídaní v hotelu ***

• vstupy dle programu, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 390 Kč
• příplatek za večeře 4 390 Kč
• příplatek večeře dítě 2 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 14 osob. 
Změna programu, respektive změna pořadí
jednotlivých výletů dle aktuální situace vyhra-
zena. 
Ubytování po celou dobu je zajištěno ve
Funchalu v hotelu ***.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8497
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| Turistika a koupání na Madeiře | 8 dní

K odletu a příletu do Prahy lze využít přepravu
autokarem Čedok Expres, trasa z Hradce Králové
a z  Opavy, bližší informace sdělí prodejce.
Účtujeme jednotnou cenu 600 Kč za obousměr-
nou jízdenku. Realizaci přepravy garantujeme při
obsazení autokaru nejméně 6 osobami.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Funchalu, transfer do
hotelu ve Funchalu, nocleh. 
2. den: Snídaně. Výjezd na náhorní plošinu Paúl
da Serra s mnoha vyhlídkami na severní i jižní po-
břeží Madeiry. Přejezd do oblasti Porto Moniz.
První seznámení s „levádou“ – nenáročná pro-
cházka údolím Ribeira da Janela, nejdelší řeky
ostrova, s výhledy na okolní terasovitá políčka.
Zpestřením trasy je desetiminutový průchod tu-
nelem. Po turistice následuje koupání v lávových
jezírcích rybářské vesničky Porto Moniz. Nocleh. 
Nadmořská výška: 400 m Čas: 3 hod.
Převýšení: zanedbatelné
3. den: Snídaně. Odjezd na severovýchodní mys
ostrova. Ze zátoky Baia d’Abra podnikneme ne-
náročnou túru napříč vyprahlým poloostrovem,
při které se nám naskytnou fascinující pohledy na
okolní ostrovy Desertas a Porto Santo.
Seznámíme se s odlišnou tváří Madeiry – polo-
pouštní a pouštní florou a faunou a roztodivnými
 geologickými útvary. Za osvěžením se po túře vy-
dáme na některou z místních pláží. Nocleh. 
Čas: 3 hod. Převýšení: 340 m
4. den: Snídaně. Začneme jednoduchým výstu-
pem z plošiny Achada do Teixeira na nejvyšší
horu ostrova Pico Ruivo (1862 m). Po zdolání vr-
cholu nás čeká několik přechodů hlavního hře-
bene, čímž se nám otevřou výhledy na celý ostrov.

Několika výstupy a sestupy dojdeme až k prů-
smyku Encumeada. Program zakončíme ochut-
návkou místního typického koktejlu poncha
v proslulém baru (za poplatek). Nocleh. 
Čas: 8 hod. Délka: cca 14 km
Převýšení: 530 m při výstupu, 1100 m při se-
stupu
5. den: Snídaně, volno ve Funchalu s možností
účasti na některém z fakultativních výletů. 
6. den: Vysoké útesy Madeiry nenabízí mnoho
pobřežních stezek, ale jedna, lehce adrenalinová,
se zde přece jen najde. Ve stráních nad městeč-
kem Machico se napojíme na canicalskou le-
vádu a zanedlouho začneme zlehka stoupat do
sedla Boca do Risco. Odtud již vede udržovaná
pěšina po skalních útesech směrem k Porto da
Cruz. Některá místa zde jsou velmi exponovaná,
což není vhodné pro lidi trpící závratěmi. Tuto fan-
tastickou túru zakončíme degustací rumu (za po-
platek) a koupáním v divokém oceánu nebo
mořském bazénu. Nocleh. 
Čas: 4 hod.
Převýšení: 150 m při výstupu, 360 m při sestupu
7. den: Snídaně. Calderao Verde - jedna z nej-
krásnějších levád na ostrově, situovaná
v nadm.výšce 880 m, vede bujnou vegetací vav-
řínů a skýtá překrásné výhledy do údolí. Zde zaži-
jete Madeiru takovou, jakou ji objevili první
přistěhovalci. Cestou procházíme několik tunelů,
baterka je nutností! Našim cílem je „zelený kotel“,
do kterého padá 100 m vodopád, pod kterým se
mohou případní otužilci vykoupat. Nocleh. 
Čas: 4,5 hod. Délka: cca 12 km
Převýšení: zanedbatelné
8. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet do
Prahy. 

Termíny:
24. 4. – 1. 5. 2017           
15. 5. – 22. 5. 2017            
29. 5. – 5. 6. 2017           
19. 6. – 26. 6. 2017          
17. 7. – 24. 7. 2017         

7. 8. – 14. 8. 2017
4. 9. – 11. 9. 2017

25. 9. – 2.10. 2017
9.10. – 16.10. 2017 

Cena:

Dospělý na lůžku: 25 990 Kč
Dospělý na přistýlce: 22 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery a dopravu po trase 
• 7 noclehů se snídaní v hotelu ***

• výlety dle programu 
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 390 Kč
• příplatek za večeře 4 390 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 14 osob. 
Povinné vybavení: baterka 
Doporučené vybavení: pohodlná sportovní
obuv, oblečení vhodné pro trekking v přírodě,
trekové hole, nepromokavá bunda/ pláš-
těnka, batoh, pokrývka hlavy. 
V  případě nepříznivého počasí lze pořadí
výletů změnit. 
Ubytování po celou dobu je zajištěno ve
Funchalu v hotelu ***.

rezervujte na:
www.cedok.cz/8894

Atlantický oceán

MADEIRA

Paúl da Serra

Porto Moniz

Ribeira 
de Janela

Porto da Cruz

Pico 
de Ariero

Achada do Teixeira

Calderao
Verde

Funchal

Machico
Baia d’Abra

Ribeira da Janela | Porto Moniz | Sao Lourenco | Pico Ruivo
horské sedlo Encumeada | Porto da Cruz | Calderao Verde 



PROGRAM ZÁJEZDU:
(3-denní plavba po Nilu):
1. den: Odlet z Prahy do Hurghady, transfer do
hotelu, ubytování s  programem all inclusive,
volno, večeře a nocleh.
2. den: Volno v Hurghadě s možností koupání
u Rudého moře, all inclusive. Možnost zakou-
pení fakultativního výletu do Káhiry (jednodenní)

nebo výletu na ostrov Giftun s možností potá-
pění a šnorchlování.
3. den: Časně ráno odjezd autokarem do
Asuánu, nalodění a oběd na lodi, návštěva
chrámu v  Philae - chrám bohyně Isis, volno,
 večeře a nocleh na lodi. 
4. den: Snídaně, individuální volno nebo fakultativní
autokarový výlet ke slavným skalním chtámům Abu
Simbel (odjezd v časných ranních hodinách). Tato
unikátní památka stojící na hranici Egypta a Súdánu,
byla zachráněna pomocí UNESCO rozřezáním
a přenesením ze dna Asuánské přehrady. Následuje
plavba do Kom Ombo, večeře a nocleh na lodi.
5. den: Po snídani prohlídka chrámu v Kom
Ombo - dvojí chrám krokodýlího boha Sobeka a so-
kolího boha Hóra, pokračování v plavbě do Edfu -
prohlídka chrámu zasvěceného bohu Horovi, sva-
tyně chrámu je jednou z nejlépe dochovaných

 kultovních staveb faraonského Egypta, oběd, pokra-
čování plavby do Luxoru, večeře a nocleh na lodi. 
6. den: Snídaně, vylodění a prohlídka západního
břehu - chrámu královny Hatšepsut, jediné
ženy starého Egypta s titulem faraóna, dále Údolí
králů s možností návštěvy unikátních hrobek fa-
raónů Nové říše, následuje krátká zastávka
u Memnonových kolosů, návštěva alabastrové
dílny. Následuje oběd a pokračování na východní
břeh - prohlídka chrámů v Luxoru a Karnaku,
největšího chrámového komplexu boha Amona
v Egyptě budovaného nepřetržitě po dobu 2000
let. Odpoledne transfer autokarem zpět do
Hurghady, ubytování, večeře a nocleh v hotelu.
7. den: Volno v Hurghadě s možností koupání
u Rudého moře, all inclusive.
8. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet zpět
do Prahy.

Termíny: Program: 
10. 5. – 17. 5. 2017 program A 
24. 5. – 31. 5. 2017 program A

7. 6. – 14. 6. 2017 program A
21. 6. – 28. 6. 2017 program A
30. 8. – 6. 9. 2017* program A
13. 9. – 20. 9. 2017* program B

4.10. – 11.10. 2017* program B
18.10. – 25.10. 2017* program B
Termíny únor–duben 2017 – viz katalog
„Egypt zima 2016/2017“.

EGYPT

Hurghada | Káhira (fakult.) | Asuán | Abu Simbel (fakult.) | plavba po Nilu | Kom Ombo | Edfu | Luxor | Karnak

| Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře | 8 dní

800 112 112 ℡192

Speciální program Čedoku vytvořený na základě přání cestovatelů. Tento cenově velmi
atraktivní program zahrnuje pozná ní nejkrásnějších památek staro věkého Egypta
v kombinaci s poby tem u moře.  Je určen těm,  kteří mají zájem poznat vybrané  památky
v pohodlí luxusní říční lodi a současně si odpo činout na břehu moře. Nejlepší varianta
pro moderní ce sto vatele, kteří neu silují o velmi detailní poznání absolutně všech pa-
mátek a chtějí svou  dovolenou prožít jako mozaiku  poznání hlavních atraktivit Egypta
a současně si příjemně odpo činout na lodi i u moře.

Abu Simbel

K odletu a příletu do Prahy lze využít přepravu
autokarem Čedok Expres, trasa z Českých
Budějovic a z Hradce Králové, bližší informace sdělí
prodejce. Účtujeme jednotnou cenu 600,- Kč za
obousměrnou jízdenku. Realizaci přepravy garan-
tujeme při obsazení autokaru nejméně 6 osobami.



Cena zahrnuje:
• 4 noclehy v Hurghadě v hotelu ****

s all inclusive
• 3 noclehy na lodi **** s plnou penzí dle

programu 
• stravování dle programu zájezdu 
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• vstupy dle programu
• česky mluvící místní průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99Sb. 

Fakultativní služby:
• fakultativní výlet autokarem na Abu Simbel

2 290 Kč
• fakultativní jednodenní výlet autokarem do

Káhiry 2 590 Kč 
• fakultativní výlet na ostrov Giftun 990 Kč
• vízum 850 Kč (nepovinný příplatek, na požá-

dání zajistíme). Příplatek za vízum může být
dle aktuální situace zvýšen (upřesní pro-
dejce).

• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• příplatek za ubytování v hotelu ***** s all

inclusive v Hurghadě 2 590 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.
Cena nezahrnuje spropitné (místní personál,
průvodce, řidiči).
Možnost dokoupení hotelu vyšší kategorie
s all inclusive v Hurghadě. 
Pro termíny označené * nabízíme i odlety
z Brna a Ostravy, bližší informace sdělí pro-
dejce.
Změna programu dle aktuální situace v místě
vyhrazena. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/107-6-2304
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| Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře | 8 dní

Cena: Program A Program B
Dospělý 19 990 Kč 20 990 Kč
Dítě do 12 let na přistýlce 15 990 Kč 16 990 Kč
Dítě do 6 let na přistýlce 8 990 Kč 8 990 Kč

Chrám Philae

Loď na Nilu

Hurghada pláž – typové foto



EGYPT

| To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid | 8 dní 2016

800 112 112 ℡194

PROGRAM ZÁJEZDU:
(4-denní plavba po Nilu):
1. den: Odlet z Prahy do Hurghady, následuje
transfer autokarem do Luxoru, nalodění a oběd

na lodi, návštěva a prohlídka chrámů v Karnaku
a v Luxoru, večeře a nocleh na lodi.
2. den: Snídaně, prohlídka západního břehu -
chrámu královny Hatšepsut, jediné ženy starého
Egypta s titulem faraóna, dále Údolí králů s mož-
ností návštěvy unikátních hrobek faraónů Nové říše,
následuje krátká zastávka u Memnonových ko-
losů, návštěva alabastrové dílny, oběd, odpoledne
volno, večeře a nocleh na lodi. 
3. den: Snídaně, pokračování v plavbě do Edfu -
prohlídka chrámu zasvěceného bohu Horovi,

 svatyně chrámu je jednou z nejlépe dochovaných
kultovních staveb faraonského Egypta, oběd a po-
kračování plavby do Kom Ombo, večeře a nocleh
na lodi.  
4. den: Po snídani prohlídka chrámu v Kom
Ombo - dvojí chrám krokodýlího boha Sobeka
a sokolího boha Hóra, oběd na lodi a pokračování
plavby do Asuánu, večeře a nocleh na lodi.
5. den: Snídaně, dopoledne individuální volno
nebo možnost fakultativního autokarového výletu
ke slavným skalním chrámům Abu Simbel (odjezd

Termíny: Program: 
20. 5. – 27. 5. 2017 program A

3. 6. – 10. 6. 2017 program A
17. 6. – 24. 6. 2017 program A

2. 9. – 9. 9. 2017 program A 
16. 9. – 23. 9. 2017 program B
30. 9. – 7.10. 2017 program B
14.10. – 21.10. 2017 program B
Termíny únor–duben 2017 – viz katalog
„Egypt zima 2016/2017“.

Hurghada | Luxor | Karnak | plavba po Nilu | Edfu | Kom Ombo | Asuán | Abu Simbel (fakult.) | Káhira

Náš nejatraktivnější a klienty nejoblíbenější okruh představující komplexně kulturní 
dědictví Egypta a všechny hlavní památky po celé délce údolí Nilu od Asuánu až 
po Káhiru. Je určen zájemcům o úplné intenzívní seznámení s památkami i současným
životem Egypta. Nabízíme programy s 4-denní plavbou po Nilu.

Káhira

Hurghada pláž – typové foto   Vaše loď na Nilu



v brzkých ranních hodinách). Tato unikátní památka
stojící na hranici Egypta a Súdánu, byla zachráněna
pomocí UNESCO rozřezáním a přenesením ze dna
Asuánské přehrady. Následuje návštěva chrámu
v Philae - chrám bohyně Isis, odpoledne vylodění
a odjezd autokarem do Hurghady,  ubytování 
s all inclusive, večeře a nocleh v hotelu. 
6. den: Časně ráno odjezd autokarem do hlav-
ního města Egypta - Káhiry, následuje prohlídka
Egyptského muzea s klenoty starověkého
Egypta, mj. poklad Tutanchamonova hrobu, jeho
posmrtná maska nebo sál s mumiemi. Následuje
odjezd k prohlídce jednoho ze sedmi divů světa,

velkých pyramid v Gíze (největší je Cheopsova
pyramida, dále Chefrénova a Mykerínova, mož-
nost individuální prohlídky jedné z nich) a Sfingy
s údolním chrámem, návštěva dílny na výrobu pa-
pyru a parfémů. Odpoledne odjezd autokarem
do Hurghady, ubytování s all inclusive, večeře
a nocleh v hotelu. 
7. den: Volno v Hurghadě s možností koupání
u Rudého moře, ubytování v hotelu, all inclusive.
Možnost zakoupení fakultativního výletu lodí na
ostrov Giftun s možností potápění a šnorchlování.
8. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet zpět
do Prahy.

Cena zahrnuje:
• 3 noclehy v Hurghadě v hotelu ****

s all inclusive 
• 4 noclehy na lodi **** s plnou penzí dle

programu 
• stravování dle programu zájezdu 
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery dle programu na místě
• vstupy dle programu
• česky mluvící místní průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99Sb. 

Fakultativní služby:
• fakultativní výlet autokarem na Abu Simbel

2 290 Kč
• fakultativní výlet na ostrov Giftun 990 Kč   
• vízum 850 Kč (nepovinný příplatek, na požá-

dání zajistíme). Příplatek za vízum může být
dle aktuální situace zvýšen (upřesní pro-
dejce).

• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 990 Kč 
• příplatek za ubytování v hotelu *****

s all inclusive v Hurghadě 1 990 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.
Cena nezahrnuje spropitné (místní personál,
průvodce, řidiči).
Možnost dokoupení hotelu vyšší kategorie
s all inclusive v Hurghadě. 
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena. 

K odletu a příletu do Prahy lze využít pře-
pravu autokarem Čedok Expres, trasa
z Českých Budějovic a z Hradce Králové, bližší
informace sdělí prodejce. Účtujeme jednot-
nou cenu 600,- Kč za obousměrnou jízdenku.
Realizaci přepravy garantujeme při obsazení
autokaru nejméně 6 osobami.

rezervujte na:
www.cedok.cz/110-26-2326
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| To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid | 8 dní

Memnonův kolosChrám Hatšepsut

Káhira

Cena: Program A Program B
Dospělý 21 990 Kč 22 990 Kč
Dítě do 12 let na přistýlce 16 990 Kč 17 990 Kč
Dítě do 6 let na přistýlce 8 990 Kč 8 990 Kč



BLÍZKÝ VÝCHOD | IZRAEL

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu.
2. den: Přílet do Tel Avivu, okružní jízda Tel
Avivem, krátká prohlídka starobylé Jaffy. Odjezd
na sever země do oblasti Galilea. Cestou zastávka
v Caesarei s prohlídkou římského amfiteátru
a vykopávek antického města, Haifě, kde navští-
víme horu Karmel odkud se otvírá nádherný po-
hled na celé město s přístavem, a Akku
s návštěvou podzemního křižáckého města a his-
torického přístavu. Večeře a nocleh v Tiberias.
3. den: Snídaně, výlet lodí po Genezaretském
jezeře, návštěva Kapernaum, místa narození
apoštola Petra, Tabghy, kde se udál zázrak dělení
chleba a ryb a Hory blahoslavení, večeře a noc-
leh v Tiberias.

4. den: Snídaně, odjezd do Jeruzaléma. Po cestě
prohlídka Nazaretu s návštěvou chrámu
Zvěstování, zastávka v Yardenitu, místě křtu na řece
Jordán a prohlídka Beit Shean, rozlehlého areálu
římských vykopávek. Večeře a nocleh v Jeruzalémě.
5. den: Snídaně, odjezd k Mrtvému moři.
Zastávka v Qumránu, proslulé naleziště svitků
s texty Starého zákona. Výlet na pevnost
Massada na jejíž vrchol se dopravíme lanovkou.
Odpoledne volno s možností koupání v Mrtvém
moři. Večeře a nocleh v Jeruzalémě.
6. den: Snídaně, celodenní prohlídka Jeruzaléma
zahrnující Staré město vč. křesťanské a židovské
čtvrti (Křížová cesta, chrám Sv. Hrobu, Zeď nářků,
Cardo, Sion s hrobkou krále Davida atd.). Večeře
a nocleh v Jeruzalémě.

7. den: Snídaně, pokračování v prohlídce
Jeruzaléma, Olivetská hora s panoramatickým
pohledem na město, návštěva Getzemanské za-
hrady a chrámu Národů, panoramatická okružní
jízda novými částmi Jeruzaléma, zastávka u izra-
elského parlamentu, návštěva izraelského
muzea a památníku holocaustu Yad Vashem.
Odpoledne výlet do Betléma s prohlídkou
chrámu Narození páně, návrat do Jeruzaléma,
večeře a nocleh.
8. den: Snídaně, dopoledne volno v Jeruzalémě,
odpoledne odjezd do Tel Avivu, transfer na letiště
a odlet do Prahy.

Tel Aviv | Caesarea | Haifa | Akko | Tabgha | Kapernaum | Genezaretské jezero | Nazaret | Beith Shean | Jeruzalém
Betlém | Mrtvé moře | Massada

| To nejlepší z Izraele – putování Svatou zemí | 8 dní

800 112 112 ℡196

Chrám všech národů

© www.goisrael.comHora Blahoslavení © www.goisrael.com

Jeruzalém Nazaret

© www.goisrael.com



Termíny:
19. 3. – 26. 3. 2017

7. 5. – 14. 5. 2017
10. 9. – 17. 9. 2017

5. 11. – 12. 11. 2017

Cena:

32 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• dopravu po trase minibusem nebo auto busem
• 6 noclehů s polopenzí
• vstupy dle programu
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob.
Změna programu a pořadí jednotlivých
výletů vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/107-2-2503
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| To nejlepší z Izraele – putování Svatou zemí | 8 dní
Haifa © www.goisrael.com

Jaffa a Tel Aviv

© www.goisrael.com



800 112 112 ℡198

STŘEDNÍ ASIE | UZBEKISTÁN

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet dopoledne z Prahy. Přílet v nočních
hodinách do Taškentu, transfer do hotelu, uby-
tování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka Taškentu – Náměstí
Nezávislosti s budovou vlády a senátu, Taškentské
divadlo opery a baletu pojmenované po Ališeru
Navoim, medresy Barak Chán a Kukeldaš, mau-
zoleum Kafal Šašího, Muzeum užitého umění.
V odpoledních hodinách přelet do Urgenče
v Chorzémské oáze a odjezd do dále do 30 km
vzdálené Chivy. Večeře. Nocleh. 
3. den: Snídaně. Prohlídka klenotu Střední Asie
Chivy (UNESCO)– vnitřní město Ičan-Kala, med-
resa Muhammeda Amin Chana s minaretem
Kalta-Minar, pevnost Kunya Ark (sloužila jako chá-
nův palác), mauzoleum Pahlavána Mahmúda
a Džumu s ojedinělou možností vystoupat na mi-
naret a pevnost Kunja Ark z 12. století. Večeře
a nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní přejezd autokarem
zajímavou písečnou pouští Kyzyl-Kum po bývalé
karavanní stezce do Buchary. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka Buchary (UNESCO)
se 140 chráněnými stavebními památkami –
opevnění pevnost a palác Ark (sídlo bucharských
emírů a symbol vznešenosti a moci), mauzoleum
Ismaila Samaního a Čašma-Ajúba, nejkrásnější
komplex ve městě - Bolo Haus, vodojemem Lyabi
Hauz z roku 1620, tradiční uzbecký bazar s orien-
tálním zbožím, mešita a nejvyšší minaret

v Buchaře Poj Kalján a medresa Miri Arab dodnes
slouží jako škola koránu.  Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Přejezd autokarem do
Šhachrisabzu (UNESCO) a prohlídka města sta-
rého více než 2700 let, které je spojeno s osob-
ností Alexandra Velkého a rodištěm dobyvatele
Asie Tamerlána (Timura), uvidíme „Bílý palác“ Ak-
saraj Sardi považovaný za nejvýznamnější pa-
mátku ve městě, komplex Dorussiadat,
mauzoleum Džechangira, komplex Dorut Tilavat
včetně Gumbazi-Seidian a „mešity s modrou ko-
pulí“ Kok-Gumbazi. Přejezd do důležité křižovatky
na Velké hedvábné stezce do Samarkandu.
Večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Samarkandu
(UNESCO) – náměstí Registán s Ulugbekovou med-
resou a medresami Tillja-Kori a Šer-dor, mauzoleum
s tyrkysovou kopulí Gur-Emir, prohlídka starobylého
architektonického komplexu Šachizinda, kde byl po-
hřben popel bratrance proroka Kusama ibn Abbase.
Na závěr návštěva grandiózní stavby muslimského
světa – mešity Bibi-Chanum z konce 14. století
s hlavním portálem vysokým 40 metrů. Návštěva ob-
servatoře Ulugbeka. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně.  Prohlídka památníku Imáma Al
Buchari (komplex mauzolea, mešity a dalších zají-
mavých staveb). Odjezd autokarem do Taškentu.
Večeře s folklórním představením. Transfer na le-
tiště. Odlet. 
9. den: V ranních hodinách přílet do Prahy.

| Perly Uzbekistánu hedvábnou stezkou | 9 dní

Termíny:
16.  4. – 24.  4. 2017
15.10. – 23.10. 2017

Cena:

43 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě (s pře-

stupem)
• dopravu po trase okruhu klimatizovaným

autokarem či minibusem
• 8 noclehů v hotelech ***/****

• 7 snídaní
• 6 večeří
• 1 večeře s folklórním představením
• vstupy dle programu, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupní vízum ve výši 2 600 Kč 
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
12 osob. Čedok si vyhrazuje právo změnit
trasu zájezdu a pořadí programových bodů.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9912
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Taškent | Chíva | Buchara | Shakhrisabz | Samarkand

Buchara, Poj Kalon Taškent, opera 

Chíva, Minaret 
Kalta Minor

Samarkand, Madrasa Šir Dor

Samarkand, 
Mauzoleum 
Gur Emir 

Program tohoto unikátního zájezdu po stopách legendárního cestovatele Marca Pola Vás
zavede k nejkrásnějším místům proslulé Hedvábné stezky, která ve středověku spojovala
Evropu s Čínou. Zatímco v mnoha jiných oblastech se nezachovaly památky na toto období
rozkvětu středověké kultury,  zde zůstaly téměř nedotčené. Proto na Vás dýchne kolorit
nefalšovaného světa Orientu v nenapodobitelné symbioze s nostalgickými prvky, které sem
vnesla sedmdesátiletá vláda Sovětů.
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INDIE | JIŽNÍ ASIE 

| Indický trojúhelník | 7 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Dillí. 
2. den: Přílet v časných ranních hodinách do Dillí,
hlavního města Indie (s cca 8 miliony obyvateli tře-
tího největšího města v zemi), transfer do hotelu,
snídaně, celodenní okružní jízda městem včetně
prohlídky Starého a Nového Dillí během které
navštívíte Červenou pevnost, Páteční mešitu,
náhrobek Móhandáse (Mahátmy) Gándhího,
uvidíte Qutub Minar, Indickou bránu, prezi-
dentský palác a Parlament. Nocleh v Dillí. 
3. den: Snídaně, odjezd do Ágry, po cestě zastávka
v Mathuru - místo narození Krišny, které je jedním
z nejdůležitějších hinduistických poutních míst v Indii.
Další zastávka v pevnosti Sikandra. Odpoledne pro-
hlídka Taj Mahalu, okouzlujícího mauzolea, které ne-
chal vybudovat císař Shahjahan, pro svou milovanou
ženu, s cílem shromáždit zde vše nejkrásnější ze
světa, dále prohlídka Červené pevnosti, která patří
k největším na světě. Nocleh v Ágře. 

4. den: Snídaně, odjezd do Džajpuru, hlavního
města státu Rajasthan, které je charakteristické rů-
žovou barvou fasád zdejších domů, na cestě za-
stávka v bájném městě Fathepur Sikri, které bývalo
hlavním městem Munghalské říše, nocleh v Jaipuru. 
5. den: Snídaně, odjezd do nedalekého města
Amber, návštěva pevnosti spojená s jízdou na
slonech, odpoledne návrat do Džajpuru, polo-
denní okružní jízda „růžovým“ městem vč. ná-
vštěvy městského paláce, starověké observatoře
a zastávky u nejznámější památky města - Paláce
větrů, který se stal symbolem Džajpuru, nocleh. 
6. den: Snídaně, individuální volno v Džajpuru
s možností navštívit obchodní zónu a tržiště.
V pozdních odpoledních hodinách odjezd do Dillí,
transfer na letiště.
7. den: V časných ranních hodinách odlet do
Prahy, přílet.

Termíny:
8. 4. – 14. 4. 2017
7. 10. – 13. 10. 2017

Cena:

33 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• dopravu po trase klimatizovaným autobu-

sem nebo minibusem 
• 5 noclehů se snídaní 
• vstupy dle programu, průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 690 Kč
• příplatek za 4 večeře 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/107-3-2611

Bengálský
záliv

NEPÁL
PÁKISTÁN

ČÍNA

Arabské
moře

Džajpur

INDIE

Dillí

Ágra

Goa

Váranásí

Dillí | Džajpur | Ágra 

Džajpur - Palác větrů

Ágra - I’Timat Ud Daulah

Klienti Čedoku 
na slonech v pevnosti Amber 

Taj Mahal



800 112 112 ℡200

JIŽNÍ ASIE | INDIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Dillí.
2. den: Přílet v časných ranních hodinách do
hlavního města Indie Dillí. Transfer do hotelu, uby-
tování, snídaně. Po snídaní odjezd na celodenní
prohlídku města včetně prohlídky Starého
a Nového Dillí, během které navštívíme
Červenou pevnost, Páteční mešitu, náhrobek
Móhandáse (Mahátmy) Gándhího, uvidíte Qutub
Minar - muslimský komplex z roku 1199 (na se-
znamu památek UNESCO) byl postaven na počest
vítězství muslimů nad posledním hinduistickým
královstvím v Dillí. Jeho 72 m vysoká „Vítězná věž“
je nejvyšší kamennou věží Indie. Uprostřed kom-
plexu stojí legendární a záhadný 7m vysoký nere-
zavějící železný sloup z guptovského období (4.
stol.) , Indickou bránu, prezidentský palác
a Parlament. Nocleh v Dillí.
3. den: Snídaně, odjezd do Džajpuru, hlavního
města státu Rajasthan, které je charakteristické
růžovou barvou fasád zdejších domů. Džajpur
a jeho okolí je právem nazýváno jako nekončící
muzeum. Nocleh v Džajpuru.
4. den: Snídaně a poté odjezd do nedalekého
města Amber, návštěva pevnosti spojená s jíz-
dou na slonech. Odpoledne návrat do Džajpuru
a následuje okružní jízda městem vč. návštěvy
městského paláce, starověké observatoře a za-
stávky u nejznámější památky města – Paláce
větrů, který se stal symbolem Džajpuru, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd do Ágry. Po cestě nav-
štívíme bájné město Fathepur Sikri, které bývalo
hlavním městem Munghalské říše. Příjezd do ho-
telu, ubytování. Nocleh.
6. den: Velmi brzy ráno navštívíme nádherný Taj
Mahal, okouzlující mauzoleum, které nechal vy-
budovat císař Shahjahan, pro svou milovanou
ženu, s cílem shromáždit zde vše nejkrásnější ze
světa. Návrat do hotelu, snídaně. Po snídani po-
kračujeme v prohlídce města Ágra a jeho pamá-
tek jako je Červená pevnost, kterou nechal
postavit císař Akbar a patří mezi největší pevnosti

na světě. Za návštěvu v pevnosti určitě stojí Khas
Mahal, Sheesh Mahal (zrcadlový sál). Volné odpo-
ledne k odpočinku. Nocleh v Ágře.
7. den: Časně ráno transfer na nádraží a přejezd
vlakem do Jhansi. Snídaně ve vlaku. Následuje pře-
jezd do Khajuraho. Po cestě navštívíme město
Orchha (Orča) neboli Skryté město, kdysi vý-
znamné sídlo dynastie Bundélů. Opuštěné středo-
věké sídlo ukrývá architektonické klenoty, které
turistický svět objevil úplně nedávno. Nejdůležitější
části nádherného komplexu dobře zachovaných
paláců a chrámů s mnoha nástěnnými malbami se
nalézají za pevnostní zdí na ostrově na řece Bétva.
Příjezd do hotelu, ubytování. Odpoledne pokraču-
jeme prohlídkou města Khajuraho. Navštívíme zá-
padní a východní skupinu chrámů, která zahrnuje
Kandariya Mahadeo, chrámy Yogini
Chitragupta, Vishwanath a řadu dalších. Návrat
do hotelu, nocleh.
8. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet do
Varanasi. Transfer do hotelu. Odpoledne pro-
hlídka chrámu Bharat Mata. Varanasi (kdysi
Benáres), nejposvátnější místo hinduistů, posta-
vené na březích řeky-matky Gangy, je jedním
z vůbec nejstarších měst na světě. Poutníci z celé
Indie provádějí za rozbřesku slunce na ghátech (=
schodištích na březích řeky) rituální koupel.
Návrat do hotelu, nocleh.
9. den: Časně ráno plavba lodí po řece Ganga. Tato
plavba je jedním z největších zážitků návštěvy Indie.
Mimo jiné uvidíte gháty – Manikarnika, Raj,
Dasaswamedha. Observatoř z 1. století
a Nepálský chrám. Návrat do hotelu, snídaně. Poté
navštívíme jedné z největších hinduistických univer-
sit v Indii Banaras, chrám Durga. Nocleh v hotelu. 
10. den: Snídaně. Volné dopoledne. Následuje
check out v hotelu a transfer na letiště. Odlet
z Varanasi do Dillí. Přílet, transfer do centra Dillí,
kde bude zajištěna večeře. volný čas. V pozdních
nočních hodinách transfer na letiště.
11. den: V časných ranních hodinách odlet s pře-
stupem do Prahy, přílet.

| Tajemná Indie | 11 dní

Termíny:
25. 3. – 4. 4. 2017
14. 9. – 24. 9. 2017

Cena:

55 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků
• ubytování v ***-**** hotelech se snídaní
• dopravu a transfery po trase, včetně vlako-

vých jízdenek
• stravování dle programu
• vstupy a výlety dle programu
• průvodce + místní průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (personál, průvodce, řidič)
• vstupní vízum do Indie 1 700 Kč (na požá-

dání zajistíme)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj  8 290 Kč 
• příplatek večeře  3 990 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/107-1-13
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SRÍ LANKA | JIŽNÍ ASIE 

| Zeleným rájem Srí Lanky | 10 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na Srí Lanku do Colomba
s přestupem.
2. den: Přílet do Colomba, transfer do oblasti
Habarana/Sigiriya (cca 4 hodiny), odpočinek
u bazenu případně možnost vyzkoušet si tradiční
ayurvedskou masaž (za poplatek) , večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Trek neboli „Vesnické safari“
- nejdříve nasedneme do starobylého povozu,
který potáhne zebon (bullock ride). Projedeme
přes džungli k jezeru. Přes jezero se přeplavíme
na katamaránu do vesnice, kde jsou postavené
domy z hlíny a střechu mají z palmových listí.
Obyvatelka domu nám ukáže jak se zpracovává
rýže, kokos, jak se plete střecha z palmových listí
a uvaří nám typický srí lanský oběd na ohni, který
pak budeme jíst jako srí lančané - rukou. Návrat
k autu je tuk tukem. Odpoledne prohlídka vyhlá-
šeného města chrámů a paláců středověké
Polonnaruwy (UNESCO) se světoznámými so-
chami Buddhy, vytesanými ze skalního masivu.
Večeře a nocleh.
4. den: Dopoledne návštěva skalního útvaru
s pevností na vrcholu – Sigiriya (UNESCO), nazý-
vané „Pevnost v oblacích“ nebo „Lví skála“,
pocházející z 5. století. Na cestě k vrcholu lze vidět
úžasné fresky a na úpatí hory komplex vodních
zahrad. Odpoledne projíždka na slonovi.
Návrat do hotelu. Večeře a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd do Dambully (UNESCO)
s proslulými skalními chrámy, ukrývajícími více než
stovku soch Buddhy v různých pozicích a unikát-
ními nástěnnými malbami s buddhistickými motivy.
Cestou do Kandy zastávka v zahradě s exotickým

kořením. Odpoledne návštěva Chrámu
Buddhova zubu (UNESCO), skrývajícího jednu
z nejcennějších buddhistických relikvií. Návštěva
kulturního představení, večeře a nocleh v Kandy,
posledním hlavním městě sinhálských králů.
6. den: Snídaně, poté přejezd na sloní farmu
Pinawela, chovající dnes několik desítek slonů,
kteří v divočině osiřeli, byli zraněni nebo se zde již
narodili; k nezapomenutelným zážitkům patří je-
jich koupání v nedaleké řece. Odpoledne přejezd
do Peradeniya, kde navštívíme jednu z největ-
ších a nejkrásnějších botanických zahrad na
světě, královské botanické zahrady Peredeniya.
Návrat na večeři a nocleh do Kandy.
7. den: Po snídani odjezd do horského městečka
Nuwara Eliya, oblíbeného letoviska Britů v 19.
století a nazývaného „malá Anglie“. Jedná se o nej-
výše položené město na Srí Lance. Cestou navští-
víme čajové plantáže a továrničku na zpracování
čaje. Večeře a nocleh v Nuwara Eliya.
8. den: Snídaně, odjezd do Národního parku
Yalla, kde nás čeká safari. Při troše štěstí zde uvi-
díme nejen divoké slony, krokodýly, varany, opice,
mangusty, buvoly a prasata, ale i leopardy. Park
je rovněž proslulou ornitologickou lokalitou (přes
200 ptačích druhů). Návrat do hotelu a přejezd
do letoviska Tissamaharama na nocleh.
Ubytování a večeře.
9. den: Po snídani odjezd do přístavu Galle, za-
psaného na seznamu UNESCO, který založili
Portugalci, ale obdivované velkolepé opevnění
s hradbami a baštami vybudovali Holanďané.
Transfer na letiště a odlet do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.

Termíny:
15. 2. – 24. 2. 2017
14. 3. – 23. 3. 2017
15. 4. – 24. 4. 2017

Cena:
hotel *** 42 990 Kč
hotel **** 47 990 Kč

Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax příplatků 
• dopravu po trase klimatizovaným autobu-

sem nebo minibusem 
• 8 noclehů s polopenzí 
• vstupy dle programu, průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/107-3-2621
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DÁLNÝ VÝCHOD | ČÍNA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu. 
2. den: Přílet do metropole Číny Pekingu, transfer
do hotelu, volno k aklimatizaci po mezikontinen-
tálním letu. Večeře, nocleh v hotelu. 
3. den: Snídaně v hotelu. Celodenní prohlídka
města zahrnující návštěvu největšího náměstí
světa Tchien - an - men - náměstí Nebeského
klidu, s navazující návštěvou Zakázaného
města – tradičního sídla čínských panovníků.
Oběd. Poté pěší procházka parkem Beihai s ná-
vštěvou pagody vybudované na ostrově upro-
střed jezírka. Nocleh v hotelu. 
4. den: Snídaně v hotelu. Celodenní výlet na
Velkou čínskou zeď se zastávkou na prohlídku
hrobek panovníků dynastie Ming.Velká čínská zeď
se rozpíná v neuvěřitelné délce více než 6 000 km
a původně sloužila k obranným účelům proti ná-
jezdům barbarů.  Oběd v průběhu dne. Návrat do
Pekingu. Nocleh v hotelu. 
5. den: Snídaně v hotelu. Návštěva Letního pa-
láce čínských císařů v Pekingu. Během své vlády
zde císaři odpočívali v rozlehlých zahradách na
břehu jezera. Prohlédnete si známou Loď čistoty
a klidu - Mramorovou loď císařovny Cch´si z roku
1880 a projdete se nejdelším dřevěným kori-
dorem na světě. Oběd. Odpoledne návštěva nej-
rušnější třídy moderního Pekingu - Wang-fu-ting.
Volno s možností vidět některé ze sportovišť letní
olympiády 2008 (Ptačí hnízdo, plavecký areál
Kosta a další). Večeře. Nocleh v hotelu.
6. den: Snídaně v hotelu. Dopoledne prohlídka
Chrámu nebes postaveného již v roce 1420.
Oběd. Odpoledne návštěva chrámu Lama.
Večeře. Transfer na nádraží a odjezd lehátkovým
vlakem do Xianu. Nocleh ve vlaku. 

7. den: Ráno příjezd do Xianu, transfer z nádraží
do hotelu a snídaně. Celodenní prohlídka pro-
vinční metropole Xianu zahrnující Velkou pa-
godu divoké husy (vstup do pagody není
v ceně), opevnění města včetně městské brány
s možností projížďky na kole na městských hrad-
bách a museum. Večeře. Nocleh v hotelu. 
8. den: Snídaně v hotelu. Návštěva Terakotové
armády - jedné z nejvýznamnějších památek his-
torické Číny - tvořené hliněnými sochami v životní
velikosti určenými k rituální ochraně čínského cí-
saře. Více než 6.000 ozbrojených bojovníků v ži-
votní velikosti je rozestavěno v bojovém šiku.
Oběd. Následuje prohlídka vesničky Banpo - síd-
liště původních obyvatel před zhruba 5.000 lety.
Večeře. Transfer na nádraží a odjezd lehátkovým
vlakem do Šanghaje. 
9. den: Příjezd do Šanghaje. Transfer do hotelu,
snídaně. Procházka po rušných třídách Nanjing
s přilehlým nábřežím Bund a s navazující projížď-
kou po řece Huangpu. Návštěva Buddhova
chrámu a historických zahrad Ja Juan. Večeře
a nocleh v Šanghaji. 
10. den: Snídaně v hotelu. Volno. Možnost účasti
na fakultativním celodenním výletu vlakem / au-
tobusem do Suzhou – čínských Benátek
s možností projížďky člunem po Velkém kanálu
a návštěvy zahrad. Ve večerních hodinách tran-
sfer na letiště a odlet do Evropy.
11. den: Přílet do Prahy.
V průběhu programu navštívíte výrobnu hedvábí,
můžete okusit pravou čínskou lahůdku -
Pekingskou kachnu (fakultativně), továrnu na
zpracování perel, ochutnávka čaje s obřadem.

| To nejlepší z Číny | 11 dní 2016

Termíny:
15. 4. – 25. 4. 2017
14. 5. – 24. 5. 2017
27. 7. – 6. 8. 2017

9. 9. – 19. 9. 2017
14.10. – 24.10. 2017

Cena:

49 890 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• dopravu a transfery po trase klimatizova-

ným busem nebo minibusem
• 6 noclehů v hotelech ***

• stravování dle programu
• 2 noclehy v lehátkovém vlaku
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 290 Kč
• vízum 2 500 Kč, na požádání zajistíme
• celodenní výlet vlakem do Suzhou 1 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu i výletu Su Čou je 15 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/107-3-2661
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ČÍNA | DÁLNÝ VÝCHOD

| Čína vysokorychlostními vlaky | 9 dní 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Šanghaje. 
2. den: Přílet v ranních hodinách do Šanghaje
a odjezd do města jedinou železnicí využívající
magnetické levitace Maglev, která trasu 30 km
projede při provozu ve špičkách za 7 minut, kdy
na krátkém úseku vyvine rychlost 431km/hod.
Oběd. Pokračujeme k prohlídce města, kde nav-
štívíme ekonomickou zónu Bund i atmosférou
staré Evropy dýchající pobřežní promenádu,
odkud podnikneme plavbu po řece, z níž teprve
můžeme vychutnat nezapomenutelnou atmo-
sféru tohoto nevšedního města. V odpoledních
hodinách se též projdeme po pěší zóně Nankin
Road, nejvýznamnější promenádě města.
Transfer do hotelu, večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně, v dopoledních hodinách navští-
víme Juanské zahrady, oázu zeleně přímo
v centru města, kde poznáme nenapodobitelnou
atmosféru čínských zahrad. Následuje návštěva
chrámu Jadeitového Budhy. Po obědě zůsta-
neme ještě chvíli na tržišti a pak navštívíme
Šanghajské muzeum, kde je uložena nejvýznam-
nější sbírka Číny připomínající slávu Říše středu.
Po večeři možnost návštěvy akrobatické show (za
příplatek), kde shlédnete jednu z nejvýznamněj-
ších akrobatických škol světa. Nocleh.
4. den: Po snídani následuje přejezd superexpre-
sem do Pekingu. Transfer do hotelu, oběd.
Odpoledne prohlídka Zakázaného města.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Ráno po snídani navštívíme manufakturu
na řezbu do Jadeitu a poté vyjedeme do prů-
smyku Badaling, kde je zpřístupněná část Velké
čínské zdi. Nezapomenutelné dojmy v nás zane-
chá jistě procházka po tomto monumentálním
díle staré Číny. Po obědě, v odpoledních hodi-
nách, navštívíme jednu z hrobek Mingů a pro-
jdeme se po cestě mrtvých duší. Po příjezdu do
města následuje večeře ve specializované restau-
raci, která má licenci na tradiční místní pokrm
Pekingskou kachnu. Fakultativní možnost večer-
ního okruhu po městě s návštěvou nočního trhu

a nasvíceného Náměstí nebeského klidu. Nocleh
v hotelu.
6. den: Snídaně, dopoledne navštívíme ZOO, kde
se setkáme se symbolem Číny a zároveň symbo-
lem živočichů ohrožených vyhynutím pandou
velkou. Oběd. Po obědě pokračujeme prohlíd-
kou Letního paláce, ležícího na malebném je-
zeře uprostřed pahorků nedaleko hlavního
města, kde můžeme obdivovat nejdelší dřevěný
koridor na světě či zajímavou mramorovou loď cí-
sařovny Csch´Si a Náměstí nebeského klidu.
Večeře, fakultativně možno navštívit představení
tradiční čínské opery, nocleh. 
7. den: Po snídani nás čeká návštěva největšího ti-
betského kláštera mimo Tibet - Jong- che-gong,
kde uvidíme mimo jiné největší dřevěnou sochu
Budhy na světě udělanou z obrovského kmene
santálového dřeva a dále pokračujeme do Chrámu
nebes, kde se odehrávaly tradiční císařské obřady.
Na závěr navštívíme Kliniku tradiční čínské medi-
cíny, kde se můžeme seznámit se školou, jež do-
dnes úspěšně soupeří s klasickou medicínou.
Odjezd na nádraží a přejezd superexpresem do
Xianu. Nocleh.
8. den: Po snídani následuje návštěva muzea
Terakotové armády, jednoho z nejvýznamněj-
ších historických nálezů v Číně. Po obědě navští-
víme park Chua-čching s jeho lázeňskými bazény,
které nechal jeden z císařů dynastie Tang vybu-
dovat pro svou konkubínu Perlu, dle pověsti nej-
krásnější ženu čínské historie a vesnici Banpo,
vykopávky a částečná rekonstrukce obydlí dáv-
ných kultur. Pokračujeme k návštěvě dalšího his-
torického monumentu Velké husí pagody, která
byla zřízena pro uschování svitků obsahujících zá-
klady buddhismu přinesené sem z Indie (vstup do
samotné pagody - fakultativně, není zahrnut
v ceně). Večeři máme zajištěnu spolu s ukázkami
historických tanců a prvků čínského divadla – hos-
tina z dynastie Tang. Nocleh v hotelu.
9. den: V dopoledních hodinách odlet a přílet do
Prahy.

Termíny:
14. 4. – 22. 4. 2017

5. 5. – 13. 5. 2017
14.10. – 22.10. 2017

Cena:

52 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků
• dopravu a transfery po trase, včetně vlako-

vých jízdenek
• stravování dle programu
• ubytování ve *** - **** hotelích 
• vstupy a výlety dle programu
• průvodce + místní průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (personál, místní průvodce, řidič)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč
• vízum 1 700 Kč, na požádání zajistíme

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/107-1-21

Peking
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu, po pasovém a celním
odbavení odjezd do města, cestou z letiště nav-
štívíme největší tibetský klášter mimo Tibet -
Jong- che-gong, kde uvidíme mimo jiné největší
dřevěnou sochu Buddhy na světě vytesanou z ob-
rovského kmene santálového dřeva, pokračujeme
k návštěvě největšího náměstí na světě, Náměstí
nebeského klidu, odkud projdeme monumen-
tální rozlohou Zakázaného města. Povečeříme
ve speciální restauraci, kde servírují jeden z nej-
populárnějších čínských pokrmů Pekingskou
kachnu. Nocleh v hotelu. 
3. den: Ráno po snídani navštívíme manufakturu
na řezbu do Jadeitu a poté vyjedeme do prů-
smyku Badaling, kde je zpřístupněná část Velké
čínské zdi, možnost výjezdu lanovkou, či bobo-
vou drahou na lépe přístupno část zdi.
Nezapomenutelné dojmy v nás zanechá jistě pro-
cházka po tomto monumentálním díle staré Číny.
Po obědě v odpoledních hodinách navštívíme
jednu z hrobek Mingů a projdeme se po cestě
mrtvých duší. Po příjezdu do města navštívíme
Kliniku tradiční čínské medicíny, kde se můžeme
seznámit se školou, jež dodnes úspěšně soupeří
s klasickou medicínou a zastavíme se na
Hedvábném trhu. Po večeři návštěva představení
tradiční čínské opery. Nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani návštěva Chrámu nebes
a Konfuciánského chrámu. V odpoledních ho-
dinách navštívíme Letní palác, ležící na maleb-
ném jezeře uprostřed pahorků nedaleko hlavního
města, kde můžeme obdivovat nejdelší dřevěný
koridor na světě či zajímavou mramorovou loď

císařovny Cch´Si. Na zpáteční cestě se podle
časových možností zastavíme v manufaktuře na
zpracování perel. Večeře. Možnost fakultativně
navštívit Kung-fu show. Nocleh v hotelu.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet do 300 km vzdá-
lené horské rezidence mandžuských císařů
Chengde, která se rozkládá v nádherném parku
u horského jezera a je obklopena osmi kopiemi
nejvýznamnějších tibetských chrámů. Navštívíme
kopii chrámů Potala a Samyia. Návrat do
Pekingu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani celodenní výlet do okolí
Pekingu, kdy navštívíme Most Marca Pola, zmí-
něný již v historické literatuře a malebná zákoutí
přírody v oblasti Shi du / Deset brodů/, horské ob-
lasti připomínající kouzelnou krajinu Guilinu.
Výjezd lanovkou na vyhlídku. Po obědě návštěva
s procházkou dvou údolních rezervací. Návrat do
Pekingu, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani odjedeme rychlíkem do města
Shanhaiguan, kde tzv. „hlavou starého draka“
končí Velká zeď v moři. Návštěva městského
opevnění, které bylo svědkem jediného překonání
zdi nepřáteli, když v době rolnického povstání
vpustil do země mandžuskou armádu generál
Wu. Návrat do Pekingu. Nocleh v hotelu.
8. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet do
oblasti západních a severozápadních hor, kde
můžeme obdivovat nádheru chrámů zasazených
do romantické přírody horských zákoutí. Návrat
do Pekingu, večeře nocleh.
9. den: Snídaně, volný čas v Pekingu. Odhlášení
v hotelu do 12:00 hodin. Večeře, transfer na le-
tiště. 
10. den: Odlet a přílet do Prahy.

| Nejkrásnější motivy Pekingu a okolí | 10 dní

Termíny:
5. 4. – 14. 4. 2017  – PŘÍMÝ LET

10. 5. – 19. 5. 2017  – PŘÍMÝ LET
7. 6. – 16. 6. 2017  – PŘÍMÝ LET

13. 9. – 22. 9. 2017
4.10. – 13.10. 2017

Cena:

46 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků (vybrané termíny přímý
let Praha – Peking – Praha) 

• dopravu a transfery po trase klimatizova-
ným busem nebo minibusem 

• 7 noclehů v hotelu ***

• stravování dle programu 
• vstupy dle programu 
• českého průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (personál, řidič, místní průvodce)

Fakultativní služby:
• vízum 2 500 Kč (na požádání zajistíme)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/14382

ČÍNA

Velká čínská zeď

Peking
Shanhaiguan

Peking | Velká čínská zeď | Chengde | Shanhaiguan

Chengde, Letní palác

Most Marco Polo

Peking
VE VYBRANÝCH

TERMÍNECH PŘÍMÉ LETY 



WWW.CEDOK.CZ 205

ČÍNA | DÁLNÝ VÝCHOD

| Klenoty velké Číny | 16 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do
Hongkongu.
2. den: Přílet do Hongkongu, transfer do hotelu.
Nocleh.
3. den: Snídaně. Transfer do přístavu a přejezd
lodí do nejstarší kolonie v Asii Macaa, která si do-
dnes zachovala tvář staré epochy. Po příjezdu
okružní jízda s návštěvou starého města, kde se
nabízí nádherná panoramata ze staré pevnosti.
Návštěva chrámu A-Ma, který dal městu jméno,
kasino, městské hradby, fakultativně možnost vý-
jezdu na televizní věž, odkud se otevírají úchvatné
výhledy na široké okolí. Během dne oběd. Návrat
do Hongkongu, transfer do hotelu a nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Hongkongu.
Navštívíte Victoria Peak s panoramatickým výhle-
dem na celý hongkongský záliv, přístav Aberdeen,
nejnavštěvovanější pláž města V Repulse Bay.
Fakultativně možnost projížďky patrovou tramvají.
Oběd. Prohlídka chrámu Wong Tai Sim, který je
důležitým náboženským centrem, ale i velmi zajíma-
vým místem s typickými čínskými budovami, nefri-
tový a květinový trh. Transfer na nádraží a odjezd do
Kantonu. Po příjezdu transfer na hotel a nocleh. 
5. den: Po snídani následuje prohlídka města
Kanton, neboli brány jihu a jeho zajímavostí, za-
hrnující mimo jiné chrám rodiny Chen, Chrám
šesti banánových stromů. Sice už dávno ve
svém areálu nemá stromy, které daly jméno to-
muto buddhistickému chrámu, ale přesto láká
svou 57 metrů vysokou pagodou osmiúhelníko-
vého tvaru. Oběd. Odpoledne transfer na letiště
a přelet do Guilinu. Město má unikátní polohu
v subtropické krasové oblasti provincie Kuang-si.
Po příletu transfer do hotelu a nocleh.
6. den: Snídaně. Guilin je obklopený zajímavými
skalními útvary, z nichž turisticky nejoblíbenější je
skála Sloního chobotu, připomínajícího slona pijí-
cího z řeky Li. Celodenní projížďka lodí s obědem
po řece Li, jež patří k nezapomenutelným zážit-
kům. Místní krajina se stala inspirací pro řadu čín-
ských umělců. Výlet po řece končí v městečku
Yangshuo, obklopeného rýžovými políčky. Návrat
do Guilinu, nocleh. 
7. den: Snídaně. Prohlídka města a Jeskyně rá-
kosové flétny. Oběd. Transfer na letiště a přelet
do Šanghaje. Přílet do Šanghaje, transfer do ho-
telu, nocleh. 
8. den: Snídaně. Celodenní prohlídka města
Šanghaj. Prohlédnete si chrám jadeitového
Buddhy s plastikami s buddhistickými motivy, te-
levizní věž. Oběd. Odpoledne se projdete zahra-
dami Yuyuan, jež byly postaveny již v 16. století,
následuje projížďka po řece Huangpu, ze které
budete moci obdivovat nejmodernější čtvrť
města. Návrat do hotelu, nocleh. 
9. den: Snídaně, volné dopoledne. Následuje
transfer na nádraží a odjezd do Xi´anu. Nocleh
ve vlaku. 
10. den: Po příjezdu do Xi´anu transfer do ho-
telu a snídaně. Návštěva jedné z největších turis-

tických atrakcí celé Číny – Terakotové armády –
hliněné armády císaře Čchin Š ´chuantiho. Toto
fantastické dílo bylo objeveno zcela náhodou
v roce 1974 místními rolníky. Více než 6 000
ozbrojených bojovníků v životní velikosti je roze-
stavěno v bojovém šiku. Pozdní oběd. Prohlídka
města zahrnující areál Velké pagody divoké husy
ze 4. století. Návrat do hotelu, nocleh. 
11. den: Snídaně, městské hradby, Velká mešita.
Kolem poledne odjezd vlakem do Luoyangu (cca
1,5 hod). Po příjezdu oběd. Následuje prohlídka
Longmen jeskyně. V roce 494 n.l. dynastie se-
verní Wei přesunula svoje hlavní město z Datongu
do Luoyangu. V novém působišti se Číňané roz-
hodli zopakovat vybudování monumentálních jes-
kyní, tak jak vytvořili Yungang jeskyně v Datongu.
Na novém místě se okamžitě pustili do nového
díla, jeskyní Longmen. V následujících 200 letech
více jak 100 tisíc soch a reliéfů Buddhy bylo vyte-
sáno v útesu nad řekou Yi. Pro svoje úsilí si vybrali
velice vhodné místo díky materiálu, ze kterého je
útes vytvořen. Komplex jeskyní Longmen tak tvoří
vrchol sochařského budhistického umění. Úpadek
celého komplexu nastal až se zánikem dynastie
Tang v 9. století. Odjezd do hotelu, nocleh. 
12. den: Snídaně a odjezd do Shaolinu. Návštěva
šaolinského chrámu. Pojem Shaolin je znám dnes
takřka po celém pozemském světě. Je kolébkou
bojového umění a také Buddhismu. Mniši z tohoto
čínského kláštera od nepaměti rozvíjejí bojové
umění k absolutní dokonalosti a také schopnost
koncentrace, aby dosáhli celkové harmonie těla
i duše. V klášteře Shaolin žije 80 mnichů, kteří se
věnují především meditaci, a 30 mnichů bojovníků,
tzv. bonzů. Těm nejmladším je pouhých 8 let.
Mnohé cviky jsou tak obtížné, že je zvládne jen tělo
mladé a poddajné. Každé ráno v pět hodin budí
obyvatele kláštera zvuk bronzového zvonu vážícího
šest a půl tuny. Oběd. Odpoledne transfer na vla-
kové nádraží Zhengzhou a přejezd vysokorych-
lostním vlakem do Pekingu (přibližně 3 hodiny
jízdy). Po příjezdu transfer do hotelu, nocleh. 
13. den: Snídaně. Prohlídka největších památek
Pekingu zahrnující: Náměstí Nebeského klidu
– Tchien-an-men o rozloze 44 ha. Následuje pro-
hlídka Zakázaného města – sídla panovníků dy-
nastie Ming a Čching, často také nazýváno jako
kulturní muzeum Číny. Oběd. Odpoledne pro-
hlídka Chrámu Nebes. Návrat do hotelu, nocleh.
14. den: Snídaně, Celodenní výlet na Velkou čín-
skou zeď, která se rozpíná v neuvěřitelné délce
6 000 km. Tato zeď původně sloužila k obraným
účelům proti invazi barbarů se nachází cca 60 km
severovýchodně od Pekingu v oblasti Badaling.
Prohlídka hrobek panovníků dynastie Ming.
Oběd. Návrat do hotelu. Večeře v typické čínské
restauraci – ochutnávka místní speciality – peking-
ské kachny. Nocleh v hotelu.
15. den: Snídaně. Volný čas, transfer na letiště
a odlet s přestupem do Prahy.
16. den: Přílet do Prahy.

Termíny:
1. 4. – 16. 4. 2017
1. 6. – 16. 6. 2017

22. 9. – 7.10. 2017

Cena:

89 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• přelety po Číně
• veškeré transfery během celého pobytu
• 12 noclehů se snídaní v hotelech ***

• 1 nocleh v lehátkovém vlaku
• 11 obědů, 1 večeře
• vstupy dle programu
• českého průvodce během okruhu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• turistické odletové taxy cca 50 USD, platí se

na místě
• fakultativní výlety nad rámec programu
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby:
• vízum do Číny 2 500 Kč - na požádání zajis-

tíme
• příplatek za jednolůžkový pokoj 12 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/14261

ČÍNA

Peking
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Xian
Luoyang

Šanghaj

Hongkong

Hongkong | Maccao | Kanton | Guilin | Šanghaj | Xí an | Luoyang | Shaolin | Peking

Guilin Terakotová armáda Shaolin
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.
2. den: Přílet do metropole Číny Pekingu.
Prohlídka Chrámu nebes, kde císaři vykonávali
modlitební obřady za bohatou úrodu, dobré po-
časí a přízeň duchů. Transfer do hotelu, ubytování
nocleh. 
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka města za-
hrnující náměstí Nebeského klidu, ze kterého
volně projdeme do Zakázaného města – tradič-
ního sídla čínských panovníků. Odpoledne ná-
vštěva Jingshan Parku. Návrat do hotelu, nocleh.
Fakultativně možnost projížďky na rikšách. 
4. den: Snídaně. Návštěva Letního paláce. Poté
se vydáme k jedinečnému dílu Velké čínské zdi
v oblasti Juyongguan, která se rozpíná v neuvěři-
telné délce více než 6 000 km. Při cestě zpět do
Pekingu navštívíme olympijský park s dominantou
Ptačího hnízda. Návrat do hotelu, nocleh.
Fakultativně možno navštívit Kungfu show.

5. den: Snídaně, transfer na vlakové nádraží a od-
jezd vlakem do Suzhou. Po příjezdu navštívíme
muzeum hedvábí a jednu z nejznámějších za-
hrad v Suzhou, Zahradu Mistra rybářských
sítí. Ubytování v hotelu. Nocleh v Suzhou.
6. den: Po snídani navštívíme další z místních za-
hrad, tentokráte Zahradu Skromného politika.
Následuje prohlídka vodního městečka Luzhi.
Odjezd do Šanghaje. Transfer do hotelu, ubyto-
vání. Ve večerních hodinách navštívíme nábřeží
Bund, kde budeme moci obdivovat moderní ar-
chitekturu města. Nocleh v Šanghaji. Fakultativně
možnost projížďky po řece Huangpu. 
7. den: Snídaně. Prohlídka starého města, pro-
cházka po Nanjing Road a návštěva Buddhova
chrámu. Návrat do hotelu. Nocleh.
8. den: Snídaně, check out na hotelu, individuální
volno k nákupům. Večer transfer na letiště a odlet
do Prahy.
9. den: Přílet do Prahy.

| Čína jako nikdy předtím | 9 dní

Termíny:
27. 4. – 5. 5. 2017

1. 6. – 9. 6. 2017
6. 7. – 14. 7. 2017

17. 8. – 25. 8. 2017
21. 9. – 29. 9. 2017
28. 9. – 6.10. 2017

Cena:

30 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• vlakovou jízdenku Peking – Suzhou
• 6 noclehů se snídaní v hotelech *** - ****

• česky mluvící průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy cca 70 USD
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby:
• vízum 2 500 Kč, na požádání zajistíme
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• fakultativní výlety: 

Pekingská opera 20 USD, 
Kungfu Show 25 USD, 
projížďka na rikšách 18 USD, 
plavba po Hungpu 25 USD, 
TV Tower 25 USD

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/15170

ČÍNA

Peking

Suzhou
Šanghaj

Velká čínská zeď

Peking | Suzhou | Šanghaj

Peking – Zakázané město

Zahrada Mistra rybářských sítí

Suzhou
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| Malý okruh Čínou | 9 dní 2016

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s přestupem do Pekingu. 
2. den: Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu,
ubytování. Večer individuální volno na procházku
městem či odpočinek.
3. den: Snídaně. Peking, celodenní prohlídka nej-
většího náměstí na světě Tchien-anmen - ná-
městí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů.
Po obědě procházka parkem Pej-chaj s prohlíd-
kou pagody, postaveném na ostrově uprostřed la-
guny. Procházka po Wang-fu-ting Road,
nejrušnější třídy moderního centra Pekingu s ob-
chodními domy. 
4. den: Snídaně. Peking, celodenní prohlídka
Zakázaného města - sídla panovníků dynastie
Ming a Čching. V tomto rozlehlém císařském kom-
plexu vládlo 24 panovníků po více než 500 let celé
Čínské říši. Zakázané město bývá též nazýváno
největším kulturním muzeem Číny, během vlády
všech císařů bylo nepřístupné veřejnosti. Oběd
v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka
Chrámu nebes, postaveného již v roce 1420.
V tomto rozsáhlém chrámu panovníci dynastie
Ming a Čching pořádali modlitební obřady a ritu-
ály. Večer fakultativně návštěva akrobatické show. 
5. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka lamaistic-
kého kláštera. Jeho pět hlavních síní ztělesňuje

slohovou směsici chánských, mongolských a ti-
betských prvků. Oběd v typické čínské restauraci.
Odpoledne prohlídka Konfuciova chrámu, zakla-
datele konfucianismu, který je v Číně dodnes ve-
lice uznávaným filozofickým směrem. Večer pro
zájemce fakultativně návštěva pekingské opery. 
6. den: Snídaně. Celodenní výlet k Velké čínské
zdi, jež se rozpíná v délce více než 6 000 km. Tato
zeď, jež původně sloužila k obranným účelům
proti invazi barbarů, se nachází zhruba 60 km se-
verovýchodně od Pekingu. Oběd v tradiční čínské
restauraci. Odpoledne prohlídka hrobky panov-
níků dynastie Ming (celkem 13 hrobek). 
7. den: Snídaně. Peking, prohlídka Letního pa-
láce, letního sídla císařů. Během své vlády zde cí-
saři přebývali a odpočívali v rozlehlých zahradách.
Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu -
Mramorovou loď císařovny Cch´-si z roku 1888.
Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne pře-
jezd do pekingské ZOO, kde uvidíte populární
pandy, symbol Číny. Večer fakultativně ochut-
návka místní speciality - pekingské kachny. 
8. den: Snídaně. Peking, osobní volno na nákupy
či fakultativní prohlídku dalších nenavštívených
míst Pekingu. 
9. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět
do Prahy. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Termíny:
8. 4.– 16. 4. 2017

22. 4.– 30. 4. 2017
29. 4.– 7. 5. 2017

6. 5.– 14. 5. 2017
1. 7.– 9. 7. 2017

15. 7.– 23. 7. 2017
5. 8.– 13. 8. 2017
9. 9.– 17. 9. 2017

23. 9.– 1.10. 2017
7.10.– 15.10. 2017

Cena:

32 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• 7 noclehů se snídaní v Pekingu v hotelu

*** - ****

• program včetně transferů a vstupů
• stravování dle programu
• průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
• fakultativní výlety nad rámec programu

(Chu-tchung tour, akrobatická show,
Pekingská opera, pekingská kachna, Voňavé
hory - celkem cca 165 USD)

• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 800 Kč
• vízum 1 700 Kč na požádání zajistíme

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 16 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/107-3-2662

ČÍNA

Velká čínská zeď
Peking

Peking | Velká čínská zeď

Velká čínská zeď



| Města a příroda východu USA | 10 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer
do hotelu, volný program – případně individuální
návštěva některého ze zajímavých míst centra
New Yorku. Nocleh na Manhattanu.
2. den: Prohlídku města zahájíme plavbou na
Liberty Island se světoznámou sochou
Svobody a také ostrov Ellis Island s muzeem emi-
grace, jenž se stal symbolickým milníkem pro mi-
liony přistěhovalců, kteří zde často marně čekali
na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už
suchou nohou – případně metrem, projdeme jižní
Manhattan a jeho nejznámější místa jako kupří-
kladu finanční čtvrť Wall Street s vlivnou burzou
cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church
obklopený hradbou výškových budov, rušnou
Čínskou a také Italskou čtvrť či noblesní SoHo,
která je největší čtvtí litinových fasád na světě.
Z terasy mrakodrapu Empire State Building
(381 m) si v podvečer vychutnáme zvolna se roz-
svěcující město (vstup fakul.). Po ničivém útoku
teroristů na “dvojčata” Světového obchodního
centra (WTC) v roce 2001 se ESB stala nejvyšší bu-
dovou města. Po 11 letech opět primát ztratila ve
prospěch nové budovy WTC (541 m). Nocleh na
Manhattanu.
3. den: Dnes pokračujeme prohlídkou oblasti
v okolí Central Parku, Páté Avenue a Times
Square. Navštívíme a podle možností si prohléd-
neme Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť
a obchody na Páté Avenue. Večer se pak na roz-
zářeném náměstí Times Square, všeobecně po-
važovaném za místo, kde bije srdce New Yorku,
nabízí ideální příležitost vstřebat jedinečnou at-
mosféru města. Nocleh na Manhattanu.
4. den: Přejezd státem New York. V podvečer pří-
jezd do oblasti Niagarských vodopádů, podle
času orientační procházka podél vodopádů.
Následuje ubytování, volný program, nocleh na
trase.
5. den: Pěší výlet podél vodopádů s několika
úžasnými vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu
padající vody. Sílu běsnícího živlu znásobí plavba

lodí do blízkosti vodní stěny. Po průjezdu
Buffalem, kdysi pyšného a bohatého centra re-
jdařského obchodu na Velkých jezerech, odje-
deme směrem do Harrisburgu. Nocleh na trase.
6. den: Návštěva Gettysburgu (vstupné v ceně),
kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi
pokrokovým Severem a otrokářským Jihem.
Odpoledne příjezd do metropole USA
Washingtonu D.C.. Ubytování a částečná pro-
hlídka města. Večer se rovněž nabízí možnost ndi-
viduální návštěvy půvabné čtvrtě Georgetown
s mnoha stylovými restauracemi, bary a pivni-
cemi. Nocleh ve Washingtonu D.C..
7. den: Prohlídka města, během níž se podíváme
k Bílému domu – sídlu prezidenta, budově
Kapitolu – v němž zasedá senát a kongres, monu-
mentu prvního prezidenta George Washingtona
či památníkům prezidentů Abrahama Lincolna
a Thomase Jeffersona. Také navštívíme
Arlingtonský hřbitov, kde je společně se svým bra-
trem a ženou pohřben zavražděný prezident J.F.
Kennedy a počkáme na pietní výměnu stráží
u hrobu neznámého vojína. Prohlédneme si také
památník vietnamské a korejské války a další
místa včetně možnosti individuální návštěvy ně-
kterého z muzeí na třídě The Mall. Nocleh ve
Washingtonu D.C..
8. den: Odjezd do Annapolis – které díky archi-
tektonickému stylu, historii a přímořskému rázu
patří k nejhezčím městečkům v USA. Sídlí zde
slavná námořní akademie. Mezi kadety elitní školy
patří američtí prezidenti, kapitáni jaderných po-
norek, astronauti či příslušníci komand SEALS.
Přejezd velkolepého mostu Chesapeake Bay
Bridge, jenž se klene nad zátokou Chesapeake
Bay. Příjezd do Philadelphie, volný program,
nocleh.
9. den: Prohlídka historického centra města s ná-
vštěvou Independence Hall a Liberty Bell – zvonu,
jenž je pro všechny Američany symbolem svo-
body a nezávislosti. Transfer na letiště do New
Yorku a večerní odlet do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.

Termíny: Cena:
22. 3. – 31. 3. 2017 53 990 Kč   
11. 4. – 20. 4. 2017 54 990 Kč     

1. 5. – 10. 5. 2017 55 990 Kč    
30. 6. – 9. 7. 2017 63 990 Kč    
20. 7. – 29. 7. 2017 57 990 Kč     
31. 8. – 9. 9. 2017 59 990 Kč     
23. 9. – 2. 10. 2017 55 990 Kč     
12. 10. – 21. 10. 2017 54 990 Kč     

Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu a letištní poplatky
• 8x ubytování kategorie *** (v NY na

Manhattanu)
• doprava autobusy, mikrobusy či vozy
• vstupy do národních parků
• služby českého průvodce

Navíc v ceně:
• výlet lodí k soše Svobody a na Ellis Island
• plavba lodí do blízkosti Niagarských

vodopádů
• vstup do Gettysburgu a Independence Halll

Cena nezahrnuje:
• fakultativní vstupy a výlety
• stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte

na adrese: https:// esta.cbp.dhs.gov

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 500 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
V jarních měsících může být regulována
plavba k Niagarským vodopádům (řešeno
náhr. programem). Prohlídka NY zpravidla
pěšky a metrem ($3/os/jízda). Program
zájezdu je ve vybraných termínech totožný
s východní částí zájezdu Východ a západ USA.
V NY při požadavku na pokoj s oddělenými
lůžky bude účtován poplatek 890 Kč/os.

rezervujte na:
www.cedok.cz/4258

USA

KANADA

New York

Philadelphia

Buffalo

Niagarské 
vodopády

Washington D.C.

New York | Niagarské vodopády | Buffalo | Washington D.C. | Annapolis 
Philadelphia 

800 112 112 ℡208

SEVERNÍ AMERIKA | USA

New York

Niagarské vodopády
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| New York – poznejte Big Apple | 5 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer
do hotelu, podle časových možností individuální
návštěva některého ze zajímavých míst centrál-
ního Manhattanu či jeho blízkého okolí. Nocleh
v New Yorku na Manhattanu.
2. den: Prohlídku města zahájíme plavbou na
Liberty Island se světoznámou sochou
Svobody a také ostrov Ellis Island s muzeem
emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem
pro miliony přistěhovalců, kteří zde často
marně čekali na povolení ke vstupu do Nového
světa. Pak, už suchou nohou – případně met-
rem, projdeme jižní Manhattan a jeho nejzná-
mější místa jako kupříkladu finanční čtvrť Wall
Street s vlivnou burzou cenných papírů, novo-
gotický kostel Trinity Church obklopený hrad-
bou výškových budov, rušnou Čínskou a také
Italskou čtvrť či noblesní SoHo (South of
Houston), která je největší čtvrtí litinových fasád
na světě – většina z nich pochází z let 1840 až
1850. Z terasy mrakodrapu Empire State

Building (381 m) si v podvečer vychutnáme
zvolna se rozsvěcující město. Po ničivém útoku
teroristů na “dvojčata” Světového obchodního
centra (WTC) v září 2001 se ESB stala nejvyšší
budovou města. Po jedenácti letech opět pri-
mát ztratila ve prospěch nové budovy WTC
(541 m). Nocleh na Manhattanu.
3. den: Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí
v okolí Central Parku, Times Square.
Navštívíme a podle možností si prohlédneme
Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť a obchody
na Páté Avenue. Večer se pak na rozzářeném ná-
městí Times Square, všeobecně považovaném za
místo, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální pří-
ležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města.
Nocleh na Manhattanu.
4. den: Volný program, případně individuální do-
končení prohlídky města či návštěva některého
z muzeí. Odpoledne transfer na letiště a odlet do
Prahy.
5. den: Přílet do Prahy.

Termíny: Cena:
30. 6. –   4. 7. 2017 39 990 Kč
20. 7. – 24. 7. 2017 33 990 Kč
31. 8. –   4. 9. 2017 37 990 Kč
23. 9. – 27. 9. 2017 36 990 Kč
12. 10. – 16. 10. 2017 36 990 Kč

Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 3 noclehy v hotelu *** na Manhattanu
• transfery z/na letiště
• služby českého průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje:
• fakultativní vstupy a výlety
• stravování a spropitné
• vízum či vstupní autorizaci do USA

v systému ESTA (informace u prodejce)

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 10 900 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 6 osob. Prohlídka New Yorku je
zpravidla pěšky a metrem. Zájezd je pořádán
ve spolupráci s Eso travel. Poznámka: v New
Yorku při požadavku na pokoj se dvěma
oddělenými lůžky bude účtován poplatek
890 Kč/os.

rezervujte na:
www.cedok.cz/4254

Times Square | Pátá Avenue | Wall Street | Chinatown | Little Italy | Empire
State Building | OSN | Rockefeller Center | Centrální park
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do
hotelu. Nocleh v New Yorku.
2. den: Prohlídku zahájíme plavbou na Liberty
Island se sochou Svobody a ostrov Ellis Island
s muzeem emigrace, jenž se stal milníkem pro mi-
liony přistěhovalců, kteří zde často marně čekali
na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už
suchou nohou – případně metrem, projdeme jižní
Manhattan a jeho nejznámější místa jako fi-
nanční čtvrť Wall Street s burzou cenných pa-
pírů, novogotický kostel Trinity Church, rušnou
Čínskou a také Italskou čtvrť či noblesní SoHo,
která je největší čtrvrtí litinových fasád na světě.
Z terasy mrakodrapu Empire State Building
(381 m) si v podvečer vychutnáme zvolna se roz-
svěcující město. Po útoku teroristů na “dvojčata”
WTC v září 2001 se ESB stala nejvyšší budovou NY.
Po 11 letech opět primát ztratila ve prospěch nové
budovy WTC (541 m). Nocleh na Manhattanu.

3. den: Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí
v okolí Central Parku, Times Square.
Navštívíme divadelní čtvrť a obchody na Páté
Avenue. Večer se pak na rozzářeném náměstí
Times Square, kde bije srdce New Yorku, nabízí
ideální příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru
města. Nocleh na Manhattanu.
4. den: Dopoledne transfer na letiště a odlet do
Miami. Po příletu transfer do hotelu.
5. – 7. den: Relaxační pobyt u moře na slavné
Miami Beach ve floridském Miami nebo
v Orlandu, městě Disneylandu, řady velkolepých
zábavních parků a vodních světů. Obojí bude tou
nejlepší tečkou za návštěvou rušného New Yorku.
Pobyt na Floridě je individuální – čili bez účasti
česky mluvícího průvodce.
8. den: V odpoledních hodinách odjezd na letiště
a odlet do Prahy.
9. den: Přílet do Prahy.

| New York a Florida | 9 dní

Termíny: Cena:
22. 3. – 30. 3. 2017 49 990 Kč
11. 4. – 19. 4. 2017 49 990 Kč

1. 5. –   9. 5. 2017 53 990 Kč
30. 6. –   8. 7. 2017 61 990 Kč
20. 7. – 28. 7. 2017 61 990 Kč
31. 8. –   8. 9. 2017 54 990 Kč
23. 9. –   1. 10. 2017 52 990 Kč
12. 10. – 20. 10. 2017 52 990 Kč

Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 7x ubytování kategorie ***

• transfery letiště/hotel a zpět (jen New York)
• služby českého průvodce (jen New York)

Navíc v ceně:
• Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis

Island
• Vyhlídková terasa Empire State Building

Cena nezahrnuje:
• fakultativní vstupy a výlety
• stravování a spropitné
• transfer a služby delegáta na Floridě
• vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte

na adrese: https:/ /esta.cbp.dhs.gov

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 17 900 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a met-
rem - cca 3 $/osoba/jízda.
MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ:
• PLAVBA KARIBIKEM na 7 nocí od

11 990 Kč/osoba
• noc navíc v Miami: 1 650 Kč/osoba
• půjčení vozu v Miami: od 5 900 Kč/týden

rezervujte na:
www.cedok.cz/9570

USA
New York

Miami

Atlantický oceán

Mexický zálivMiami © AdobeStock

New York © AdobeStock
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu
transfer do hotelu, ubytování, volný program.
Nocleh v Los Angeles.
2. den: Celodenní prohlídka Los Angeles,
o němž kdosi řekl, že připomíná nádor, který po-
hlcuje vše, co mu stojí v cestě. V Mekce filmového
průmyslu nás čeká návštěva Chodníku slávy, pre-
miérového kina Mann’s Chinese Theatre, Sunset
Drive, Financial Center, milionářské čtvrtě Beverly
Hills, pláže Venice Beach či předměstí boháčů
Santa Monica s kolotočem, který posloužil coby
kulisa ve filmu Podraz. Fakultativně doporuču-
jeme návštěvu zábavního parku Universal
Studios. Nocleh v Los Angeles.
3. den: Prohlídka Národního parku Joshua Tree
– strhující rezervace žulových skal, kaktusových
zahrad a pitoreskních lesů juk krátkolistých. Přes
Mohavskou poušť přejezd do Williamsu. Část
cesty pojedeme po legendární Route 66, která
jako první cesta spojila východ se západem USA.
Nocleh ve Williams.
4. den: Odjezd k Velkému kaňonu – největší tu-
ristické atrakci státu Arizona a možná i celých
Spojených států amerických. Fakultativně nejprve
doporučujeme let nad touto gigantickou hříčkou
přírody o délce pětiset, šířce pětadvaceti
a hloubce jednoho a půl kilometru. Kolosální
útvar si vychutnáme z mnoha překrásných vyhlí-
dek, případně se vydáme na pěší výlet po okraji.
Průjezd zemí navažských indiánů do Page u je-
zera Lake Powell. Nocleh v Page.
5. den: Prohlídka jezera Lake Powell a mohutné
přehrady Glen Dam vybudované na řece
Colorado. Možnost návštěvy překrásného
Antilopího kaňonu (fakultativně), jenž si získá
srdce každého fotografa. Příjezd do NP Bryce
Canyon. Tahle rezervace s rudými jehlany navaž-
ského vápence je považována za vrcholné dílo ča-
rující přírody Utahu. Nocleh v blízkosti rezervace
Bryce Canyon.

6. den: Průzkum Národního parku Zion, jehož
krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké
říčky. Podnikneme pěší výlet k některému ze zají-
mavých míst parku. Brzy odpoledne následuje
přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu
a oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv.
Stripu spojená s návštěvou vybraného kasina. Ve
zbytku dne volný program za povzbudivého cin-
kotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas.
7. den: Putování NP Údolí smrti s nejnižším
(86 m pod úrovní moře) a také nejteplejším
bodem západní polokoule. V roce 1913 zde byla
naměřena rekordní teplota 57 stupňů Celsia ve
stínu, o jeden více bylo pouze v Libyi v roce 1936.
Zkusíme se vžít do pocitů prvních pionýrů, kteří
v tomto ďábelském údolí sevřeném hroty vyso-
kých hor hledali cestu do vysněné Kalifornie.
Nocleh na trase.
8. den: Návštěva Národního parku Sequoia v po-
hoří Sierra Nevada s lesy obrovitých sekvojí. Kdo
nikdy neviděl tyhle velikány o váze 600 tun, neu-
věří vlastním očím. Sekvoje se dožívají 3200 let
a hravě dorůstají téměř stametrové výšky. Král
mezi králi – General Sherman Tree má v ob-
vodu 32 metrů a váží neuvěřitelných 1385 tun.
Nocleh ve Fresnu.
9. a 10. den: Přejezd do San Franciska. Během
dvou dnů navštívíme většinu zajímavých míst
města. Uvidíme Golden Gate Bridge, čtvrť gene-
race beatniků Haight-Ashbury, pitoreskní Čínskou
čtvrť, přístavní oblast Fisherman’sWharf i prudké
ulice u Russian Hill. Svezeme se kabelovou tram-
vají cable car (fakultativně) a podnikneme plavbu
v zátoce s výhledy na oba majestátní mosty a na
ostrov Alcatraz – pevnost a káznici, v níž byl věz-
něn obávaný mafián Al Capone. Nocleh v San
Francisku.
11. den: Dopoledne volný program ve městě.
Odpoledne následuje transfer na letiště a odlet
do Prahy.
12. den: Přílet do Prahy. 

| Města a příroda západu USA | 12 dní

Termíny: Cena:
30. 3. – 10. 4. 2017 61 990 Kč 
19. 4. – 30. 4. 2017 59 990 Kč

9. 5. – 20. 5. 2017 61 990 Kč
2. 6. – 13. 6. 2017 62 990 Kč

18. 6. – 29. 6. 2017 60 990 Kč
8. 7. – 19. 7. 2017 72 990 Kč

17. 8. – 28. 8. 2017 62 990 Kč
8. 9. – 19. 9. 2017 62 990 Kč

18. 9. – 29. 9. 2017 62 990 Kč
1. 10. – 12. 10. 2017 62 990 Kč

20. 10. – 31. 10. 2017 61 990 Kč

Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 10x ubytování kategorie ***  se snídaní
• doprava autobusy, mikrobusy či vozy
• vstupy do národních parků
• služby českého průvodce

Navíc v ceně:
• plavba v San Francisku ke Golden Gate

Bridge

Cena nezahrnuje:
• fakultativní vstupy a výlety
• stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA. Bližší informace

u prodejce. 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj  15 600 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/14625
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SEVERNÍ AMERIKA | USA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Los Angeles. Transfer
na hotel, ubytování, nocleh.
2. den: Prohlídka LA. Čeká nás Chodník slávy
s otisky rukou celebrit Hollywoodu, premiérové
kino Mann's Chinese a Kodak Theater, Sunset
Drive, čtvrtě Beverly Hills s exkluzivním centrem
Rodeo Drive, pláže Venice Beach či přímořská
Santa Monica s kolotočem, který posloužil coby
kulisa ve filmu Podraz. K zážitkům patří i návštěva
filmových studií Universal Studios (fakultativně).
Nocleh v Los Angeles.
3. den: Přejezd do San Diega. Prohlídka čtvrtí El
Pueblo, Old Town, Gas Lamp a přístavu. Možná
návštěva vodního parku Sea World, případně let.
lodě Midway (vstupy fakult.). Nocleh v San Diegu.
4. den: Prohlídka NP Joshua Tree – strhující re-
zervace žulových skal a pitoreskních lesů juk krát-
kolistých. Přes Mohavskou poušť přejezd do
Williamsu. Část cesty po Route 66, která jako první
cesta spojila východ se západem, nocleh.
5. den: Ráno odjezd k největší atrakci Arizony
i celých USA - totiž k Velkému kaňonu.
Fakultativně let nad obří hříčkou přírody o délce
446, šířce 29 a hloubce až 1,8 kilometru. Kolosální
útvar si vychutnáme z úžasných vyhlídek, pří-
padně zkusíme i výlet po okraji. Odjezd do
Mexican Hat v rezervaci Navahů, nocleh.
6. den: Monument Valley - snad každého na-
padne, že tohle už viděl. Vždyť úvodní scéna
z filmu Tenkrát na západě s rudými monolity pro-
slavila údolí po celém světě. Možnost prozkoumat
údolí ve vozech navažských indiánů (fakultativně).
Čeká nás také zdolání kolmé stěny (vozem)
v Údolí bohů, případně i vyhlídka Muley Point,
překročení řeky Colorado a návštěva NP Capitol
Reef s petroglyfy a pozůstatky mormonské osady.
Nocleh v Torrey.
7. den: Cesta podmanivou krajinou, kde se kdysi
ukrýval před zákonem bankovní lupič a vrah R.L.
Parker alias Butch Cassidy, do NP Bryce Canyon.
Rezervace s rudými jehlany navažského vápence
je považována za vrcholné dílo očarující přírody
Utahu. Kouzlo parku vychutnáme z vyhlídek,
i méně fyzicky zdatní turisté ocení výlet do nitra
kaňonu. Nocleh v Bryce.
8. den: Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzorec
určují hluboké kaňony a divoké říčky. Podnikneme
pěší výlet k některému ze zajímavých míst parku.
Přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu a osl-
nivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv.

Stripu spojená s návštěvou vybraného kasina. Ve
zbytku dne volný program za povzbudivého cin-
kotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas.
9. den: Las Vegas - volný program nebo výlet
k jedné z nejvyšších přehrad světa Hoover Dam
(221 m), jejíž 2,5 milionů kubíků betonu by stačilo
k postavení silnice z Los Angeles do New Yorku.
Nocleh.
10. den: Odjezd do NP Údolí smrti. Navštívíme
nejteplejší a nejníže položený bod západní polo-
koule a vžijeme se do pocitů pionýrů, kteří v ďá-
belském údolí sevřeném hroty vysokých hor
hledali cestu do vysněné Kalifornie. Podél pohoří
Sierra Nevada přejezd k Mammoth Lakes.
11. den: Prohlídka jezera Mono Lake ozdobe-
ného šedivě bílými vápencovými věžemi. Pak se
protáheme průsmykem Tioga Pass do NP
Yosemite. Návštěva Yosemitského údolí s nej-
vyšším vodopádem (739 m) Severní Ameriky a vy-
hlídky Glacier Point s omračující panoramou
žulových masivů. Nocleh v Oakhurst u NP.
12. den: Ráno návštěva pohádkového háje se-
kvojí obrovských Mariposa Grove (nebo jiný)
s velikány o váze 600 tun... pak vyrazíme k divo-
kému pobřeží Pacifiku s rypouši, tuleni, vinicemi
a řadou dalších překvapení. Nocleh v San Simeon.
13. den: Do San Franciska se vydáme po Pacific
Highway, legendární cestě vytesané do strmých
stěn útesů. Tady je to pravé místo syrové přírody,
pláží, surfařů či utajených rezidencí. Zastávka
v Carmelu, kde v r. 1986 starostoval herec Clint
Eastwood. Pobřežní cesta 17 Mile Drive nás při-
vede ke slavnému golfovému hřišti Pebble Beach
a dále až k zátoce Monterey, které právem
Kaliforňané říkají „nejkrásnější setkání země
a oceánu“. Do Monterey zasadil J. Steinbeck knihu
Na plechárně a R. L. Stevenson zde hledal inspi-
raci k napsání Ostrova pokladů. K večeru příjezd
do San Franciska.
14. den: San Francisco - návštěva nejzajímavěj-
ších míst města. Uvidíme Golden Gate Bridge, pi-
toreskní Čínskou čtvrť, přístavní Fisherman’s
Wharf i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme
se kabelovou tramvají (cable car – fakultativně)
a podnikneme plavbu do zátoky s výhledy na oba
mosty a ostrov Alcatraz – legendární káznici, v níž
byl rovněž vězněn mafián Al Capone. Nocleh v San
Francisku.
15. den: Dopoledne volný program, odpoledne
transfer na letiště, odlet do Prahy.
16. den: Přílet do Prahy. 

| Americký západ – zlatý okruh | 16 dní

Termíny: Cena:
1.  5. – 16.  5. 2017 71 990 Kč 

17.  5. –   1.  6. 2017 70 990 Kč
14. 6. – 29. 6. 2017 73 990 Kč
2. 7. – 17. 7. 2017 81 990 Kč

17.  8. –   1.  9. 2017 83 990 Kč
2. 9. – 17. 9. 2017 77 990 Kč

30.  9. – 15.10. 2017 80 990 Kč
10.10. – 25.10. 2017 79 990 Kč

Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 14x ubytování kategorie *** se snídaní
• doprava vozy či mikrobusy (pouze)
• vstupy do národních parků
• služby českého průvodce

Navíc v ceně:
• Vstup do Monument Valley
• Vstup k vápencovým tufám Mono Lake
• Plavba v San Francisku
• Pobřežní cesta 17 mile Drive v Monterey

Cena nezahrnuje:
• fakultativní vstupy a výlety / stravování

a spropitné
• vstupní autorizaci do USA. Bližší informace

u prodejce

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 19 500 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
S ohledem na klimatické podmínky je v jar-
ních měsících možná úprava trasy, kdy
namísto Mammoth Lakes, Mono Lake a Tioga
Pass následuje nocleh v Bakersfield s násled-
nou prohlídkou Yosemitu z jihozápadní
strany. Minimální počet pro realizaci je
10 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9588 
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MEXIKO | STŘEDNÍ AMERIKA

| Velký okruh Mexikem | 14 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: 1. den: Odlet z Prahy do Mexico City –
hlavního města Mexika. Transfer do hotelu.
Nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka města, kde mj. uvi-
díme hlavní náměstí zvané Zocalo s katedrálou,
prezidenský palác, jehož stěny na vnitřním ná-
dvoří jsou vyzdobeny výjevy z mexické historie,
Templo Mayor a dále prohlédneme antrolopo-
logické muzeum. Na závěr se krátce zastavíme
na vyhlášeném náměstí Garibaldi, kde se schá-
zejí hudebníci „Mariachi“. Individuální volno.
Nocleh.
3. den: Snídaně. Brzy ráno odjedeme do Tuly,
která patří do období toltécké kultury. Zřejmě
hlavním lákadlem této archelogické zóny jsou 4,5
metrů vysoké postavy válečníků – Atlantů. Přejezd
a oběd v restauraci s výbornou mexickou kuchyní.
Dále následuje návštěva Teotihuacánu, který je
 nejznámější a nejmonumentálnější lokalita
Mexika, které dominuje 65 metrů vysoká pyra-
mida Slunce. Dále uvidíme mj. pyramidu Měsíce,
ze které se naskýtá užasný výhled na celou „Cestu
mrtvých“ či chrám Quezalcoatla. Ve večerních ho-
dinách návrat do hotelu. Nocleh.
4. den: Snídaně. Cestou do Choluly uvidíme neroz-
lučnou dvojici sopek Popocatepetl (5 465 m.n.m)
a Ixtaccíhutl. Archelogická zóna Cholula se může
pochlubit největší pyramidou na americkém konti-
nentě či spletí chodeb pod pyramidou. Dále bu-
deme pokračovat do půvablé Puebly, kde si
prohlédneme několik kostelů a Palafoxionovu kni-
hovnu. Individuální volno. Nocleh v Pueble.
5. den: Po snídani zamíříme polopouštní krajinou
s obřími sloupovitými kaktusy do prvotřídní turis-
tické destinace, města Oaxaca (UNESCO).
Odpoledne navštívíme zapotécko-mixtéckou lo-
kalitu Monte Albán (UNESCO), geniálně umístě-
nou na uměle zarovnaný vrchol kopce. Volno ve
městě, nocleh.
6. den: Po snídani navštívíme lokalitu Mitla
(UNESCO) se složitými geometrickými motivy, ta-
jemnými hrobkami a Chrámem sloupů. Při cestě
do Chiapa de Corzo zastavíme v Santa María El
Tule: zdejší obrovský tisovec s obvodem koruny
přes 60 metrů je téměř 3000 let starý!

Samozřejmě nevynecháme ani typickou palírnu
mezcalu. Nocleh v Chiapa de Corzo.
7. den: Po snídani návštívíme muzeum La
Marimba, poté absolvujeme plavbu kaňonem
Sumidero (národní park), jehož úžasný profil se
stěnami vysokými až 1000 m se dokonce stal
symbolem státu Chiapas. Poté návštívíme vesnici
s původním indiánským obyvatelstvem, San Juan
de Chamula a Zinacantan. Nocleh v San
Cristóbal de las Casas, „hlavním městě“ indián-
ského Mexika.
8. den: Snídaně. Dopoledne prohlédneme město
včetně malebného indiánského trhu před koste-
lem Santo Domingo či kostel San Francisco s ba-
rokními oltáři, poté odjedeme k travertinovým
kaskádám Agua Azul ve stejnojmenném národ-
ním parku. Vycházka s možností koupání. Dále
navštívíme nedaleké vodopády Misol-Há. Nocleh
v oblasti Palenque.
9. den: Po snídani prohlédneme komplex staveb
v Palenque (UNESCO), unikátní mayská lokalita
v husté džungli národního parku. Odpoledne od-
jedeme do přístavního města a koloniální pev-
nosti Campeche (UNESCO), prohlídka města.
Nocleh.
10. den: Po snídani odjedeme k návštěvě klasic-
kého mayského města Uxmal  (UNESCO)
s „Kouzelníkovou pyramidou“, palácem a dalšími
stavbami. Poté odjedeme do Meridy, kde si pro-
hlédneme nádherné koloniální stavby kolem ná-
městí Plaza Mayor. Odpoledne nás zcela jistě
osvěží koupel v krasové oblasti Ik-kil. Ubytování
v oblasti Chichén Itzá. Nocleh.
11. den: Po snídani odjedeme do pozdně tol-
técko-mayské lokality Chichén Itzá  (UNESCO)
s dokonalou devítistupňovou pyramidou a po-
svátnou propastí „cenote“. Cestou se ještě zasta-
víme v bývalém náboženském centru Mayů,
městě Izamal. Odpoledne přejedeme na karib-
ské pobřeží poloostrova Yucatan do Cancúnu.
Nocleh.
12. den: Snídaně. Volný den na bílých plážích ne-
besky modrého Karibiku. Nocleh.
13. den: Snídaně, transfer na letiště, odlet do
Prahy.
14. den: Přílet do Prahy.

Termíny:
18. 11. – 1. 12. 2016
11. 11. – 23. 11. 2017

Cena:

75 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha–Mexico City a zpět

Cancún-Praha (s přestupy) vč. letištních
poplatků

• 12 x ubytování v kvalitních hotelech ***

se snídaní 
• 1x oběd v tradiční restauraci (bez nápojů)
• dopravu minibusem, průvodce 
• všechny vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 9 890 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob.
Informativní schůzka s průvodcem proběhne
cca 2 týdny před odletem.

rezervujte na:
www.cedok.cz/4032 
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STŘEDNÍ AMERIKA | MEXIKO, GUATEMALA, BELIZE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odlet z Prahy. Pozdě odpoledne
přílet do Mexika na letiště v Cancúnu a transfer
do hotelu *** v centru Playa del Carmen, cca 60
minut jízdy z letiště. Ubytování a večer volný pro-
gram.
2. den: Snídaně, odjezd do Chichén Itzá, největ-
šího a nejslavnějšího mayského města v severní
části Yucatánu. Tento chrámový komplex mays-
kých památek byl vybrán mezi 7 novodobých divů
světa. Nejznámější pyramidou v tomto komplexu
je Kukulkánův chrám, zvaný též El Castillo, Chrám
válečníku, hřiště na pelotu nebo Caracol - mayská
observatoř. Přejezd do Méridy. Ubytování
v centru města a prohlídka Méridy, při které
uvidíte pamětihodnosti z koloniálního období
v okolí náměstí Plaza Mayor: Palác, který si nechal
postavit španělský conquistador Francisko
F. Montejo, druhou nejstarší katedrálu na americ-
kém kontinentě San Ildefoncio z 16. století,
Guvernérův palác a další.
3. den: Snídaně. Přejezd do Uxmalu a prohlídka
archeologického naleziště, jednoho z nejvýznam-
nějších středisek mayské civilizace s mnoha zají-
mavými budovami: Guvernérský palác,
Kouzelníkova pyramida, Jižní palác, Želví dům,
Palác místodržícího a klášter jeptišek, jenž je po-
važován za nejdokonalejší stavbu takzvaného pu-
uckého stylu s bohatě zdobenými fasádami.
Přejezd do Campeche, prohlídka centra města,
ubytování a nocleh.
4. den: Snídaně, odjezd směr Palenque, odpo-
ledne příjezd do archeologické zóny Palenque
a prohlídka tohoto starobylého města: Palenque
je považováno za nejkrásnější mayské město kla-
sického období. Nález zachovalé hrobky krále
Pakala v kryptě pod „Chrámem nápisů“ v šedesá-
tých letech minulého století udělal z Palenque
kultovní místo. Na úpatí hor a obklopeno bujnou
džunglí vytváří toto místo atmosféru tajemna až
mystična. Mezi další významné stavby patří
Chrám slunce, Chrám kříže či Královský palác. Po
prohlídce krátký transfer do hotelu, ubytování,
volný program, návštěva centra Palenque.
Nocleh.
5. den: Brzy ráno vyrazíme na cestu do srdce
Chiapasu k řece Usumacinta do Frontera
Corozal. Po cestě snídaně. Následuje plavba lodí
po proudu řeky do Yaxchilánu. Toto kdysi slavné
a mocné město je ukryto v džungli a je přístupné

pouze touto vodní cestou. Po prohlídce cesta
zpět, přestup na van a transfer do Isla Flores, ro-
mantického městečka, které je situované upro-
střed čarokrásného jezera Petén Itzá. Ubytování
v hotelu, volný program, koupání v jezeře, ná-
vštěva stylových hospůdek s výhledem na západ
slunce nad jezerem. Nocleh.
6. den: Snídaně v hotelu, celý den volný pro-
gram, odpočinek, koupání, možnost projížďky loď-
kou po jezeře či prohlídka ostrova a nejbližšího
okolí, pro zájemce možnost fakultativního výletu
do Yaxha: “El Parque Nacional de Yaxha,
Nakum y Naranjo”, zde můžete z vrcholů pyra-
mid obdivovat překrásné výhledy do okolní pří-
rody, zejména na blízké jezero a sledovat opice
volně se pohybující v korunách stromů. Výlet je
naplánován na pozdní odpoledne a jednou
z hlavních „atrakcí“ je mystický západ slunce nad
jezerem obklopeném džunglí, který budete sledo-
vat z vrcholu pyramidy s názvem „El Templo de
las Manos Rojas“ vysoké téměř 40 metrů. S nej-
větší pravděpodobností si budete téměř sami vy-
chutnávat tento nezapomenutelný zážitek.
7. den: Brzy ráno odjezd z Flores (snídaňový ba-
líček) a návštěva „Parque Nacional Tikal“, jed-
noho z největších a nejproslulejších center
mayské kultury v klasickém období. Prohlídka
Centrální a Severní akropole, chrámu “Velkého ja-
guára” a “Chrámu masek”, “Chrámu V”, dále
“Mundo Perdido” (ztracený svět) , skupiny „Sedmi
chrámů“, jakož i nejvyššího mayského chrámu/py-
ramidy v Tikalu a celé Střední Americe, jímž je
“Templo IV” s výškou téměř 70 m. Po prohlídce za-
stávka na oběd v Remate (není v ceně) a odjezd
směr Belize a ubytování v Lamanai nedaleko bý-
valého mayského království.
8. den: Ráno po snídani projížďka lodí po řece
New River probouzející se přírodou až k pyrami-
dám a prohlídka tohoto nejznámějšího mayského
království na území Belize. Po obědě následuje
transfer na hranice s Mexikem v Chetumalu
a dále na Riviera Maya, večer ubytování v Playa
del Carmen v hotelu 4* (se snídaní) blízko pláže.
9.-10. den: Individuální pobyt u moře, možnost
dalších fakultativních výletů  (např. Xcaret, Isla
Contoy) – více naleznete v katalogu „Exotika“.
11. den: Individuální pobyt u moře, odpoledne
transfer na letiště a odlet do Prahy.
12. den: Přílet do Prahy.

| Mayské poklady třech zemí (Mexiko, Guatemala, Belize) | 12 dní

Termín:
12. 2. – 23. 2. 2017

Cena:

72 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha – Cancún a zpět

v turistické třídě včetně tax a příplatků
(s přestupem)

• pozemní dopravu minibusem, lodí.
• českého/slovenského průvodce
• dopravu lodí Frontera Corozal – Yaxchilán

– Frontera Corozal, Frontera Corozal-Bethel
• vstupné do všech archeologických nalezišť
• 10x ubytování se snídaní 
• 1 oběd v Lamai (Belize) 
• pojištění dle. zák. č. 159/99Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 15 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Cena nezahrnuje:
• stravování kromě uvedených snídaní

a obědů
• fakultativní výlet do Yaxha a další neuve-

dené
• imigrační poplatky při vstupu/výstupu z Mexika

(2x 35 USD), Guatemaly (cca 2x 20 USD)
a Belize (1 x 30 USD)

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/14259
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| To nejlepší z Yucatánu | 11/12/14 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy. Odbavení na letišti 2 ho-
diny před odletem. Přílet do Cancúnu, transfer
do hotelu v Playa del Carmen. Večer možnost ná-
vštěvy centra střediska a večeře ve stylové restau-
raci. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Chichén Itzá.
Následuje návštěva nejslavnějšího chrámového
komplexu na severním Yucatánu Chichén Itzá.
Jeho nejznámější stavba byla rovněž vybrána mezi
7 novodobých divů světa a je zařazena na se-
znamu kulturního dědictví UNESCO. Nejznámější
pyramidou je Kukulcánův chrám, zvaný též El
Castillo s proslaveným světelným hadem, který
se zobrazuje dvakrát v roce při rovnodennosti,
dále bude obdivovat Palác válečníku, Caracol ne-
boli mayskou observatoř, největší hřiště na mays-
kou míčovou hru pelotu, které kdy bylo nalezeno
či posvátnou cenote - studnu, která byla svědkem
lidských obětí. Přejezd do Méridy, ubytování
v *** hotelu v centru města. Prohlídka centra
Méridy, návštěva pamětihodností z koloniálního
období v okolí náměstí Plaza Mayor. Večeře ve
stylové restauraci a poté prohlídka večerní Plaza
Mayor, nocleh.
3. den: Snídaně. Přejezd do Uxmalu a prohlídka
archeologického naleziště, jednoho z nejvýznam-
nějších středisek mayské civilizace s mnoha zají-
mavými budovami: Kouzelníkova pyramida,
Královský palác a klášter jeptišek, jenž je považo-
ván za nejdokonalejší budovu takzvaného puuc-
kého stylu, který vyniká ozdobnými prvky na
fasádě a mnoha maskami boha deště Chaca. Z vr-
cholu Velké devítistupňové pyramidy je dech be-
roucí výhled na celé království. Přejezd do
Campeche, ubytování v hotelu 3* a poté pro-
cházka historickým centrem města, které je zařa-
zeno na seznamu UNESCO a patří mezi
nejmalebnější koloniální města v Mexiku. Pro zá-
jemce možnost návštěvy pevnosti San Miguel, kde
je umístěno archeologické museum s celou řadou
originálních exponátů mayské kultury. Mezi nimi
vyniká posmrtná maska i ostatky nejznámějšího
krále Calakmulu (vstupné není zahrnuto). Večeře
v hotelu nebo stylové restauraci v centru.
4. den: Snídaně. Následuje transfer do
Palenque, které mnozí pokládají za nejkrásnější
a také nejzáhadnější místo Střední Ameriky a za
architektonický vrchol mayské civilizace.

Odpoledne prohlídka Palenque, které je na se-
znamu kulturního dědictví UNESCO a leží na zvl-
něných kopcích pohoří Altos de Chiapas.
Uprostřed smaragdově zeleného tropického lesa
se dochovalo velké množství chrámů, paláců a py-
ramid i hřiště na míčovou hru. Království dosáhlo
svého vrcholu v 7. století našeho letopočtu za
vlády krále Pacala. Nejvýznamnějšími stavbami
jsou Chrám nápisů se zachovalou hrobkou krále
Pacala, Chrám slunce, El Palacio, Chrám kříže
a Templo del Conde. Nenechte si ujít výstup na
vrchol Chrámu Listového kříže z kterého je krásný
výhled na celé království, následuje krátká pro-
hlídka musea, kde budete obdivovat repliku sar-
kofágu krále Pakala, vážící 16 tun, večeře a nocleh
v hotelu ***.
5. den: Po snídani transfer do Becánu, který se
nachází ve středu jižního Yucatanu v džungli v ob-
lasti zvané Rio Bec. Zde budete obdivovat ma-
jestátné chrámy a pyramidy tohoto kdysi
mocného království, na téměř všechny chrámy
a paláce se dá ještě vystoupat. Po krátkém tran-
sferu navštívíte Chicanná, které v překladu
z mayštiny znamena “Dům s hadími ústy”. Toto
království je postaveno ve stylu Chenes, který je
charakteristický umístěním zoomorfních motivů
– průčelí paláců je zobrazováno např. v podobě
otevřeného chřtánu boha země nebo hada.
Následuje krátký přejezd do Chetumalu, večeře
a ubytování hotelu ***.
6. den: Snídaně. Návštěva muzea mayské civili-
zace v Chetumalu. Přejezd k laguně Bacalar
a krátká zastávka s možností koupání v “jezeře
sedmi barev” s blankytně modrou vodou.
Pokračování do Tulumu, prohlídka velmi zajíma-
vého archeologického naleziště z pozdně klasic-
kého mayského období. Chrámy byly postaveny
blízko sebe s výhledem na karibské moře a patří
mezi nejvíce fotografovaná místa v Mexiku.
Přejezd do Playa del Carmen na prodloužený
pobyt u moře. Ubytování v hotelu Reef Playacar
nebo podobném.
7. - 9./10./12. den: Individuální volno v hotelu all
inclusive s možností dalších zajímavých fakultativ-
ních výletů – více naleznete v katalogu „Exotika –
pobyty“. 
10./11./13. den: Individuální volno, během dne
transfer na letiště a odlet do Prahy. 
11./12./14. den: Přílet do Prahy.

Termíny: Cena:
27. 1. – 9. 2. 2017 78 990 Kč   

1. 2. – 12. 2. 2017 75 990 Kč     
24. 2. – 6. 3. 2017 69 990 Kč    

Cena:

od 69 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha - Cancun a zpět

(s přestupem)
• letištní taxy
• 5x nocleh s polopenzí ve *** hotelech

během okruhu
• 4/5/7x nocleh s all inclusive v Playe del

Carmen
• doprava klimatizovaným autobusem (mini-

vanem) během okruhu
• česky/slovensky mluvící průvodce
• vstupy do archeologických nalezišť
• mayský průvodce na pyramidách
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 16 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Cena nezahrnuje:
• spropitné, fakultativní výlety

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/4135
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy. Pozdě odpoledne přílet do
Mexika na letiště v Cancúnu, transfer do hotelu
***/****, který leží v centru Playa del
Carmen, cca 55 minut jízdy z letiště. Ubytování
a večer volný program. Kosmopolitní centrum
Riviera Maya nabízí vše, co náročný turista očekává.
2. den: Snídaně, vyzvednutí vybraného a rezervo-
vaného vozidla v kanceláři autopůjčovny v Playa
del Carmen (nutnost platební karty). Následuje
odjezd po vlastní ose do Chichén Itzá. Po cestě
možnost návštěvy tequilerie spojená s ochutnáv-
kou a výkladem výroby. Následuje návštěva a kou-
pání v proslulém cenotu Ik-Kil. Chichén Itzá je
nejslavnější mayské království v severní části
Yucatánu. Tento chrámový komplex mayských pa-
mátek byl rovněž vybrán mezi 7 novodobých divů
světa a je na seznamu kulturního dědictví
 UNESCO. Nejznámější je Kukulkánův chrám, zvaný
též El Castillo, Chrám válečníků, hřiště na pelotu
nebo Caracol - mayská observatoř. Přejezd do ko-
loniálního města Meridy, ubytovaní v centru
města, hotel ***/**** se snídaní, individuální
prohlídka  centra Meridy, při které uvidíte paměti-
hodnosti z koloniálního období v okolí náměstí
Plaza Mayor: Palác, který si nechal postavit špa-
nělský conquistador Francisco F. Montejo, druhou
nejstarší katedrálu na americkém kontinentě San
Ildefoncio z 16. století, Guvernérův palác.
3. den: Snídaně. Přejezd do Uxmalu, který je na
seznamu kulturního dědictví UNESCO a prohlídka
tohoto archeologického naleziště, jednoho z nej-
významnějších středisek mayské civilizace s
mnoha zajímavými budovami: Guvernérský palác,
Kouzelníkova pyramida, Jižní palác, Želví dům, Palác
místodržícího a klášter jeptišek, jenž je považován
za nejdokonalejší stavbu takzvaného puuckého
stylu s bohatě zdobenými fasádami. Přejezd do
Campeche, prohlídka centra města, které bylo ně-
kolikrát dobyto piráty, ubytování v hotelu
***/**** v centru města se snídaní. Campeche
je též na seznamu kulturního dědictví UNESCO. 
4. den: Snídaně, odjezd směr  Palenque, odpo-
ledne příjezd do archeologické zóny Palenque
a prohlídka tohoto starobylého města. Palenque je
považováno za nejkrásnější mayské město klasic-
kého období a je rovněž na seznamu kulturního dě-
dictví UNESCO . Nález zachovalé hrobky krále Pakala
v kryptě pod „Chrámem nápisů“ v šedesátých letech

minulého století udělal z Palenque kultovní místo.
Na úpatí hor a obklopeno bujnou džunglí vytváří
toto místo atmosféru tajemna až mystična, mezi
další významné stavby patří Chrám slunce, Chrám
kříže či Královský palác. Po prohlídce krátký transfer
do hotelu, ubytovaní v hotelu ***/**** volný
program, noc v Palenque.   
5. den: Brzy ráno vyrazíte na cestu do srdce
Chiapasu a navštívíte Bonampak, mayské králov-
ství uprostřed džungle, kde se našly nejzachovalejší
barevné fresky uvnitř chrámu, poté odjedete k řece
Usumacinta do Frontera Corozal, necháte vozidlo
na parkovišti absolvujete plavbu motorovou kanoí
(je třeba si ji pronajmout a není v ceně) po proudu
řeky do starobylého mayského Yaxchilánu. Toto
kdysi slavné a mocné město je ukryto v džungli a je
přístupné pouze touto vodní cestou. Následuje
cesta zpět autem z Frontera Corozal do Palenque,
nocleh. 
6. den: Snídaně v hotelu, transfer do Becánu,
majestátného mayského království v oblasti Rio
Bec s chrámy, na které je možno vystoupat a z je-
jich vrcholů obdivovat sousední pyramidy
a chrámy a rozlehlou yucatanskou džungli, popř.
návštěva a prohlídka nedaleké Chicanná s paláci
se zoomorfními motivy. Přejezd do Chetumalu,
hlavního města státu Quintana Roo, ubytování
v centru města.
7. den: Ráno možnost návštěvy musea mayské
kultury (doporučujeme) a poté přejezd
z Chetumalu do Tulumu. Po cestě možnost za-
stávky u jezera sedmi barev v Bacalaru (krásné
koupání). Po příjezdu do Tulumu prohlídka tohoto
mayského království, které bylo postaveno na skále
přímo nad azurovým karibským mořem, po pro-
hlídce transfer do hotelu v Playa del Carmen,
**** se snídaní v blízkosti moře (5 minut pěšky).
Hotel all inclusive přímo na pláži za příplatek.
8. den: Vrácení vozidla v kanceláři autopůjčovny
v Playa del Carmen (pokud by došlo k vrácení
další den popl. + 70 USD). Volný program, kou-
pání v moři, odpočinek.
9.- 10. den: Volný program. Pobyt v hotelu, volno,
odpočinek, možnost fakultativních výletů (Xcaret,
Isla Contoy, Cobá)
11. den: Dopoledne volno, koupání, 12:00 check
out v hotelu, odpoledne privátní transfer na le-
tiště v Cancúnu. 
12. den: Přílet do ČR.

| | Krásy Yucatánu a Chiapasu – Fly & Drive | 12 dní

Termín:
12. 2. – 23. 2. 2017

Cena:

58 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu Praha – Cancún a zpět vč.

tax a letištních poplatků (s přestupem)
• pronájem vozidla kategorie „B“ např.

Chevrolet Aveo pro 5 osob s automatickou
převodovkou nebo vozidla kategorie „C“
např. Dodge Attitude nebo podobné,
s havarijním pojištěním

• itinerář cesty s podrobnou specifikací, mapu 
• 10 noclehů v hotelech ***-**** s ame-

rickou snídaní
• transfer z hotelu v Playa del Carmen na

letiště v Cancúnu
• asistence českého/slovenského průvodce

na telefonu
• 4 x ubytování v hotelu **** se snídaní

v Playa del Carmen (za příplatek ****

all inclusive přímo na pláži)

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 15 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Cena nezahrnuje:
• stravování kromě uvedených snídaní
• PHM
• doplatek za satelitní navigaci uzapůjčeného auta
• doplatky za pozdní vrácení vozidla nebo

chybějící PHM či doplňky vozidla
• vstupné do archeologických nalezišť
• lokální průvodce

Informace:
Pro zapůjčení auta je nutný platný meziná-
rodní řidičský průkaz, (věk 23 – 69 let). Sleva
na zájezd pro 3. – 5. osobu – více u prodejce. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/14260 
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupy). 
2. den: V dopoledních hodinách přílet do Cuzca.
Po příletu odjezd do hotelu a následně absolvu-
jeme prohlídku Cuzca, kde jistě nevynecháme
Plaza Mayor či chrám Slunce (Coricancha).
Individuální volno,možnost vlastního pozvávání.
Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani absolvujeme druhou část pro-
hlídku Cuzca a dále navštívíme pevnost z mega-
litických kamenů Sacsayhuaman umístěnou
nad městem, tajemné labyrinty svatyně v Quencu,
Návrat do Cuzca. Nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani se vydáme se do Posvátného
údolí řeky Vilcanota, cestou zastavíme v pevnosti
Puca Pucara a inckých lázních Tambo Machay.
Prohlédneme si fascinující ruiny Pisaqu, bývalého
ceremoniálního centra. Minibus nás vyveze k rui-
nám a my pak procházkou sejdeme až do Pisaqu
– města, kde se nachází věhlasný trh. Cestou uvi-
díme i největší skalní incký hřbitov. Dále odjedeme
do Urubamby, kde poobědváme. Po prohlídce
pevnosti Ollantaytambo absolvujeme panora-
matickou jízdu vlakem malebným údolím kolem
řeky Urubamba do Aquas Calientes. Nocleh.
5. den: Brzká snídaně a odjezd na fascinující ztra-
cené město Inků - Machu Picchu. S místním prů-
vodcem si prohlédneme toto magické místo,
které se nám vryje navždy do paměti. V odpoled-
ních hodinách odjedeme do Aquas Calientes, in-
dividuální volno. V pozdních odpoledních
hodinách se vrátíme do Cuzca (vlakem/minibu-
sem). Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní přejezd luxusním au-
tobusem po náhorní planině do Puna s nádher-
nými výhledy na majestátní Andy. Cestou se
zastavíme u kostela v Andahuaylillas, založe-
ného v roce 1580, prohlédneme si ruiny chrámu
boha Viracochy v Raqchi či Muzeum Lítico.
Oběd v Sicuani. Nocheh v Punu.
7. den: Po snídani odjedeme k jezeru Titicaca
(3 800 m n.m.) na hranicích Peru a Bolívie, které
je nejvýše položeným splavným jezerem světa.
Nejdříve navštívíme plovoucí ostrovy Los Uros,
kde si určitě nenecháme ujít romantické svezení
na domorodém člunu z totory (rákos). Dále
 pokračujeme po jezeře k ostrovu Taquille, kde

uvidíme místní etnikum a poobědváme tradiční
rybí speciality (pstruh či pejerrey). Ve večerních
hodinách návrat do Puna. Nocleh.
8. den: Po snídani odjedeme z Puna do Chivay.
V odpoledních hodinách možnost návštěvy ter-
málních lázní La Calera nedaleko městečka
Chivay.  
9. den: Časně ráno po snídani odjedeme na ce-
lodenní výlet do kaňonu Colca, který se řadí
mezi nejhlubší na světě. Uvidíme nezapomenu-
telnou krajinu inckých teras, kaktusů, pasoucího
se skotu či typických indiánských vesniček.
Vyhlídka Cruz del Condor, kde hluboko pod
sebou udivíme kondory, nás rozhodně ohromí.
Odjezd přes Chivay do Arequipy. Nocleh.  
10. den: Snídaně. Během prohlídky „bílého
města“ Arequipy navštívíme mj. konvent Santa
Catalina, Mirador de Carmen Alto či unikátní
náměstí Plaza de Armas. Odpoledne individu-
ální volno. Nocleh v Arequipě. 
11. den: Po snídani odjedeme z Arequipy. Cestou
postupně překonáme stovky metrů klesání až
k pobřeží Tichého oceánu, kde zamíříme po
Panamerické dálnici směrem do Nazcy. V odpo-
ledních hodinách navštívíme preincký hřbitov
Chauchilla s více než 2000 hroby, kde prostřed-
nictvím zachovalých mumií a ostatků nahlédneme
hlouběji do období před Inky. Nocleh v Nazce.
12. den: Snídaně. Možnost fakultativního vyhlíd-
kového letu nad tajemnými nazcanskými
 liniemi obřích rozměrů (cca 120 USD). Obrazce
(kosmonaut, opice, kondor, ruce, kolibřík) byly ob-
jeveny ve 30. letech 20. stol. a doposud není
jasné, k čemu sloužily. V odpoledních hodinách
odjezd do Limy. Nocleh.
13. den: Po snídani navštívíme Museo de Oro
(Muzeum zlata), které ohromí nejednoho návštěv-
níka. Zde jsou originální zlaté předměty z incké
doby. Dále pokračujeme do historického středu
města, kde navštívíme mj. katedrálu, která dlouhá
léta byla jednou z nejvýznamnějších v Latinské
Americe. V kapli jsou také ostatky Francisca
Pizzara – dobyvatele Peru. Dále uvidíme vládní
palác v neoklasicistním stylu či arcibiskupský
palác Arzobispal s nádherně vyřezávanými bal-
kony. Odjezd na letiště a odlet z Limy. 
14. den: Přílet do Prahy.

| Peru – magická říše Inků | 14 dní

Termín:
10. 4. – 23. 4. 2017

Cena:

82 190 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• 1x místní letenku v turistické třídě (Lima-

Cuzco) 
• pozemní dopravu (autobus, minibus, vlak) 
• 11 noclehů se snídaní v hotelech nebo hos-

telech turistické kat. ***

• 2 obědy (Valle Sagrado, ostrov Taquille) 
• vstup na Machu Picchu 
• česky hovořícího průvodce 
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy cca 110 USD 
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 8 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka
s průvodcem proběhne cca 2 týdny před
odletem.

rezervujte na:
www.cedok.cz/14268

EKVÁDOR

BRAZÍLIE

Nazca

Lima

Machu Picchu
Cuzco

Arequipa

Puno
BOLÍVIE

PERU

Lima | Cuzco | Picaq | Ollantaytambo | Machu Picchu | Puno | Jezero Titicaca
Arequipa | údolí Chívay | kaňon Colca | Nazca

Machu Picchu Ostrov Taquille



| Peru – tajemná říše Inků s návštěvou Bolívie | 14/18 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupem),
transfer do hotelu. Nocleh. 
2. den: Snídaně a následně přeletíme do Cuzca.
Prohlédneme historické centrum bývalého hlav-
ního města říše Inků, budeme procházet inckými
uličkami, navštívíme i chrám Slunce. Posedíme na
balkóně některého z koloniálních paláců. Nocleh. 
3. den: Po snídani si vyjdeme k inckému chrámo-
vému centru Sacsayhuaman nad Cuscem, pro-
hlédneme skalní observatoře a posvátné místo
Qenko. Seznámíme se s  místními legendami,
možná se setkáme s inckým šamanem. Nocleh. 
4. den: Po snídani odjedeme autobusem k pra-
menům Tambomachay, dále přejedeme do po-
svátného údolí řeky Vilcanota / Urubamba do
města Pisaq. Zde nás čekají panoramatické vý-
hledy a prohlídka ruin inckého královského města
Pisaq. Fakultativně je možnost pozvolného se-
stupu přírodou s nádhernými výhledy a exotickou
vegetací (cca 4 km). Na závěr dne přejedeme do
města Ollantaytambo. Prohlednéme toto ta-
jemné incké město. Nocleh. 
5. den: Snídaně. Autobusem se vydáme přes
sedlo hřebene Cordilllery Vilcanota, kolem
věčně zasněžené hory Nevado Veronica (5800 m
n.m.), při sjezdu do údolí řeky Vilcanota
/Urubamba nás uvítá proměnlivá vegetace (přes
několik vegetačních pásem). Dále pojedeme údo-
lím podél řeky (krajem pěstitelů koky a banánů)
do městečka Santa Teresa pod Machu Picchu.
Dále pěšky údolím podél řeky Urubamba (9 km)
s výhledy na Machu Picchu a pozorováním barev-
ných motýlů do Aguas Calientes. Nocleh. 
6. den: Po snídani se vydáme na prohlídku skvo-
stu inckých měst Machu Picchu. S místním
průvodcem si prohlédneme toto magické místo,
které se nám vryje navždy do paměti. Večer ná-
vrat (vlakem) do Cuzca. 
7. den: Snídaně a přejezd do Puna k jezeru
Titicaca, z části podél řeky Vilcanota mezi dvěma
Kordillerami, přes průsmyk La Raya (4318 m).
Cestou si prohlédneme zbytky inckého chrámu
a centrálního skladiště v Raqchi a indiánské ves-
ničky Andahuaylillas, kde navštívíme krásně ma-
lovaný kostelíček ze 17. století. Nocleh.

8. den: Snídaně. Na loďce podnikneme výlet k rá-
kosovým ostrovům Uros. V  odpoledních hodi-
nách přejedeme do Bolívie do městečka
Copacabana – slavného poutního místa jižní
Ameriky. Z předincké skalní observatoře budeme
sledovat údajně nejkrásnější západ slunce nad je-
zerem Titicaca. Nocleh.
9. den: Po snídani odplujeme na ostrov Slunce.
Zde podnikneme pěší výlet po ostrově (8 km)
s nádhernými výhledy na blankytné vody jezera
Titicaca a hřeben šestitisícovek Cordillery Real
(Královské K.). Nocleh na ostrově. 
10. den: Snídaně. Lodí se vrátíme zpět do
Copacabany a přejedeme malebnou krajinou
poloostrova Copacabana s panoramatickými vý-
hledy a po altiplanu do města La Paz (sídlo
vlády). Prohlédneme centrum včetně obchůdků
v tzv. uličkách čarodějnic. Nocleh. 
11. den: Po snídani navštívíme slavné město
Tiwanacu – kolébku andských kultur, posvátné
místo a klenot architektury. Odpoledne se autobu-
sem vrátíme do Peru. Zastavíme u Aramumuru,
posvátného místa - skalní brány, vstupu do jiných
dimenzí, a v chrámu plodnosti Chucuito. Nocleh. 
12. den: Snídaně. V dopoledních hodinách poje-
deme k  romatickému jezeru Umayo, prohléd-
neme také předincké pohřebiště Sillustani
s kamennými věžemi. Odpoledne přejedeme au-
tobusem po altiplanu mezi jezery a sopkami do
města Arequipa. Nocleh. 
13. den: Po snídani prohlédneme historické
centrum koloniálního „bílého města“ Arequipa.
Fakultativně návštěva malebného klášterního are-
álu Santa Catalina. Odpoledne přelet do Limy
a následně do Evropy.
14. den: Přílet do Prahy 

Fakultativní část – prodloužení o 4 dny: 
Termín: 24. 7. – 28. 7. 2017
14. den: Snídaně a přejezd autobusem pouštní
krajinou do městečka Nazca,  prohlídka staroby-
lého pohřebiště (kultura Nasca). Nocleh. 
15. den: Snídaně. Fakultativně přelet nad poušt-
ními obřími kresbami (geoglyfy) (cca 120 USD)
a dále pěší procházka k liniím a dále návštívíme mu-
zeum Marie Reiche. Dále přejedeme na poloostrov

Termín:
11. 7. – 24. 7. 2017 

Cena:

88 990 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu Praha–Lima a zpět (s pře-

stupem) vč. letištních poplatků
• místní přelet Lima – Cuzco vč. letištních

poplatků
• místní přelet Arequipa – Lima vč. letištních

poplatků (základní program) 
• 12 noclehů v hotelech či hostelech **/***

se snídaní nebo 16 noclehů v hotelech či
hostelech **/*** se snídaní (vč. fakulta-
tivní části) 

• dopravu minibusem, autobusem, vlakem,
průvodce 

• vstup na Machu Picchu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy cca 100 USD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 590 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků je 12 osob.
Vzhledem k přestupům a nutnému přená-
šení zavazadel není zájezd vhodný pro osoby
se sníženou pohyblivostí.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/4042
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Paracas, po cestě ještě  zastavíme u jezera
Huacachina v oáze u města Ica. Nocleh. 
16. den: Snídaně. Dnes nás čeká polodenní výlet
lodí na Islas Ballestas, pozorování delfínů, lach-
tanů a mořského ptactva. V odpoledních hodi-
nách se vydáme autobusem po silnici
Panamericana pouští do Limy. Nocleh. 
17. den: Snídaně a následná prohlídka historic-
kého centra Limy, procházka parky čtvrti
Miraflores. Večer odlet do Evropy.
18. den: Přílet do Prahy.

Cena za prodloužení 6 990 Kč
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupem).
2. den: Přílet do Limy, transfer do hotelu, ubyto-
vání a následná prohlídka města, kde nevyne-
cháme historické centrum s hlavním náměstím
„Plaza Mayor", Vládní palác, Arcibiskupský
palác či katedrálu, která dlouhá léta byla jed-
nou z nejvýznamnějších v Latinské Americe.
Úchvatné jsou staré uličky s koloniálními vilami
a maurskými balkony. Navštívíme také moderní
čtvrti jako San Isidro a Miraflores. Nocleh v Limě.
3. den: Po snídani transfer na letiště a odlet na
sever Peru do města Chiclayo. Transfer do ho-
telu, ubytování. Prohlédneme si místní katedrálu
a nezapomeneme navštívit trh Mercado de los
Brujos, kde místní šamani prodávají bylinky, kosti
a další kuriozní předměty používané při šaman-
ských obřadech. Nocleh.
4. den: Snídaně. V dopoledních hodinách navští-
víme nádherné, z nepálených cihel vystavěné po-
hřebiště Huaca Rajada, kde byl objeven světově
proslulý hrob Pána Sipánu. Obdivovat budeme
nádherné zlaté artefakty, drahé kameny a historii
starověké mochické civilizace. Dále pokračujeme
do Tucume s 26 impozantními pyramidami lam-
bayequeské kultury. Na závěr navštívíme mu-
zeum Tumbas Reales de Sipán, kde uvidíme
nádherné nálezy z hrobky Pána Sipánu. Návrat na
hotel a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd k nejvýznamnějšímu
centru mochické kultury, archeologickému nale-
zišti El Brujo, kde možná uvidíme i archeology
pracující na výkopu u pyramidy Cabo Viejo
Moche. Toto předkolumbovské obřadní nábo-
ženské centrum pochází z doby 100-750 n.l.
a bylo původně tvořeno třemi pyramidami.
Dojezd do města Trujillo. Ubytování a nocleh.
6. den: Po snídani absolvujeme prohlídku krás-
ného koloniálního města Trujillo, kde budeme
obdivovat zachovalé a impozantní portály, bal-
kony a kostel. Prohlídka pokračuje do archeolo-
gického muzea "Universidad Nacional de Trujillo"
a pak k obřadnímu chrámu "Dragon". Poté poje-
deme do přímořského městečka Huanchaco
a budeme pozorovat místní rybáře na svých tra-
dičních loďkách "Caballitos de Totora". Po obědě

navštívíme největší předkolumbovský město celé
Ameriky Chan Chan (1300 n. l.), kdysi hrdé hlavní
město chimúské říše. Za pozornost stojí, že je po-
staveno z nepálených cihel. Ubytování a nocleh. 
7. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Limy.
Ubytování v hotelu a posléze návštěva úchvatného
Museo de Oro (Muzeum zlata), které ohromí ne-
jednoho návštěvníka. Zde jsou vystaveny originální
zlaté předměty z incké doby. Nocleh.
8. den: Po snídani odlet z Limy do Cuzca - města
pod patronací světového dědictví UNESCO.
Prohlídku města začneme v chrámu Koricancha,
starobylém paláci, který řád dominikánů přestavěl
na kostel. Také navštívíme Plaza de Armas, kde
se mimo jiné nachází katedrála a nádherné kolo-
niální budovy. Poté budeme pokračovat k incké
pevnosti Sacsayhuaman, známé svými masiv-
ními zdmi z tesaného kamene, který se nachází
na strategickém místě s širokým výhledem na
město Cuzco. Na závěr navštívíme významné ar-
cheologické komplexy Qenko a Puca Pucara.
Návrat do hotelu, nocleh.
9. den: Snídaně. Během celodenního výletu za-
vítáme do Posvátného údolí (Valle Sagrado),
kde nejprve uvidíme incké ruiny Chinchero
a město, kde si dvanáct rodin uchovává své tra-
diční zvyky a kde nám ukáží rodový způsob, jak
zpracovat vlnu a získat přírodní textilní barvy.
Později se přesuneme do Moray na oběd a na
závěr do Ollantaytamba, jednoho z nejvíce mo-
numentálních architektonických komplexů staro-
věké incké říše. Návrat do Cuzca. Nocleh.
10. den: Snídaně. Dnes nás čeká jeden z vrcholů
ve světovém cestovním ruchu - Machu Picchu.
Nejdříve pojedeme vlakem do města Aguas
Calientes, kde si přestoupíme do autobusu, který
nás doveze k fascinujícímu ztracenému městu
Inků - Machu Picchu. S místním průvodcem si
prohlédneme toto magické místo, které se nám
vryje navždy do paměti. Krátké individuální volno
pro vlastní poznávání a relaxaci. Oběd v místní res-
tauraci v Aqua Calientes a návrat vlakem do Cuzca.
11. den: Snídaně. Dopoledne individuální volno
k vlastnímu poznávání Cuzca. Odpoledne transfer
a odlet do Prahy. (s přestupy)
12.den: Přílet do Prahy. 

| Peru – Inkové a další slavné kultury | 12 dní

Termín:
12. 9. – 23. 9. 2017

Cena:

83 890 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• místní přelety Lima-Chiclayo / Trujillo-Lima

/ Lima – Cuzco a zpět 
• pozemní dopravu (autobus, minibus, vlak)
• 9 noclehů se snídaní v hotelech nebo hos-

telech turistické kat.***

• 3 obědy 
• vstupy dle programu
• služby česky hovořícího průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 8 590 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka
s průvodcem proběhne cca. 2 týdny před
odletem.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/14472

Tichý oceán
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Termíny:
5. 3. – 19. 3. 2017

12.11. – 26.11. 2017

Cena:

98 490 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• místní přelety Rio de Jainero – Iguazú -

Buenos Aires – Mendoza včetně tax a pří-
platků

• pozemní dopravu autem či minibusem
• 12 noclehů v hotelech ***

• stravování dle programu
• služby česky mluvícího průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 
• vstupy cca. 80 USD

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 990 Kč 
• příplatek za večeři s představením argen-

tinského tanga vč. transferu 2 990 Kč
• celodenní výlet lodí do Colonia del

Sacramento v Uruguai 3 440 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci zájezdu 12 osob.
Informativní schůzka s průvodcem proběhne
cca 2 týdny před odletem. Tento zájezd je
možné uspořádat pro nezávislé cestovatele
i v jiném termínu.

rezervujte na:
www.cedok.cz/14361

| V rytmu tanga přes Andy do Chile s návštěvou Brazílie | 15 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet (s přestupy) z Prahy do Rio de
Janeiro.
2. den: Přílet a následný transfer do hotelu.
Individuální volno, možnost koupání na věhlasné
pláži Copacabana. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet. Nejprve odje-
deme do čtvrti Cosme Velho a následně povr-
chovou lanovkou pod vrchol Cornovada. Zde na
710 metrů vysokém vrchu stojí symbol Rio de
Jainera, 40 metrů vysoká socha Krista. Oběd.
Odpoledne vystoupáme lanovkou na Pao de
Azúcar - „Cukrovou homoli“ s nádherným vý-
hledem na město a zátoku Guanabara. Nocleh.
4. den: Snídaně. Volný den. Individuální volno,
možnost koupání na věhlasné pláži Copacabana.
Nocleh v Rio de Jainero.
5. den: Snídaně. Individuální volno a následný
transfer na letiště a odlet do Foz do Iguacu.
Ubytování a nocleh v Puerto de Iguazú.
6. den: Snídaně. Polodenní výlet k vodopádům
Iguazu. Polodenní návštěva vodopádů z argen-
tinské strany, kde se po lávkách dostaneme téměř
pod vodopády s nejvelkolepějším vodopádem
Garganta del Diablo (Ďáblovo hrdlo) Nocleh.
7. den: Snídaně a odjezd k návštěvě vodopádů
Iguazu z brazilské strany (v portugalštině se na-
zývají Iguacu). Procházkou subtropickým prale-
sem se dostaneme do samého centra parku.
Zdejší vyhlídka naskýtá panoramatické výhledy na
hřmící vodopády. Návrat do Puerto Iguazú a odlet
do Buenos Aires. Ubytování, nocleh.
8. den: Snídaně. Polodenní prohlídka města
během které jistě nevynecháme hlavní náměstí
Plaza de Mayo s prezidenským palácem Casa
Rosada, uvidíte metropolitní operu Teátro Colon
či nejstarší rezidenční čtvrť v Buenos Aires,
sídlo šlechty až do 19. století - San Telmo, dále
přepychové čtvrti Recoleta a Palermo. Dále nav-
štívíme i přístavní čtvrť La Boca, která láká ná-
vštěvníky přízračnými barevnými plechem

potaženými domky, dříve čtvrť evropských přistě-
hovalců a nyní místních umělců. Fakultativně ve-
čeře s představením argentinského tanga.
Nocleh.
9. den: Snídaně. Celodenní výlet do Estancie
s folklorním a Gaucho show. V ceně výletu též
oběd, kde ochutnáme místní speciality. Možnost
jízdy na koni. Návrat do Buenos Aires. Nocleh.
10. den: Snídaně. Individuální volno, možnost ná-
vštěvy např. muzea Evy Peron či výborného muze
výtvarných umění. Fakultativně možnost celoden-
ního výletu lodí do Colonia del Sacramento
(Uruguay), které je pod patronací UNESCO.
Nocleh.
11. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do
Mendozy. Krátká prohlídka města a vinných
sklepů včetně degustace. Nocleh.
12. den: Snídaně. Celodenní přejezd přes impo-
zantní andské pohoří se zastávkou v Puente del
Inca, dále krátká procházka při úpatí nejvyšší hory
Latinské Ameriky Aconcaqua 6 962 m n. m.
Cesta vede vysokohorskou krajinou s bezpočtem
serpertín a neskutečnými výhledy na majestátné
Andy. Dojezd do Santiaga de Chile. Nocleh.
13. den: Snídaně. Pěší prohlídka města plné kon-
trastů, uvidíme jak koloniální domy tak i moderní
skleněné výškové budovy. Projdete se po Plaza
de Armas, uvidíte katedrálu San Francisco či
prezidenský palác La Moneda. Individuální
volno. Nocleh.
14. den: Snídaně. Celodenní výlet k Tichému
oceánu. Navštívíme důležitý chilský přístav a bý-
valý domov básníka Pabla Nerudy Valparaíso.
Zde Vám jistě neujdou pozornosti pestrobarevné
domky stavěné na kopcích spojené výtahy či Viña
del Mar, město přezdívané jako město květin.
Možnost koupání v nádherném leč studeném
Tichém oceánu. Odjezd na letiště v Santiagu de
Chile a odlet do Prahy.
15. den: Přílet v pozdně večerních hodinách do
Prahy. 
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ARGENTINA | BRAZÍLIE | JIŽNÍ AMERIKA

| Na skok do jižní Ameriky | 12 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet (s přestupy) z Prahy do Buenos
Aires. 
2. den: Přílet a následný transfer do hotelu.
Polodenní prohlídka města během které jistě ne-
vynecháme hlavní náměstí Plaza de Mayo s pre-
zidenským palácem Casa Rosada, uvidíte
metropolitní operu Teátro Colon či nejstarší rezi-
denční čtvrt v Buenos Aires, sídlo šlechty až do
19. století - San Telmo, dále přepychové čtvrti
Recoleta a Palermo. Dále navštívíme i přístavní
čtvrť La Boca, která láká návštěvníky přízračnými
barevnými plechem potaženými domky, dříve
čtvrť evropských přistěhovalců a nyní místních
umělců. Večeře s představením argentinského
tanga. Návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet do Estancie
Don Silvano s folklorním a Gaucho show. V ceně
výletů též oběd, kde ochutnáme místní speciality.
Možnost jízdy na koni. Návrat do Buenos Aires.
Nocleh.
4. den: Snídaně. Polodenní výlet severně proti
proudu do delty řeky Paraná, kde poplujeme
malými řekami a kanály, kde si můžete vychutnat
přírodu v celé své kráse. Při zpáteční cestě do
Buenos Aires také uvidíme předměstí Olivos, La
Lucila, Martinez a San Isidro. Odpoledne individu-
ální volno, možnost návštěvy muzea Evy Peron či
výborného muzea výtvarného úmění.
Alternativně možnost individuálního celodenního
lodního výletu do Colonia del Sacramento
(Uruguay), které je pod patronací UNESCO.
Nocleh.

5. den: Snídaně. Individuální volno. Během dne
transfer na letiště a přelet k vodopádům Iguazu.
Ubytování. Nocleh.
6. den: Snídaně. Polodenní výlet k vodopádům
Iguazú na brazilské straně (v portugalštině se
nazývají Iguacu). Procházkou subtropickým prale-
sem se dostaneme do samého centra parku.
Zdejší vyhlídka naskýtá panoramatické výhledy na
hřmící vodopády. Návrat do hotelu a nocleh.
7. den: Snídaně. Polodenní návštěva vodo-
pádů z argentinské strany, kde se po lávkách
dostaneme téměř pod vodopády s nezapomenu-
telným Garganta de Diablo (Ďáblovo hrdlo).
Nocleh.
8. den: Snídaně. Transfer na letiště do Foz do
Iguacu a odlet (s přestupem) do Rio de Janeiro.
Transfer do hotelu, ubytování, nocleh.
9. den: Snídaně. Celodenní výlet. Nejprve odje-
deme do čtvrti Cosme Velho a následně povr-
chovou lanovkou pod vrchol Cornovada. Zde na
710 metrů vysokém vrchu stojí symbol Rio de
Jainera, 40 metrů vysoká socha Krista. Oběd.
Odpoledne vystoupáme lanovkou na Pao de
Azúcar - „Cukrovou homoli“ s nádherným vý-
hledem na město a zátoku Guanabara. Nocleh.
10. den: Snídaně. Individuální volno, koupání na
pláži Copacabana či možnost účasti na dalších
zajímavých fakultativních výletech. Nocleh v Rio
de Jainero.
11. den: Snídaně. Individuální volno, možnost
koupání na pláži Copacabana. Odpolední
transfer a odlet (s přestupy) do Prahy.
12. den: V odpoledních hodinách přílet do Prahy. 

Termíny:
9. 3. – 20. 3. 2017

20.10. – 31.10. 2017

Cena:

73 890 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků (s přestupy)
• místní přelety Buenos Aires – Puerto Iguazú

// Foz de Iguacu – Rio de Janeiro včetně tax
a příplatků

• služby českého průvodce
• pozemní dopravu autem či minibusem
• 9 noclehů v hotelech *** se snídaní dle

programu
• večeře s představením argentinského tanga 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy cca. 100 USD

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 14 990 Kč
• noční Rio de Jainero se sambou a večeří

2 990 Kč
• celodenní výlet do Colonia del Sacramento

(Uruguay) 3 440 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet pro realizaci zájezdu 12 osob.
Informativní schůzka s průvodcem proběhne
cca 2 týdny před odletem. Tento zájezd je
možné uspořádat pro nezávislé cestovatele
i v jiném termínu.

rezervujte na:
www.cedok.cz/14359
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet (s přestupy) z Prahy do Santiago de
Chile.
2. den: Přílet a transfer do hotelu. Následná pro-
hlídka Santiago de Chile - města plné kontrastů,
kde uvidíte jak koloniální domy tak i moderní skle-
něné výškové budovy. Projdete se po Plaza de
Armas, uvidíme katedrálu San Francisco či prezi-
dentský palác La Moneda. Nocleh v Santiagu.
3. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
Calamy v poušti Atacama. Transfer do San
Pedro de Atacama přes Domeyko pohoří. V od-
poledních hodinách navštívíme údolí Valle de la
Luna, procházející pohořím Cordillera de la Sal.
Dále uvidíme velké písečné duny, amfiteátr a pří-
rodní památku "Las Tres Marías". Tento den za-
končíme magickým západem slunce s nádherným
výhledem nad údolím. Návrat do San Pedro.
Nocleh.
4. den: Snídaně v hotelu. Návštěva lagun
Miscanti a Miñiques. Oběd v Socaire. Transfer
do Salar de Atacama, kde navštívíme lagunu
Chaxa, která je domovem plameňáků - tří ze šesti
různých druhů, kteří na světě žijí. Dále pokraču-
jeme do města Toconao, kde uvidíme kostel San
Lucas a věž Campanario. Návrat do San Pedro.
Nocleh.
5. den: Brzy ráno odjedeme k návštěvě nejvýše
položeného gejzírového pole na světě - El Tatio.
Za úsvitu vytváří gejzíry neobvyklé minerální for-
mace a chrlí vysoká oblaka páry. Pozorovat bu-
deme různé geotermální aktivity. Zde se bude
podávat i lehká snídaně. Možnost koupání v ter-
málních pramenech. Návrat do San Pedro, poté
návštěva vesnice Machuca. Odpoledne poje-
deme k návštěvě laguny Cejar, která se nachází
v srdci Salar de Atacama. Díky vysoké koncent-
raci soli a lithia je zde plavání jednodušší než
v Mrtvém moři - můžete se koupat uprostřed
nádherné krajiny. Návrat do hotelu. Nocleh.
6. den: Snídaně. Transfer z hotelu na letiště a odlet
do Patagonie – města Punta Arenas (s přestu-
pem). Transfer do hotelu, ubytování, nocleh.

7. den: Snídaně v hotelu. V dopoledních hodi-
nách se budeme plavit přes Magalhaesův prů-
liv na ostrov Magdalena, kde budeme obdivovat
největší kolonií tučňáků magallanských. Návrat do
Punta Arenas. V odpoledních hodinách odjezd
autokarem do Puerto Natales (250 km).
Ubytování, nocleh.
8. den: Snídaně v hotelu. Exkurze do národního
parku Torres del Paine. Cestou návštěva jes-
kyně Milodon, kde byly objeveny zachovalé po-
zůstatky prehistorického býložravce, který žil před
12 000 lety. Odtud bude cesta pokračovat do ná-
rodního parku, kterému dominují žulové pilíře
2 800 m vysoké. Zde uvidíme mohutný vodopád
Salto Grande mezi jezery Nordenskjöld a Pehoe.
Oběd a procházka k vyhlídce na ledovec Grey
s jeho impozantními ledovými krami. Poté ná-
vštěva laguny Amarga a návrat do Puerto Natales.
Nocleh.
9. den: Snídaně a přejezd do Argentiny
(320 km), kde budeme obdivovat modře zbarvený
ledovec Perito Moreno v národním parku Los
Graciares. Vzrušující je pravidelné odlamování
kusů ledovce. 60 metrů vysoké masy ledovce pa-
dají do vody a způsobují malé přílivové vlny.
Obědový balíček. Návrat do El Calafate.
Individuální volno. Možnost návštěvy muzea
Glaciarium, kde se můžete dozvědět více o ledov-
cích. Ubytování a nocleh.
10. den: Snídaně v hotelu. Transfer na letiště
a odlet (s přestupem) do Santiaga de Chile.
Transfer do hotelu, ubytování, nocleh. 
11. den: Po snídani absolvujeme celodenní výlet
k Tichému oceánu. Navštívíte důležitý chilský pří-
stav a bývalý domov básníka Pabla Nerudy
Valparaíso. Zde nám jistě neujdou pozornosti
pestrobarevné domky stavěné na kopcích spojené
výtahy či Viña del Mar, město přezdívaný jako
město květin. Možnost koupání v nádherném leč
studeném Tichém oceánu. Návrat do Santiaga de
Chile a večer odlet (s přestupem) do Prahy.
12. den: Přílet v pozdně večerních hodinách do
Prahy.

| Velký okruh po Chile s návštěvou Argentiny | 12 dní

Termíny:
22. 3. – 2. 4. 2017
15. 11. – 26. 11. 2017

Cena:

109 890 Kč
Cena zahrnuje:
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• místní přelety Santiago-Calama-Punta

Arenas-Santiago včetně tax a příplatků
• pozemní minibusem a autobusem 
• služby česky mluvícího průvodce
• 9 noclehů se snídaní v hotelech ***

• 1 obědový balíček
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 
• případné další vstupy

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 18 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 7.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka
s průvodcem proběhne cca 2 týdny před
odletem. Tento zájezd je možné uspořádat
pro nezávislé cestovatele i v jiném termínu.

rezervujte na:
www.cedok.cz/14362
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Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře

Čedok a.s. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž po-
řadatelem je cestovní kancelář Čedok a.s., a dále pro
jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem
a na účet cestovní kanceláře Čedok a.s., nestanoví-li
Zvláštní/Speciální smluvní podmínky jinak. 

2. Cestovní kancelář Čedok a.s. jako pořadatel (§ 2523 zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen OZ)
prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na základě Smlouvy o zá-
jezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje
všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné
Potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ). Obdobně prodává
svým jménem a na svůj účet i jednotlivé služby cestov-
ního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Není-li Smlouva o zájezdu vyhotovena v píse-
mné formě (zejm. internetový prodej), cestovní kance-
lář Čedok a.s. vydá zákazníkovi písemné Potvrzení
o zájezdu, jehož převzetí zákazník potvrdí. Obdobně
není-li Smlouva o poskytnutí jednotlivé služby vyhoto-
vena v písemné formě, cestovní kancelář Čedok a.s.
vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad o zakou-
pení služby (voucher/poukaz, letenku apod.), jehož
převzetí zákazník potvrdí.

3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kance-láře
Čedok a.s. (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí
Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo Smlouvy
o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu uza-
vřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Čedok a.s.

Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) pořadatel Čedok a. s., se sídlem Na Příkopě 18, 111 35

Praha 1, Česká republika, IČO: 601 92 755, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B vložka 2263 (dále jen „Čedok“) a

b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická
osoba (dále jen „zákazník“).

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při
prodeji:
a) zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je Čedok,

nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb

cestovního ruchu dle individuálního požadavku zákaz-
níka, prodávaných jménem a na účet Čedoku (dále jen
„jednotlivé služby“).

Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH
SMLOUVY

1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazní-
kem a Čedokem uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah
této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou
součástí katalogu a jsou zveřejněny též na
http://www.cedok.cz/, katalogem, jehož nedílnou sou-
částí je i ceník, případně jinou nabídkou, která byla zá-
kazníkovi předána, odkazem na číslo nebo jiné
označení zájezdu uvedené ve Smlouvě o zájezdu (v
Potvrzení o zájezdu), dále i podmínkami poskytování
služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje uvede-
nými v katalogu (Informace – obsah, rozsah a další pod-
mínky poskytování služeb), a na http://www.cedok.cz/
(Důležité informace a podmínky pro účast na
zájezdu/pobytu), přepravními podmínkami příslušných
dopravců zveřejněnými na http://www.cedok.cz/ příp.
i Zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě o zá-
jezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.

2. V případě jednotlivých služeb cestovního ruchu vzniká
smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením
Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby. Obsah této
smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou zve-
řejněny též na http://www.cedok.cz/, přepravními pod-
mínkami příslušných dopravců zveřejněnými na
http://www.cedok.cz/, příp. i Zvláštními podmínkami
přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.

3. Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořá-
daném Čedokem, je vždy v souladu s právními před-
pisy státu, ve kterém je poskytováno.

4. Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o po-
skytnutí jednotlivé služby sjednány podmínky odlišně
od ustanovení VSP nebo jiných podmínek uvedených
v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové smlouvě
přednost před zněním VSP nebo jiných podmínek uve-
dených v odst. 1 a 2. 

5. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní.
Podle právních předpisů ČR i EU je za začátek zájezdu
považován okamžik zahájení první služby a za konec
zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd začíná ten
kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu (např.
odbavení na letišti, nástup do autobusu při transferu
na letiště, nástup do autobusu při autobusové do-
pravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.).
Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahr-
nuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět,
a to i v případech, kdy je zahájení zájezdu a ukončení

zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách,
příp. časných ranních hodinách.

Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho

zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich po-
skytnutím. Za zaplacení ceny se považuje, podle formy
úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební kar-
tou anebo den připsání platby na účet Čedoku. 
Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:
a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního

vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny,
doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30
dnů před zahájením zájezdu; při porušení tohoto
závazku má Čedok právo od Smlouvy o zájezdu od-
stoupit (§ 2533 OZ).
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší
než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník po-
vinen uhradit 100 % sjednané ceny již při vzniku
smluvního vztahu,

b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit
100 % celkové ceny při vzniku smluvního vztahu.

V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu či jed-
notlivých služeb formou poukázky (poukazu) Čedoku
nebo jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané zá-
kazník (poukazník) i Čedok (poukázaný) postupují
v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění a přijí-
mání stanovenými poukazatelem (vydavatelem) takové
poukázky (poukazu).

2. Čedok má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu
zájezdu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu v případě, že
dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bez-

pečnostních a přístavních poplatků, které jsou za-
hrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro sta-
novení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %,

pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením
zájezdu. 
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi
odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu na
emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu,
a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zasla-
ným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zá-
jezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení
o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu.
Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od
Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ). 

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: 
Ad a) Čedok je oprávněn při splnění podmínek dle

§ 2530 OZ zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se cena do-
pravy včetně ceny pohonných hmot, takto:

1. letecké nebo lodní zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot -
ropy typu Brent 41,96 USD/barel (zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 50 USD
/barel, je Čedok oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou
osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypo-
čtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad
úroveň 50 USD/barel bude vynásobeno 
1a) částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu

v jednom směru nepřesáhne 5 hodin (počítá se přímý
let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu) 

1b) částkou 100,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu
v jednom směru přesáhne 5 hodin (počítá se přímý
let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)

Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné
získat na pobočkách CK.
2. autokarové zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 27,95 Kč/litr
(zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 30,- Kč/litr, je Čedok
oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně
dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za kaž-
dou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň 
30,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč
za každých započatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. le-

tištních, bezpečnostních a přístavních poplatků,
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je Čedok opráv-
něn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku od-
povídající navýšení těchto plateb na osobu.

Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého
pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než
10 % je Čedok oprávněn jednostranně zvýšit cenu
zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny
kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný
den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v ka-
talogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů.

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených

služeb,

b) právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skuteč-
nostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjed-
naných a zaplacených služeb,

c) právo být seznámen s případnými změnami sjedna-
ných služeb, 

d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech
cest, které jsou obsahem smlouvy, příp. dalších doku-
mentů před nepovolanými osobami,

e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka
důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou
Čedoku známy, pokud nejsou obsaženy již ve Smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi pře-
dán, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud
to vyžadují okolnosti, i na předání letenky,
poukazu/voucheru k ubytování nebo stravování, do-
kladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů
nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle
Smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou ad-
resu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není
uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu
bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu, a to ve
stejné lhůtě.

f) právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí
osoba podmínky účasti na zájezdu, a písemně Čedoku
oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba
uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo na
změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je po-
vinen dodržet postup a podmínky dle odst. 2 písm. j)
tohoto článku.

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řád-

nému zabezpečení a poskytnutí služeb, především prav-
divě a úplně uvádět Čedokem požadované údaje ve
smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit
další doklady k žádosti o udělení víz, 

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zle-
tilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mlad-
ších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně
zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav
to vyžaduje,

c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zá-
kazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít
smlouvu na služby čerpané v zahraničí,

d) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání slu-
žeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
(srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, 

e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do
příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní do-
klad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza,
doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžado-
váno), 

f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při
cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnic-
kými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení a dopo-
ručení pro cesty požadovaná zejména leteckými
dopravci,

g) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem
určené osoby a dodržovat stanovený program, dodr-
žovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů
dopravců a ubytovatelů, 

h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví
nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů
služeb nebo Čedoku a uhradit případnou škodu, kte-
rou způsobil,

i) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních
zákazníků,

j) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení
změny v osobě účastníka zájezdu dle odst. 1 písm. f)
tohoto článku, je povinen oznámení učinit písemně
a doručit je Čedoku, případně prodejci, u kterého uza-
vřel Smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit pode-
psané prohlášení nového zákazníka (postupníka), které
obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k uza-
vření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda sou-

hlasí či nesouhlasí se zpracováváním svých osobních
údajů dle článku XI a

– splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě,
pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu. 

Změna v osobě zákazníka je vůči Čedoku účinná, do-
ručí-li mu postupitel (původní zákazník) oznámení
spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení je včasné,
je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů před zahá-
jením zájezdu.
Jsou-li však důvody pro určení podmínek, které musí
účastník zájezdu splňovat, jsou tyto podmínky uvedeny
ve Smlouvě o zájezdu vč. lhůty, ve které může zákazník
oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba.
Změna v osobě zákazníka je v těchto případech vůči
Čedoku účinná, doručí-li mu postupitel výše uvedené
oznámení a prohlášení ve stanovené lhůtě. 
V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto
ustanovení jsou postupitel a postupník zavázáni společně
a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů,
které Čedoku v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu
ve prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří:

a) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu
s Čedokem uzavřeli, s těmito VSP, jakož i s dalšími in-
formacemi, které od Čedoku obdrží nebo na které je
odkazováno v těchto VSP, zejména je pak informovat
o rozsahu a kvalitě služeb,

b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zá-
jezd, seznámit všechny účastníky zájezdu s dokladem
pojišťovny, který obdrželi dle článku VI odst. 4,

c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povin-
nosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost
a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným

v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva
Čedoku.

2. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákaz-
níka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných
služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou
Čedoku známy.

3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Čedoku ze
smlouvy není Čedok povinen nahradit nad částku pře-
sahující omezení v souladu s mezinárodními smlou-
vami, kterými je ČR vázána. 
a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou

o sjednocení některých pravidel v mezinárodní le-
tecké dopravě ze dne 28.5 1999 (tzv. Montrealskou
úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu
a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení
č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází
z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na meziná-
rodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

b) V autobusové dopravě se odpovědnost řídí
Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské
unie č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové
a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004 ze dne 16. 2. 2011. 

c) V železniční přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou
o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne
9. 5. 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne
3. 6. 1999 a Dohodou mezi Evropskou unií
a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční
přepravu (OTIF) o přistoupení EU k uvedené Úmluvě
uzavřené v Bernu ve Švýcarsku dne 23. 6. 2011,
která vstoupila v platnost 1. 7. 2011.

4. Čedok má sjednáno pojištění záruky pro případ úpad-
ku dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění, na zá-
kladě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel
Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné
události. Čedok je povinen předat zákazníkům se
Smlouvou o zájezdu nebo Potvrzením o zájezdu do-
klad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavře-
ném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky
pojištění a způsob oznámení pojistné události. 

Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH
SLUŽEB

1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Čedok je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby

před zahájením jejich čerpání.
b) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákaz-

níků, jehož dosažením bylo podmíněno konání zájezdu,
což bylo uvedeno v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu, je Čedok oprávněn zájezd
zrušit. Čedok je povinen oznámit zákazníkovi zrušení
zájezdu písemně ve lhůtě uvedené v Potvrzení o zá-
jezdu, ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu. 

c) Jestliže Čedok zájezd nebo jednotlivé služby zruší
z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákaz-
níkem, má zákazník právo požadovat, aby mu Čedok
na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo
jednotlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu,
co bylo původně ujednáno, může-li Čedok takový zá-
jezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v ta-
kovém případě k uzavření nové smlouvy, je Čedok
povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi
vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu
nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy,
aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné.
Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby usku-
tečněné na základě původní smlouvy se považují za
platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zá-
jezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskuteč-
něné platby, je Čedok povinen takto vzniklý rozdíl
zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. 

d) Zruší-li Čedok zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před
jeho zahájením, je povinen uhradit zákazníkovi pe-
nále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na
náhradu škody tím není dotčeno. Čedok se může
zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti za-
platit penále jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zá-
jezdu došlo z důvodu uvedeného pod písm. b)
tohoto odstavce nebo vzhledem k vyšší moci.
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2. Změny dohodnutých služeb před zahájením

zájezdu a čerpání služeb
a) Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zá-

jezdu změnit podmínky Smlouvy o zájezdu, navrhne
zákazníkovi změnu Smlouvy o zájezdu. Pokud
změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zá-
jezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
Navrhne-li Čedok změnu Smlouvy o zájezdu, má zá-
kazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou
Smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od Smlouvy
o zájezdu odstoupí. 

b) Pokud zákazník ve lhůtě určené Čedokem, která
nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před za-
hájením zájezdu, od této smlouvy neodstoupí, platí,
že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže
změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zá-
jezdu, je zákazník povinen uhradit Čedoku rozdíl
v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu
této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má
Čedok právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ).
Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke snížení
ceny zájezdu, je Čedok povinen buď snížit doplatek
celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem
dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu
v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zá-
jezdu.

c) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy
o zájezdu a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu
od Smlouvy o zájezdu odstoupí, má právo požado-
vat, aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl
náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu,
co bylo původně ujednáno, může-li Čedok takový zá-
jezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové
Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě
původní smlouvy se považují za platby podle nové
smlouvy. Je-li cena zájezdu nižší než již uskutečněné
platby dle předchozí Smlouvy o zájezdu, je Čedok
povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbyteč-
ného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové
Smlouvy o zájezdu, je Čedok povinen bez zbyteč-
ného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho ob-
držel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené
Smlouvy o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen pla-
tit Čedoku odstupné.

d) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před zahá-
jením čerpání jednotlivých služeb změnit podmínky
Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb, platí usta-
novení písm. a) odst. 2 tohoto článku obdobně.

3. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka
Čedok na přání zákazníka, je-li to podle okolností
možné, provádí změny podmínek sjednaných ve
smlouvě. Provedení takových změn podléhá zapla-
cení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených.
Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

a) Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zá-
kazníka před zahájením zájezdu nebo čerpání jed-
notlivých služeb 100,- Kč.

b) Změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením
zájezdu do zahraničí i tzv. svozy autokarem 100,- Kč.

c) Zkrácení doby pobytu v rámci stanoveného termínu
a místa pobytu před zahájením zájezdu nebo čer-
pání jednotlivých služeb 200,- Kč.

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo
čerpáním jednotlivých služeb od smlouvy odstoupit
z důvodu zrušení zájezdu či z důvodu zrušení jed-
notlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou povin-
nost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení
o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem do-
ručení oznámení.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahá-
jením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb

a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle usta-

novení článku VII odst. 2,
c) z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících

ze smlouvy.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník
doručí Čedoku, popřípadě prodejci, u kterého zájezd
nebo jednotlivé služby zakoupil. V oznámení zákazník
musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/re-
zervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rov-
něž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo
jednotlivé služby zakoupil. Účinky odstoupení od
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy po-
rušení povinnosti Čedoku stanovené smlouvou nebo
odstoupí-li Čedok od smlouvy z důvodu porušení po-
vinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zá-
kazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši
stanovené v odstavci 4 a Čedok je povinen vrátit zá-
kazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny slu-
žeb podle zrušené smlouvy.

4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od
smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čer-
pání služeb na osobu.

4.1. Výše odstupného u tuzemských zájezdů a jed-
notlivých služeb v ČR, pokud není ve smlouvě uve-
deno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čer-

pání služeb, činí odstupné 200,- Kč za osobu 
b) 45. až 29 den před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 10 % sjednané ceny
c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání

služeb, činí odstupné 30 % sjednané ceny
d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 70 % sjednané ceny
e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 80 % sjednané ceny
f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 100 % sjednané ceny
4.2. Výše odstupného u zahraničních zájezdů a jed-

notlivých služeb do Evropy a do Středomoří,
pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena
takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čer-

pání služeb, činí odstupné 2 000,- Kč za osobu u le-
teckých zájezdů v Evropě a Středomoří, 1 500,- Kč
za osobu u ostatních zájezdů a jednotlivých služeb
v Evropě a Středomoří,

b) 45. až 29. den před zahájením zájezdu či čerpání
služeb, činí odstupné 30 % sjednané ceny,

c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání
služeb, činí odstupné 50 % sjednané ceny,

d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-
žeb, činí odstupné 70 % sjednané ceny,

e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-
žeb, činí odstupné 80 % sjednané ceny,

f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání slu-
žeb, činí odstupné 100 % sjednané ceny.

4.3. Výše odstupného u lodních zájezdů (i v Evropě
a Středomoří) a dále u zájezdů a jednotlivých
služeb mimo Evropu a Středomoří, pokud není
ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 60. den před zahájením zájezdu či čer-

pání služeb, činí odstupné 3 000,- Kč na osobu,
b) 59. až 30. den před zahájením zájezdu či čerpání

služeb, činí odstupné 30 % sjednané ceny,
c) 29. až 21. den před zahájením zájezdu či čerpání

služeb, činí odstupné 50 % sjednané ceny, 
d) 20. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání

služeb, činí odstupné 70 % sjednané ceny,
e) 14. až 5. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 80 % sjednané ceny,
f) 4 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 100% sjednané ceny.
5. Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy za-

hrnují země: Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt,
Kypr, Turecko, Sýrie, Libanon, Izrael a Jordánsko. Do
Evropy se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnuje
i Island, Madeira, Azorské a Kanárské ostrovy.

6. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu
cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od
smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu, či čer-
pání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu,
že nesplnil některou z povinností dle čl. V odst. 2 písm.
e) a f), hradí 100 % sjednané ceny.

7. Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena
včetně všech zákazníkem zakoupených fakultativních
služeb. 

8. Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhra-
zené zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že od-
stupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen
rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.

9. V případě odstoupení platí pro výpočet odstupného
den, kdy nastaly účinky odstoupení. 

10. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu nebo
jednotlivých služeb zákazník uhradil formou pou-
kázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (pou-
kazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok ve věci
úhrady odstupného postupují v souladu se stanove-
nými podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek IX – REKLAMACE
1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých

služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s Čedokem, vzniká
zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění re-
klamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhod-
nutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku,
který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách
Čedoku i u třetí osoby, která uzavření smlouvy zpro-
středkovala, nebo na http://www.cedok.cz/smluvni-
podminky/.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady slu-
žeb poskytovaných Čedokem (reklamace) musí být uči-
něno vážně, určitě a srozumitelně. 

3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány
ve smlouvě, (reklamaci) má zákazník právo uplatnit
v kterékoliv provozovně nebo v sídle Čedoku a, bylo-li
uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také
u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení
o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím ob-
sahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník poža-
duje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.

4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zby-
tečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady
dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby
u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověře-
ného zástupce, aby mohla být zjednána náprava.
Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv
formě s uvedením data, předmětu reklamace a poža-
dovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zá-
jezdu nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je
povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol,
resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.
Čedok upozorňuje, že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákaz-
ník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním za-
viněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná,
jestliže Čedok namítne, že zákazník neuplatnil své
právo ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu. 

5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost
k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá
služby bez přítomnosti průvodce Čedoku či jiného
Čedokem pověřeného zástupce a poskytnutá služba
má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné
uplatnění nároků vůči dodavatelům /poskytovatelům
služeb v tuzemsku či v zahraničí.

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. ná-
sledek není závislý na vůli, činnosti a postupu Čedoku
(vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákaz-
níka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti ne-
využije objednané, zaplacené a Čedokem zabezpečené
služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené
ceny ani na slevu z ceny.

Článek X – POJIŠTĚNÍ
1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu Čedoku

není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění
pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvis-
losti s odstoupením od smlouvy.

2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty
a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi
vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od
smlouvy, prostřednictvím Čedoku. Čedok na vyžádání
zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy
zprostředkuje.

Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. Čedok zpracovává osobní údaje svých zákazníků s je-

jich souhlasem:
a) za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu podle článku

III odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivých
služeb podle článku III odst. 2 (dále jen „smlouvy“)
a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplý-
vajících,

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním
systému Čedoku (Club Čedok) a vyhodnocování je-
jich cest s Čedokem pro potřeby realizace věrnost-
ních slev a poskytování nabídek služeb Čedoku
věrným zákazníkům na základě vyhodnocování je-
jich cestování s Čedokem,

c) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo
zprostředkovaných Čedokem.

2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány
osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení,
datum narození, státní příslušnost, bydliště, telefon,
elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím
uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum
jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud
jsou požadovány k zajištění příslušného víza nebo po-
skytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka
k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnan-
cům Čedoku, pověřenému zpracovateli a také předá-
vány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu
poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, kteří jsou
oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované
nebo zprostředkované Čedokem. Poskytnutí uvede-
ných údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí
nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuza-
vření smlouvy.

3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro
elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kon-
taktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu
a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zá-
kazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny
 zaměstnancům Čedoku a pověřenému zpracovateli
a dále v případě elektronického kontaktu pro elektro-
nickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit

jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační spo-
lečnosti. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich
zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním
uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka
do věrnostního systému pro poskytování věrnostních
slev a nabídek služeb Čedoku.

4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je Čedok oprávněn zpra-
covávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zá-
kazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro
elektronickou poštu zákazníka je Čedok dále oprávněn
zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření
 obchodních sdělení dle citovaného zákona
č. 480/2004 Sb. Osobní údaje zákazníka k tomuto
účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům
Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále v případě
elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zá-
kazníka těm, již jsou oprávněni šířit jménem Čedoku
obchodní sdělení Čedoku dle citovaného zákona
č. 480/2004 Sb.

5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch
třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy po-
tvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů
těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpraco-
váním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předá-
váním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu
podle odst. 2, příp. i k vyjádření souhlasu či nesouhlasu
se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů
za účelem a v rozsahu podle odst. 3.

6. Při uzavření Smlouvy o zájezdu dle článku III odst. 1
nebo uzavření Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby
dle článku III. odst. 2 zákazník vyslovuje souhlas či ne-
souhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl. zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Čedok zpra-
covával, shromažďoval a zpřístupňoval osobní údaje
zákazníka, a v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve
prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, také osobní
údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem
a v rozsahu podle odst. 3.

7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpra-
covávat a shromažďovat Čedok nebo jím pověřený
zpracovatel v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb. a to
za účelem a v rozsahu podle odst. 2 po dobu 5 let od
skončení zájezdu či od poskytnutí jednotlivých služeb
a za účelem a v rozsahu podle odst. 3 po dobu členství
zákazníka v Clubu Čedok. Po uplynutí uvedené lhůty
a po skončení členství zákazníka v Clubu Čedok je
Čedok povinen osobní údaje zákazníka zlikvidovat.

8. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v rozsahu
a k účelu podle odst. 4 Čedok nebo jím pověřený zpra-
covatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím zákazník
vyslovil písemný nesouhlas.

9. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu
podle tohoto článku budou zpracovávány Čedokem
i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elek-
tronické i tištěné formě.

10. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je Čedok
povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých
právech, zejména právu na zachování lidské důstoj-
nosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasa-
hováním do jeho soukromého a osobního života.

11. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých
osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou for-
mou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování
a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro
elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo
zdarma nebo na účet Čedoku odmítnout souhlas
s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání
každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v ob-
drženém obchodním sdělení Čedoku dle citace zá-
kona č. 480/2004 Sb.

12. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům,
právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva
dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. 

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by

mohly vzniknout ze Smlouvy o zájezdu podle článku III
odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby
podle článku III odst. 2 těchto VSP nebo v souvislosti
s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato
smlouva. 

2. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, Čedok informuje zákazníka
o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv
uzavřených s Čedokem prostřednictvím subjektu mi-
mosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská
567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa
http://www.coi.cz.

3. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2016. Dnem na-
bytí účinnosti těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze
dne 18. 2. 2016. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti
vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.



WWW.CEDOK.CZ

AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
AŠ: AŠSKÁ cestovní agentura s.r.o., Hlavní 2747, 354 528 825; BENEŠOV: ADVENTURE PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo nám.102, 317 728 443; BEROUN: ČAS, Blanka
KADEŘÁBKOVÁ, Havlíčkova 7, 311 625 762; JK TRAVEL, Jana KODADOVÁ, Husovo nám. 175, 311 600 000; BÍLINA: AJA TOUR, Jaroslava FÁROVÁ, Komenského 27, 417 535 874;
BÍLOVEC: FITNESS CLUB, Iveta KOPEČKOVÁ, Slezské nám. 46, 607 887 666; BLANSKO: AIKO TOUR, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516 418 629; S-TOUR BLANSKO, s.r.o., Rožmitálova
14, 516 417 035; BLATNÁ: KIMM, Iveta ZELENKOVÁ, J.P.Koubka 81, 383 376 344; BOBNICE - Kovansko: e-SOLE, Jana ČEPIČKOVÁ, V Lipách 52, 605 788 247; BOHUMÍN: START,
Eva ROZSYPALOVÁ, Studentská 1225, 604 111 252; BOSKOVICE: SLUNCE+SNÍH, Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí 2238/3, 605 454 249; BRANDÝS nad LABEM: NEON TRAVEL,
Ondřej NĚMEČEK, Boleslavská 31, 733 193 991; PAO, Olga PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267, 326 902 848; BRNO: INVIA.CZ, a.s., Cejl 105/107, 533 111 533; STUDENT AGENCY
k.s., Nám. Svobody 17, 800 600 600; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Veselá 199/5, 800 656 630; BRUMOV - Bylnice: VANADO spol. s r.o., Kloboucká 763, 577 330 125; BRUNTÁL:
LUKEŠOVÁ Monika, nám. Míru 7, 554 712 847; BŘECLAV: JUNIOR, Renata STRUŠKOVÁ, 17. listopadu 1a, 777 339 117; TREND, Jarmila ZAPLETALOVÁ, 17. listopadu 21, 519 370 612;
BŘEZNICE: OLIVER TOUR, Jitka ŠTĚPÁNOVÁ, Dr. Jurenky 202, 723 305 815; BUČOVICE: GRAND TRAVEL, Lenka NAVRÁTILOVÁ, Smetanova 432, 732 586 038; BYSTŘICE pod
HOSTÝNEM: KYŠÁKOVÁ Lenka, Dolní 1567, 573 378 193; ČÁSLAV, EL-TOUR, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J.Žižky z Trocnova 172, 327 314 469; ČELÁKOVICE: KADLECOVÁ Lenka,
Masarykova 780, 608 303 903; ČERVENÝ KOSTELEC: CA SUR, s.r.o., Havlíčkova 654, 724 088 587, 498 100 657; ČESKÁ KAMENICE: ROKOKO, Romana BAŠTOVÁ, Nám. 28. října
115, 412 584 476; ČESKÁ TŘEBOVÁ: ČILE, Lenka ČÍŽOVÁ, Hýblova 286, 777 025 093; ČESKÝ BROD: ČESKOBRODSKÁ CK, s.r.o., nám. Arnošta z Pardubic 46, 321 622 651; ČESKÝ
KRUMLOV: VOJTOVÁ Dagmar, Papírenská 243, 380 712 355; ČESKÝ TĚŠÍN: TONY TOUR, Pavlína WISELKOVÁ, Bezručova 36, 558 711 596; DĚČÍN I: JATOUR, Josef JANŮ, Masarykovo
nám. 190/17, 412 516 313; DOBRUŠKA: AVANTI-TOUR, Renata DVOŘÁKOVÁ, Pulická 21, 603 569 952; DOLNÍ BĚLÁ: HAPPY TIP, Dana LÁZNIČKOVÁ, Dolní Bělá 31, 377 310 007;
DOLNÍ BENEŠOV: TIME, Hedvika THIEMLOVÁ, Opavská 438, 553 651 900; DOMAŽLICE: SUNNY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721 177 828; DVŮR KRÁLOVÉ nad
LABEM: MENCLOVÁ Jana, Palackého 106, 499 629 139; FRANTIŠKOVY LÁZNĚ: FL TOURS, František ŠŮS, Americká 10, 777 590 462; FRENŠTÁT pod RADHOŠTĚM: DALIBOR
TOURS s.r.o., Horní 26, 556 836 534; FRÝDEK - MÍSTEK: SLUNÍČKO, Renata SIKOROVÁ, T.G.Masaryka 2320, 604 805 870; FRÝDLANT nad OSTRAVICÍ: BAČÁKOVÁ, Svatava
BAČÁKOVÁ, Spořitelní 1062, 736 646 505; FRÝDLANT v ČECHÁCH: LOGOS TOUR, Jana KUČINOVÁ, ul. Svatopluka Čecha 28, 482 312 386; FULNEK: SIESTA, Šárka BROUKALOVÁ,
Fučíkova 7, 739 807 465; HAVÍŘOV - Podlesí: LETEM SVĚTEM, Silvie TROJANOVÁ, Dlouhá třída 29, 596 812 615; HAVLÍČKŮV BROD: ADA TOUR, Jana FISCHEROVÁ, Havlíčkovo nám.
56, 569 428 464; M TOUR s.r.o., Dolní 227, 569 424 267; HLINSKO: HOLIDAY TOURS, Lenka ČEPEŠOVÁ, Olšinky 316, 776 023 822; HLUČÍN: CIMEA TRAVEL, Anna TRÖSTROVÁ,
Mírové nám. 5/5, 595 042 240; HODONÍN: EM TOUR, Michaela DITRICHOVÁ, Sv. Čecha 3608, 518 353 882; REDO, Jana RYŠAVÁ, Dolní Valy 1, 518 343 641; HOLICE: APOLLO, Alena
HORÁKOVÁ, nám. T.G.Masaryka 11, 466 923 748; HORŠOVSKÝ TÝN: BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o., Jana Littrowa 209, 379 423 423; HOŘOVICE: OSVĚTA, Milan SKLENÁŘ, Tlustice
186, 311 514 545; HOSTINNÉ: ORCHIDEA, Dagmar KLEPÁČKOVÁ, Nádražní 605, 720 962 602; HRADEC KRÁLOVÉ: CA KAMILA s.r.o., Švehlova 463, 495 580 252; HRANICE na
MORAVĚ: VIA TOUR, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79, 581 601 293; HUMPOLEC: ADORES spol. s r.o., Nerudova 185, 565 533 296; HUSTOPEČE: IDEAL, Lukáš STÁVEK,
Dukelské nám. 1, 603 534 595; CHEB: LEVOROVÁ Alexandra, Alexandra LEVOROVÁ, tř. Svobody 27, 723 974 484; CHLUMEC nad CIDLINOU: CHLUMECKÁ CA, Lenka RAKOUSKÁ,
Klicperovo náměstí 11/I., 495 485 764; CHOCEŇ: MAUNA KEA, Veronika ŠTĚRBOVÁ, Tyršovo náměstí 298, 606 076 097; VS TOURS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465 471 588;
CHODOV: J a G TOURISTIK, Jaroslav JÍLEK, Staroměstská 28, 352 665 159; CHRUDIM: JAKUBÍKOVÁ Ivana, Filištínská 28, 469 638 788; ŠTĚPÁNKA AGENTRUA s.r.o., Břetislavova
61, 469 622 768; IVANČICE: IVACAR 2000, a.s., Krumlovská 30, 546 451 933; JABLONEC nad NISOU: HONZOVÁ-SEDLÁKOVÁ, E. Floriánové 2, 483 320 976, 431 370 180; INDIVINDI
s.r.o., Jiráskova 9, 483 306 627; JAROMĚŘ: M-TOUR, Milan VOBORNÍK, Náměstí ČSA 16, 491 812 400; JESENÍK: ARRIVA MORAVA a.s., Sadová 1376/5, 597 827 476; MONDI - tour,
s.r.o., Palackého 1333/1, 584 409 423; JIČÍN: SPORTCENTRUM, Jan SOCHOR, Valdštejnovo nám. 2, 493 531 977; JÍLOVÉ u DĚČÍNA: MC TRAVEL, Miluše CYRIUSOVÁ, Přemyslova
302/8, 603 147 181; JÍlOVÉ u PRAHY: AGENTURA 97, spol. s.r.o., Chotouň 97, 241 951 214; KDYNĚ: CAMPANATOUR s.r.o., Náměstí 131, 379 731 272; KLADNO: ALKA, Jitka
HANZLOVÁ, Italská 2369, 312 682 349; KLÁŠTEREC nad OHŘÍ: CILINDR, Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 474 376 315, 8; PRIMA TRAVELS s.r.o., U Potoka 527, 777 728 280;
KLATOVY: JAROŠÍK Miloslav, Náměstí Míru 64/I, 376 310 279; KOLÍN: DELFÍN CA, Dáša ČEŘOVSKÁ, Politických vězňů 64, 321 717 676; GLOBUS TOUR CZ spol. s.r.o., Na Hradbách
155, 321 718 718; ROJA TOUR, Jana SYŘÍNKOVÁ, Rubešova 61, 321 623 292; KOPŘIVNICE: CK Agentura FOX, s.r.o., Záhumenní 1152, 556 808 250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ,
Štefánikova 1155/27, 556 808 780; KOSTELEC nad ORLICÍ: TANUS s.r.o., Dukelských hrdinů 900, 776 098 069; KRALOVICE: ANDRIAS TOUR, s.r.o., Nám. Osvobození 35,
724 212 761, 373 317 180; KRALUPY nad VLTAVOU: ABACA, Lenka MALÍKOVÁ, Jungmannova 89, 326 550 480; ELIXA, Marek BÍNA, Jungmannova 75, 315 724 370; KRASLICE:
JARYS, Lenka MICHOROVÁ, Havlíčkova 6, 777 283 713; KRNOV: FALCON SPORT, Zora KABAŠTOVÁ, Hlavní nám. 20, 554 610 028; KROMĚŘÍŽ: MARION TOUR, Vojtěch FORMÁNEK,
Šafaříkova 184, 573 331 776; KUTNÁ HORA: HOLOUBEK Jiří, Sokolská 601, 327 512 763; KYJOV: RÉGIO, REGION s r.o., Palackého 205/6, 518 307 711; LANŠKROUN: TREFA, Miloš
MORÁVEK, Hradební 316, 465 635 473; LÁNY: BOČKOVÁ Marie, Lesní 362, 313 502 150; LETOHRAD: SUPERPOBYTY.CZ, SECURITYNET.CZ, Orlice 168, 734 475 747; LIPNÍK nad
BEČVOU: GTOUR group s.r.o., 28.října 602, 581 771 503; LITOMYŠL: DCK Rekrea Litomyšl s.r.o., Toulovcovo nám. 156, 461 612 291; LITOVEL: BAVI, Viktor KOHOUT, Nám.
Přemysla Otakara 754, 774 224 513; LITVÍNOV: JORDAN, Lenka KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května 2041, 476 732 453; LYSÁ nad LABEM: EVENTOUR, Evžen ŠULC, Masarykova 209,
325 551 595; MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: TOUR CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, Hl. pošta, Poštovní 160, 354 626 520; MĚLNÍK: ASTRA TOUR, Stuff s.r.o., Náměstí Míru 4, 603 142 023;
GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315 623 915; MĚSTO ALBRECHTICE: ILIADISOVÁ Olga, Náměstí ČSA 22, 721 155 129; MILEVSKO: NEAN TOUR, Věra ANDĚLOVÁ,
Riegrova 145, 382 521 089; MOHELNICE, TOURINFO, Vladimíra MACHÁLKOVÁ, Nám. Tyrše a Fügnera 3, 583 430 047; NAPAJEDLA, DUŠKOVÁ Marie, Na Kapli 1622, 577 102 232;
NOVÁ PAKA: PODKRKONOŠSKÁ CA, Dana MALINOVÁ, Masarykovo nám. 20, 493 723 419; NOVÉ MĚSTO nad METUJÍ: CIS - cestovní agentura s.r.o., T. G. Masaryka 69, 491
471 073; NOVÉ STRAŠECÍ: ALLEGRO, Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 313 573 700; NYMBURK: MATOUŠEK Petr, Na Příkopě 61, 325 616 348; NÝŘANY: RODATOUR, Dagmar
SOJKOVÁ, Benešova 745, 377 932 266; OPOČNO: MARIN, Miroslava POČAROVSKÁ, Nádražní 167, 494 647 848; ORLOVÁ - Lutyně: JEŽOVÁ, Věra JEŽOVÁ, Masarykova tř. 1325,
596 516 387; ORLOVÁ - Lutyně: SUN TRAVEL, Pavlína ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 1200, 608 845 727; OSTRAVA: eTRAVEL - Fischer Group, A. Macka 122/1, 596 100 100, 593 915 232;
OSTRAVA: INVIA.CZ, a.s., Českobratrská 3321/46, 800 999 800, 597 705 705; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., 28 .října 2663/150, 800 656 640; OSTRAVA - Poruba: HRUBÁ Alena,
Alšovo nám. 691/4, 596 911 511; OSTRAVA - Přívoz: LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2B, 603 984 297; OSTROV nad OHŘÍ: LEMON TOURS s.r.o., Hlavní tř. 982, 353 615 255;
PELHŘIMOV: KOTRČOVÁ Marie, Růžová 82, 565 323 102; PODBOŘANY: AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415 722 454; PODĚBRADY: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ,
Havlíčkova 53, 325 612 305; PRAHA 1: INVIA.CZ, a.s., U Půjčovny 2, 533 111 702, 226 000 622; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Jindřišská 941/24, 565 656 761, 800 656 660; PRAHA
10: PP TOURIST - A TEMPO s.r.o., CK PP TOURIST - A TEMPO s.r.o., Aubrechtové 3102/16, 777 017 478; PRAHA 10 - Hostivař: GALA-TRAVEL, s.r.o., Švehlova 1391/32, 731 440 371;
PRAHA 11: NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222 365 747; PRAHA 17 - Řepy: BAUMOVÁ Anna, Žalanského 57, 235 300 208-9; PRAHA 3 - Vinohrady: SUPERZAJEZDY.CZ,
Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272 743 981; PRAHA 3 - Žižkov: C. K. AGENTURA ESO s.r.o., Seifertova 95, 222 782 931, 222 360 583; PRAHA 7: ESO travel a.s., Korunovační 22,
233 377 711-15; PRAHA 8: EVA TOUR s.r.o., Sokolovská 180, 284 826 625; LUUL TOUR, Miroslava LUPRICHOVÁ, Klapkova 53, 284 680 642; PRAHA 9 - Letňany: CORNIS, s.r.o.,
Bludovická 400, 266 312 425; PRACHATICE : OCEAN CZ, s.r.o, Zvolenská 30, 388 318 746; PŘELOUČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28.října 146, 466 958 076, : PŘEŠTICE: JANEČEK
Jaroslav, Masarykovo nám. 68, 605 210 279; PŘÍBRAM 1: LUCIE TRAVEL, spol. s r.o., Špitalská 11, 318 630 837; PŘÍBRAM V: AJV Příbram s.r.o., Žežická 599, 318 631 888,
318 692 712; RAKOVNÍK: RASTA, Jana KOUTOVÁ, Trojanova 37, 313 517 384; ROTERA s.r.o., Nádražní 4, 313 513 371; ROKYCANY: BOHEMIA TRANS, Jaroslav PEROUTKA, ul. J.
Knihy 177/I, 371 725 346; ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371 728 777; ROUDNICE nad LABEM: 1. CESTOVNÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova 1033,
602 260 782; H - TOUR, Olga HOLUBOVÁ, Alej 17.listopadu 812, 416 815 590; ROUSÍNOV: GRAND TRAVEL, Lenka NAVRÁTILOVÁ, Sušilovo nám. 48, 603 516 425; ROŽNOV pod
RADHOŠTĚM: ARENDÁŠOVÁ Jana, Jana ARENDÁŠOVÁ, Meziříčská 774, 571 657 080; RUMBURK, BEST BURK, Jaroslav HAVEL, Tř. 9.května 390/5, 412 333 109; RYCHNOV nad
KNĚŽNOU: EUROCENTRUM, Tomáš ZAHÁLKA, Svatohavelská 66, 494 532 949; RYCHNOVSKÁ CA, s.r.o., Komenského 63, 494 535 007; RÝMAŘOV: Cestovní agentura AQUARIUS,
s.r.o., Okružní 31, 731 107 853; ŘÍČANY u PRAHY: BENONI Marie, 17. listopadu 15, 323 604 365; SEDLČANY: FRIEDOVÁ Anna, Nám. T. G. Masaryka 165, 735 889 444; SEMILY:
DIANA GROUP-TOUR, s.r.o., Tyršova 48, 481 622 079; SLAVIČÍN: SUN TOUR s.r.o., Mladotické nábř. 848, 604 257 087; SLAVKOV u BRNA: ANTEA SLAVKOV s.r.o., Palackého
nám. 77, 544 221 558; SOKOLOV: F & K TRAVEL s.r.o., Staré náměstí 37, 352 623 319; M SPORT, Daniela MATYŠKOVÁ, Nám. Budovatelů 1407, 733 537 287; STARÁ BOLESLAV:
BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 240, 326 913 101; STRAKONICE: CIAO..., cestovní kancelář, s.r.o., Zámek 1, 383 323 400; STRAKOTOUR, s.r.o., Palackého náměstí
86, 383 321 964, 965; SUŠICE: TEMPO TOURS SUŠICE - Šumavská cestovní kancelář s.r.o., Nám. Svobody 6, 376 528 989; SVITAVY: KARAVELA TRAVEL CZ s.r.o., Nám. Míru
88, 461 530 503; ŠTERNBERK: AXAL, spol. s r.o., Bezručova 11, 585 013 007; ŠTĚTÍ: ŠTĚTSKÁ cestovní agentura s.r.o., Krátká 64, 416 810 605; ŠUMPERK: Cestovní agentura
ATLAS s.r.o., Slovanská 18, 583 211 009; Cestovní agentura ISTRIA s.r.o., Hlavní třída 18, 583 216 703; TACHOV: ČERNÝ Zdeněk, K. H. Borovského 520, 374 721 624; TOUR
CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, OC Kaskády, Zámecká 2111, 374 725 640; TANVALD: BEZVACESTOVANI.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608 027 703; TEPLICE: ASSIST, Roman
KLIHAVEC, U Nemocnice 3064, 417 532 820; TŘEBÍČ: ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ, Přerovského 154/9, 724 310 752, 568 421 727; LOSTRIS, Petr HÁJEK, Karlovo náměstí
33, 568 840 265; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Na Potoce 468/25, Horka-Domky, 800 656 650, 568 839 612; TÝNEC nad SÁZAVOU: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504,
317 701 888; UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ITS COMPANY, Veronika STŘELCOVÁ, J.Štancla 153, 572 557 797; KŘENOVÁ Jitka, Masarykovo nám.34, 572 550 420; UHERSKÝ BROD: DALIMA,
Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572 637 026; ÚSTÍ nad ORLICÍ: Agentura CAM s.r.o., M. R. Štefánika 234, 465 527 696; VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: CA LAST MINUTE, s.r.o., Mostní
98/8, 571 610 111; VIA TOURS, Vlasta BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 571 612 606; VARNSDORF: TKÁČ Milan, Legií 2268, 412 372 755; VELKÁ BÍTEŠ: REKO, Aleš KOTAČKA, Masarykovo
nám. 5, 566 532 590; VELKÉ BÍLOVICE: DaNiTour s.r.o., Svárov 602, 519 346 620; VELKÉ MEZIŘÍČÍ: NEKO TOUR, Jana NECIDOVÁ, Náměstí 165, 566 524 663; VELKÉ POPOVICE:
UNISMA, Marie ABRAHÁMOVÁ, Masarykova 25, 323 665 236; VELVARY: LONGAUEROVÁ Ivana, Nám. Krále Vladislava 112, 775 959 410; VESELÍ nad MORAVOU: Cestovní
kancelář ZUBATÝ, Svatoplukova 520, 607 855 351; VIMPERK: KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, 388 411 366; VLAŠIM: YVETTA, Yveta KATROVÁ, Riegrova 1828, 317 847 132;
VOTICE: EVENTTOUR, Lenka HRDINOVÁ, Pražská 610, 604 443 736; VRCHLABÍ: VRCHLABSKÁ CK, s.r.o., Krkonošská 203, 499 421 131; VYSOKÉ MÝTO: KONTIKI.CZ, Vladimír
FALTEJSEK, Jiřího z Poděbrad 113/II, 605 408 100; VYŠKOV: COLUMBUS cestovní kancelář, s.r.o., Masarykovo nám. 4, 517 333 255; JUDr. Josef GERYK - „SWISS SERVICE“,
Masarykovo nám. 42, 517 333 300; ZÁBŘEH: PRADĚD, Eva VALNOHOVÁ, Valová 2, 583 455 596; ZNOJMO: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Hakenova 25, 515 227 147; ŽATEC: DÁMSKÝ
KLUB, Miluše DYRŠMÍDOVÁ, Volyňských Čechů 2911, 774 944 656, 415 711 094; PALMERA, Jiří HARAJDA, Obránců míru 1924, 415 710 031-32



PRODEJNÍ MÍSTA CK ČEDOK
CK Čedok Brno
Nádražní 10/654
602 00 Brno-město
� 542 321 267; 542 211 562
cedok-brno@cedok.cz

CK Čedok Brno 
Otevřeno 7 dní v týdnu

Nákupní centrum Olympia
U Dálnice 777
664 42 Modřice
� 543 250 509; 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

CK Čedok České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 39
370 01 České Budějovice
� 387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

CK Čedok Frýdek - Místek
J. V. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
� 558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

CK Čedok Hradec Králové
Gočárova 1288-89
500 02 Hradec Králové
� 495 534 620; 495 534 621
cedok-hradeckralove@cedok.cz

CK Čedok Jihlava
Masarykovo nám. 644/26
586 01 Jihlava
� 567 310 064
cedok-jihlava@cedok.cz

CK Čedok Karlovy Vary
ul. Dr. Bechera 23
360 39 Karlovy Vary
� 353 234 249; 353 227 837
cedok-karlovyvary@cedok.cz

CK Čedok Karviná
Masarykovo nám. 21/11
733 01 Karviná
� 596 311 010; 596 311 009
cedok-karvina@cedok.cz

CK Čedok Liberec
Obchodní centrum Forum
Soukenné náměstí 669/2a
460 01 Liberec
� 485 105 215, 485 105 727
cedok-liberec@cedok.cz

CK Čedok Liberec
Otevřeno 7 dní v týdnu

Obchodní centrum Nisa
České Mládeže 456
460 03 Liberec
� 482 317 670
cedok-liberec-nisa@cedok.cz

CK Čedok Litoměřice
Dlouhá 194/47
412 42 Litoměřice 
� 416 731 318
cedok-litomerice@cedok.cz

CK Čedok Mladá Boleslav
T. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá Boleslav
� 326 326 903
cedok-mladaboleslav@cedok.cz

CK Čedok Most
tř. Budovatelů 3067
434 84 Most
� 476 704 504; 476 704 455
cedok-most@cedok.cz

CK Čedok Olomouc
nám. Národních hrdinů 622/4
779 00 Olomouc
� 585 225 235; 585 228 832
cedok-olomouc@cedok.cz

CK Čedok Olomouc
Otevřeno 7 dní v týdnu

Galerie Šantovka
Polská 1201/1
779 00 Olomouc
� 585 436 540
cedok-olomouc-santovka@cedok.cz

CK Čedok Ostrava
30. dubna 2b
702 00 Ostrava
� 596 121 384; 596 124 087
cedok-ostrava@cedok.cz

CK Čedok Ostrava 
Otevřeno 7 dní v týdnu

Avion Shopping Park Ostrava
Rudná 3114/114
700 30 Ostrava – Jih
� 595 782 648; 595 782 642
cedok-ostrava-avion@cedok.cz

CK Čedok Pardubice
Palackého 1947
530 02 Pardubice
� 466 511 521; 466 513 240
cedok-pardubice@cedok.cz

CK Čedok Písek
Velké nám. 1
397 01 Písek
� 382 213 096; 382 212 001
cedok-pisek@cedok.cz

CK Čedok Plzeň
Prešovská 10, 301 00 Plzeň
� 377 222 609; 377 222 625
cedok-plzen@cedok.cz

CK Čedok Praha
Na Příkopě 857/18
111 35 Praha 1
� 224 197 637, 224 197 699
halazajezdy@cedok.cz
cedok-prikopy@cedok.cz

CK Čedok Praha
Rytířská 403/16
110 00 Praha 1
� 224 222 492, 224 224 237
cedok-rytirska@cedok.cz
       

CK Čedok Praha
Vestibul stanice Metra „A“ Můstek
110 00 Praha 1
� 224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

CK Čedok Praha
Novodvorská 33
142 00 Praha 4 – Kamýk
� 241 004 130
cedok-praha-novodvorska@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

OC Chodov
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
� 272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

Centrum Arkády Pankrác 
Na Pankráci 1727/86
140 00 Praha 4
� 241 411 363
cedok-pankrac@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

Metropole Zličín
Řevnická 121/1 
155 21 Praha 5 – Zličín
� 226 082 237; 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

Centrum Nový Smíchov
Plzeňská 233/8
150 00 Praha 5
� 257 941 551; 257 941 552
cedok-smichov@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

Obchodní centrum Letňany
Veselská 663
199 06 Praha 9 – Letňany
� 221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

CK Čedok Prostějov
Netušilova 3
797 22 Prostějov
� 582 344 813
cedok-prostejov@cedok.cz

CK Čedok Tábor
tř. 9. května 2471
390 02 Tábor
� 381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

CK Čedok Teplice
Otevřeno 7 dní v týdnu

Nákupní centrum Galerie
Nám. Svobody 3316
415 01 Teplice
� 417 534 171, 417 534 172
cedok-teplice@cedok.cz

CK Čedok Ústí nad Labem
Hrnčířská 57/10
400 11 Ústí nad Labem - centrum
� 475 220 382; 475 220 384
cedok-ustinl@cedok.cz

CK Čedok Zlín
Kvítkova 80, 760 43 Zlín
� 577 210 567; 577 210 705
cedok-zlin@cedok.cz

CK Čedok Žďár nad
Sázavou
nám. Republiky 292/32
591 01 Žďár nad Sázavou
� 566 623 648
cedok-zdar@cedok.cz

Čedok Partner
Jitka GOTTLIEBEROVÁ
Nám. T.G.Masaryka 172
470 01 ČESKÁ LÍPA
� 487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz

Čedok Partner
BENFICA s.r.o.
Nám. ČSA 10
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
� 558 711 727
info@benfica.cz

Čedok Partner
GLOBTOUR DOBŘÍŠ
Ing. Eva TRUBAČOVÁ
Pražská 1752
263 01 DOBŘÍŠ
� 318 520 059
ca.dobris@centrum.cz

Čedok Partner

BENE - AOM CZ, s.r.o.
Msgre. B. Staška 66
344 01 DOMAŽLICE
� 379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz

Čedok Partner

TOUR Těšín, s.r.o.
Hlavní třída 71
736 01 HAVÍŘOV
� 596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

Čedok Partner

LaVia - Lada ŠIMKOVÁ
Palackého 3996
430 01 CHOMUTOV
� 792 405 105
cedok@calavia.cz

Čedok Partner

ALFA – Alena Košíčková
Valdštejnovo nám. 99
506 01 JIČÍN
� 493 531 536
alfajicin@iol.cz

Čedok Partner

Irena HADRAVOVÁ
a Pavel REGÁSEK
Panská 136/1
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
� 384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz

Čedok Partner

MK-TOUR
Michaela WEISSOVÁ JELÍNKOVÁ
Kpt.Jaroše 510
432 01 KADAŇ
� 474 342 727
mktour@atlas.cz

Čedok Partner

LC KONTAKT s.r.o
T.G. Masaryka 2725
272 01 KLADNO
� 312 242 382, 312 242 383
lck4@lck.cz

Čedok Partner

LC KONTAKT s.r.o
OC CENTRAL, P. Bezruče 3388
272 01 KLADNO
� 777 000 777
lck2@lck.cz

Čedok Partner

EUROCENTRUM - Tomáš Zahálka
Tyršova 880
517 41 KOSTELEC nad ORLICÍ
� 494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz

Čedok Partner

KUTNOHORSKÁ CA
Hana HANDLÍŘOVÁ
Palackého náměstí 330
284 01 KUTNÁ HORA
� 327 512 331
kca@atlas.cz

Čedok Partner

NONA - Ing. Jana NOVÁKOVÁ
Husovo nám. 139
584 01 LEDEČ nad SÁZAVOU
� 569 731 087
cknona@gmail.com

Čedok Partner

A - Z TRAVEL
Marcela DRAŠNAROVÁ
Palackého 27
547 01 NÁCHOD
� 491 420 196
info@aztravel.cz

Čedok Partner

LM TOUR - Ludmila KELLEROVÁ 
a Miroslav GILLAR
Gen. Hlaďo 22
741 11 NOVÝ JIČÍN
� 736 534 945; 720 101 648
ludmila.kellerova@seznam.cz
mirek.gillar@ktknet.cz

Čedok Partner

ATLAS ZÁJEZDŮ s.r.o.
Horní náměstí 3
746 01 OPAVA
� 553 711 202
prodej@atlas-zajezdu.cz

Čedok Partner

SAPA - Pacific Bridge s.r.o.
Libušská 319/26
142 00 PRAHA 4
� 244 092 377
cedok-praha-sapa@cedok.cz

Čedok Partner

CK SOUČEK s.r.o.
Palackého 20
750 02 PŘEROV
� 581 706 050
provck@soucek.cz

Čedok Partner

VITATUR - Iveta RICHTEROVÁ
Masarykovo nám. 138/13
274 01 SLANÝ
� 608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

Čedok Partner

LADA - PaedDr. Lada EIDNER
Bulharská 54
541 01 TRUTNOV
� 499 818 018
cklada@lada-trutnov.cz

Čedok Partner

BENFICA s.r.o.
Nám. Svobody 527
739 61 TŘINEC
� 558 331 959
info@benfica.cz

Čedok Partner

VS TRAVEL cestovní agentura s.r.o.
Nám. Svobody 1321
755 01 VSETÍN
� 571 437 721
vs.travel@seznam.cz

Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby v katalogu i ceníku jsou vyhrazeny.
DTP: Magnus I s.r. o. • Tisk: DRUKARNIA ORTIS SP. Z O.O.  • Foto: © fotky & foto, Allphoto images, Dr. Eva Loucká, Mirek Frank, iStock, archiv Čedoku • © 2016 Čedok a.s., veškerá práva vyhrazena.

Uvítáme Vaše připomínky k tomuto katalogu.

Internetový on-line prodej 
24 hodin denně na www.cedok.cz.
Telefonické informace a rezervace 24 hodin denně 
na modré lince Čedok 800 112 112


