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vážEnÍ a milÍ ZákaZnÍci,

nadcházející sezóna je pro Čedok mimořádně významnou, oslavíme v ní 100 let od založení nejstarší české cestovní kanceláře
v roce 1920. Rádi bychom, abyste naše kulaté narozeniny oslavili
společně s námi – a jak jinak, než kvalitní dovolenou!

V naší jubilejní sezóně jsme připravili celkem osm tematických
katalogů s celou řadou atraktivních zájezdů, cen, slev a novinek.
Nyní listujete katalogem poznávacích zájezdů do celého světa.
Letošní nabídka poznávání je skutečně široká a patří mezi největší na celém trhu. S Čedokem můžete navštívit rekordních
70 zemí na pěti kontinentech. K našim tipům z této bohaté palety
zájezdů patří, kromě tradičních programů a destinací, celá řada
novinek a atraktivních programů. V Evropě bychom Vám doporučili návštěvu Švýcarska či Portugalska a jeho ostrovů. Z exotických
destinací pak Arménii, Čínu, Vietnam, Indii, Peru, Mexiko, Japonsko, safari v Keni a celou řadu dalších míst. Všechny naše zájezdy
jsou doprovázeny profesionálními česky mluvícími průvodci, doprava je zajištěna s renomovanými leteckými společnostmi a pohodlnými autokary.

maroko (229)

keňa (238)

Nečekejte s výběrem svého zájezdu. Zarezervujte si jej včas,
složte sníženou zálohu ve výši 30 %, získejte atraktivní slevy za
včasný nákup až 15 %, jízdenku na vlak od Českých drah zcela
zdarma a členové Clubu Čedok se mohou těšit na vyšší slevy.
Věříme, že Vás naše nová nabídka poznávacích zájezdů na rok
strana
2020 zaujme, a těšíme se na Vaši návštěvu v některé z našich poboček nebo Vám rádi poradíme na bezplatné lince 800 112 112.
Úvodní stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–9
Aktuální ceny a další informace pak najdete na
www.cedok.cz nebo v naší nové mobilní aplikaci.
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sLEvy a výhODy

V OBdOBí PřEdPrOdEJE

slevy za včasný nákup až 15 %*
Pro členy Clubu Čedok
slevy vyšší o 2 %*
snížená záloha 30 %*

Jízdenka na vlak společnosti
České dráhy ZCELa ZDaRMa*

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev, výhod a dárků uvádíme na str. 3 a 357 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz
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800 112 112

sLEvy až 17 %
S CLUBEM ČEdOK

staňtE sE ČLEny CLubu ČEDOk!
ZískEJtE atRaktivní sLEvy!

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 se slevou za
včasný nákup každý držitel členské karty Clubu Čedok může čerpat věrnostní
slevu, která je 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 a výhody 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.

www.cedok.cz
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DOPLňkOvé sLužby ČEdOKU

Zakoupením samotného zájezdu nabídka našich služeb rozhodně nekončí. Máme pro Vás připravenu celou řadu doplňkových
služeb, které Vám zpříjemní Vaši dovolenou. rádi se postaráme o Vaše pohodlí a zajistíme vše, co patří ke kvalitní dovolené. Již
při rezervaci zájezdu Vám rádi nabídneme výběr prioritních míst v letadle. Chcete si zpříjemnit svůj let? Objednejte si občerstvení
na palubě. Ti náročnější jistě rádi využijí možnost cestovat ve vyšší třídě. Uvažujete, že pojedete na letiště vlastním vozem? Pak
pro Vás máme připraveno parkování u letiště v Praze za zvýhodněnou cenu. Pokud víte, že Vám nebude stačit váhový limit zavazadel, není nic jednoduššího, než si objednat nadváhu. Pokud si chcete zpříjemnit čekání na letišti, zajistíme pro Vás salónek.
Při svých cestách nezapomeňte na kvalitní cestovní pojištění, jehož nákup Vám rádi zprostředkujeme.

 výhODné POJištění

 naDváha ZavaZaDEL

Využijte naši nabídku a sjednejte si cestovní pojištění od ErV
Evropské pojišťovny nebo České pojišťovny, které Vám např.
pokryje 100% storno bez spoluúčasti.

Víte již dopředu, že Vám nebude stačit běžný váhový limit zavazadla? Zajistíme Vám jeho odbavení a přepravu za zvýhodněnou cenu.

 již od 300 kč na osobu a pobyt

 cena u prodejce na vyžádání

– komplexní cestovní pojištění do celého světa
– exkluzivní nabídka se 100% pojištěním storna s 0% spoluúčastí
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Platnost a podmínky pro poskytnutí jednotlivých služeb uvádíme na www.cedok.cz nebo na str. 8, 9 tohoto katalogu.

 výběR PRiORitníCh Míst v LEtaDLE

 CatERing na PaLubě

Pokud rádi sedíte v přední části letadla, preferujete místo
u okna nebo požadujete více místa na nohy na exitových sedačkách u nouzových východů, případně chcete mít jistotu,
že budete sedět společně se svými spolucestujícími, vyberte
si na vybraných letech konkrétní sedadlo v letadle.

Užijte si svůj let na dovolenou a na vybraných letech si objednejte občerstvení přesně dle vlastní chuti.

 cena u prodejce na vyžádání

 cena u prodejce na vyžádání

 LEtištní saLOnky

– studené i teplé pokrmy
– speciální menu
– alkoholické i nealkoholické nápoje

 PaRkOvání na LEtišti

Pokud si chcete zpříjemnit čekání na letišti, zajistíme pro Vás
salónek a tyto služby:
– občerstvení
– WIFI
– denní tisk
– individuální odbavení a bezpečnostní kontrolu

 cena u prodejce na vyžádání

Využijte naši nabídku výhodného parkování letiště v Praze.

– parkování na hlídaném parkovišti GOParking nedaleko letiště s bezplatným transferem 24 hodin na letiště a zpět
nebo přímo na letišti v pěší vzdálenosti od odletových terminálů

 již od 890 kč na 8 dní

Platnost a podmínky pro poskytnutí jednotlivých služeb uvádíme na www.cedok.cz nebo na str. 355 tohoto katalogu.
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ČEDOK V MOBILU

Nová mobilní aplikace Čedok

Hledání dovolené je nyní jednodušší. Desítky destinací a tisíce
hotelů, z nichž máte možnost vybírat. Nová verze aplikace
Čedok nabízí ty nejlepší nabídky.

> 1000 hotelů
ve 23 destinacích

nejširší nabídka
poznávacích zájezdů

Co aplikace umí?

Aktuální nabídky

Online rezervační proces

Vyhledávání nabídek

ﬁrst minute, last minute,
all inclusive, exotická dovolená,
poznávací zájezdy a rodinná dovolená

snadná rezervace a nákup online
během pár minut

pohodlné vyhledávání vaší
dovolené podle požadovaných
kritérií

Platba přes internet

Přístup k informacím

Intuitivní ﬁltry

pohodlná platba jak platební
kartou, tak i přes internetové
bankovnictví

detailní informace o destinacích,
zájezdech, hotelech a dalších
službách

intuitivní ﬁltry Vám umožní
vyhledat zájezd přímo na míru

Stáhněte si mobilní aplikaci
Čedok a rezervujte si
výjimečnou dovolenou
ještě dnes!
Líbí se Vám naše aplikace? Byli bychom rádi,
kdybyste se s námi mohli podělit o Váš názor!

OSLAVTE S NÁMI
100 LET ČEDOKU

SOUTĚŽ
100 LET
S VÁMI

E
KOUZLÍM
MĚVY

POŠLETE NÁM
SVÉ PRÁZDNINOVÉ
PŘÍBĚHY

DĚTSKÉ ÚS

100 LET
S VÁMI
N
ECHÁVÁ

TY NEJLEPŠÍ
ODMĚNÍME
ZÁJEZDEM

STOPY V

ME

PÍSKU

100
L
S VÁ ET
MI

POZ

NÁV
ÁME

SVĚ

T

WWW.100LET-CEDOK.CZ
rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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ní storna
100% pojiště
ných důvodů!
v případě váž

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!
Limity pojistného plnění (v Kč)

Light

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

Complex Plus

Light

Evropa

Územní rozsah
Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

Complex

Complex Plus

Celý svět

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

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

200 000
100 000

200 000
100 000

400 000
200 000

400 000
200 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu
Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel

18 000

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

1)

2 000 000
1 000 000
200 000

18 000

30 000
10 000

1)

2 000 000
1 000 000
200 000

5 000
5 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty
Nevyužitá dovolená

Cena za osobu

2)

30 000
10 000

3)

5 000
5 000

80 000
50 000

4)

50 000
50 000

4)

80 000
50 000

4)

8 000

5)

8 000

5)

16 000

6)

16 000

6)

Celý svět

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.

www.ERVpojistovna.cz

3)

4)

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.

2)

6 000 000
3 000 000
200 000

350 Kč
300 Kč

1)

30 000
50 000

Evropa

do 5 dní

1)

6 000 000
3 000 000
200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

do 24 dní

Complex

100% PojiŠTěNí
STORNA u pojištění
SPECIAL

Přivezte si jen
ty hezké zážitky

Cestovní pojištění České pojišťovny
Limity pojistného plnění (v Kč)

Basic

Standard

Special

Plus

Rozsah 01

Rozsah 03

Rozsah 15

Rozsah 04

Územní rozsah

EVROPA
zahrnuje i Turecko, Egypt, Kypr, Izrael, Maroko

Léčebné výlohy, asistenční služby a repatriace

100 000 000 Kč

100 000 000 Kč

100 000 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

Zubní ošetření
Zásah horské služby

Škoda na osobních věcech

100 000 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

Škoda na zdraví

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

80 000 Kč

Škoda nanční
Stornopoplatky
Přerušení cesty

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

Nevyužitá dovolená

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

490 Kč

630 Kč

890 Kč

Cena za osobu

300 Kč

Cestovní pojištění při zájezdech o délce trvání 4 a méně dnů (pojistné za osobu a den): 30,- Kč.
Limity plnění shodné s typem pojištění Evropa standard (mimo pojištění storna).
Připojištění storna zájezdu (limit plnění 6000,- Kč): 30,- Kč za osobu a zájezd. Lze zakoupit pouze v kombinaci s cestovním pojištěním.
Limity pojistného plnění (v Kč)

Basic

Standard

Special

Plus

Plus Special

Rozsah 02

Rozsah 07

Rozsah 16

Rozsah 08

Rozsah 17
100 000 000 Kč

Územní rozsah
Léčebné výlohy, asistenční služby a repatriace

CeLý SvěT
100 000 000 Kč

100 000 000 Kč

100 000 000 Kč

100 000 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

Trvalé následky úrazu

400 000 Kč

400 000 Kč

400 000 Kč

400 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

200 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

Škoda na zdraví

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

Zubní ošetření
Zásah horské služby

Škoda na osobních věcech

Škoda nanční
Stornopoplatky

50 000 Kč

50 000 Kč

80 000 Kč

80 000 Kč

Přerušení cesty

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

990 Kč

1 460 Kč

1 190 Kč

1 890 Kč

Nevyužitá dovolená

Cena za osobu

490 Kč

Ke službám České pojišťovny patří zajištění aktivní asistence klientům při nemoci nebo úrazu v jakémkoliv místě pobytu, kterou poskytuje v českém jazyce asistenční
služba Europ Assistance s.r.o. nonstop.
Tato inzerce má pouze informativní charakter. Kompletní znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění nebo je možné ho shlédnout na www.cedok.cz.

Island

| NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA JIŽNÍHO ISLANDU S NÁVŠTĚVOU GRÓNSKA | 7 DNÍ

Kulusuk, Grónsko

Vodopády Gulfoss

Atlantick› oce¡n

ISLAND

GRÓNSKO

OlafsvÕk
Kulusuk

Keﬂavík | Kulusuk | Eldhraun | Snafellsness | Djúpalon | Hraunfossar
Tingvellir | Gulfoss | Landamanalaugar | Thorsmork | Krísuvík | Modrá laguna

PROGRaM ZÁ JEZdU
1. den: Odlet večer z Prahy s přestupem do Keﬂavíku, transfer do hotelu v Reykjavíku, nocleh.
2. den: Po snídani možnost nejpopulárnějšího
fakultativního jednodenního leteckého výletu
do Grónska, kde navštívíme nejvýchodněji položenou vesnici této země, Kulusuk. Po příletu
a nezbytných formalitách asi hodinová procházka tundrou od letiště do městečka, kde navštívíme zajímavý místní kostel. Seznámíme se
s životem místních obyvatel a některými jejich
zvyklostmi, a podle možností uvidíme jízdu na
kajaku i zajímavý tradiční tanec. Na zpáteční
cestě možnost fakultativního výletu lodí mezi
ledovými krami. Odlet zpět do Reykjavíku.
Ostatní stráví příjemný den v Reykjavíku - možnost návštěvy termálního bazénu, botanické zahrady či lodního výletu za velrybami. Nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme na jihozápad ostrova k návštěvě majestátního sopečného pole
Eldhraun, poblíž krátera Eldborg. Přes divoký
průsmyk Kerlingaskard dojedeme k návštěvě
střediska poloostrova snafellsness městečka
stykkisholmur. Podle časových možností fakultativní vyjížďka lodí mezi ostrovy, které jsou
významným hnízdištěm vodního ptactva a kde
je při troše štěstí možné spatřit nejen symbol
Islandu papuchalka, ale i orla mořského.
Podél pobřeží poloostrova pokračujeme přes
Helisandur a Olafsvík a kolem ledovce snafellsjoekull, odkud podle Julese Verna započala
cesta do nitra země dojedeme k djúpalonu, romantickému místu na pobřeží, kde lodní posádky zkoušely své síly. Zastavíme se
i v arnastapi, dalším významném hnízdišti vodního ptactva a z jehož rozeklaných pobřežních
skal je při jisté dávce štěstí možné vidět velryby.
Ubytování v okolí Borgarnes.
4. den: Po snídani pokračujeme k návštěvě kráteru Grábrók, výstup na kráter, odkud se otevírají nádherné pohledy na celou oblast. Odtud
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pokračujeme k návštěvě nejvřelejších vývěrů
horkých vod na ostrově v deidaltunguhveru,
zastavíme se i na významném kultovním místě
a středisku historické literatury Reykholt, sídlu
významné osobnosti islandských dějin snori
stúrlussona a dále pokračujeme k romantickým
vodopádům Hraunfossar, kde si řeka našla
novou cestu pod lávovým polem, zpod nějž vytéká nesčetnými drobnými proudy. Přes turistickou základnu Húsafell, krátká zastávka, vjedeme
do divoké krásy údolí Kaldidalur, kde nás cesta
dále povede mezi čtyřmi ledovci. V odpoledních
hodinách se zastavíme v Tingvelliru, nejposvátnějším místě Islandu, kde byl založen první parlament. Po procházce údolím, kde se stýkají
evropská a americká pevninská kra, dále pokračujeme do zóny gejzírů k návštěvě gejzíru strókur, který tryská každých 5-10 minut do výšky
10–20 m a navštívíme další symbol tohoto ostrova, nejkrásnější vodopád Gulfoss. Ubytování
v oblasti Selfoss.
5. den: Po snídani pojedeme vnitrozemskou silnicí kolem vodního díla sigalda a s návštěvou
kráteru ljótipolur ke geotermální oblasti landamanalaugar, kde si uděláme vycházku sopečným polem k sirným vývěrům a na blízkou
vyhlídku a jistě nevynecháme ani příležitost relaxace v horkém potoce. Nocleh v oblasti Selfoss.
6. den: Po snídani odjedeme na výlet do národního parku Thorsmork, kde speciální autobus
brodí až 20 toků. Dále navštívíme zajímavosti
poloostrova Reykjanes, kde po zastávce na vyhlídce na jezero Kleiravatn navštívíme geotermální zóny v Krísuvíku, po procházce mezi
bahenními sopkami/monetami/ a solfatarami
pokračujeme k návštěvě jednoho ze symbolů
tohoto ostrova, Modré laguny. Odtud pokračujeme na letiště, odkud následuje noční přelet
do Prahy.
7. den: Přílet do Prahy.
800 112 112

Hrannfossar
Reykholt
GejzÕr
Borgames
Str”kkur
Pingvellir
Gullfoss
Reykjavik
Keßavik
Modr¡
Skogaßos
Laguna
Snafellsness

Termín
1.7. – 7.7. 2020

od

45 580 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu z Prahy do Keﬂavíku
a zpět v turistické třídě včetně tax a příplatků (s přestupem)
• dopravu dle programu
• 5 noclehů v hotelu ** nebo *** se snídaní
• doprovod průvodce
• zák. pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 8 690 Kč
• příplatek za 4 večeře 5 590 Kč
• jednodenní letecký výlet do Grónska 26 590 Kč
• koupání v termálních lázních Modrá laguna:
dospělá osoba starší 14 let – 1 700 Kč, děti
do 14 let v doprovodu dospělé osoby –
zdarma. Nutné zarezervovat již při zakoupení zájezdu.
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 12 osob.
Cena nezahrnuje vstupy do objektů, přírodních
a kulturních památek.
Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem může být ubytování poskytnuto ve více
objektech.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena, např. s ohledem na počasí v Grónsku.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/KEF1112.html

Island

| ISLANDSKÁ POHLEDNICE | 5/6 DNÍ
seljalandsfoss

Gejzír strókkur

Reykjavik
Keflavik

Tingvellir

Gullfos
Strokkur

Modrá
laguna

ISLAND
Vík

Dyrhólaey

Termíny
PROGRaM a
24.9. – 29.9. 2020

Pláž Reynisfjara

Vodopád Gullfoss

PROGRaM B
23.4. – 27.4. 2020
30.4. – 4.5. 2020

od

Keﬂavík | Hafnir | Grindavík | Seltún | Modrá laguna | Selfoss | Seljalandsfoss
Skógafoss | Reynisfjara | Dyrhólaey | Vík | Kerid | Strokkur | Gullfoss
NP Tingvellir | Reykjavík | Keﬂavík

PROGRaM ZÁ JEZdU:
1. den: Ráno odlet z Prahy do Keﬂavíku. Po příletu výlet na poloostrov Reykjanes – návštěva
muzea v Njardvíku s funkční replikou vikingské
lodi Gokstad (originál z 9. století), která podnikla
v roce 2000 plavbu z Islandu do Ameriky a expozicí věnované vikingům a severské mythologii.
Skalní útesy Rejkjanestá s vyhlídkou na Atlantik
a „Ohňový ostrov" Edey, horké prameny Gunnuhver, rybářské městečko Grindavík a oblast
horkých pramenů Seltún. Proslulé termální
lázně Modrá laguna. Koupání a relaxace zde
patří k nezapomenutelným zážitkům, bez kterých
by návštěva Islandu nebyla úplná. Odjezd na ubytování do oblasti Selfossu (2 noci). Nocleh.
2. den: Snídaně. V celodenním výletu na jižní pobřeží Islandu nebudou chybět vodopády
seljalandsfoss a skógafoss, procházka po tajuplné černé pláži Reynisfjara s kamennými
útesy a úchvatný pohled na Atlantik a ledovce
u nejjižnějšího mysu Islandu – útesů dyrhólaey.
Po zastávce v městečku Vík návrat na nocleh.
Nocleh.
3. den: Snídaně. Výlet po trase „Zlatého islandského trojúhelníku“ povede ke kráteru Kerid, 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 parlament světa. Ubytování v Reykjavíku (2 noci). Nocleh.
PROGRaM a:
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 islandských ság (cena cca 65 €) v jehož programu
bude dominantní návštěva Reykholtu, největších
horkých pramenů Islandu deildartunguhver
(180 litrů vařící vody za vteřinu), kaskád vodopádů
Hraunfossar tryskajících zpod lávového pole, divokého vodopádu Barnafoss a výstup na krater
Grábrók s vyhlídkami na okolní krajinu. Nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka nejzajímavějších míst
Reykjavíku. Odpoledne a večer volný program.
V případě vhodných klimatických podmínek se zájemci budou moci vydat na výlet lodí s pozorováním velryb (cena cca 60 EUR za 3 hodiny
plavby). Transfer na letiště v Keﬂavíku. Po půlnoci
odlet do Prahy.
6. den: přílet ráno do Prahy.

PROGRaM B:
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 islandských ság (cena cca 65 €) v jehož programu
bude dominantní návštěva Reykholtu, největších
horkých pramenů Islandu deildartunguhver
(180 litrů vařící vody za vteřinu), kaskád vodopádů
Hraunfossar tryskajících zpod lávového pole, divokého vodopádu Barnafoss a výstup na krater
Grábrók s vyhlídkami na okolní krajinu. Večer
volný program v Reykjavíku. Transfer na letiště
v Keﬂavíku. Po půlnoci odlet do Prahy.
5. den: Ráno přílet do Prahy.
www.cedok.cz

23 500 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
PROGRaM a
• leteckou přepravu Praha–Keﬂavík–Praha
• dopravu na Islandu dle programu
• 4 noci v hotelu se snídaní ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím
• služby průvodce
• zák. pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
PROGRaM B
• leteckou přepravu Praha–Keﬂavík–Praha
• dopravu na Islandu dle programu
• 3 noci v hotelu se snídaní ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím
• služby průvodce
• zák. pojištění dle zák.č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj (PROGRAM A 6 990 Kč, PROGRAM B - 4 990 Kč)
• celodenní výlet do oblasti Borgarfjördur
(cca 65 €)
• lodní výlet s pozorováním velryb (cca 60 €)
• koupání v termálních lázních Modrá laguna
včetně jednoho nápoje a zapůjčení ručníku:
dospělá osoba starší 14 let – 1 900 Kč, děti
do 14 let v doprovodu dospělé osoby –
zdarma. Termální lázně Modrá Laguna vyžadují u skupin rezervaci předem včetně
počtu osob. Máte-li zájem Modrou Lagunu
navštívit, uhraďte příslušnou částku při zakoupení zájezdu.
• další vstupy
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK FIROtour.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/KEF1007.html
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Island

| GEJZÍRY, LEDOVCE, VODOPÁDY A FJORDY ISLANDU | 5/6 DNÍ

lávové vodopády Hraunfossar

Jökulsárlón

ISLAND
Tingvellir
Reykjavik
Keflavik

Gullfos

Strokkur
Modrá
laguna

Jökulsárlón
Skaftafell

Vík
Dyrhólaey

Termíny
PROGRaM a
24.9. – 29.9. 2020

Modrá laguna

Vodopády seljalandsfoss

Keﬂavík | Seljalandsfoss | Skógafoss | Dyrhólaey | Vík | Kirkjubaejarklaustur
NP Skaftafell | Svartifoss | Jökulsárlón | Kerid | Strokkur | Gullfoss
NP Tingvellir | Reykjavík | Modrá Laguna | Keﬂavík

PROGRaM ZÁ JEZdU:
1. den: Odlet z Prahy do Keﬂavíku. Cesta podél
jižního pobřeží Islandu povede k okouzlujícím vodopádům 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 lávového pole, vzniklého za jedné z největších sopečných 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. Návštěva proslulé ledovcové laguny Jökulsárlón s možností projížďky
speciálním obojživelným vozidlem (v případě
vhodných klimatických podmínek). Návrat na
ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Po přejezdu podél jižního pobřeží a zastávce u kráteru Kerid bude následovat
cesta po „Zlatém islandském trojúhelníku“ do
geotermální oblasti gejzírů s úchvatnou podívanou na famózní gejzír strokkur a k vodopádům
Gullfoss, považovaným za nejkrásnější na ostrově. Dále procházka romantickou krajinou
v nP Tingvellir, kde byl v r. 930 založen první
demokratický parlament světa. Ubytování
v Reykjavíku (2 noci). Nocleh.
PROGRaM a:
4. den: Snídaně. Volno v Reykjavíku s možností
návštěvy termálních lázní, botanické zahrady,
muzeí a dalších zajímavých míst hlavního města
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Islandu. Fakultativně celodenní výlet do oblasti
Borgarfjördur, kraje považovaného za domov
islandských ság (cena cca 65 € 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, divokého vodopádu Barnafoss a výstup
na krater Grábrók s vyhlídkami na okolní krajinu. Nocleh.
5. den: Snídaně. Dopoledne volný program. V případě vhodných klimatických podmínek se zájemci budou moci vydat na výlet lodí
s pozorováním velryb (cena cca 60 EUR za 3 hodiny plavby). Večer cestou na letiště zastávka
v proslulých termálních lázních Modrá laguna.
Koupání a relaxace zde patří k nezapomenutelným zážitkům, bez kterých by návštěva Islandu
nebyla úplná. Po půlnoci odlet do Prahy.
6. den: Ráno přílet do Prahy.

PROGRaM B:
4. den: Snídaně. Dopoledne volný program
s možností návštěvy termálních lázní. V případě
vhodných klimatických podmínek se zájemci
budou moci vydat na výlet lodí s pozorováním
velryb (cena cca 60 EUR za 3 hodiny plavby).
Večer cestou na letiště zastávka v proslulých termálních lázních Modrá laguna. Koupání a relaxace zde patří k nezapomenutelným zážitkům,
bez kterých by návštěva Islandu nebyla úplná.
Po půlnoci odlet do Prahy.
5. den: Ráno přílet do Prahy.
800 112 112

PROGRaM B
23.4. – 27.4. 2020
30.4. – 4.5. 2020

od

24 440 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
PROGRaM a
• leteckou přepravu Praha–Keﬂavík–Praha
• dopravu na Islandu dle programu
• 4 noci v hotelu snídaní ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím
• služby průvodce
• zák. pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
PROGRaM B
• leteckou přepravu Praha–Keﬂavík–Praha
• dopravu na Islandu dle programu
• 3 noci v hotelu se snídaní ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím
• služby průvodce
• zák. pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj (PROGRAM A 6 990 Kč, PROGRAM B - 4 990 Kč)
• celodenní výlet do oblasti Borgarfjördur
(cca 65 €)
• lodní výlet s pozorováním velryb (cca 60 €)
• koupání v termálních lázních Modrá laguna
včetně jednoho nápoje a zapůjčení ručníku:
dospělá osoba starší 14 let – 1 900 Kč, děti
do 14 let v doprovodu dospělé osoby –
zdarma. Termální lázně Modrá Laguna vyžadují u skupin rezervaci předem včetně
počtu osob. Máte-li zájem Modrou Lagunu
navštívit, uhraďte příslušnou částku při zakoupení zájezdu.
• další vstupy
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK FIROtour.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/KEF1006.html

Island

| CESTA ZA PERLAMI ISLANDU | 9 DNÍ

Boží vodopády

Modrá laguna

seljalandsfoss

lávové město

Glaumbaer
Husavík
Godafoss
Akureyri
Barnafoss

PROGRaM ZÁ JEZdU:
1. den: Odlet večer z Prahy do Keﬂavíku. Po
příletu v nočních hodinách transfer do hotelu
v Reykjavíku a ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Přes činnou sopku Hengill povede cesta do nP Tingvellir, kde byl v r. 930 založen první demokratický parlament na světě
a do biskupství skálholt, známého ze slavného
románu Gudmundura Kambana „Panna na Skálholtu“. Po zastávce u okouzlujících vodopádů seljalandsfoss a skógafoss bude následovat
procházka po tajuplné černé pláži a úchvatný pohled na Atlantik z útesů dyrhólaey na nejjižnějším mysu Islandu. Večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet do nejznámější
geotermální oblasti landmannalaugar s barevnými liparitovými horami, horkými prameny
a kouzelnými přírodními scenériemi, měnícími
se doslova na každém kroku. Nebudou chybět
krátké turistické procházky a koupel v horkých
přírodních lázních. Večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Po úchvatné podívané na famózní gejzír strokkur a „zlatý“ vodopád Gullfoss, považovaný za nejkrásnější na ostrově,
povede cesta horskou silnicí mezi ledovci Hofsjökull a langjökull do metropole severního Islandu Akureyri. Zastávka uprostřed neobydlené
vysočiny v Hveravelliru proslulém horkými prameny. Prohlídka nejsevernější botanické zahrady
světa akureyri. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Panoramatická cesta po severním pobřeží s nádhernými výhledy na oceán a zastávka ve starém rybářském městečku Húsavík
s romantickým přístavem a velrybím muzeem. Vjezd
do kaňonu Ásbyrgi a přejezd monumentálním

údolím Jökulsárgljúfur k nejmohutnějšímu 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 jejichž návštěvu se nezapomíná,
stejně jako na pohled 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 Borgarnes
ubytování. Večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Přejezd do Reykjavíku a prohlídka nejzajímavějších míst hlavního města ostrova. V podvečer návštěva proslulých termálních
lázní Modrá laguna. Koupání a relaxace zde
patří k nezapomenutelným zážitkům, bez kterých
by návštěva Islandu nebyla úplná. Transfer na letiště a odlet z Keﬂavíku do Prahy kolem půlnoci.
9. den: Ráno přílet do Prahy.
Poznámka k programu: V případě vhodných
klimatických podmínek bude do programu zařazen lodní výlet s pozorováním velryb a nebude
chybět ani koupání v termálních lázních.
www.cedok.cz
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Strokkur

Reykjavik
Keflavik

Keﬂavík | Reykjavík | NP Tingvellir | Skálholt | Seljalandsfoss | Skógafoss Dyrhólaey
Landmannalaugar | Strokkur | Gullfoss | Hveravellir | Akureyri Húsavík | Ásbyrgi
Jökulsárgljúfur | Dettifoss | Hverarönd | Mývatn Dimmuborgir Víti | Leirhnjúkurd
Godafoss | Glaumbaer | Pingeyrar | Grábrók Deildartunguhver | Hraunfossar
Barnafoss | Reykjavík | Modrá laguna | Keﬂavík

ISLAND

Modrá
laguna

Skógaﬀos

Termín
10.8. – 18.8. 2020

od

62 030 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha–Keﬂavík–Praha
• dopravu na Islandu dle programu
• 6 nocí v hotelech s polopenzí ve 2lůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím
• 1 zkrácený nocleh v hotelu ve 2lůžkovém
pokoji s příslušenstvím se snídaní po příletu
• služby průvodce
• zák. pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj (13 990 Kč)
• lodní výlet s pozorováním velryb (cca 70 €)
• koupání v termálních lázních Modrá laguna
včetně jednoho nápoje a zapůjčení ručníku:
dospělá osoba starší 14 let – 1 900 Kč, děti
do 14 let v doprovodu dospělé osoby –
zdarma. Termální lázně Modrá laguna vyžadují u skupin rezervaci předem včetně
počtu osob. Máte-li zájem Modrou Lagunu
navštívit, uhraďte příslušnou částku při zakoupení zájezdu.
• další vstupy
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK FIROtour.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/KEF1010.html
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Island

| ISLANDSKÁ MOZAIKA S JANEM BURIANEM | 6 DNÍ

Godafoss

Strokkur

Borgarfjordur
Atlantický oceán

Húsavík

Mývatin

Stykkishólmur
Reykjavik

Godafoss

ISLAND
Borgarnes
Tingvellir Gullfos
Strokkur

Keflavik

Vík
Dyrhólaey

Reykjanes | Keﬂavík | Deildartunguhver | Hraunfossar | Barnafoss
Borgarnes | Snaefellsnes | Arnarstapi | Stykkishólmur | Grábrók | Pingeyrar
Glaumbaer | Akureyri | Mývatn | Godafoss | Skútustadir | Dimmuborgir
Kraﬂa | Víti | Reykjavík | NP Tingvellir | Strokkur | Gullfoss | Kerid | Keﬂavík

PROGRAM ZÁ JEZDU
1. den: Odlet z Prahy do Keﬂavíku. Na cestě
z Keﬂavíku do oblasti Borgarfjörduru zastávka
u největších horkých pramenů na Islandu
deildartunguhver (180 litrů vařící vody za vteřinu), kaskád vodopádů Hraunfossar tryskajících z lávového pole a divokého vodopádu
Barnafoss. Nocleh v Borgarnes (2 noci).
Možnost vykoupání v termálních lázních v blízkosti hotelu. Nocleh.
2. den: Snídaně. V celodenním výletu po poloostrově snaefellsnes nebude chybět cesta
kolem slavného ledovce snaefellsjökull, procházka po kouzelné černé pláži a vyprávění
o skřítcích a trollech ukrytých ve zvláštních lávových útvarech a kamenech tohoto podivuhodného místa, ptačí útesy arnarstapi,
městečko stykkishólmur i půvabný dřevěný
kostelík Budir. Nocleh.
3. den: Snídaně. Kráter Grábrók, z jehož vrcholku
je velkolepý výhled na okolní lávová pole, unikátní
kostel v Pingeyrar a skanzen Glaumbaer jsou jen
některá ze zajímavých míst na cestě do „metropole“
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severního Islandu akureyri s nejsevernější botanickou zahradou na světě, moderním kostelem
a zajímavou starou částí města. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet do oblasti jezera Mývatn známé fantastickými vulkanickými
formacemi a geotermální aktivitou. Pohled na
„Boží vodopád“ Godafoss, procházka kolem
pseudokráterů ve skútustadir, lávový labyrint
dimmuborgir a sopečná oblast Kraﬂa s kráterem Víti (Peklo) patří k místům, na jejichž
návštěvu se nezapomíná. Večer přelet do
Reykjavíku. Nocleh.
5. den: Snídaně. Okružní jízda nejzajímavějšími
místy Reykjavíku. Výlet po trase „Zlatého islandského trojúhelníku“ povede do nP Tingvellir, kde
byl v r. 930 založen první demokratický parlament
světa, do geotermální oblasti gejzírů s úchvatnou
podívanou na famózní gejzír strokkur a k vodopádům Gullfoss, považovaným za nejkrásnější na
ostrově. Zastávka v kráteru Kerid. Večer volný
program v Reykjavíku. Transfer na letiště v Keﬂavíku. Po půlnoci odlet do Prahy.
6. den: Ráno přílet do Prahy.
800 112 112

Termín
24.9. – 29.9. 2020

od

37 600 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha - Keﬂavík - Praha
• přelet Akureyri - Reykjavík
• dopravu na Islandu dle programu
• 4 noci v hotelech se snídaní ve 2lůžkových
pokojích s příslušenstvím
• služby průvodce
• zák. pojištění dle zák. zák. č. 159/99 Sb.
Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 6 990 Kč
• vstupy
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK FIRO-tour.
Na vyžádání jsou další zájezdy na Island
s cestovatelem Janem Burianem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/KEF1009.html

DáNSKO | NORSKO | skAndináVie

| NeJKRáSNěJŠí MíSTa NORSKa | 7 DNí

fjord geiranger

Severní moře
Geiranger
Briksdalsbreen
Cesta Trolů
ŠVÉDSKO
Lillehammer
Gjøvik
Oslo

Bergen
Hemsedalfjella
NORSKO

DÁ
NS
KO

Stockholm

Svinesund
Gőteborg
Kodaň
Helsingborg
Baltské moře

Gedser
Rostock

POLSKO

NĚMECKO

Oslo | Lillehammer | Romsdalen | cesta trollů | fjord Geiranger | Jostedalsbreen
Briksdalsbreen | Sognefjord | Borgund | Kodaň

Trasa: MORava*, Praha, Litoměřice, Ústí nad
Labem
* MORAVA – ZdARMA jíZdenkA Čd
dO/Z PRAhy, Více infORMAcí nA sTR. 357.

PROgRAM Zá jeZdu:
1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách,
možnost nástupu z nástupních míst po trase
zájezdu, 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 metropole
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 (není
v ceně) přeplavíme 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 hodinách 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 pokračujeme zemědělskou
krajinu gudbrandsdalen mezi pohořím Romsdalen a četnými vodopády. Čekají nás i závratné
serpentiny pověstné cesty trollů, 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. Nocleh v oblasti Videseteru.
4. den: Po snídani se vydáme ke druhému největšímu norskému ledovci jostedalsbreen, abychom se dotkli jeho výběžku Briksdalsbreen.
Led je tu modrý a s bublinkami, 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 dojedeme
přes Honefoss do Osla, metropole Norského
království malebně rozložené v závěru stejnojmenného fjordu v jižní úrodné části Norska
a navštívíme jedno z nejznámějších míst Osla,
frognerův park se zajímavými sochami mistra
vigelanda, navštívíme holmenkollen, areál známý
ze zimních olympijských her, ze skokanského
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 architektury. 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 rozloučíme
a odjedeme na noční trajekt do Německa.
7. den: Návrat do ČR.

www.cedok.cz

Termíny
20.7. – 26.7. 2020
3.8. – 9.8. 2020

od

15 040 Kč

*

* více na str. 357

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
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob.
Cena nezahrnuje vstupy do muzeí, a jiných
objektů (cca 400 NOK, 50 DKK).
Doporučujeme dokoupení večeří (dvouchodové menu nebo bufetové stoly).
Změna programu dle aktuální situace
vyhrazena.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme,
aby se vybavil platební kartou. Mnoho hotelů
a obchodníků již nepřijímá hotovost.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XNO1102.html
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skAndináVie | NORSKO | ŠvÉDSKO | DáNSKO
|

| BeRGeN, FJORDY a KRáSY NORSKa | 8 DNí
fjord geiranger

Severní
moře

Geiranger
Otta

Jostedalen
Gaupne

Jotunheimen
Gjovik

Bruravik

Aurdal

Bergen
Geilo

Oslo

NORSKO

ŠVÉDSKO

Strömstad

SKO

Göteborg

DÁN

kodaň

Kodaň

Gedser
Baltské moře

Termín
8. 7. – 15. 7. 2020

od

Kodaň | Oslo | Jotunheimen | Geiranger | Dalsnibba | Gullveien
Trollstigveien | Orneveien | Jostedalsbreen | Nigardsbreen | Sognefjord
Geilo | vőringfoss | Hardangervidda | Hardangenfjord | Bergen
Trasa: MORava*, Praha, Slaný, Louny, Teplice,
Ústí nad Labem
* MORAVA – ZdARMA jíZdenkA Čd
dO/Z PRAhy, Více infORMAcí nA sTR. 357.

PROgRAM Zá jeZdu:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR,
možnost nástupu z potvrzených nástupních
míst, přejezd přes Německo, trajekt Rostockgedser.
2. den: v ranních hodinách příjezd do Gedseru.
Odjezd do kodaně, následuje prohlídka města,
přístav Nyhavn, královský palác amalienborg,
soška Malé mořské víly z andersenovy pohádky, při dostatku času možnost plavby vyhlídkovou lodičkou. Odjezd na trajekt 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, parlamentu 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 přejedeme kaňonem podle raftingové řeky sjoa,
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přes Otta starobylé městečko do místa ubytování v okolí Dombasu.
5. den: Snídaně, údolím Romsdallen, pozoruhodnou silniční trasou zvanou gullveien (Zlatá
cesta) která se skládá z Trollstigveien (Cesta
trollů) a Orneveien (Cesty orlů), trajekt eidsdalLinge a dále k fjordu geiranger. Při dobrém
počasí 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 příznivého 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
nazýváno 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 hardangenfjordu, příjezd do
Bergenu, prohlídka města, Bryggen - stará dřevěná část hanzovního města z počátku 18. st.
s malými obchůdky, dílnami řemeslníků a výtvarníků, 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,
transfer na letiště a odlet do Prahy.
800 112 112

24 170 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• leteckou dopravu Bergen – Praha (s přestupem)
• 6 noclehů v hotelech *** se snídaní
• 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 4 900 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob.
Cena nezahrnuje vstupy do muzeí a jiných
objektů (cca 450 NOK).
Doporučujeme dokoupení večeří (dvouchodové menu nebo bufetové stoly).
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme,
aby se vybavil platební kartou. Mnoho hotelů
a obchodníků již nepřijímá hotovost.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XNO1105.html

NORSKO | skAndináVie

| TO NeJLePŠí Z NORSKa – LeTaDLeM | 8 DNí

Voringfossen

sognefjord

Molde
Ålesund

Trondheim

Severní
moře

Dombås
Geiranger

Beitostelen

Lom

Bergen

Lillehammer
Gjøvik

Voss
Brimes

Fagernes
Oslo

NORSKO
ŠVÉDSKO

Termín
15. 7. – 22. 7. 2020

od
Bergen | Hardangerfjord | Sognefjord | Stalheimské vodopády | Dalsnibba
Geiranger | Trollí cesta | andalsnes | Olesund | Molde | Trondheim | Dombas
Lillehammer | Rondane | Gol | Geilo | voringfossen | Bergen

PROgRAM Zá jeZdu:
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Bergenu
v odpoledních hodinách, transfer z letiště, ubytování a nocleh.
2. den: Snídaně, krátká prohlídka Bergenu, pokračujeme do městečka Voss, kterému se říká „Srdce
oblastí fjordů“ i když neleží u moře, ale uprostřed
mezi Hardangerfjordem a mezi Sognefjordem
jejichž 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 minulostí 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 nocleh 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 vysokohorské krajiny s neopakovatelnou ﬂorou, turistickou 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 zakončíme 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, zastávka u vodopádů Voringfossen, trajekt do
Bruraviku, příjezd do Bergenu, individuální volno, ubytování a nocleh.
8. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet do
Prahy.
www.cedok.cz

29 010 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Bergen – Praha
(s přestupem)
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 7 noclehů v hotelech *** se snídaní
• trajekty v Norsku
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 11 990 Kč
• příplatek na 7 večeří 4 890 Kč
cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob. Cena nezahrnuje vstupy
do muzeí a jiných objektů (cca 400 NOK).
Doporučujeme dokoupení večeří (dvouchodové menu nebo bufetové stoly). Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme,
aby se vybavil platební kartou. Mnoho hotelů
a obchodníků již nepřijímá hotovost.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BGO1106.html
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skAndináVie | NORSKO

| LOFOTY – veLKá CeSTa Na SeveR | 10 DNí

© Andrea giubelli, Visitnorway.com
Svolvær
Leknes
Ledovec
Svartisen

Narvik
Bodø

Severní moře
Stiklestad

Atlantická cesta
Ålesund

© Tomasz furmanek/Visitnorway.com

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

PROgRAM Zá jeZdu:
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 zájemce výlet pozemní lanovkou floyen, z jejíž
horní stanice se nabízí krásný výhled na město.
Nocleh nedaleko Bergenu.
2. den: Brzy ráno vyrazíme za poznáváním západního 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 nejnavštěvovanějším na světě. Klikatou „cestou orlů“
přejedeme k Norddalsfjordu, který překonáme
trajektem Linge - eidsdal. Nocleh v Molde.
3. den: Po snídani se vydáme na pozoruhodnou
„Atlanterhavsveien“, Atlantickou cestu, kterou tvoří unikátní sestava několika náspů a mostů, spojujících četné ostrůvky a tyčící se nad
rybářskými domky a drsnými žulovými skalisky.
Krásu unikátní stavby umocňuje drsná severská
příroda s množstvím ptáků; při troše štěstí spatříte i tuleně. 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 krajem
„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 v Mo
i Rana.
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5. den: Hornatou krajinou modelovanou ledovci
přejedeme do pustin polárního kruhu, kde se zastavíme v informačním centru Polarsirkelsenteret;
zájemci si zde mohou zakoupit i certiﬁkát o překročení 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. stupněm
severní šířky a zdejší velkolepá příroda, kdy se
obrovské a dramaticky tvarované horské štíty zrcadlí v průzračných vodách Norského moře, každého 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 nejjižnější 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 se musíme přesunout opět na jih.
Před městem Mo i Rana odbočíme k ledovci
svartisen; dosáhnout jej však lze pouze lodičkou
(170 NOK/os) a tříhodinovou vycházkou. Nocleh
v okolí Mo i Rana.
9. den: Náš návrat do starobylého královského
města Trondheimu si vychutnáme jízdou krajem
nord Trøndelag. Po cestě si můžeme zastavit na
zajímavých místech. Nocleh v Trondheimu nebo
okolí.
10. den: Po snídani prohlídka města a transfer
na letiště. Odlet do Prahy dle letového řádu.

800 112 112

Trondheim

Geiranger

Oslo

Bergen
NORSKO

ŠVÉDSKO

Termín
22. 7. – 31. 7. 2020

od

40 470 Kč

*

* více na str. 357

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

fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 12 790 Kč
• příplatek na polopenzi 7 590 Kč
cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob. Cena nezahrnuje vstupy
do muzeí, a jiných objektů (cca 300 NOK).
Doporučujeme dokoupení večeří (dvouchodové menu nebo bufetové stoly). Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme,
aby se vybavil platební kartou. Mnoho hotelů
a obchodníků již nepřijímá hotovost.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BGO1113.html

NORSKO | skAndináVie

| Z TRONDHeIMU Za vODOPáDY a FJORDY NORSKa | 7 DNí

fjord geiranger

cesta trollů

Severní
moře

Trondheim | Ålesund | Kristiansund | Molde | Geiranger | Lom | Bergen
Sognefjord | Geilo | Oslo

PROgRAM Zá jeZdu:
1. den: v ranních hodinách odlet (s přestupem
v Amsterdamu, při dobrých časových možnostech
individuální prohlídka města) do Trondheimu.
Transfer do hotelu. Možnost krátké orientační prohlídky města nebo individuální volno. Fakultativně
večeře. Nocleh v okolí 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 výzdobou, 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 jednotlivé ostrůvky v délce více
než 8000 metrů. Jsou vybudovány z náspu a pilířů, tyčí se nad rybářskými domky a drsnými
skalisky ostrovů a svou jedinečností 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 zasněžených kopců
a štítů. Zajímavá je radnice se stovkami růží na
terase. Nocleh nás čeká v okolí městečka Ålesund, známém architekturou ve stylu secese
(Jugendstill). Fakultativně večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani v hotelu se vydáme krajem
„Møre og Romsdal“ za poznáním této překrásné
krajiny západního Norska. Nejprve navštívíme
městecko Åndalsnes. Panoramatickou cestou
trollů „Trollstigen“ (nejstrmější horská silnice s 11
serpentinami) pokračujeme na trajekt přes 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 vyhlídku Dalsniba (vstupné není v ceně zájezdu). Údolím „Ottadalen“
podél ledovcové řeky „Otta“ doputujeme až do

městečka Lom, kde je k vidění krásný sloupový
kostelík z roku 1158, který svému účelu slouží
i dnes. Fakultativně večeře. Nocleh v okolí Lomu.
4. den: Snídaně. Další etapa našeho putování
nás zavede do srdce národního parku Jotunheimen, jenž je znám jako domov trollů a skřítků.
Pojedeme po horské silnici sognefjellveien,
která je oblíbena zejména pro své panoramatické
výhledy na okolní zasněžené hory (například
Galdhøpiggen 2469 m) a široké planiny bez vegetace. U břehů Lustrafjordu působí náhlým kontrastem vesničky Skjolden a Luster s množstvím
ovocných stromů. Uvidíme též urnes stavkirke,
srubový kostelík z roku 1150! Přes nejdelší a nejhlubší z Norských fjordů sognefjord se přeplavíme
trajektem Hella – vangsnes. Na závěr dnešního
dne musíme ještě překonat dramatickou krajinu
pohoří vikafjell s nesčetnými vodopády i serpentinami. Nocleh v okolí Bergenu.
5. den: Snídaně. Prohlídka města. Bryggen stará dřevěná část hanzovního města z počátku
18 st. S malými obchůdky, dílnami řemeslníků
a výtvarníků, rybí trh, při dostatku času výjezd
lanovou dráhou na floien, odkud je nádherný
výhled na celé město. Krajem Hordaland se přesuneme až k Hardangerfjordu, přes který vede
nový moderní most Bruravik – Brimnes. Na druhé
straně nás čeká stoupání úzkým kaňonem
Måbødal do vesničky Fossli. Zde zastavíme
u úchvatného vodopádu vøringfoss, jenž se svými
182 m vertikálního spádu vody nabídne nádhernou podívanou. Trasa vede dále přes náhorní
plošinu Hardangervidda do turistického střediska
zimních sportů geilo. Nocleh v okolí.
6. den: Po snídani pojedeme malebným údolím
hallingdalen, přes hønefoss a podél překrásného Tyrifjordu až do hlavního města Oslo.
Prohlídka města, navštívíme muzea vikingských
lodí Fram, Kon-Tiki a Ra II, projdeme se po hlavní
třídě Johansgate ke královskému paláci, parlamentu a radnici, obdivuhodné jsou Vigelandovy
sochy ve Fragnerově parku a výhled na město
ze skokanského můstku Hollmenkollen. Nocleh.
7. den: Snídaně. Individuální volno. v dopoledních hodinách transfer na letiště Gardermoen.
Odlet do Prahy ve večerních hodinách.
www.cedok.cz

Kristiansund
Ålesund

Alesund

Trondheim

Geiranger

Bergen

Geilo

Oslo

NORSKO
ŠVÉDSKO

Termín
31. 7. – 6. 8. 2020

od

27 040 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Trondheim a Oslo
– Praha (s přestupem v amsterdamu)
• dopravu autokarem po trase zájezdu
- průvodce
• 6 noclehů v hotelu *** s bufetovou snídaní
• lokální trajekty v Norsku
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 6 690 Kč
• příplatek za 6 večeří 4 990 Kč
cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 25 osob. Cena nezahrnuje vstupy do muzeí,
a jiných objektů (cca 400 NOK, 30 eUR). Doporučujeme dokoupení večeří (dvouchodové
menu nebo bufetové stoly). Změna programu
dle aktuální situace vyhrazena.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme,
aby se vybavil platební kartou. Mnoho hotelů
a obchodníků již nepřijímá hotovost.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TRD1108.html
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skAndináVie | NORSKO

| BeRGeN, STavaNGeR S vÝSTUPeM Na PReIKeSTOLeN | 5 DNí
stavanger

Preikestolen

Severní
moře

Vossevangen
Bergen
Oslo

Odda
Stavanger

Vodopády Tvindefossen

Bergen

Preikestolen
NORSKO

ŠVÉDSKO

Termín
21. 6. – 25. 6. 2020

od

18 730 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Bergen
a zpět (s přestupem)
• dopravu autokarem dle programu
• 4 noclehy v hotelech *** se snídaní
• trajekty v Norsku
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Bergen | Bruravik | Brimnes | Odda | Stavanger | Lauvvik | Oanes
Preikestolen | Bergen

PROgRAM Zá jeZdu:
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Bergenu v dopoledních hodinách. Transfer do centra, krátká
prohlídka, nábřeží Bryggen, přístav s proslulým
rybím tržištěm. Odjezd na ubytování mimo centrum, nocleh.
2. den: Po snídani se vydáme podél velkolepého hardangerfjordu a novým mostem z Bruraviku do Brimnes. v dalších hodinách nás čeká
jízda ovocným a pěstitelským krajem Ullensvang,
podél Sørfjordu u městečka Odda. Krátká zastávka u mostu Steinaberg, odkud se naskytá
krásný pohled na mohutný vodopád Låtefoss.
Romantická cesta krajem Rogaland k fjordu Boknafjord. Trajekt Årsvågen – Mortavika a podmořský tunel do Randabergu. Nocleh v blízkém
okolí námořní metropole stavanger.
3. den: Dnešní den si užijeme také trochu turistiky. vydáme se k místnímu trajektu Lauvvik
– Oanes, abychom si udělali přibližně 4 hodinový
pěší výstup (pokud počasí dovolí) na proslulou
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vyhlídku Preikestolen neboli Kazatelna, která
se majestátně tyčí 500 metrů nad fjordem Lysefjord. (pevná sportovní obuv podmínkou!).
Národní turistická trasa, silnice č. 13, neboli „Ryfylkeveien“ (Ryfylke road), nás povede zajímavým
krajem plným malebných vesniček, hor, jezer
a fjordů až do pohoří ”Røldalsfjellet”. Nocleh
ve vysokohorském hotelu.
4. den: Snídaně. Ještě než se vydáme na zpáteční
cestu, navštívíme dřevěný srubový kostelík
”Røldal stavkirke”, původem ze 13. století. Dále
pokračujeme přes městečko Odda do Vossu,
kde uděláme krátké zastavení, navštívíme také
nedaleké vodopády Tvindefossen a zamíříme
„cestou tunelů“ do Bergenu, abychom si ještě
užili toto bývalé hanzovní město. Svezeme se lanovkou na horu fløy, odkud je velmi pěkná
vyhlídka na město vklíněné do sedmi kopců.
Nocleh.
5. den: Po snídani individuální volno v Bergenu,
transfer na letiště Flesland a odlet do Prahy.
800 112 112

fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• příplatek na 4 večeře 3 390 Kč
cena nezahrnuje
• vstupy a jízdné lanovkou

cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob. Cena nezahrnuje vstupy
do muzeí a jiných objektů (cca 500 NOK).
Doporučujeme dokoupení večeří (dvouchodové menu nebo bufetové stoly). Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme,
aby se vybavil platební kartou. Mnoho hotelů
a obchodníků již nepřijímá hotovost.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BGO1110.html

FINSKO | ŠvÉDSKO | NORSKO | skAndináVie

| NORDKaPP – veLKá CeSTa Za POLáRNí KRUH | 9 DNí

Typická rybářská vesnička

Honningsvåg
Severní moře

Nordkapp

Tromsø
Trollfjord
Svolvær

Alta

Inari

Henningsvær
Skutvik

Narvik

Kiruna
Rovaniemi
Botnický
záliv

nordkapp

Baltské moře

Termín
14. 6. – 22. 6. 2020
Š É

od
Rovaniemi | Inari | fjord Porsanger | Nordkapp | Honningsvåg | alta
Tromsø | Svolvaer | Henningsvaer |Skutvik | Narvik | Kiruna | Rovaniemi

PROgRAM Zá jeZdu:
1. den: Odlet s přestupem do Rovaniemi. Transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: Po snídani překročíme polární kruh
a navštívíme vesničku santa clause. Naše
cesta poté povede ﬁnským Laponskem, se zastávkami v Sodankyla a v národním parku Urho
Kekonnena, kde podnikneme krátkou vycházku.
výjezd na horu Kaunispaa a nocleh v laponské
osadě Saariselka.
3. den: Dnes přejedeme ﬁnským Laponskem
kolem největšího jezera v oblasti – Inari a překročíme hranici s Norskem, kde se zastavíme
v Karasjoku, centru kočovných Sámů. Dále pokračujeme známou Sobí cestou podél fjordu
Porsanger a projedeme podmořským tunelem
na ostrov Magerøya. návštěva nordkappu
s možností vidět půlnoční slunce (účastníci
získají certiﬁkát). Návštěvníkům je k dispozici
turistické centrum s panoramatickým výhledem,
kinosálem, poštou, obchody i restauracemi. Přejezd do hotelu, ubytování, fakultativně večeře,
nocleh.
4. den: Po snídani návrat na pevninu a přejezd
do Alty, jednoho z největších měst ve Finnmarce,
kde si prohlédneme muzeum skalních kreseb
v altě, zapsaných na seznamu UNeSCO. Přejezd
krásnou vyhlídkovou trasou kolem fjordů alta,
Kvaenangen, Reisa a Lyngen do Tromsø, zvaného
Paříží severu, ubytování, nocleh.
5. den: Dnes přejedeme z Tromsø na souostroví
vesteralen a podmořským tunelem se dosta-

neme na souostroví Lofoten. Překrásnou cestou
kolem pobřeží se přes maják v Laukviku dostaneme do hlavního města souostroví, Svolvaeru.
Před ubytováním prohlídka malebného přístavu
Honningsvaer plného rybářských lodí a krásných
bílých, žlutých a červených domů.
6. den: Po snídani se přeplavíme trajektem ze
svolvaeru do Skutviku a zamíříme opět na sever,
do významného švédského přístavu narvik. Dle
počasí vyjížďka lanovkou na výhled na město
ve fjordu, nebo prohlídka muzea a zajímavých
kostelů. Nocleh v Narviku.
7. den: Po snídani vyjedeme nad Narvik, překročíme státní hranice do Švédska a zastavíme
se v národním parku Abisko, kde si prohlédneme informační centrum a podnikneme krátkou vycházku lesotundrou kolem kaňonu řeky.
Zastavíme na sobí farmě a v unikátním ledovém
hotelu. Ubytování v hornickém městě kiruna.
8. den: Po snídani zamíříme k ﬁnské hranici,
kterou překročíme v osadě Pello (krásný bílý
kostelík). Odtud již zamíříme do Rovaniemi, kde
si prohlédneme moderní expozici arktikum, věnovanou geograﬁi, kultuře a přírodě arktidy.
v případě, že jsme dosud nenavštívili polární
kruh Napapiiri, učiníme tak nyní. Rozloučení
s ﬁnským Laponskem na vrchu Ounasvaara.
Ubytování a nocleh v Rovaniemi.
9. den: Dopoledne čas na poslední nákupy suvenýrů, poté již transfer na letiště a odlet přes
Helsinki do Prahy.
www.cedok.cz

42 580 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou dopravu vč. tax a příplatků
Praha – Rovaniemi a zpět (s přestupem)
• dopravu autokarem
• 8 noclehů v hotelech *** se snídaní
• vstupné a certifikát nordkapp
• trajekt Svolvær - Skutvik
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č.159/99 Sb.
cena nezahrnuje
• vstupy

fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 12 990 Kč
• příplatek za 8 večeří 6 690 Kč
cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 25 osob. Cena nezahrnuje poplatky a vstupy
do muzeí a jiných objektů (cca 200 NOK,
300 SeK, 50 eUR). Doporučujeme dokoupení
večeří (dvouchodové menu nebo bufetové
stoly). Změna programu dle aktuální situace
vyhrazena.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme,
aby se vybavil platební kartou. Mnoho hotelů
a obchodníků již nepřijímá hotovost.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/RVN1107.html
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skAndináVie | ŠvÉDSKO | FINSKO
| ŠvÉDSKO – FINSKO | 9 DNí

helsinki

hrad Olavinlinna

Severní
moře

Nurmes
Mikkeli
FINSKO
Turku

ŠVÉDSKO

Helsinki

Stockholm

SKO

Göteborg

DÁN

Baltské
moře

Zámek Kronborg | Göteborg | Jönkpöping | ostrov Öland | Stockholm
Turku | Tampere | Jyväskylä | Mikkeli | Helsinki
* MORAVA – ZdARMA jíZdenkA Čd
dO/Z PRAhy, Více infORMAcí nA sTR. 357.

PROgRAM Zá jeZdu:
1. den: v dopoledních hodinách odlet do švédského göteborgu – největšího přístavu Švédska.
Prohlídka města. Ubytování. Nocleh.
2. den: Po snídani pokračujeme na sever k našemu prvnímu cíli: jönkpöping. Plavba po jezeře
Vättern. Uvidíme také důmyslné kanály göta
channel – důležitá spojnice mezi Stockholmem
a Göteborgem. Odjezd do oblíbeného letoviska
Švédů - ostrov Öland. Fascinující krajina, větrné
mlýny aj. Ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně, poté 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 dně moře. Transfer do přístavu, noční
přejezd do Turku. Ubytování na lodi.
4. den: Ráno příjezd do Turku - nejstaršího města Finska a bývalého hlavního města. Krátká prohlídka hradu a bývalého slumu – dnes čtvrti
řemeslníků. Dále přejezd do středověkého města
Rauma (unescO) s malebným starým městem
a šikmými dřevěnými domy. Možnost výletu lodí
na některém z 200 jezer, u nichž se nachází město Tampere. Ubytování. Nocleh.
5. den: Po snídani pokračujeme „zemí 1000 jezer“
do Iittaly se sklárnou s tradicí od roku 1881. Dále
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kolem středověkého hradu hämee do asikkala
fantastickou krajinou jezer. Ubytování v Jyväskylä.
Nocleh.
6. den: Snídaně. jyväskylä je rodištěm architekta
alvara aalta. Přejezd do kuopia – města ve východním Finsku se zajímavým Muzeem ortodoxní církve, tržnicí či vyhlídkovou věží Puijo.
Kolem hranic s Karelskou republikou dojezd na
ubytování. Nocleh.
7. den: Snídaně. Podél jezera Pielinen k hoře
koli, jedné z nejoblíbenějších vyhlídek ve Finsku.
Ideální místo pro krátkou procházku. Možnost
návštěvy kláštera Valamo s mnichy z celé evropy. Dále do Mikkeli na břehu jezera saimay,
největší jezerní oblasti evropy. Ubytování. Nocleh.
8. den: Po snídani celodenní výlet do savonlinny
s impozantním vodním hradem Olavinlinna.
Dále přes hřeben Punkaharju s dech beroucím
7 km dlouhým pohořím mezi dvěma jezery. Odjezd na ubytování v okolí Helsinek.
9. den: Po snídani prohlídka historické části města
– senátní náměstí s unikátní neoklasicistní
architekturou – Vládní palác, katedrála, která
patří mezi nejznámější a nejfotografovanější stavby ve Finsku, hlavní budova největší a nejstarší
ﬁnské univerzity, Národní knihovna s nejrozsáhlejší
vědeckou sbírkou v zemi, nejstarší kamenná stavba v Helsinkách - dům Sederholm se sídlem Městského muzea. Odtud k památníku - kovovým
varhanám světoznámého skladatele Sibelia a nejnavštěvovanější turistické atrakci - námořní pevnosti suomenlinna zapsané na seznam
světového dědictví UNeSCO jako jedinečná památka vojenské architektury. Odjezd na letiště,
odlet v odpoledních hodinách do Prahy.
800 112 112

POLSKO

Termín
3. 8. – 12. 8. 2020

od

37 430 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Göteborg a Helsinki – Praha vč. tax a příplatků
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 8 noclehů v hotelech *** se snídaní
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 8 690 Kč
• příplatek na 8 večeří 4 990 Kč
cena nezahrnuje
• vstupy do muzeí a jiných objektů
cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob. Doporučujeme dokoupení večeří (dvouchodové menu nebo
bufetové stoly). Změna programu dle
aktuální situace vyhrazena.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme,
aby se vybavil platební kartou. Mnoho hotelů a obchodníků již nepřijímá hotovost.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/GOT1112.html

|

NORSKO | ŠvÉDSKO | DáNSKO | skAndináVie

| STaROBYLÉ MeTROPOLe SKaNDINávIe | 7 DNí
Oslo

stockholm

stockholm
Geilo

Oslo

Uppsala
Stockholm

NORSKO

stockholm

Malá mořská víla

ŠVÉDSKO

DÁNSKO

Kristianstad
Kodaň
Baltské moře
POLSKO

NĚMECKO

Termín
6. 8. – 12. 8. 2020

od

Oslo | Uppsala | Stockholm | Kristianstad | Kodaň

PROgRAM Zá jeZdu:
1. den: Odlet z Prahy do hlavního města Norska
Oslo. Transfer do hotelu. Nocleh. Fakultativně
večeře.
2. den: Ráno následuje celodenní prohlídka Osla,
kde nebude chybět návštěva olympijského areálu
holmenkollen se skokanským můstkem, odkud
je nádherný výhled na město a nezapomenutelný
Oslo fjord. Návštěva známých muzeí fram a konTiki 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. Fakultativně večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Přejezd drsnou švédskou krajinou přes karlstadt, Västerås a Örebro. Cílem
dnešního dne je starobylé město uppsala, ležící
70 km severně od Stockholmu. Je významným
kulturním dědictvím vikingské epochy - jsou zde
pozůstatky pohanského chrámu a několika pohřebišť ve staré městské části gamla uppsala.
Mezi nejznámější dominanty města patří Uppsalská katedrála (Domkyrkan) a Uppsalský hrad
(Uppsala slot). Uppsala je sídlem arcibiskupa
a luteránské arcidiecéze. Je také univerzitním
městem a důležitým centrem biomedicínského
průmyslu. Fakultativně večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Dokončení prohlídky Uppsaly.
Následně odjezd do švédského hlavního města
stockholmu, kterému se díky poloze na 14 os-

trovech 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. Fakultativně večeře. Nocleh.
5. den: Snídaně. Dokončení prohlídky Stockholmu. ve druhé části dne přesun do kraje skåne,
jenž náležel do roku 1658 Dánsku. Dlouhá staletí
však byl tento kraj provincií, na niž si činilo nárok
vedle Dánska i sousední Švédsko. Dánský král
Christian Iv. rozhodl roku 1612 vybudovat na
severovýchodě silně opevněné město kristianstad, jako obranu proti Švédům. Fakultativně
večeře. Nocleh.
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, architektonicky zajímavá
budova Burzy s věží s tzv. dračí špicí, starobylý
malebný přístav nyhavn s mnoha rázovitými
hospůdkami, pulzující pěší zóna Stroget a především proslulý symbol Kodaně Malá mořská víla.
večer nalodění na trajekt v dánském Gedseru
a přeprava do SRN.
7. den: Příjezd v ranních hodinách do Prahy.
Možnost výstupu v Ústí nad Labem a Lovosicích.
www.cedok.cz

20 780 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha - Oslo
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• trajekty po trase zájezdu
• průvodce
• 5 noclehů v hotelu *** s bufetovou snídaní
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 5 990 Kč
• příplatek na 5 večeří 4 690 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 25 osob. Cena nezahrnuje vstupy do muzeí
a jiných objektů (cca 200 SeK, 300 NOK,
100 DKK). Doporučujeme dokoupení večeří
(dvouchodové menu nebo bufetové stoly).
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme, aby
se vybavil platební kartou. Mnoho hotelů a obchodníků již nepřijímá hotovost.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/OSL1110.html
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PoBaLTÍ | LITVA | LOTYŠSKO | ESTONSKO
| VELKÝ OKRUH POBALTÍM | 10 DNÍ

Petrohrad
Hiiumaa

Tallin

ESTONSKO

Saaremaa
RUSKO
Riga
Palanga
Klaipéda
RUSKO

LOTYŠSKO

LITVA
Vilnius

BĚLORUSKO

Kaunas

POLSKO

Klaipéda | Palanga | Riga | Parnu | Muhu | ostrov Saaremaa | ostrov Hiiumaa
Tallin | Kaunas | Trakai | Vilnius
Trasa: Praha, Jihlava (dálnice), Brno, Prostějov,
Olomouc, Frýdek-Místek, Ostrava

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách
přes další zastávková místa v ČR a dále přes Polsko do Litvy.
2. den: Příjezd do Klaipedy – prohlídka města
proslaveného budovami ze 16.–19. století, typického hrázděným zdivem v oblasti Starého
města, Divadelní náměstí, Stará pošta… Přejezd
trajektem na Kurskou kosu, jedinečný přírodní
div Litvy, místním linkovým autobusem do výletního městečka Nida, procházka po dunách.
Návrat do Klaipedy, přejezd na ubytování, fakultativně večeře, volno.
3. den: Po snídani Palanga – nejpopulárnější
litevské přímořské lázně s řadou zachovalých
lázeňských budov z konce 19. stol., exteriér paláce Tiškevičiů s muzeem jantaru, procházka podél moře. Přejezd do Lotyšska se zastávkou
u Hory křížů, národního symbolu Litvy. Příjezd
do rigy – pěší prohlídka Starého města – náměstí, Švédská brána, Prašná věž, hrad, dóm
a secesní domy v Novém městě, odjezd na ubytování, fakultativně večeře, volno.
4. den: Po snídani odjezd na ostrov Saaremaa,
který byl donedávna pro cizince nepřístupný,
cestou zastávka v lázeňském městě Parnu a na
ostrově muhu, ubytování v oblasti Kuressaare,
fakultativně večeře.
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5. den: Po snídani projížďka ostrovem s návštěvou nejzajímavějších přírodních a historických
atraktivit, přejezd na ostrov Hiiumaa, návštěva
druhého nejstaršího majáku na světě v Kopu,
ubytování, fakultativně večeře, volno.
6. den: Po snídani odjezd do Tallinu, ubytování
v hotelu, prohlídka města – Staré město – Radniční náměstí, radnice, městské hradby…, Horní
město – Hradní náměstí, pravoslavná katedrála
Alexandra Něvského, hrad Toompea, kostel sv.
Mikuláše…, volno, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani celodenní přejezd z Tallinu
do litevského Kaunasu, příjezd ve večerních hodinách, ubytování, fakultativně večeře, volno.
8. den: Po snídani krátká prohlídka Kaunasu –
Staré město, Radniční náměstí s nádhernou barokní radnicí ze 16. století, Ďáblův dům, Muzeum
čertů…, odjezd do národního parku Trakai ležícího na poloostrově obklopeném desítkami jezer,
prohlídka města i ostrovního hradu s historickým
muzeem. Odjezd na ubytování k Vilniusu, fakultativně večeře, nocleh.
9. den: Po snídani prohlídka Vilniusu, města
připomínajícího atmosférou a půvabem Prahu,
pokladnice architektonických památek od gotiky
po klasicismus – Staré město, Gediminasův hrad,
katedrála, náměstí, univerzita, kostely sv. Anny
a sv. Bernarda, Nové město..., volno, v odpoledních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Příjezd do Prahy v poledních hodinách.
800 112 112

Termíny
10.7. – 19.7. 2020
14.8. – 23.8. 2020

od

14 090 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 7 noclehů v hotelech *** ve dvoulůžkových
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
• 7 večeří 3 490 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 690 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XLT1200.html

| RIGA – LETECKÝ VÍKEND | 4 DNY

zámek rundále

jurmala

LOTYŠSKO | PoBaLTÍ
riga

Termíny
18.6. – 21.6. 2020
16.7. – 19.7. 2020
20.8. – 23.8. 2020

riga

od

www.tourism.jurmala.lv

Program zá jezdu:
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 international Airport, transfer z letiště, ubytování, fakultativně možnost večeře.
2. den: Po snídani dopolední pěší prohlídka
města s průvodcem během níž se seznámíte
s historickým středověkým centrem města,
které je na seznamu světového dědictví Unesco
– unikátní Dóm postavený v několika různých
stavebních stylech, rižský hrad, který je význačnou dominantou města a sídlem prezidenta,
jedna z posledních částí opevnění a muzeum –
Prašná věž, historická skupinka domů Tři bratři,
Radniční náměstí s ikonickým domem Černohlavců, kostel sv. Petra nabízející krásný výhled
na střechy starého města, sídlo světoznámé lotyšské Národní opery, majestátní Památník svobody aj. Volno k individuálnímu poznání města,

13 160 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Riga-Praha včetně
tax a příplatků
• 3 noclehy s kontinentální snídaní v hotelu
***, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• transfery z/na letiště
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
možnost seznámení s unikátními příklady secesních staveb, jejichž množstvím a výběrem je
Riga světově pověstná – ulice alberta a elizabetes, nákupům ve vyhlášené čtvrti Bergs Bazaar či na jednom z největších a nejstarších trhů
v Evropě, ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani možnost polodenního fakultativního výletu s průvodcem k zámku rundále,
jednomu z nejvýznamnějších barokně-rokokových 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
kaváren a restaurací nebo pro otužilejší možnost
koupání či odpočinku na pláži. Ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani dle aktuálního letového řádu
volno s možností nákupů. Transfer na letiště
a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

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 průvodcem 1 890 Kč (minimální počet pro realizaci
výletu 10 osob)
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/RIX1209.html
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PoBaLTÍ | BĚLORUSKO

| MINSK – LETECKÝ VÍKEND | 4 DNY

Termíny
7.5. – 10.5. 2020
3.7. – 6.7. 2020
3.9. – 6.9. 2020

od

10 900 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Minsk-Praha včetně
tax a příplatků
• 3 noclehy v hotelu *** s bufetovou snídaní,
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

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do minsku, transfer z letiště 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 základní seznámení s městem a nejdůležitějšími
pamětihodnostmi, města dvou tváří – části po
válce přestavěné ve „stalinistickém duchu“ s širokými bulváry a velkolepými budovami – Vítězné
náměstí s přilehlým parkem Gorkého, náměstí
Nezávislosti, Národní knihovna…Na druhou stranu
zde nalezneme staré části města s barokními kostely – katedrála Panny Marie ze 17. stol..., úzkými
uličkami…nacházející se na Trojickém předměstí.
Pěší prohlídka centra města, odpoledne volno
nebo fakultativní výlet na Stalinovu linii – open
air muzeum – ukázky vojenské techniky, opevnění,
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vybavení... Návrat do hotelu, fakultativně večeře,
volno.
3. den: Po snídani volno nebo celodenní fakultativní výlet k památkám zapsaným na seznam
kulturního 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 rozsáhlým škodám, které utrpěl v době napoleonské, byl zámek v 19. století restaurován
přidáním dobových stavebních elementů a jeho
bezprostřední okolí bylo přestavěno na park.
Nesviž – obytný a kulturní komplex budov rodiny
Radziwillů skládající se ze zámku a kostela, přičemž zámek je postaven jako soubor deseti navzájem propojených budov, které obklopují dvůr
o šesti stranách, návrat do hotelu, fakultativně
večeře.
4. den: Snídaně, volno, v dopoledních hodinách
transfer na letiště a odlet do Prahy.
800 112 112

Fakultativní služby
• 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. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/MSQ1211.html

BĚLORUSKO | LITVA | LOTYŠSKO | ESTONSKO | PoBaLTÍ

| Z MINSKU DO POBALTÍ | 7 DNÍ

rundale

zámek mir

Vilnius

Baltské moře

Nesviž

ESTONSKO

Tallin

Tartu
RUSKO
Cesis
Jurmala

Riga
Rundále

LOTYŠSKO

LITVA
BĚLORUSKO

Vilnius
Trakai
Mir

Minsk | zámek Mir | Nesviž | Vilnius | Trakai | Hora křížů | Rundále | Riga
Jurmala | Cesis | Tartu | Tallin

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do minsku, transfer z letiště, okružní jízda a prohlídka hlavního a největšího města Běloruska – náměstí Nezávislosti
obklopené vládními budovami a úřady, 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 nejdochovalejších příkladů originální běloruské architektury. 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), zahrnujícím 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 připomínajícího atmosférou a půvabem Prahu, pokladnice architektonických památek od gotiky po
klasicismus – Staré město, Gediminasův hrad,
katedrála, 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 nejemotivnějších 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 šlechtické 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 bohatství – 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 nejstarších a nejkrásnějších středověkých měst Lotyšska – Cesisu, prohlídka majestátní zříceniny
hradu. 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 případnou ochutnávkou, odjezd do Tallinu a ubytování v hotelu, odpolední prohlídka malebného
historického jádra města – Dolní město – Radniční náměstí, 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 přestupem v Rize, přílet do Prahy.
www.cedok.cz

POLSKO

Termíny
1.6. – 7.6. 2020
3.8. – 9.8. 2020

od

Minsk

Nesviž

27 250 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Minsk, Tallin (Riga)
– Praha včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem po celé trase zájezdu
• 6 noclehů v hotelech *** ve dvoulůžkových
pokojích s příslušenstvím s 5 bufetovými
snídaněmi
• návštěva muzea piva
• průvodce v průběhu zájezdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby
• vízum do Běloruska 2 790 Kč
• 6 večeří 2 990 Kč
• příplatek za 1lůžkový pokoj 3 490 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/MSQ1202.html
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PoBaLTÍ | FINSKO | ESTONSKO | LOTYŠSKO

| KLENOTY BALTSKÉHO MOŘE: HELSINKI – TALLIN – PARNU – RIGA | 6 DNÍ

Helsinky

Tallin

riga

FINSKO
Helsinki

Talin
ESTONSKO
Pärnu

RUSKO

Riga
LOTYŠSKO
LITVA

Termíny
13.7. – 18.7. 2020
24.8. – 29.8. 2020

Helsinki | Tallin | Parnu | Turaida | Sigulda | Riga

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do hlavního města Finska
– Helsinek, transfer z letiště na ubytování, dle
časových možností okružní jízda městem se zastávkami u nejvýznamnějších pamětihodností,
ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Snídaně, prohlídka historické části města
s průvodcem – Senátní náměstí s unikátní neoklasicistní architekturou – Vládní palác, katedrála,
která patří mezi nejznámější a nejfotografovanější
stavby ve Finsku, hlavní budova největší a nejstarší
ﬁnské univerzity, Národní knihovna s nejrozsáhlejší
vědeckou sbírkou v zemi, nejstarší kamenná stavba v Helsinkách – dům Sederholm se sídlem
Městského muzea. Odtud k památníku – kovovým
varhanám světoznámého skladatele Sibelia a nejnavštěvovanější turistické atrakci – námořní pevnosti Suomenlinna zapsané na seznam světového
dědictví Unesco jako jedinečná památka vojenské
architektury, dle časových možností volno k prohlídce, odjezd do přístavu a odplutí do Tallinu,
ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Snídaně, prohlídka centra Tallinu, bohatého a významného hanzovního města s dochovanými památkami své doby, romantická
zákoutí ve spleti malebných uliček a krásné vyhlídky z hradeb – Staré město – Radniční náměstí, radnice, městské hradby … Horní město
– Hradní náměstí, pravoslavná katedrála Ale-
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xandra Něvského, hrad Toompea, kostel sv. Mikuláše..., odjezd do lázeňského městečka a významného prázdninového letoviska Parnu,
ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Snídaně, volno k individuálnímu programu v přímořském Parnu k odpočinku, relaxaci,
procházce po promenádě či prohlídce pozůstatků
městského opevnění – Červená věž, Tallinnská
brána či funkcionalistických budov. V poledních
hodinách přejezd do největšího pobaltského
města a hlavního města Lotyšska – Rigy, cestou
zastávka u nejvyhledávanějších cílů v Lotyšsku
– hradů Turaida a Sigulda, odjezd do rigy, ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Snídaně, prohlídka historického středověkého centra Rigy – unikátní Dóm, který patří
k největším katedrálám v pobaltských zemích,
hrad se sídlem prezidenta, Prašná věž, skupinka
historických domů Tři bratři, Radniční náměstí
s ikonickým domem Černohlavců, kostel sv.
Petra, secesní stavby v ulici Alberta a Elizabetes
nebo volno k individuálnímu programu – například výletu do nejpopulárnějšího resortu baltského moře Jurmaly, ubytování, fakultativně
večeře.
6. den: Po snídani dle aktuálního letového řádu
volno s možností nákupů, transfer na letiště
a odlet do Prahy.
800 112 112

od

23 490 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Helsinki-Riga-Praha
včetně tax a příplatků
• 5 noclehů v hotelu *** se snídaní, ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• trajekt Helsinki-Tallin
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• případnou přepravu po městě, do Jurmaly atd.
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/HEL1201.html

LITVA | LOTYŠSKO | ESTONSKO | RUSKO | PoBaLTÍ

| POBALTÍ A PETROHRAD | 10 DNÍ

Tallin

Vilnius

Baltské moře

Petrohrad

Tallin
ESTONSKO
RUSKO
Jurmala
Riga

Turaida
LOTYŠSKO

LITVA
Vilnius
RUSKO

BĚLORUSKO

Trakai

POLSKO

Termíny
12.6. – 21.6. 2020
24.7. – 2.8. 2020

Vilnius | Trakai | Kernavé | Riga | zámek Rundále | Jurmala | Turaida | Tallin | Petrohrad
Trasa: Praha, Jihlava (dálnice), Brno, Prostějov,
Olomouc, Frýdek-Místek, Ostrava

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách přes
Polsko.
2. den: Příjezd do Vilniusu, města připomínajícího
atmosférou a půvabem Prahu, pokladnice architektonických památek od gotiky po klasicismus,
okružní jízda a prohlídka města s průvodcem –
Staré město, Gediminasův hrad, katedrála, náměstí, univerzita, kostely sv. Anny a sv. Bernarda,
Nové město, volno… V odpoledních hodinách
odjezd do národního historického parku Trakai
ležícího na poloostrově obklopeném desítkami
jezer, prohlídka jedinečných památek oblasti –
hradu Trakai. Kernavé – výjimečné archeologické
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
staveb v Pobaltí, příjezd do hlavního města Lotyšska – rigy, ubytování, fakultativně večeře,
volno.
4. den: Po snídani okružní jízda a prohlídka největšího 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 architekturu, 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 případnou 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, fakultativně vstupenka na Ruský národní večer.
7. den: Po snídani celodenní prohlídka města
s průvodcem – Ermitáž, Zimní palác…, Petrodvorce – prohlídka areálu jedinečných parků,
paláců, fontán…, volno, nákupy, návrat na ubytování, fakultativně večeře.
8. den: Po snídani odjezd z Petrohradu se zastávkami 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.
www.cedok.cz

od

16 920 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 7 noclehů v hotelech *** ve dvoulůžkových
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
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XLT1203.html
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ruSKo

| JEDINEČNÉ KRÁSY PETROHRADU A OKOLÍ | 4 DNY

2019

Termíny
10.4. – 13.4. 2020
7.5. – 10.5. 2020
4.6. – 7.6. 2020
18.6. – 21.6. 2020
3.7. – 6.7. 2020
30.7. – 2.8. 2020
27.8. – 30.8. 2020

od

18 790 Kč

*

* více na str. 357

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 pevnosti
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů, parků
apod. neuvedené v programu

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

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách
do Petrohradu, cestou z letiště základní seznámení s městem, transfer do hotelu, ubytování,
poté fakultativní 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 počátek 18. století – Velký
palác, fontána se sousoším Samsona, Velká kaskáda... volno, návrat do Petrohradu, volno
nebo fakultativní návštěva ermitáže, ubytování, fakultativně večeře, fakultativně vstu-
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penka 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 komnaty, návrat do Petrohradu, prohlídka města
s návštěvou katedrály sv. Isáka, památníku
Petra I. a Petropavlovské pevnosti, ubytování,
fakultativně večeře a po večeři možnost fakultativní vstupenky na operu či balet.
4. den: Snídaně (dle letového řádu případně
i formou balíčku) , transfer na letiště a odlet do
Prahy.
800 112 112

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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LED1205.html

ruSKo

| PETROHRAD – VÍKENDY | 4/5 DNÍ

Termíny (4denní)
30.4. – 3.5. 2020
21.5. – 24.5. 2020
11.6. – 14.6. 2020
23.7. – 26.7. 2020
20.8. – 23.8. 2020
17.9. – 20.9. 2020

od

Termíny (5denní)
27. 5. – 31. 5. 2020
24. 6. – 28. 6. 2020
15. 7. – 19. 7. 2020
12. 8. – 16. 8. 2020
25. 9. – 29. 9. 2020
28.10. – 1.11. 2020

14 660 Kč

*

* více na str. 357

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 společného programu
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Program zá jezdu:
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 pamětihodnostmi města, odjezd do hotelu, ubytování,
fakultativně večeře, po večeři fakultativně výlet
lodí po Něvě.
2. den: Po snídani volno k individuálním prohlídkám pamětihodností nebo fakultativní výlet
do Petrodvorce, návštěva nádherných zahrad
s fontánami, pozlacenými sochami a Velkým palácem, návrat do Petrohradu volno nebo fakultativně návštěva ermitáže s průvodcem, večer
fakultativně večeře, po večeři možnost fakultativní vstupenky na představení opery/baletu.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu programu nebo fakultativní výlet do Puškina –
Carského Sela – residence Kateřiny I., prohlídka paláce včetně jantarové komnaty, ná-

vrat 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: Snídaně (dle letového řádu případně
i formou balíčku) , transfer na letiště a odlet do
Prahy.
u PěTIdeNNÍCH TermÍNů:
4. den: Po snídani volno k individuálnímu programu ve městě – návštěvy muzeí, galerií, nákupy… ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Snídaně (dle letového řádu případně
i formou balíčku) , transfer na letiště a odlet do
Prahy.
www.cedok.cz

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
• příplatek za jednolůžkový pokoj
2 990 Kč/3 noci, 3 990 Kč/4 noci
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LED1212.html
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ruSKo

| PETROHRAD A NOVGOROD | 6 DNÍ

2019

Termíny
17.6. – 22.6. 2020
15.7. – 20.7. 2020
1.9. – 6.9. 2020

od

24 250 Kč

*

* více na str. 357

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 příslušenstvím 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.

Petrohrad | Petrodvorce | Novgorod | Kronstadt | Puškino | Pavlovsk

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách
do Petrohradu, cestou z letiště základní seznámení s městem, transfer do hotelu, ubytování,
poté fakultativní 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 počátek 18. století – Velký palác, fontána se
sousoším Samsona, Velká kaskáda... volno, návrat do Petrohradu, volno nebo fakultativní
návštěva ermitáže, ubytování, fakultativně večeře, fakultativně 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 základna a přístav
válečných lodí a ponorek, návrat do Petrohradu,
ubytování, fakultativně večeře.
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4. den: Po snídani volno k prohlídkám muzeí,
galerií, 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, fakultativně 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 residence – Pavlovska – prohlídka palácového a parkového komplexu z 18. století, největší krajinný
park Ruska s Velkým palácem, pokladnice uměleckých skvostů, návrat do hotelu, ubytování,
fakultativně večeře.
6. den: Snídaně (dle letového řádu případně
i formou balíčku) , transfer na letiště a odlet do
Prahy.
800 112 112

Cena nezahrnuje
• vstupy do dalších památkových objektů

Fakultativní služby
• 5 večeří 2 490 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LED1206.html

ruSKo

| PETROHRAD A MOSKVA | 6 DNÍ

Termíny
5.5. – 10.5. 2020
9.6. – 14.6. 2020
1.7. – 6.7. 2020
4.8. – 9.8. 2020
8.9. – 13.9. 2020

od

Petrohrad | Puškino | Petrodvorce | Moskva | Sergiev Posad

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách
do Petrohradu, cestou z letiště základní seznámení s městem, transfer do hotelu, ubytování,
poté fakultativní 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 počátek 18. století – Velký palác, fontána se sousoším Samsona, Velká kaskáda...
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 komnaty, návrat do Petrohradu, prohlídka
města s návštěvou katedrály sv. Isáka, památ-

níku Petra I. a Petropavlovské pevnosti, možnost fakultativní vstupenky na baletní či
operní představení. 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, ubytování 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 pravoslavného
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
prohlídkám, nákupům apod., transfer na letiště
a odlet do Prahy, přílet do Prahy ve večerních
hodinách.
www.cedok.cz

28 190 Kč

*

* více na str. 357

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 neuvedené 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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/SVO1207.html
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ruSKo

| MOSKVA – VÍKENDY | 4 DNY

Termíny
30.4. – 3.5. 2020
3.7. – 6.7. 2020
20.8. – 23.8. 2020
25.9. – 28.9. 2020

od

17 850 Kč

*

* více na str. 357

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 snídaní
• místní poplatky, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do moskvy, transfer do
hotelu, ubytování, volno, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani celodenní prohlídka moskvy.
rudé náměstí, Kreml, fakultativně návštěva
zbrojnice s unikátními sbírkami uměleckých
předmětů ruských dějin, gum – obchodní dům,
Starý a Nový arbat, památník Petra I. Velikého, Vrabčí Hory, univerzita, památník Krista spasitele…, moskevské metro – prohlídka
stanic, návrat do hotelu, volno, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani volno k prohlídkám muzeí,
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galerií, k nákupům nebo fakultativně polodenní
výlet do Sergiev Posad, prohlídka unikátního
městečka založeného na počest sv. Sergeje, zakladatele kláštera ze 14. století, který je náboženským střediskem Ruska. Areál soustřeďuje
13 chrámů s hlavní památkou Trojickým chrámem s velkolepou výzdobou interiérů s ostatky
sv. Sergeje, večer fakultativně vstupenka na cirkusové 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.
800 112 112

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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/SVO1208.html
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VELKÁ BRITÁNIE

| LETEcKé VíKEnDy V LonDýně | 4 Dny

London Eye

London Bridge

Foto: VisitBritain
Tower of London

Temže

London Eye

Foto: VisitBritain

Termíny
26. 3. – 29.
10. 4. – 13.
30. 4. – 3.
7. 5. – 10.
14. 5. – 17.
21. 5. – 24.
28. 5. – 31.
4. 6. – 7.
11. 6. – 14.
3. 7. – 6.
9. 7. – 12.

West End

od

3. 2020
4. 2020
5. 2020
5. 2020
5. 2020
5. 2020
5. 2020
6. 2020
6. 2020
7. 2020
7. 2020

16. 7. – 19. 7. 2020
30. 7. – 2. 8. 2020
13. 8. – 16. 8. 2020
20. 8. – 23. 8. 2020
27. 8. – 30. 8. 2020
3. 9. – 6. 9. 2020
10. 9. – 13. 9. 2020
17. 9. – 20. 9. 2020
25. 9. – 28. 9. 2020
8.10. – 11.10. 2020
22.10. – 25.10. 2020

11 560 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků Praha-Londýn-Praha
• 3 noclehy v hotelu *** s anglickou snídaní
• transfery z/na letiště
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• okružní jízdu městem
Foto: VisitBritain

PRogRam zÁ jEzdu:
1. den: odlet z Prahy do Londýna, okružní jízda,
transfer do hotelu, ubytování. Individuální volno
nebo v případě dobrých časových možností návštěva centra Londýna. Individuální návrat do
hotelu, fakultativně večeře, nocleh.
2. den: Snídaně, celodenní pobyt v Londýně
s průvodcem. Metrem dojedeme do blízkosti
Hyde parku, kde se budeme moci seznámit
s nejvýznamnějšími stavbami 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 hodinách
můžeme pokračovat přes zábavní čtvrť Soho
na Covent garden ulicemi proslulými nejrůznějšími kulturními podniky, rázovitými puby i re-
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Foto: VisitBritain

stauracemi pro náročné. Jistě v nás zanechá nezapomenutelný dojem návrat k metru krásně
nasvícenou pěší zónou přes Leicester square
ke slavné Piccadilly. návrat do místa ubytování,
fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Po snídani pěší prohlídka s průvodcem
– katedrála sv. Pavla (druhá největší církevní
stavba na světě), millenium Bridge, Tate gallery
– galerie moderního umění na místě bývalé
elektrárny, globe – kopie alžbětinského divadla,
Southwark Cathedral, London Bridge s vyhlídkou, Tower – původně královská rezidence
a obávané vězení, dnes proslulá klenotnice
a zbrojnice, nejslavnější londýnský most Tower
Bridge, HmS Belfast – poslední křižník Royal
navy, přístavní doky upravené na obchodní a zábavní oblast St. Catherine’s dock; návrat na
hotel, fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani individuální volno k prohlídkám, nákupům, fakultativním vstupům apod.
Transfer na letiště a odlet do Prahy.
800 112 112

Cena nezahrnuje
• částku na přepravu MHD
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby
• 3 večeře 2 390 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• vstupenka do muzea Madame Tussaud’s
1 090 Kč
• vstupenka na London Eye 950 Kč
• vstupenka na vyhlídku z mrakodrapu The
Shard 1 150 Kč
Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu a hotelu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LON1301.html

| LonDýn PRo PoKRočILé | 5 Dní

Big Ben

VELKÁ BRITÁNIE
2019
The Shard

Termíny
2.7. – 6.7. 2020
29.8. – 2.9. 2020

od

15 030 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 4 noclehy v hotelu ***, dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím a anglickou snídaní v Londýně
• letenku Praha-Londýn-Praha včetně tax
a příplatků
• dopravu z/na letiště a na fakultativní výlety
• průvodce po dobu zájezdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

moRaVa – zdaRma jízdENKa Čd
do/z PRaHy, VíCE INFoRmaCí Na STR. 357.

PRogRam zÁ jEzdu:
1. den: odlet z Prahy do Londýna, transfer do
hotelu, ubytování, fakultativně večeře. Při dobrých časových možnostech kombinovaná prohlídka autokarem a pěšky po londýnských
zajímavostech – Trafalgar Square, Whitehall,
Westminsterské opatství, Big Ben, London
Eye, Národní galerie, katedrála sv. Pavla, Tower, Tower Bridge...
2. den: Po snídani prohlídka města s průvodcem
– pulsující čtvrť Covent garden, Soho a Čínská
čtvrť, Britské muzeum, oxford Street, Baker
Street, muzeum voskových ﬁgurín mme Tussaud’s,
Regents park. odpoledne odjezd do Windsoru
– návštěva 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 vyhlídkou
na okolní londýnské památky. návrat do hotelu,
fakultativně večeře, volno.
3. den: Po snídani volno k individuálním prohlídkám londýnských pamětihodností, nákupům
atd. nebo celodenní fakultativní výlet. Salisbury
– město ze 13. století s nádherným historickým
centrem a katedrálou ve stylu rané anglické
gotiky, odjezd do Stonehenge – návštěva nej-

slavnějšího 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... návrat na ubytování do Londýna, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu programu v Londýně, k návštěvám muzeí, nákupům
apod. nebo odjezd na celodenní fakultativní
výlet. oxford – prohlídka nejstaršího univerzitního města v Anglii, odjezd do Stratford-uponavon, 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, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani individuální volno v Londýně
k návštěvám muzeí, galerií, nákupům... Transfer
na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• 4 večeře 3 190 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 490 Kč
• vstupenka na London Eye 950 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) 790 Kč dospělý/490 Kč dítě do
12 let (pouze se zakoupením výletu do
Stonehenge)
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
* Uvedené vstupné platí při minimálním
počtu 15 účastníků.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LON1303.html
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VELKÁ BRITÁNIE

| LonDýn oD A Po ZET | 5/6/7 Dní

Stonehenge

Trasa 1: Zlín, olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava
(dálnice), Humpolec (dálnice), Praha, Beroun
(dálnice), Plzeň
Trasa 2: ostrava, Frýdek-Místek, nový Jičín, olomouc, Svitavy, Pardubice, Hradec Králové, Mladá
Boleslav, Praha, Plzeň
Trasa 3: MoRAVA*, Praha, Beroun, Plzeň
* moRaVa – zdaRma jízdENKa Čd
do/z PRaHy, VíCE INFoRmaCí Na STR. 357.

PRogRam zÁ jEzdu 5 dNí:
1. den: odjezd z Moravy v ranních, z Prahy cca
ve 14 hod., přes německo a Francii, trajektem
do Doveru.
2. den: Příjezd do Londýna, dopoledne pěší prohlídka 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 galerie,
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, fakultativně večeře, nocleh.
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, námořní akademie a královská observatoř
s nultým poledníkem v greenwich, návrat na
ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani dopoledne pěší prohlídka
s průvodcem – katedrála sv. Pavla – druhá
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London Eye

největší církevní stavba na světě, millennium
Bridge, Tate galery – galerie moderního umění
na místě bývalé elektrárny, globe – kopie alžbětinského divadla, Southwark Cathedral, London Bridge s vyhlídkou, Tower – původně
královská rezidence a obávané 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 prohlídkám, večer
odjezd z Londýna.
5. den: Příjezd do Prahy v odpoledních, na Moravu v podvečerních hodinách.

PRogRam zÁ jEzdu 6 dNí:
1. den: odjezd z Moravy v ranních, z Prahy v odpoledních hodinách přes německo a Francii,
trajektem do Doveru.
2. den: Příjezd do Londýna, dopoledne pěší prohlídka 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 galerie,
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, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Volno k individuálním prohlídkám metropole 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 mno800 112 112

ha 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, fakultativně večeře.
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, námořní akademie a královská observatoř
s nultým poledníkem v greenwich, návrat na
ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
5. 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 alžbětinského divadla, Southwark Cathedral, London
Bridge s vyhlídkou, Tower – původně královská
rezidence a obávané 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 prohlídkám, večer odjezd
z Londýna.
6. den: Příjezd do Prahy v odpoledních, na Moravu v podvečerních hodinách.
PRogRam zÁ jEzdu 7 dNí:
1. den: odjezd z Moravy v ranních, z Prahy v odpoledních hodinách přes německo a Francii,
trajektem do Doveru.
2. den: Příjezd do Londýna, dopoledne pěší prohlídka středu města s průvodcem – Trafalgarské
náměstí, vládní čtvrť Whitehall – downing

VELKÁ BRITÁNIE

| LonDýn oD A Po ZET | 5/6/7 Dní

6denní:
2. 6. – 7. 6. 2020
23. 9. – 28. 9. 2020

trasa 1
trasa 2

7denní:
3. 5. – 9. 5. 2020
12. 7. – 18. 7. 2020
9. 8. – 15. 8. 2020
23. 8. – 29. 8. 2020
22. 9. – 28. 9. 2020

od

6 860 Kč

trasa 2
trasa 2
trasa 3
trasa 1
trasa 2
*

* více na str. 357

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
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 galerie,
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, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Volno k individuálním prohlídkám metropole 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, fakultativně večeře.
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, námořní akademie a královská observatoř
s nultým poledníkem v greenwich, návrat na
ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
5. den: Po snídani volno k individuálním
prohlídkám metropole nebo celodenní fakultativní výlet. Bath – nádherné město s impozantním 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 nejslavnějšího pravěkého monumentu, komplex menhirů a kamenných kruhů dokazující znalosti z oblasti aritmetiky a astronomie
pradávných obyvatel 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,
fakultativně večeře, nocleh.
6. 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 alžbětinského divadla, Southwark Cathedral, London
Bridge s vyhlídkou, Tower – původně královská
rezidence a obávané 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 prohlídkám, večer
odjezd z Londýna.
7. den: Příjezd do Prahy v odpoledních, na Moravu v podvečerních hodinách.

Termíny
5denní:
9. 4. – 13. 4. 2020
6. 5. – 10. 5. 2020
2. 7. – 6. 7. 2020
15. 7. – 19. 7. 2020
22. 7. – 26. 7. 2020
5. 8. – 9. 8. 2020
19. 8. – 23. 8. 2020
26. 8. – 30. 8. 2020
24. 9. – 28. 9. 2020
www.cedok.cz

trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 3
trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 1

Fakultativní služby:
• 2 večeře 1 290 Kč, 3 večeře 1 990 Kč, 4 večeře 2 590 Kč
• přípl. 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 950 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) 790 Kč dospělý/490 Kč dítě do
12 let (pouze se zakoupením výletu do Stonehenge)
• celodenní autokarový výlet do oxfordu, Stratfordu a Warwicku 890 Kč (u 6 a 7denních
termínů)
• celodenní autokarový výlet do Bathu, Stonehenge a Salisbury 890 Kč (u 7denních termínů)
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XGB1305.html
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Termíny
9. 4. – 13. 4. 2020
6. 5. – 10. 5. 2020
2. 7. – 6. 7. 2020
22. 7. – 26. 7. 2020
19. 8. – 23. 8. 2020
26. 8. – 30. 8. 2020
24. 9. – 28. 9. 2020

od

Trasa 1: ostrava, Frýdek-Místek, nový Jičín, olomouc, Svitavy, Pardubice, Hradec Králové, Mladá
Boleslav, Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 2: Zlín, olomouc, Prostějov, Brno, Praha,
Jihlava (dálnice), Beroun (dálnice), Plzeň

PRogRam zÁ jEzdu:
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
plachetnice 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 středověké Evropy. Poblíž se nachází
nejznámější most Velké Británie – Tower Bridge.
Prohlídka nejdůležitějších pamětihodností pro
základní orientaci městem s průvodcem, fakultativně vstupenka na London Eye – obřího vyhlídkového kola. Večer odjezd na ubytování na
okraj Londýna, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Po snídani individuální volno k prohlídce
města nebo fakultativně polodenní výlet do čtvrti
Leavesden s největšími studii Harryho Pottera
– Warner Bross Studia, kde se ﬁlmy převážně
natáčely. Během prohlídky uvidíte sál Bradavického hradu, Brumbálovu pracovnu 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 školníka Hagrida
stojí i jeho slavný motocykl, dále se pokračuje
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do Zobí ulice, kde Harry Potter bydlel u svých
mudlovských pěstounů pod schody, kde začal
celý tento příběh. nezapomenutelná je 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. odpoledne odjezd do
Windsoru – nejstaršího královského zámku v Británii nebo fakultativní návštěva Legolandu.
Zábavní park zaměřený na rodiny s dětmi nabízí
přes 50 interaktivních jízd a atrakcí rozdělených
do tématických sekcí (Vikingové, piráti, mořské
příšery, faraoni, princové a princezny …). návrat
na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani individuální volno k prohlídce
města nebo odjezd na celodenní fakultativní
výlet do Thorpe Parku – zábavního parku postaveného v roce 1979 s vysokými a rychlými
kolotoči a dráhami. 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 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. Ve večerních hodinách
odjezd z Londýna zpět do čR.
5. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách,
na Moravu v podvečerních hodinách.
800 112 112

6 570 Kč

trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 2
trasa 1
trasa 1
*

* více na str. 357

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 950 Kč
• výlet + vstupenka do studií Harryho Pottera
dospělý 1 490 Kč
• výlet + vstupenka do studií Harryho Pottera
dítě 5–14,99 let 1 290 Kč
• výlet + vstupenka do Thorpe Parku 1 390 Kč
• vstupenka do Legolandu 1 790 Kč
• 2 večeře 1 290 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XGB1312.html

VELKÁ BRITÁNIE

| LonDýn PLný KoUZEL | 4 Dny

Termíny
10. 4. – 13. 4. 2020
7. 5. – 10. 5. 2020
3. 7. – 6. 7. 2020
23. 7. – 26. 7. 2020
20. 8. – 23. 8. 2020
25. 9. – 28. 9. 2020

od

12 590 Kč

*

* více na str. 357

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.

PRogRam zÁ jEzdu:
1. den: odlet z Prahy do Londýna, okružní
jízda městem pro základní orientaci – Big Ben,
Tower Bridge, pevnost Tower of London, Trafalgar Square, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác a další známé památky, transfer
na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
2. den: Po snídani individuální volno k prohlídce
města nebo fakultativně polodenní výlet do čtvrti
Leavesden, kde se nachází největší studio Harryho Pottera – Warner Bross Studia, kde se
ﬁlmy převážně natáčely. Během prohlídky uvidíte
sál Bradavického hradu, Brumbálovu pracovnu
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 školníka 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. Přejezd do Windsoru

k návštěvě Legolandu (fakultativně). Zábavní
park zaměřený na rodiny s dětmi nabízí přes 50
atraktivních jízd a atrakcí rozdělených do tématických sekcí (Vikingové, piráti, mořské příšery, faraoni, princové a princezny...). návrat na
ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd na celodenní fakultativní
výlet do Thorpe Parku – zábavního parku postaveného v roce 1979 s vysokými a rychlými
kolotoči a dráhami. 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 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.
4. den: Po snídani dle časových možností individuální volno nebo dokončení prohlídky
města s průvodcem. Transfer na letiště a odlet
do Prahy.
www.cedok.cz

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• vstupenka na London Eye 950 Kč
• výlet + vstupenka do studií Harryho Pottera
dospělý 1 490 Kč
• výlet + vstupenka do studií Harryho Pottera
dítě 5–14,99 let 1 290 Kč
• výlet + vstupenka do Thorpe Parku 1 390 Kč
• 3 večeře 1 990 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 490 Kč
• vstupenka do Legolandu (cena u prodejce
– cca 1 600 Kč – dle termínu)
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LON1313.html
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Termíny
libovolné

od

5 990 Kč

*

* více na str. 357

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.

Trasa: v rámci celé čR

PRogRam zÁ jEzdu:
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 prohlídka 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 galerie, Britského muzea, Londýnského oka (obří vyhlídkové
kolo), příp. příležitosti k nákupům na oxford Street. Večer odjezd na ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Windsoru, nejstarší
královský zámek v Británii, dnes víkendové sídlo
královské rodiny, návrat do Londýna – Hyde Park,
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muzeum voskových ﬁgurín madame Tussaud’s,
Baker Street – muzeum Sherlocka Holmese, námořní 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 největší
církevní stavba na světě, millennium Bridge, Tate
galery – galerie moderního umění na místě bývalé
elektrárny, globe – kopie alžbětinského divadla,
Southwark Cathedral, London Bridge s vyhlídkou, Tower – původně královská rezidence a obávané 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 prohlídkám, večer odjezd z Londýna.
5. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách,
na Moravu v podvečerních hodinách.
800 112 112

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• 2 večeře 1 290 Kč
• vstupenka do muzea Madame Tussaud’s
1 090 Kč
• vstupenka na London Eye 950 Kč
• vstupenka na vyhlídku z mrakodrapu The
Shard 1 150 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

VELKÁ BRITÁNIE

| Z LonDýnA Do SRDcE AnGLIE | 6 Dní

SKOTSKO

ANGLIE
York
IRSKO

Liverpool

Severní moře

Lincoln

Warwick
Stratford

Cambridge

Oxford

Bath
Stonehenge

Londýn

Salisbury Windsor

Londýn | Salisbury | Stonehenge | Bath | oxford | Stratford-upon-Avon
Warwick | Liverpool | york | Lincoln | cambridge

moRaVa – zdaRma jízdENKa Čd
do/z PRaHy, VíCE INFoRmaCí Na STR. 357.

PRogRam zÁ jEzdu:
1. den: odlet z Prahy do Londýna, transfer do
hotelu, ubytování, fakultativně večeře. Při dobrých časových možnostech kombinovaná prohlídka autokarem a pěšky po londýnských
zajímavostech – 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 katedrálou 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
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, dojezd na ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Liverpoolu – pulsující 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 dlážděné uličky, radnice a další
budovy, z nichž nejpozoruhodnější je katedrála
– největší gotický kostel na sever od Alp s nejobsáhlejší sbírkou středověkých maleb na skle,
volno, dojezd na ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Lincolnu, města
na divokém skalním útesu nad řekou Witham
proslulého mj. hradem, impozantní katedrálou
s třemi mohutnými věžemi a skvostným andělským chórem a s řadou dochovaných středověkých 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 univerzitního 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 individuálním návštěvám muzeí, galerií, nákupům...
Transfer na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Termíny
6.7. – 11.7. 2020
29.8. – 3.9. 2020

od

16 440 Kč

*

* více na str. 357

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) 790 Kč dospělý/490 Kč dítě do
12 let
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
* Uvedené vstupné platí při minimálním počtu 15 účastníků.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LON1308.html
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VELKÁ BRITÁNIE

| RoMAnTIcKýM PoBŘEŽíM
ZA nEJKRÁSněJŠíMI HRADy JIŽní AnGLIE | 6 Dní

2019

Beaulieu

Londýn | Leeds castle | canterbury | Dover | Bodiam castle | Brighton | Arundel castle | Portsmouth | Beaulieu
Winchester | Hampton court
moRaVa – zdaRma jízdENKa Čd
do/z PRaHy, VíCE INFoRmaCí Na STR. 357.

PRogRam zÁ jEzdu:
1. den: odlet z Prahy do Londýna. Transfer do
hotelu, ubytování. Při dobrých časových možnostech v odpoledních hodinách možnost procházky k Buckinghamskému paláci, dále lze
navštívit Westminster Abbey, Parlament, Big
Ben, Trafalgar Square nebo katedrálu St. Paul.
Fakultativně večeře, nocleh.
2.den: Po snídani odjezd do hrabství Kent –
Leeds Castle, který je považován za nejkrás-
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nější v Anglii a od svého vzniku ve 12. stol. je nepřetržitě obydlen. Protipólem starobylého
hradu je romantická zahrada s vodním příkopem a proslulým bludištěm. odjezd do Canterbury – kultovní centrum Anglie s nádhernou
katedrálou a dochovalým 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.
800 112 112

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 lesknoucím se vodním příkopem. okolo
něj se rozprostírá krásný park. odjezd do Brightonu – první anglické 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 středověký hrad z 11. století ukrytý za
zdmi s cimbuřím, který je už více jak 800 let

| RoMAnTIcKýM PoBŘEŽíM
ZA nEJKRÁSněJŠíMI HRADy JIŽní AnGLIE | 6 Dní

VELKÁ BRITÁNIE

ANGLIE

Severní moře

Londýn
Hampton
Winchester
Court

Leeds Castle
Canterbury
Dover

Beaulieu

Brighton
Bodiam Castle
Portsmouth

Termín
25.7. – 30.7. 2020

od

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
tvaru námořní plachty, stará loděnice s mj. kotvící anglickou vlajkovou lodí Victory, vyzdviženým vrakem Mary Rose – válečná loď z počátku
16. stol.,možnost návštěvy Royal naval Museum
či válečný památník D-Day Museum. Přejezd do
Beaulieu – panství Lorda Montagu. nachází se
zde jedna z největších světových sbírek automobilů a motocyklů s několika sty exponáty mapující
automobilovou historii Velké Británie, jeden z pavilonů je věnovaný Jamesu Bondovi, další pak natáčení slavné show Top Gear. Součástí areálu je
viktoriánský venkovský dům rodiny Montagu,
krásné zahrady a Beaulieu Abbey – zbytky cisterciáckého 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 kulatým stolem krále Artuše. Winchesterská katedrála – jedna z nejdelších
katedrál v Evropě a poslední odpočinek místních biskupů, panovníků i významných osobností. Přejezd do Hampton Court – královský
venkovský palác s nádhernou barokní zahradou. V případě časových možností Windsor –
letní sídlo královské rodiny, 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 hodinách transfer na letiště a odlet
do čR.
www.cedok.cz

16 910 Kč

*

* více na str. 357

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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LON1324.html
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VELKÁ BRITÁNIE

| To nEJLEPŠí Z WALESU A ZÁPADní AnGLIE | 8 Dní
Cardiff

St. david’s

ANGLIE

Bruggy | cardiﬀ | caerphilly | Pembrokershire | Tenby | St. David’s | Dolgellau
Portmeirion | Snowdonia national Park | Snowdon | caernarfon | conwy
Beaumaris | chester | Liverpool | Manchester | old Traﬀord
Ironbridge Gorge | Birmingham | Londýn
Trasa: MoRAVA*, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Plzeň

moRaVa – zdaRma jízdENKa Čd
do/z PRaHy, VíCE INFoRmaCí Na STR. 357.

PRogRam zÁ jEzdu:
1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách přes
německo, podvečerní prohlídka Brugg, odjezd
do oblasti calais, ubytování, fakultativně večeře,
nocleh.
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,
nocleh.
3. den: Po snídani Caerphilly – jezerem obklopený
druhý nejrozsáhlejší hrad na 12 hektarech ze 13.
století proslulý mj. jednou ze svých „šikmých
věží“, přejezd zajímavou krajinou na západ do
oblasti Pembrokershire, přímořského národního
parku s ohromujícími pobřežními scenériemi,
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, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do Portmeirion –
zajímavá 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 – výjezd místní železnicí rozmanitou krajinou se zbrázděnými pohořími
a vřesovišti k vrcholu nejvyšší hory, návrat a odjezd ke zhlédnutí dalších nejslavnějších velšských
hradů Caernarfon – symbol poroby severního
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Walesu, Beaumaris – poslední a nejhonosnější
hrad Eduarda I., impozantní hrad Conwy se zachovalými městskými hradbami s věžemi a branami, odjezd na ubytování, fakultativně večeře,
nocleh.
5. den: Po snídani – Chester – město postavené
na základech římského vojenského tábora z r. 79,
proslavené hlavními třídami lemovanými hrázděnými domy. Spolu s katedrálou, městskými
hradbami s hodinovou věží a římským amﬁteátrem tak vytváří iluzi dokonale zachovalého středověkého města. odjezd do Liverpoolu –
prohlídka města – původně rybářská vesnice
dnes pulzující metropole s velkým přístavem
a město Beatles – neogotická anglikánská katedrála, historické centrum, řada muzeí a galerií,
včetně muzea Beatles, volno, odjezd na ubytování,
fakultativně večeře, nocleh.
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 fotbalový stadion Manchenster United – old Traﬀord
pro 76 000 diváků, cestou do Birminghamu zastávka v Ironbridge gorge – nejvýznamnější středisko průmyslové revoluce s řadou technických
památek – Iron Bridge – první ze železa odlévaný
most na světě (1779), zastávka v Birminghamu
– náměstí Victoria Square, Kaplického budova
obchodního domu Selfridges… Dojezd na ubytování do oblasti Londýna, fakultativně večeře,
nocleh.
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 večerních hodinách odjezd z Londýna.
8. den: V odpoledních hodinách příjezd do čR.
800 112 112

Manchester
Severní moře
Liverpool
Chester
Ironbridge
Caernarfon
Portmeirion Gorge
Snowdonia
Birmingham
Harlech
National Park
St. David’s
Caerphilly
Londýn
Bruggy
Tenby
Cardiﬀ
Pembrokershire
Calais

Termíny
20. 6. – 27. 6. 2020
30. 7. – 2. 8. 2020

od

13 510 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, včetně trajektů
• 6 noclehů v hotelech **/*** s anglickými
snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• služby průvodce
• jízdenka na vlak ve Snowdonia National
parku
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 490 Kč
• 6 večeří 3 590 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XGB1310.html

VELKÁ BRITÁNIE

| To nEJLEPŠí Z WALESU A ZÁPADní AnGLIE | 7 Dní

Conwy

2019

Chester

Pembrokershire

Portmeirion

ANGLIE

Londýn | cardiﬀ | caerphilly | Pembrokershire | Tenby | St. Davids | Portmeirion
Snowdonia national Park | caernarfon | Beaumaris | conwy | chester
Manchester | Ironbridge Gorge | Birmingham

moRaVa – zdaRma jízdENKa Čd
do/z PRaHy, VíCE INFoRmaCí Na STR. 357.

PRogRam zÁ jEzdu:
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 centrum s viktoriánskými ulicemi a obchodními pasážemi, neogotický hrad, radnice, tržnice…,
Caerphilly – jezerem obklopený druhý nejrozsáhlejší hrad na 12 hektarech ze 13. století proslulý mj. jednou ze svých „šikmých věží“,
ubytování v oblasti, večeře.
3. den: cesta zajímavou krajinou na západ do
oblasti Pembrokershire přímořského národního
parku s ohromujícími pobřežními scenériemi,
útesy a zálivy se zastávkou ve středověkém městečku 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 – zajímavá 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 Snow-

don 1085 metrů – výjezd místní železnicí rozmanitou krajinou se zbrázděnými pohořími a vřesovišti k vrcholu nejvyšší hory, návrat a odjezd
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., přejezd
k impozantnímu hradu Conwy se zachovalými
městskými hradbami s věžemi a branami, odjezd
do Chesteru – město postavené na základech
římského vojenského tábor z r. 79 proslavené
svými hlavními třídami lemovanými hrázděnými
domy, spolu s katedrálou a městskými hradbami
s hodinovou věží, římským amﬁteátrem 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 fotbalový stadion Manchenster United
– old Traﬀord pro 76 000 diváků, cestou do Birminghamu zastávka v Ironbridge gorge – nejvýznamnější středisko průmyslové revoluce
s řadou technických památek – Iron Bridge –
první ze železa odlévaný most na světě (1779),
zastávka v Birminghamu – náměstí Victoria
Square, Kaplického budova obchodního domu
Selfridges…, ubytování a večeře.
7. den: Po snídani odjezd do Londýna k odletu,
v odpoledních hodinách odlet do čR.
www.cedok.cz

Conwy Chester Manchester
Severní moře
Beaumaris
Ironbridge
Caernarfon
Gorge
IRSKO
Snowdonia
Portmeirion
National Park Birmingham
St. David’s
Caerphilly
Londýn
Tenby
Cardiﬀ
Pembrokershire

Termín
8.8. – 14.8. 2020

od

23 490 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• letenku Praha – Londýn – Praha včetně tax
a příplatků
• 6 noclehů v hotelech s polopenzí v hotelech
*** (s anglickou 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. 8–9.
Informace:
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LON1323.html
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VELKÁ BRITÁNIE

| AnGLIí SE SKoTSKýM PoHLAZEníM | 8 Dní

SKOTSKO
Loch
Lomond

Edinburgh

Glasgow

Keswick
IRSKO

Rotterdam | Hull | 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 | London

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

moRaVa – zdaRma jízdENKa Čd
do/z PRaHy, VíCE INFoRmaCí Na STR. 357.

PRogRam zÁ jEzdu:
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z čR
do Holandska, nalodění se na trajekt a odtud
noční plavba do anglického přístavu Hull (cca
12hodinová plavba – ubytování ve 4lůžkových
kajutách).
2. den: Vylodění v přístavu Hull a odtud přejezd
do yorku – města, jehož centrum působí jako
živoucí muzeum – hrázděné domy, středověké
ulice, radnice, obrovská katedrála s největší sbírkou maleb na skle… Procházka v krásném vodním
parku kolem opatsví 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,
fakultativně večeře.
3. den: Po snídani 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 metropole s jedinečnými středověkými a gregoriánskými čtvrtěmi. 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, prohlídka ohromujícího skotského hradu Stirling,
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jedinečná ukázka renesanční skotské architektury.
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 Glasgowa
prohlídka palírny whisky s možností ochutnávky
a nákupu. glasgow – nejkrásnější viktoriánské
město Skotska, s náměstím George Square a přilehlé obchodní pěší zóny, katedrálou… odjezd
na ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Snídaně, 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, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd k nejkrásnějšímu anglickému 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 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
na ubytování do Londýna, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani celodenní prohlídka Londýna
zahrnující pěší prohlídku centra města a nejatraktivnějších londýnských památek Tower,
Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác… volno, ve večerních hodinách odjezd z Londýna do čR.
8. den: V odpoledních hodinách příjezd do čR.
800 112 112

Durham
York

Liverpool
Londýn

ANGLIE

Termíny
18. 7. – 25. 7. 2020
22. 8. – 29. 8. 2020

od

Severní moře

Hull

Oxford

14 450 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem včetně trajektů
• 5 noclehů v hotelech *** s anglickou snídaní
• 1 nocleh na lodi ve čtyřlůžkových kajutách
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů cca 100 £
• přepravu MHD
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• vstupenka na hrad Warwick 790 Kč*
• 5 večeří 2 990 Kč
• 2lůžková kabinka Rotterdam-Hull cca 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XGB1316.html

VELKÁ BRITÁNIE

| AnGLIí SE SKoTSKýM PoHLAZEníM | 7 Dní

Loch Lomond
Falkirk
Glasgow

IRSKO

Newcastle
Keswick
Liverpool

Severní moře
Edinburgh
Kelso
Jedburgh
Durham
Fountains Abbey

York
ANGLIE

Cambridge

Warwick

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
moRaVa – zdaRma jízdENKa Čd
do/z PRaHy, VíCE INFoRmaCí Na STR. 357.

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 metropole s jedinečnými středověkými a gregoriánskými 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 zázraku ve Falkirku – originální rotační lodní výtah,
prohlídka ohromujícího skotského hradu Stirling, jedinečná ukázka renesanční skotské archi-

tektury. 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 možností ochutnávky a nákupu. glasgow – nejkrásnější viktoriánské město Skotska, s náměstím
George Square a přilehlé obchodní pěší zóny, katedrálou… 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 anglickému 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
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 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.
www.cedok.cz

Londýn

Termíny
26.6. – 2.7. 2020
19.7. – 25.7. 2020
23.8. – 29.8. 2020

od

23 490 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• letenku Praha-Londýn-Praha včetně tax
a příplatků
• 6 noclehů v hotelech *** s polopenzí (s anglickou snídaní a večeří s 3chodovým menu)
• prohlídka palírny whiskey s možností
ochutnávky
• 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. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
* Uvedené vstupné platí při minimálním počtu 15 účastníků.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LON1309.html
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VELKÁ BRITÁNIE

| VELKý oKRUH AnGLIí A SKoTSKEM S nÁVŠTěVoU oRKnEJí | 9 Dní

Loch Lommond

Krajina u Loch Lommond

Kaledonský průplav

Londýn | nottingham | york | Jedburgh | Dryburgh | Edinburgh | Blair Athol | Thurso | orkneje | Drumnadrochit
Urquhart | Loch Lommond | Glasgow | Stratford upon Avon | oxford
moRaVa – zdaRma jízdENKa Čd
do/z PRaHy, VíCE INFoRmaCí Na STR. 357.

PRogRam zÁ jEzdu:
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. Pokračujeme 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 skotskou architekturou, s impozantními zříceninami
jedburgh abbey. V krátkém volnu lze dojít
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i k domku, kde pobývala Marie Stuartovna. Pokračujeme do opatství dryburgh abbey, jehož
romantické ruiny jsou místem posledního odpočinku Waltera Scotta. následuje prohlídka Edinburghu, kde se zastavíme na hradě a projdeme
městem po Královské míli, na níž se nachází katedrála St. Giles a na jejím konci skotská rezidence britské královny, palác Holyroode. odjezd
do místa ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme na prohlídku
nádherného zámku Blair athol s překrásným okolím, odkud budeme pokračovat do jedné z četných
skotských palíren whisky, kde originální whisky můžeme nejen ochutnat, ale i zakoupit. následuje
jízda typickou skotskou krajinou s pastvinami a kamennými zídkami do Thursa. Při dobrých časových možnostech zastávka u hradu dunrobin,
který je po architektonické stránce jedním z nějzajímavějších hradů Skotska. Ubytování v okolí, večeře a nocleh.
800 112 112

5.den: Výjimečný den, kdy se po snídani vydáme
k trajektu na orkneje, skupinu 17 ostrovů a desítek skalisek v Severním moři. Podnebí je tu
drsné, ale přesto to bylo místo obydlené už
v prehistorii. Po 90 minutové plavbě si na ostrovech prohlédneme několik lokalit UnESco, mj.
neolitické sídliště Skara Brae, Ring of Brodgar
– sluneční kruh vyskládaný ze vztyčených kamenů a ohromující menhiry u vesnice Stennes.
Krátce zastavíme i v Kirkwalu, hlavním městě
ostrovů s normanskou katedrálou, Stromnes –
nejvýznamnější přístav s Italskou kaplí, postavenou válečnými 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 drumnadrochitu, kde
krátce zastavíme. Dalším jezerem je dodnes ta-

VELKÁ BRITÁNIE

| VELKý oKRUH AnGLIí A SKoTSKEM S nÁVŠTěVoU oRKnEJí | 9 Dní
opatství dryburgh

Palírna whisky

Orkneje
Loch Ness Thurso
Inverness
Glasgow

Hadriánův val

Krajina u Edinburghu

gretna green

IRSKO

orkneje

Coventry

ANGLIE
York
Nottingham
Oxford

Stratford
Upon-Avon

Londýn

Termíny
18.6. – 26.6. 2020
31.7. – 8.8. 2020

od

jemné Loch Ness. Prohlídka hradu urquhart
s nejtypičtějším výhledem na jezero. Pokračujeme
k pěti zdymadlům na Kaledonském průplavu,
vždy plném motorových člunů i plachetnic. K zamyšlení je zastávka u pomníku 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,
historického města s katedrálou sv. Munga, nejkrásnější stavbou svého druhu ve Skotsku a náměstí sv. Jiří se sochami významných osobností
skotských dějin. Dále projedeme přírodní rezervací Lake district s deseti nádhernými jezery
ledovcového 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

Severní moře

Edinburgh
Dryburgh
Jedburgh

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 dle časových možností individuální prohlídka Londýna, kde lze navštívit
Tower s korunovačními klenoty, projít se po
Tower Bridge, prohlédnout si bitevník Belfast,
obdivovat moderní architekturu nábřeží 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. V dopoledních hodinách odjezd
na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

32 450 Kč

*

* více na str. 357

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
• návštěvu destilérie (vstup)
• 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. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LON1315.html
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VELKÁ BRITÁNIE

| oRKnEJE A oSTRoV SKyE | 8 Dní

Edinburgh | Blair Athol | Dunrobin | orkneje | Skara Brae | Ring of Brodgar | Stennes | Kirkwal | Stromnes
Drumnadrochit | Loch ness | Urquhart | Fort Augustus | Skye | Dunvegan | Portree | Eilean Donnan castle | oban
Loch Lomond | Glasgow| Stirling | Falkirk | Linlithgow Palace | Edinburgh

PRogRam zÁ jEzdu:
1. den: odlet z Prahy do Edinburghu, při dobrých časových možnostech návštěva Edinburghu,
prohlídka skotské metropole s jedinečnými středověkými a gregoriánskými čtvrtěmi. Staré město
s dominantou středověkého hradu a neoklasicistní nové město, Královská míle, Holyrood Palace, odjezd na ubytování do oblasti Perthu,
večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme na prohlídku nádherného zámku do Blair athol s překrásným
okolím, odkud budeme pokračovat do jedné
z četných skotských palíren whisky, kde originální
whisky můžeme nejen ochutnat, ale i zakoupit.
následuje jízda typickou skotskou krajinou s pastvinami a kamennými zídkami do Thursa. Při
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dobrých časových možnostech zastávka u hradu
dunrobin, který je po architektonické stránce
jedním z nejzajímavějších hradů Skotska. Ubytování v okolí, večeře, nocleh.
3. den: Výjimečný den, kdy se po snídani vydáme
k trajektu na orkneje, skupinu 17 ostrovů a desítek skalisek v Severním moři. Podnebí je tu drsné, ale přesto to bylo místo obydlené už
v prehistorii. Po 45 minutové plavbě si na ostrovech prohlédneme několik lokalit UnESco, mj.
neolitické sídliště Skara Brae, Ring of Brodgar
– sluneční kruh vyskládaný ze vztyčených kamenů
a ohromující menhiry u vesnice Stennes. Krátce
zastavíme i v Kirkwalu, hlavním městě ostrovů
s normanskou katedrálou, Stromnes – nejvýznamnější přístav s Italskou kaplí, postavenou
800 112 112

válečnými zajatci za II. světové války. návrat do
místa ubytování, fakultativně večeře, nocleh. V případě špatného počasí či změny plavebního řádu
trajektů si vyhrazujeme právo s ohledem na tyto
skutečnosti program tohoto dne upravit.
4. den: Po snídani se vracíme podél romantického
pobřeží k Inverness do drumnadrochitu, kde
krátce zastavíme. Dalším jezerem je dodnes tajemné Loch Ness. Prohlídka hradu urquhart
s nejtypičtějším výhledem na jezero. Pokračujeme
k pěti zdymadlům na Kaledonském průplavu,
vždy plném motorových člunů i plachetnic. Fort
augustus – zastávka v městečku s opatstvím na
břehu jezera, možnost projížďky po jezeře, volno,
odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani celodenní výlet na ostrov

VELKÁ BRITÁNIE

| oRKnEJE A oSTRoV SKyE | 8 Dní

Orkneje

Skye
Fort
Augustus
Fort
William
Oban

Inverness

Blair
Atholl

Severní moře
Edinburgh

Glasgow

Termíny
11.7. – 18.7. 2020
15.8. – 22.8. 2020

od

36 650 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků Praha – Edinburgh – Praha
(možno také s přestupem)
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• autokarovou dopravu dle programu
• služby průvodce
• trajekty uvedené v programu
• 2 návštěvy destilerie (vstup)
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Skye s nezapomenutelným přírodními scenériemi, hrad dunvegan, přejezd do hlavního města Portree – prohlídka, volno, návrat na pevninu,
s krátkou zastávkou u nejpůsobivějšího skotského hradu Eilean donan Castle, odjezd na
ubytování, večeře.
6. den: nádhernou krajinou podél Loch Linnhe
dojedeme do romantického přístavního města
oban, návštěva destillerie. Panoramatickou
silnicí přes Brander Pass a kolem největšího
skotského jezera Loch Lomond dojedeme do
Glasgow. Ubytování, fakultativně večeře nocleh.
7. den: Po snídani krátká prohlídka glasgow,
města s katedrálou sv.Munga, která je nejkrásnější stavbou svého druhu ve Skotsku. Dále
navštívíme malebné 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. cestou
návštěva Linlithgow Palace, původně oblíbená
královská rezidence panovníků z rodu Stewart
byla budovaná od 14. století, žila zde i skotská
královna Marie. Tento den zakončíme v Edinburghu. Ubytování, večeře, nocleh.
8. den: Po snídani dle časových možností dokončení programu z prvního dne v Edinburghu,
transfer na letiště, odlet do Prahy.

www.cedok.cz

Cena nezahrnuje
• vstupy do objektů cca 100-200 £
• případnou přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 9 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/EDI1315.html
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| To nEJLEPŠí ZE SKoTSKA | 6 Dní

Loch Ness

Foto Visit Britain
Floor Castle

Foto Floor Castle

Foto Visit Britain

Edinburgh | Blair Athol | Inverness | Loch ness | Drumnadrochit | Urquhart castle | Fort Augustus | Glasgow
Stirling | Falkirk

PRogRam zÁ jEzdu:
1. den: odlet z Prahy do Edinburghu, přejezd
do místa ubytování v Edinburghu nebo jeho
okolí, volno, při dobrých časových možnostech
návštěva centra města, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani se budeme věnovat 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 architekturou se mohou jistě chlubit i zdejší
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parlament a Holyrood Palace. Pokračujeme
směrem na sever, kde se zastavíme poblíž Perthu v nádherné rezidenci Blair athol a navštívíme jednu z tradičních skotských palíren whisky
Blair athol distillery. Dále se zastavíme v městečku Inverness, které je branou k návštěvě
Skotské vysočiny. Za návštěvu stojí mimo jiné
i zdejší historický Victoria market. odjezd k ubytování v okolí, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme k pověstnému jezeru Loch Ness. Zastávka v drumnadrochitu,
800 112 112

kde je expozice zasvěcená zdejší bájné nestvůře.
Pokračujeme k zámku urquhart Castle, který
se tyčí nad jezerem, podle časových možností
zde můžeme podniknout krátkou projížďku lodí
po jezeře. Dále se zastavíme ve Fort augustus
a navštívíme oblast Kaledonského průplavu.
Tato místa proslula jako výcvikové prostory britských commandos. Dojedeme k lanovce Nevis
Range (jízdné cca 10 £ není v ceně) odkud vyjedeme na jednu z nejkrásnějších vyhlídek Skotska, kde se nám otevřou nezapomenutelné

VELKÁ BRITÁNIE

| To nEJLEPŠí ZE SKoTSKA | 6 Dní

Edingburg – Castle Rock

Loch Ness

Fort Wiliam
Edinburgh

Foto Visit Britain

Foto Visit Britain

Glasgow

Loch Lomond

IRSKO

Severní moře

ANGLIE

Termíny
6.7. – 11.7. 2020
16.8. – 21.8. 2020

od

27 310 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Edinburgh-Praha
včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 5 noclehů v hotelu *** s polopenzí
• 2 návštěvy destilérie (vstup)
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD v metropolích

Foto Visit Britain

pohledy na celou oblast jeho nejvyšších hor.
Ubytování v okolí Fort Wiliam. Večeře, nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme nádhernou krajinou
podél Loch Linhe do romantického přístavního
města oban, při dobrých časových možnostech
návštěva destillerie oban. Panoramatickou silnicí přes Brander Pass a kolem největšího skotského jezera Loch Lomond dojedeme do
glasgow. Ubytování, večeře.
5. den: Po snídani krátká prohlídka glasgow,
města s katedrálou sv. munga, která je nejkrásnější stavbou svého druhu ve Skotsku. Dále

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 190 Kč
navštívíme malebné 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, večeře.
6. den: Po snídani dle časových možností a letového řádu návštěva Rosslynské kaple, která
představuje jedno z nejposvátnějších míst Skotska. odjezd na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/EDI1319.html
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VELKÁ BRITÁNIE

| PRoDLoUŽEný VíKEnD V EDInBURGHU | 4 Dny

Termíny
28. 5. – 31. 5. 2020
30. 7. – 2. 8. 2020
25. 9. – 28. 9. 2020

od

15 510 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Edinburgh – Praha
včetně tax a příplatků
• 3 noclehy v hotelu *** s anglickými snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• služby průvodce
• transfery z/na letiště
• okružní jízdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

PRogRam zÁ jEzdu:
1. den: odlet z Prahy do Edinburghu – jednoho
z nejkrásnějších hlavních měst v Evropě. Transfer
z letiště, okružní jízda skotskou metropolí s jedinečnými středověkými a gregoriánskými čtvrtěmi, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Pěší prohlídka centra Edinburghu – Staré
město s dominantou středověkého hradu a neoklasicistní Nové město, Královská míle se St. giles
Cathedral, skotská rezidence britské královny Holyrood Palace…, volno nebo fakultativně možnost
ochutnávky whisky s výkladem a možností nákupů,
návrat na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani volno k individuálním
prohlídkám pamětihodností, nákupům atd.,
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nebo celodenní fakultativní výlet – jedno z nejposvátnějších míst Skotska – Rosslyn Chapel
z 15. stol., kde je podle legendy umístěn i Svatý
Grál, si v poslední době získal ještě větší popularitu díky románu Šifra mistra Leonarda, kde
je umístěna závěrečná část příběhu právě do
této okázalé gotické kaple. odjezd k technickému
zázraku ve Falkirku – originální rotační lodní
výtah, jediný tohoto typu na světě. Stirling –
prohlídka ohromujícího skotského hradu, jedinečná ukázka renesanční skotské architektury,
návrat do Edinburghu, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani dle časových možností individuální volno, transfer na letiště a odlet do Prahy.
800 112 112

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)
• ochutnávka whisky 790 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/EDI1318.html

IRSKo

| PRoDLoUŽEný VíKEnD V DUBLInU | 4 Dny

zahrady Powerscourt

Kilkenny

Termíny
20.9. – 23.9. 2019
8.5. – 11.5 2020
4.6. – 7.6. 2020
3.7. – 6.7. 2020
6.8. – 9.8. 2020
25.9. – 28.9. 2020

od

15 030 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Dublin-Praha v turistické třídě včetně tax a příplatků
• 3 noclehy v hotelu *** – dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím a rozšířenou kontinentální
snídaní
• transfery z/na letiště
• okružní jízdu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

PRogRam zÁ jEzdu:
1. den: odlet z Prahy do dublinu. Transfer
z letiště, 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 georgiánském
stylu, prodavačka mušlí Molly Malone – symbol
Dublinu, 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 programu nebo celodenní fakultativní výlet autokarem do „jižní části ostrova“ k návštěvě typických
irských památek, zastávka v městečku cashel
s hradem Rock of Cashel – pozoruhodná ukázka
románské a gotické architektury postavené na
vápencové skále, Kilkenny – nejpůvabnější historické město v Irsku s normanskou pevností
nad řekou nore, „černým“ opatstvím, středo-

věkou katedrálou sv. Kanice, typickými úzkými
uličkami slips a řadou velkolepých budov... Při
návratu do Dublinu krátká zastávka u tajemného
Browne’s Hill dolmenu, 400 let stará megalitická
stavba s největší vodorovnou kamennou deskou
v Irsku. návrat do Dublinu, návrat na ubytování,
volno, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani volno nebo polodenní fakultativní výlet do oblasti jedinečné krajiny Wicklow
mountains – zahrada Irska – s krásnými
scenériemi a řadou významných památek – rozlehlý 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 pamětihodností – Trinity College,
Národní galerie ... ale i old jameson destillery,
guinness Storehouse ... návrat na ubytování,
fakultativně večeře.
4. den: Snídaně, dle časových možností individuální volno, transfer na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

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. 8–9.

Informace
* Výlety se uskuteční při minimálním počtu
15 účastníků.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 30 osob.
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DUB1322.html
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IRSKo

| VELKý oKRUH IRSKEM | 8 Dní

Hrad Cashel

Dublin | Wicklow mountains | Powerscourt | Holly Gross Abbey | Rock of cashel | cahir castle
Jameson Heritage centre | cork | Powerscourt Waterfall | Glendalough | Mizen Head | Bantry | Killarney | Ring of Kerry
Muckross House | Bunratty | Burren | Galway | clonmacnoise

PRogRam zÁ jEzdu:
1. den: odlet z Prahy do Dublinu, okružní jízda
městem pro základní orientaci a seznámení se
s nejdůležitějšími atraktivitami města, odjezd
na ubytování, procházka města s průvodcem –
Dublinský hrad, pivovar Guinness, christ church
cathedral, radnice vystavěná v korintském stylu,
největší irský kostel sv. Patrika, individuální
volno, návrat na ubytování, fakultativně večeře,
nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do Wicklow mountains
– zahrady Irska s úchvatnými přírodními scenériemi. Území bylo vyhlášeno národním parkem,
a přestože se nachází v blízkosti Dublinu, je zde
k vidění typická irská divoká příroda, která okouzlila i irského básníka Thomase Moorea. Powerscourt – dříve zde stálo rozlehlé panství, místní
zámek sice vyhořel v roce 1974, ale v jeho sousedství se dochovaly jedny z největších zahrad
v západní Evropě. K vidění jsou travnaté terasy,
japonské či italské zahrady, okrasná jezírka s fontánami včetně hřbitova domácích psů a koček.
Zhruba pět kilometrů od zahrad se z výšky 121
metrů valí po úbočí zdejších skal nejvyšší vodopád
v Irsku – Powerscourt Waterfall. následně prohlídka klášterního komplexu glendalough ležícího
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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. odjezd do Kilkenny – půvabné
historické „mramorové město“ ležící nad řekou
nore. Mramorové proto, že je vystavěno z vápence, který má po opracování typický černý lesk.
Mezi památky města patří hrad, normanská pevnost, St. canice cathedral – opatství ze 13. století
vystavěné z černého mramoru, středověké uličky
ze 17. století vedoucí do centra města, volno, odjezd 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 románská pevnost na 60 metrů vysoké vápencové
skále. na skále se rozkládá románský kostel,
hrad, katedrála, 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 překladu 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
800 112 112

whisky s ochutnávkou, odjezd na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani přejezd na nejjihozápadnější
bod Irska – mys mizen Head s ojedinělou podívanou na skalnaté příkré útesy, o nějž se opírají
vlny Atlantského oceánu. často jsou odsud pozorováni volně žijící živočichové – delfíni, velryby
a další. Zastávka v městečku Bantry ležícím ve
východní části zálivu Bantry Bay naproti ostrovu
Whiddy Island. Dominantou města je Bantry
House vystavěný v roce 1700 a byl sídlem rodiny
Whiteů. Zahrady přiléhající k zámku se skládají
ze sedmi teras, majitelé při budování této rezidence čerpali inspiraci během svých cest po Evropě. následně průjezd oblastí Národního parku
Killarney, který bývá právem označován za „horský ráj západu“. návštěvníky nadchne rozmanitým
přírodním bohatstvím, především množstvím
řek, vodopádů, rašelinišť, zelených dubových
lesů a také malebných horských scenérií. Zdejším
přírodním krásám vévodí tři nádherná jezera:
Lough Leane, Muckross Lake a Upper Lake. na
jejich březích se nachází malebné zříceniny hradů
a opatství. návrat na ubytování do oblasti Killarney, fakultativně večeře, nocleh.
5. den: Po snídani polodenní vyjížďka na poloo-

IRSKo

| VELKý oKRUH IRSKEM | 8 Dní

Belfast
Clonmacnoise
Kilbeggan

Monasterboice

Galway

Dublin

IRSKO
Burren
Bunratty
Kilkenny

Ring of
Kerry

Cork
Bantry
Mizen
Head

Kinsale

Glendalough

Rock of Cashel

Termíny
6. 6. – 13. 6. 2020
18. 7. – 25. 7. 2020
21. 9. – 28. 9. 2020

od
strov Iveragh, který je spíše známý pod označením Ring of Kerry. Také se mu přezdívá „Malé
Finsko“, protože celá oblast je poseta menšími
či většími jezery. Zde uvidíte vše, co je pro Irsko
typické – místní krajina a přírodní scenérie jako
z ﬁlmu či pohlednice, proto je tato oblast oblíbená malíři a spisovateli. muckross House –
zámek „mezi dvěma jezery“ navržený významným skotským architektem Williamem Burnem.
V neotudorovském stylu byl zbudován pro Henryho Arthura Herberta a jeho ženu Mary. Rodina
Herbertů v okolí své rezidence vytvořila nádhernou zahradu a také rozlehlý park. R. 1861
došlo k stavebním úpravám, které probíhaly
v souvislosti s nadcházející návštěvou královny
Viktorie. Přejezd na ubytování v oblasti Limmerick, fakultativně večeře, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd k Bunratty – hradu,
který vybudovali Vikingové ve 13. století na strategickém místě při ústí řeky Shannon, dnešní
podoba je z 15. století z typickou středověkou
citadelou a stěnami silnými tři metry. Hrad se
nachází nedaleko malé vesničky Bunratty a součástí hradu je i skanzen, ve kterém je k vidění
cca 30 typických irských venkovských domků.
Přejezd k západnímu 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 počasí lze spatřit Aranské ostrovy či

Galwayský záliv. návštěva „skalnaté země“ Burren, oblasti krasových 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 nejznámější Poulnabrone
z doby bronzové, říká se mu malý Stonehenge.
Přejezd do nedalekého přístavního 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 průvodcem, volno k nákupům a individuálním prohlídkám, ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
7. den: Po snídani odjezd do Clonmacnoise,
ležícího v meandru řeky Shannon se zbytky středověkého klášterního komplexu, který byl založen v roce 548 sv. ciaránem, dnes jsou zde
k vidění pozůstatky 20 metrů vysoké o’Rourkeovi
věže z 10. století, zbytky kostelů. Tullamore –
administrativní centrum hrabství oﬀaly, kde se
nachází palírna Tullamore Dew, která patří mezi
nejznámější producenty whisky na světě; ročně
se na celém světě prodá více než dva miliony
lahví. Přejezd do Dublinu, ubytování, fakultativně
večeře, nocleh.
8. den: Po snídani Dublin – dokončení prohlídky
města nebo individuální volno, transfer na letiště
a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

31 010 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha-Dublin-Praha v turistické třídě vč. tax a příplatků
• 7 noclehů s irskou snídaní v hotelech **/
*** ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
• autokarovou dopravu dle programu
• návštěva palírny whisky jameson distillery
• návštěva pivovaru guinness
• vstup na útesy moher Cliﬀs
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupné do památkových objektů nezahrnutých 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. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DUB1320.html
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IRSKo
IRSKo | SEVERNí IRSKo

| To nEJLEPŠí Z IRSKA S nÁVŠTěVoU SEVERníHo IRSKA | 10 Dní

menhiry Burren

2019

moherské útesy

opatství Kylemore

Connemare

Dublin | newgrange | Tara | Kildare | Kilbeggan | clonmacnoise | connemare | Kylemore | Burren | Poulnabrone
útesy Moher | poloostrov Kerry | cork | Kilkenny | carlow | Powerscourt | Dundalk | Belfast

PRogRam zÁ jEzdu:
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 návštěvnického centra pivovaru guinness, dále pokračujeme projížďkou historickým údolím řeky Boyne,
kde bude následovat (v případě časových možností) návštěva pověstných chodbových hrobek
v oblasti Newgrange nebo hrobek Knowth. Dále
možnost návštěvy vykopávek historického a kultovního místa ostrova od dob Troji až do 10. století,
Tara. návrat do Dublinu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Kildare, návštěva
Irského národního hřebčína a přilehlých japonských
zahrad. Pokračování k návštěvě starobylé palírny
whiskey Kilbeggan a keltského raně křesťanského
kláštera Clonmacnoise na břehu řeky Shannon.
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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, benediktinského kláštera s nádhernou zahradou a zajímavými stavebními přírodními motivy. návrat
do Galway. Večeře, nocleh.
5. den: Po snídani odjezd do drsné krasové krajiny
Burren, jejíž pověstné menhiry pamatují dobu
před 5000 lety. Zastávka u jednoho z nejvýznamnějších archeologických nálezů Irska, Poulnabrone, pohřební komory z doby 3800 př. n. l. Dále
se zastavíme na romantickém pobřeží u světoznámých moherských útesů, možnost krátké
procházky krajinou útesů, které patří k největším
v Irsku. Po průjezdu touto zajímavou krajinou pokračujeme trajektem přes řeku Shannon do místa
ubytování v okolí Killarney. Večeře, nocleh.
800 112 112

6. den: Po snídani celodenní okružní jízda poloostrovem Kerry s mnoha vyhlídkovými zastávkami 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 půdorysem, 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 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.

IRSKo
SEVERNí IRSKo | IRSKo

| To nEJLEPŠí Z IRSKA S nÁVŠTěVoU SEVERníHo IRSKA | 10 Dní
Clonmacnoise

dublin

Belfast
IRSKO
Galway

Dublin
Kildare

Carlow
Kilkenny

Killarney

VELKÁ
BRITÁNIE

Cork

Termíny
13. 9. – 22. 9. 2019
3. 7. – 12. 7. 2020
14. 8. – 23. 8. 2020
19. 9. – 28. 9. 2020

Poloostrov Kerry

od

37 590 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Dublin – Praha
v turistické třídě vč. tax a příplatků
• 9 noclehů v hotelech **/*** s polopenzí
• autokarovou dopravu dle programu
• služby průvodce
• vstup na útesy moher Cliﬀs
• vstup do pivovaru guinness, katedrály
sv. Patrika a trajekt přes řeku Shannon
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Pokračujeme k návštěvě monasterboice, dvou
z nejkrásnějších vysokých křížů, pocházejících
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
můžete vidět např. monumentální katedrálu sv.
anny, Prince albert memorial, klasicistní radnici i St. malachy’s Church, nejkrásnější viktoriánskou stavbu města. za povšimnutí stojí také
monumentální grand opera House a zajímavá
bude i návštěva Queens university, sídla parlamentu Stormont či ulice Falls a nástěnnými
malbami. Ubytování, večeře, nocleh.
9. den: Po snídani pojedeme přes městečko
Larne na stejnojmenném jezeře, které kdysi sloužívalo jako základna pirátů, dále uvidíme nádherné scenérie severovýchodního pobřeží, od
nějž odbočuje devět antrimských roklí k divoké

krajině vnitrozemí. Pojedeme kolem Ballygaley
Head a vesničky Cushendall. cesta nás dále
povede přes Ballycastle, kde je na nábřeží památník, připomínající Marconiho první rádiovou
depeši. Kolem zříceniny dunseverick Castle
dojedeme k významnému přírodnímu útvaru
giant’s Causeway, až pochmurnou úctu vzbuzující řadu čedičových sloupů, tvořících pravý
obří chodník. chmury pak můžeme rozpustit
při návštěvě 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 návratem zpět do místa ubytování,
možnost dokončit individuální prohlídku Belfastu
(dle časových možností), večeře, nocleh.
10. den: odjezd do Dublinu a odlet zpět do čR.
www.cedok.cz

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů nezahrnutých v ceně (doporučujeme € i £)
• přepravu MHD
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 9 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DUB1321.html
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FRANCIE

| Paříž PRO KOleKtiVy | 5 DNí

Termíny
libovolné

od

4 490 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 2 noclehy v hotelu ** s kontinentální snídaní
ve dvou a třílůžkových pokojích s příslušenstvím 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

Trasa: v rámci celé ČR

PRogRAm zá jEzdu:
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, fakultativně večeře.
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3. den: Po snídani výlet do Versailles, individuální 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 vyhlídkové terasy montparnassu, ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani Eiﬀelova věž, martovo pole,
Invalidovna, volno, Latinská čtvrť – Sorbona,
Pantheon…, volno. Ve večerních hodinách odjezd z Francie do ČR.
5. den: Příjezd do ČR dopoledne.

800 112 112

Fakultativní služby
• 2 večeře v Paříži 1 190 Kč
• výlet lodí po Seině 340 Kč (cena na místě
cca 15 €)
• návštěva Montparnassu 390 Kč (cena na
místě cca 18 €)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Program lze upravit či vytvořit dle přání –
více informací u prodejce.

FRANCIE

| PařížSKé PřeDJaří | 4 DNy

Termíny
13.2. – 16.2. 2020
12.3. – 15.3. 2020
26.3. – 29.3. 2020
10.4. – 13.4. 2020 Velikonoce
23.4. – 26.4. 2020

od

11 800 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha v turistické třídě včetně tax a příplatků
• transfery 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.

Fakultativní služby
• jízdenka na loď po Seině 340 Kč (cena na
místě cca 15 €)
• výlet do Versailles 1 290 Kč (bez vstupů) minimální počet účastníků 15 osob
• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge + 1/2
lahve šampaňského 3 490 Kč
• vstupenka na představení kabaretu Paradis
latin vč. sklenky šampaňského 1 590 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 3 190 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy, transfer z letiště, okružní
jízda Paříží, transfer do hotelu, volno.
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 některého z pařížských kabaretů.

3. den: Po snídani volno nebo fakultativní výlet
do Versailles, individuální prohlídka zámku a zahrad, návrat do Paříže, volno k individuálním
návštěvám – 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.

www.cedok.cz

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1452.html
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FRANCIE

| Paříž – VíKeNDy | 4/5 DNí

2019
Termíny 4denní
30. 4. – 3. 5 .2020
1. 5. – 4. 5. 2020
7. 5. – 10. 5. 2020
14. 5. – 17. 5. 2020
21. 5. – 24. 5. 2020
28. 5. – 31. 5. 2020
4. 6. – 7. 6. 2020
3. 7. – 6. 7. 2020
16. 7. – 19. 7. 2020
30. 7. – 2. 8. 2020
20. 8. – 23. 8. 2020
27. 8. – 30. 8. 2020
10. 9. – 13. 9. 2020
17. 9. – 20. 9. 2020
25. 9. – 28. 9. 2020
8.10. – 11.10. 2020
15.10. – 18.10. 2020
3.12. – 6.12. 2020
10.12. – 13.12. 2020
Termíny 5denní
4. 6. – 8. 6. 2020
30. 7. – 3. 8. 2020
3. 9. – 7. 9. 2020
1.10. – 5.10. 2020

od

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: V ranních hodinách odlet pravidelnou
linkou do Paříže, transfer z letiště, čtyřhodinová
okružní jízda Paříží pro seznámení s nejdůležitějšími památkami města a základní orientaci
ve městě – Elysejská pole, Vítězný oblouk,
Louvre, Notre dame, madelaine, opera, Invalidovna, odjezd na ubytování, volno k individuálnímu programu ve městě, ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani volno k individuálnímu programu ve městě – Eiﬀelova věž, výlet lodí po
Seině, muzea, ... večer fakultativně návštěva kabaretu moulin Rouge, ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu programu 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 fakultativně
možnost individuální návštěvy kabaretu Paradis
Latin, ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu programu 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
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okružní jízda Paříží pro seznámení s nejdůležitějšími památkami města a základní orientaci
ve městě – Elysejská pole, Vítězný oblouk,
Louvre, Notre dame, madelaine, opera, Invalidovna, odjezd na ubytování, volno k individuálnímu programu ve městě – Eiﬀelova věž,
muzea..., ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani volno k individuálnímu programu v Paříži návštěvy muzeí, galerií, nákupy...
Fakultativně jízdenka na loď po Seině. Večer fakultativně možnost individuální návštěvy kabaretu 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 malebným náměstím malířů Place de Tertre,
bazilikou Sacré Coeur, kabaretem moulin Rouge, individuální návrat na hotel, večer fakultativně
možnost návštěvy kabaretu Paradis Latin, ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani celodenní volno k individuálnímu programu v Paříži k návštěvám pamětihodností, muzeí, galerií, nákupům nebo
k návštěvě vyhlášených parků – disneylandu
či Asterixparku..., ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani volno k individuálnímu programu v Paříži – návštěvy pamětihodností, muzeí,
galerií, nákupy... V podvečerních hodinách transfer na letiště, odlet do Prahy.
800 112 112

12 400 Kč

*

* více na str. 357

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 příslušenstvím
v Paříži, 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 340 Kč (cena na
místě cca 15 €)
• výlet do Versailles vč. vstupu do zámku
a zahrad - mládež do 26 let 1 490 Kč
- dospělí 1 890 Kč
• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge + 1/2
lahve šampaňského 3 490 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. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1400.html

| Paříž – PRODlOužeNý VíKeND | 4 DNy

FRANCIE
Termíny
5.12. – 8.12. 2019
12.12. – 15.12. 2019
29.12. – 1. 1. 2020 Silvestr
30. 4. – 3. 5. 2020
1. 5. – 4. 5. 2020
7. 5. – 10. 5. 2020
14. 5. – 17. 5. 2020
21. 5. – 24. 5. 2020
28. 5. – 31. 5. 2020
4. 6. – 7. 6. 2020
3. 7. – 6. 7. 2020
16. 7. – 19. 7. 2020
30. 7. – 2. 8. 2020
20. 8. – 23. 8. 2020
27. 8. – 30. 8. 2020
10. 9. – 13. 9. 2020
17. 9. – 20. 9. 2020
25. 9. – 28. 9. 2020
8.10. – 11.10. 2020
15.10. – 18.10. 2020
3.12. – 6.12. 2020
10.12. – 13.12. 2020

od

12 930 Kč

*

* více na str. 357

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 kontinentální snídaní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím poblíž centra Paříže
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů, MHD v Paříži

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: V ranních hodinách odlet pravidelnou
linkou do Paříže, transfer z letiště, čtyřhodinová
okružní jízda Paříží pro seznámení s nejdůležitějšími památkami města a základní orientaci
ve městě – Elysejská pole, Vítězný oblouk,
Louvre, Notre dame, madelaine, opera, Invalidovna, odjezd na ubytování, volno k individuálnímu programu ve městě, ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani volno k individuálnímu programu ve městě – Eiﬀelova věž, výlet lodí po
Seině, muzea, ... večer fakultativně návštěva 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 fakultativně
možnost individuální návštěvy kabaretu Paradis
Latin, ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu programu v Paříži – návštěvy muzeí, galerií, nákupy...
v podvečerních hodinách transfer na letiště,
přílet do Prahy.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• výlet do Versailles vč. vstupu do zámku
a zahrad - mládež do 26 let 1 490 Kč
- dospělí 1 890 Kč
• jízdenka na loď po Seině 340 Kč (cena na
místě cca 15 €)
• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge + 1/2
lahve šampaňského 3 490 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. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1401.html
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FRANCIE

| Paříž PRO NáROČNé | 5 DNí

2019

Termíny:
6.5. – 10.5. 2020
5.8. – 9.8. 2020
26.8. – 30.8. 2020
25.9. – 29.9. 2020

od

14 570 Kč

*

* více na str. 357

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

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, transfer do hotelu, 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, ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Snídaně, výlet do Versailles – individuální
prohlídka zahrad, ev. zámku, návrat do Paříže,
La défense – moderní čtvrť třetího tisíciletí –
L’Arche, volno, možnost nákupů, montmartre,
basilika Sacré Coeur, ubytování, fakultativně
večeře, večer možnost fakultativně výlet lodí po
Seině + okružní jízda Paříží, fakultativně návštěva 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 nedalekému zámku Vaux-le-Vicomte – nejpřepychovější a nejvelkolepější palác
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své doby, vzorová stavba pro zámek ve Versailles
ze 17. století proslulá mj. i svými ohromujícími
zahradami s terasami, jezírky a fontánami, návrat
do Paříže – Pére Lachaise – individuální prohlídka
posledního místa odpočinku slavných osobností
– Moliere, Chopin, edith Piaf, Jim Morrison…, volno, ubytování, fakultativně večeře, fakultativně
návštěva představení kabaretu Paradis Latin.
4. den: Snídaně, Eiﬀelova věž, martovo pole,
Invalidovna, volno, odpoledne Latinská čtvrť
– Sorbona, Pantheon… volno, ubytování, fakultativně večeře, večer fakultativně návštěva
kabaretu moulin Rouge.
5. den: Po snídani odjezd do centra města, volno
k nákupům, individuálním prohlídkám muzeí,
galerií apod., v odpoledních hodinách odlet z Paříže do Prahy.
zákazník může v Paříži zvolit zcela individuální program a účastnit se pouze vybraných výletů a okruhů.

800 112 112

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 4 večeře 2 490 Kč
• výlet lodí po Seině 340 Kč (cena na místě
cca 15 €)
• návštěva Montparnassu 390 Kč (cena na
místě cca 18 €)
• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge + 1/2
lahve šampaňského 3 490 Kč
• vstupenka na představení kabaretu Paradis
latin vč. sklenky šampaňského 1 590 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1402.html

FRANCIE

| Paříž exCluSiVe | 4/5 DNy

Termíny 4denní
30. 4. – 3. 5. 2020
1. 5. – 4. 5. 2020
7. 5. – 10. 5. 2020
14. 5. – 17. 5. 2020
21. 5. – 24. 5. 2020
28. 5. – 31. 5. 2020
4. 6. – 7. 6. 2020
3. 7. – 6. 7. 2020
16. 7. – 19. 7. 2020
30. 7. – 2. 8. 2020
20. 8. – 23. 8. 2020
27. 8. – 30. 8. 2020
10. 9. – 13. 9. 2020
17. 9. – 20. 9. 2020
25. 9. – 28. 9. 2020
8.10. – 11.10. 2020
15.10. – 18.10. 2020
3.12. – 6.12. 2020
10.12. – 13.12. 2020
Termíny 5denní
4. 6. – 8. 6. 2020
30. 7. – 3. 8. 2020
3. 9. – 7. 9. 2020
1.10. – 5.10. 2020

od

Program zájezdu 4 dny:
1. den: V ranních hodinách odlet pravidelnou
linkou do Paříže, transfer z letiště, čtyřhodinová
okružní jízda Paříží pro seznámení s nejdůležitějšími památkami města a základní orientaci
ve městě – Elysejská pole, Vítězný oblouk,
Louvre, Notre dame, madelaine, opera, Invalidovna, odjezd na ubytování, volno k individuálnímu programu ve městě, ubytování, nocleh.
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 programu 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 fakultativně
možnost individuální návštěvy kabaretu Paradis
Latin, ubytování a nocleh.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu programu v Paříži – návštěvy muzeí, galerií, nákupy… v podvečerních hodinách transfer na letiště,
přílet do Prahy.

Program zájezdu 5 dní:
1. den: V ranních hodinách odlet pravidelnou
linkou do Paříže, transfer z letiště, čtyřhodinová
okružní jízda Paříží pro seznámení s nejdůležitějšími památkami města a základní orientaci
ve městě – Elysejská pole, Vítězný oblouk,
Louvre, Notre dame, madelaine, opera, Invalidovna, odjezd na ubytování, volno k individuálnímu programu ve městě – Eiﬀelova věž,
muzea..., ubytování, nocleh
2. den: Po snídani volno k individuálnímu programu v Paříži návštěvy muzeí, galerií, nákupy…
Fakultativně jízdenka na loď po Seině. Večer fakultativně možnost individuální návštěvy kabaretu 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 malebným náměstím malířů Place de Tertre,
bazilikou Sacré Coeur, kabaretem moulin Rouge, individuální návrat na hotel, večer fakultativně
možnost návštěvy kabaretu Paradis Latin, ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani celodenní volno k individuálnímu programu v Paříži k návštěvám pamětihodností, muzeí, galerií, nákupům nebo
k návštěvě vyhlášených parků – disneylandu
či Asterixparku..., ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani volno k individuálnímu programu v Paříži – návštěvy pamětihodností, muzeí,
galerií, nákupy... V podvečerních hodinách transfer na letiště, odlet do Prahy.
www.cedok.cz

14 470 Kč

*

* více na str. 357

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 snídaní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
v moderní čtvrti la Défense nebo Porte Clichy aj., 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 340 Kč (cena na
místě cca 15 €)
• výlet do Versailles vč. vstupu do zámku
a zahrad - mládež do 26 let 1 490 Kč
- dospělí 1 890 Kč
• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge + 1/2
lahve šampaňského 3 490 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. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1403.html
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FRANCIE

| ROMaNtiCKý VíKeND V Paříži | 4 DNy

Termíny
30. 4. – 3. 5. 2020
1. 5. – 4. 5. 2020
7. 5. – 10. 5. 2020
14. 5. – 17. 5. 2020
21. 5. – 24. 5. 2020
28. 5. – 31. 5. 2020
4. 6. – 7. 6. 2020
3. 7. – 6. 7. 2020
16. 7. – 19. 7. 2020
30. 7. – 2. 8. 2020
20. 8. – 23. 8. 2020
27. 8. – 30. 8. 2020
10. 9. – 13. 9. 2020
17. 9. – 20. 9. 2020
25. 9. – 28. 9. 2020
8.10. – 11.10. 2020
15.10. – 18.10. 2020
3.12. – 6.12. 2020
10.12. – 13.12. 2020

od

14 900 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha včetně
tax a příplatků
• transfery z/na letiště, okružní jízda Paříží
• 3 noclehy v hotelu *** s bufetovými snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
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

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže. transfer z letiště,
okružní jízda Paříží pro základní seznámení
s metropolí – 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 individuální program. Latinská čtvrť – turisticky nejpřitažlivější 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 zahradách či podél Seiny.
2. den: Po snídani volno k individuálnímu programu ve městě – Eiﬀelova věž, muzea, fakul-
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tativně výlet lodí či večeře na lodi po Seině,
večer možnost individuální návštěvy kabaretu
moulin Rouge.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu programu 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 Place de Tertre, bazilikou 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 programu v Paříži, nákupy, možnosti návštěvy muzeí
a galerií, v odpoledních hodinách transfer na
letiště a odlet do Prahy.
800 112 112

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• výlet lodí po Seině 340 Kč (cena na místě
cca 15 €)
• 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) + vstupenka na představení kabaretu Paradis latin
2 590 Kč
• výlet do Versailles vč. vstupu do zámku
a zahrad – mládež do 26 let 1 490 Kč
– dospělí 1 890 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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/dovolena/CDG1408.html

FRANCIE

| Na SKOK DO Paříže | 5 DNí

Termíny
9. 4. – 13. 4. 2020
29. 4. – 3. 5. 2020
6. 5. – 10. 5. 2020
27. 5. – 31. 5. 2020
10. 6. – 14. 6. 2020
2. 7. – 6. 7. 2020
22. 7. – 26. 7. 2020
5. 8. – 9. 8. 2020
26. 8. – 30. 8. 2020
9. 9. – 13. 9. 2020
24. 9. – 28. 9. 2020
14.10. – 18.10. 2020

od

5 260 Kč

Trasa
trasa 2
trasa 1,2
trasa 2,3
trasa 2
trasa 3
trasa 1,2
trasa 3
trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 2
trasa 3
*

* více na str. 357

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

Trasa 1: MORaVa*, Č. Budějovice, Písek, Dubenec, Praha, Plzeň
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice), Humpolec (dálnice), Praha, Plzeň
Trasa 3: MORaVa*, Pardubice, Hradec Králové,
Jičín, Mladá Boleslav, Praha, Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu:
1.den: Odjezd z Prahy v podvečerních
(cca v 16.00 hod.), z Moravy v dopoledních 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, 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 vyhlídkové
terasy montparnassu, fakultativně večeře, ubytování.
4. den: Po snídani Eiﬀelova věž, martovo pole,
Invalidovna, volno, Latinská čtvrť – Sorbona,
Pantheon…, volno. Ve večerních hodinách odjezd z Francie do ČR.
5. den: Příjezd do ČR dopoledne.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• 2 večeře 1 190 Kč
• výlet lodí po Seině 340 Kč (cena na místě
cca 15 €)
• návštěva Montparnassu 390 Kč (cena na
místě cca 18 €)
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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/dovolena/XFR14050.html
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FRANCIE

| Paříž OD a PO Z autOKaReM | 5 DNí

Termíny
9. 4. – 13. 4. 2020
30. 4. – 4. 5. 2020
6. 5. – 10. 5. 2020
20. 5. – 24. 5. 2020
15. 7. – 19. 7. 2020
19. 8. – 23. 8. 2020
24. 9. – 28. 9. 2020
7.10. – 11.10. 2020
9.12. – 13.12. 2020

od

5 820 Kč

trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 3
trasa 2
trasa 1
trasa 3
trasa 2
trasa 3
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 2 noclehy v hotelu ** v pokojích s příslušenstvím a tV a s kontinentální snídaní
v centrální Paříži (Montmartre, aj.)
• průvodce, plánek Paříže
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů

Trasa 1: MORaVa*, 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

* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu – 5 dNí:
1.den: Odjezd z Prahy v podvečerních
(cca v 16.00 hod.), z Moravy v dopoledních hodinách, nonstop přes Německo do Francie.
2.den: V ranních hodinách příjezd do Paříže, pěší
prohlídka centra města s průvodcem – Náměstí
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Svornosti, Tuilerijské zahrady, malý Vítězný
oblouk, Louvre, Notre dame, Centre g. 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 vyhlídkové
terasy montparnassu, fakultativně večeře, ubytování.
4. den: Po snídani Eiﬀelova věž, martovo pole,
Invalidovna, volno, Latinská čtvrť – Sorbona,
Pantheon…, volno. Ve večerních hodinách odjezd z Francie do ČR.
5. den: Příjezd do ČR dopoledne.
800 112 112

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 340 Kč (cena na místě
cca 15 €)
• návštěva Montparnassu 390 Kč (cena na
místě cca 18 €)
• návštěva představení kabaretu Paradis latin
včetně sklenky šampaňského 1 590 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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/dovolena/XFR1404.html

FRANCIE

| Paříž OD a PO Z autOKaReM | 6 DNí

Termíny
29.4. – 4. 5. 2020
3.9. – 8. 9. 2020
30.9. – 5.10. 2020

od

6 760 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 3 noclehy v hotelu ** v pokojích s příslušenstvím a tV a s kontinentální snídaní
v centrální Paříži (Montmartre, aj.)
• průvodce, plánek Paříže
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů

Trasa: MORaVa*, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu – 6 dNí:
1. den: V podvečerních hodinách (cca v 16.00
hod.) odjezd z Prahy nonstop přes Německo do
Francie.
2. den: Ráno 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 v centru města (fakultativně
možnost příplatku na vyšší standard ubytování),
fakultativně večeře.

3. den: Snídaně, volno nebo fakultativně výlet
do Versailles – individuální prohlídka zahrad,
ev. zámku, přejezd k zámku Fontainebleau –
původně lovecký zámek francouzských panovníků, přestavěný na okrasný zámek ﬂorentskořímského stylu v nádherném zalesněném okolí.
V podvečer montmartre, basilika Sacré
Coeur..., ubytování. Fakultativně návštěva kabaretu Paradis Latin.
4. den: Snídaně, Eiffelova věž, martovo pole,
Invalidovna, volno, Latinská čtvrť – Sorbona,
Pantheon..., volno, ubytování, možnost fakultativně výlet lodí po Seině + okružní jízda Paříží. Fakultativně návštěva vyhlídkové terasy
montparnassu.
5. den: Snídaně, volno, možnost návštěvy muzeí (louvre), galerií, nákupů... ve večerních hodinách odjezd do ČR.
6. den: Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.
www.cedok.cz

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 340 Kč (cena na místě
cca 15 €)
• návšteva Montparnassu 390 Kč (cena na
místě cca 18 €)
• výlet do Versailles a Fontainebleau 790 Kč
• návštěva představení kabaretu Paradis latin
včetně sklenky šampaňského 1 590 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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/dovolena/XFR1404.html
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FRANCIE

| NeNáROČNý VíKeND V Paříži | 4 DNy

Termíny
10.4. – 13.4. 2020
30.4. – 3.5. 2020
7.5. – 10.5. 2020
3.7. – 6.7. 2020
16.7. – 19.7. 2020
20.8. – 23.8. 2020
27.8. – 30.8. 2020
25.9. – 28.9. 2020

od

4 290 Kč

trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 1
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 1 nocleh v hotelu ** s kontinentální snídaní,
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

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

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odjezd z Moravy v poledních hodinách,
z Prahy v podvečerních (cca 16.00 hod.), 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 pokladnic umění Louvre, dominantní katedrála Notre
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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 pamětihodnosti Paříže, slavné Eiﬀelově věži, pěší
prohlídka města s průvodcem – mj. martovo
Pole, Invalidovna, gigantický neoklasicistický
Pantheon, ..., fakultativně výlet lodí po Seině,
volno k individuálnímu programu, v podvečerních hodinách odjezd na montmartre a nejvyšší bod v Paříži – bazilika Sacré Coeur, za níž
se rozprostírá romantické náměstí malířů,
volno, …, rozloučení s Paříží a odjezd do ČR.
4. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
800 112 112

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč
• výlet lodí po Seině 340 Kč (cena na místě
cca 15 €)
• návštěva Montparnassu 390 Kč (cena na
místě cca 18 €)
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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/dovolena/XFR1409.html

FRANCIE

| Paříž PRO NáROČNé | 7 DNí

Trasa 1: MORaVa*, Brno, Jihlava (dálnice), Humpolec (dálnice), Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

1. den: V dopoledních hodinách odjezd z Moravy, z Prahy v podvečerních (cca 16.00 hod.)
a dále 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 nedalekému zámku Vaux-le-Vicomte – nejpřepychovější a nejvelkolepější palác
své doby, vzorová stavba pro zámek ve Versailles
ze 17. století proslulá mj. i svými ohromujícími zahradami s terasami, jezírky 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 večeře, možnost fakultativně
výlet lodí po Seině + okružní jízda Paříží, fakultativně návštěva vyhlídkové terasy montparnassu.

5. den: Snídaně, Eiﬀelova věž, martovo pole,
Invalidovna, volno, odpoledne Latinská čtvrť
– Sorbona, Pantheon... volno, ubytování, fakultativně večeře, večer fakultativně návštěva pařížských 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 prohlídce exteriérů slavné katedrály, odjezd do ČR.
7. den: Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.
Termíny
5.5. – 11.5. 2020
4.8. – 10.8. 2020
25.8. – 31.8. 2020
24.9. – 30.9. 2020

od

7 700 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu ** ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a tV a s kontinentální
snídaní v dosahu metra
• 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

| DO Paříže V POHODě | 6 DNí

PRogRAm zá jEzdu:
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 prohlídkami…Louvre, náměstí Svornosti, madelaine, opera, Elysejská pole, Vítězný oblouk,
Trocadéro… Odjezd na ubytování, volno, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do Versailles, individuální prohlídka zámku, zahrad. Odpoledne La
défense – prohlídka moderní čtvrti, volno. Odjezd na montmartre – Sacré Coeur, náměstí
malířů apod..., volno, návrat na ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani Latinská čtvrť – Sorbonna,
Pantheon, Luxemburské zahrady, Invalidovna, volno, fakultativně návštěva vyhlídkové terasy
montparnasse. V podvečerních hodinách fakultativně výlet lodí po Seině, návrat na hotel,
fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd k Eiﬀelově věži, volno

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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/dovolena/XFR1406.html
Plavba lodí

V CENĚ

Heidelberg | Paříž | Versailles | Strasbourg

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

• výlet lodí po Seině 340 Kč (cena na místě cca 15 €)
• návštěva Montparnassu 390 Kč (cena na místě cca 18 €)
• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge
+ ½ lahve šampaňského 3 490 Kč
• vstupenka na představení kabaretu Paradis
latin včetně sklenky šampaňského 1 590 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč

k individuálním prohlídkám.Odjezd z Paříže do oblasti Strasbourgu, ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani Strasbourg – prohlídka historického jádra města včetně panoramatické
projížďky lodí po kanálech, volno. Dle možnosti
zastávka u budovy evropského parlamentu.
V poledních hodinách odjezd do ČR, dojezd do
Prahy v podvečerních hodinách.
Termíny
26.5. – 31.5. 2020
14.7. – 19.7. 2020

od

8 170 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje:
• dopravu autokarem
• 5 noclehů v hotelech – dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím 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

www.cedok.cz

Fakultativní služby
• výlet po Seině 340 Kč (cena na místě cca 15 €)
• návštěva Montparnassu 390 Kč (cena na místě cca 18 €)
• 5 večeří 2 990 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 790 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1412.html
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FRANCIE

| Paříž a DiSNeylaND | 4 DNy

2019

Termíny
10.4. – 13.4. 2020
30.4. – 3.5. 2020
7.5. – 10.5. 2020
3.7. – 6.7. 2020
16.7. – 19.7. 2020
20.8. – 23.8. 2020
27.8. – 30.8. 2020
25.9. – 28.9. 2020

od

4 290 Kč

trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 1
*

* více na str. 357

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. 1 990 Kč* / dítě do 12 let 1 790 Kč*
• výlet lodí po Seině 340 Kč (cena na místě
cca 15 €)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odjezd z Moravy v poledních hodinách,
z Prahy v podvečerních hodinách (cca 16.00
hod.) přes Německo do Francie.
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2. den: Příjezd do Paříže, okružní jízda městem, prohlídka města s průvodcem – Eiffelova
věž, Vítězný oblouk, Notre dame, Louvre...,
fakultativně výlet lodí po Seině, fakultativně večeře, odjezd na ubytování.
3. den: Po snídani volno nebo fakultativní výlet
do disneylandu, celý den volno k návštěvě
atrakcí, ve večerních hodinách odjezd do ČR.
4. den: Příjezd do Prahy v poledních hodinách.
800 112 112

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 31. 8. 2019 a mohou se měnit.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1411.html

| Paříž – tO NeJlePší PRO Děti | 5 DNí

FRANCIE

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

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odjezd z Moravy v dopoledních hodinách,
z Prahy v odpoledních hodinách (cca 16.00 hod.)
přes Německo do Francie.
2. den: Příjezd do Paříže, okružní jízda městem,
prohlídka města s průvodcem- Eiﬀelova věž, Vítězný oblouk, Notre dame, Louvre…, fakultativně 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.

Termíny
6.5. – 10.5. 2020
3.7. – 7.7. 2020
19.8. – 23.8. 2020

od

5 330 Kč

• výlet lodí po Seině 340 Kč (cena na místě cca
15 €)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč

*

* více na str. 357

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. 1 990 Kč* / dítě do 12 let 1 790 Kč*
• výlet vč. vstupenky do asterixparku
– dosp. 1 490 Kč* / dítě do 12 let 1 190 Kč*

| Paříž – tO NeJlePší PRO Děti | 4 DNy

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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 31. 8. 2019 a mohou se měnit.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1413.html

Termíny
7.5. – 10.5. 2020
3.7. – 6.7. 2020
20.8. – 23.8. 2020

od

moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu:
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 prohlídkám a návštěvám místních atraktivit, v odpoledních hodinách odlet do ČR.

11 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha včetně
tax a příplatků
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelu ** s kontinentální snídaní
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.
1 990 Kč* – dítě do 12 let 1 790 Kč*
• výlet vč. vstupenky do asterixparku – dosp.
1 490 Kč* – dítě do 12 let 1 190 Kč*
• výlet lodí po Seině 340 Kč (cena na místě cca
15 €)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 390 Kč

www.cedok.cz

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
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 31. 8. 2019 a mohou se měnit.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1414.html
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FRANCIE

| K PeVNOSti BOyaRD a SKVOStŮM JiHOZáPaDu | 9 DNí

tours | Saumur | Poitiers | la Rochelle | ile de Ré | St. Martin de Ré | Fouras
Bordeaux | Saint-émilion | Sarlat | Cahors | St. Cirq lapopie | Cordes sur Ciel
Maison du Grand Fauconnier | Maison du Grand Veneour | Castelnau de
Montmiral | Puycelsi | lyon
Trasa: MORaVa*, Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR do
Francie.
2.den: Příjezd do Tours, prohlídka města a odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do městečka Saumur
– nazývaného "perla anjou", proslulého pohádkovým zámkem, jezdeckou školou a šumivým vínem, prohlídka historického jádra města
na loiře s průvodcem, volno. Odjezd do Poitiers – návštěva správního střediska kraje Poitou-Charentes s bohatým architektonickým
dědictvím v historickém jádru – pěší prohlídka
centra s malebnými uličkami mezi mnoha románskými domy, nejstarší kostel ve Francii –
baptisterium sv. Jana ze 4. stol., kostel Notre
Dame la Grande ze 12. stol., katedrála sv. Petra,
justiční palác … volno, odjezd na ubytování,
fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do La Rochelle – návštěva města na břehu atlantského oceánu, centrum 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 pobývala nějaký čas rodina malíře lenoira
– volno k individuální prohlídce nebo možnost
výletu kolem pevnosti Boyard, známé především
z televizní soutěže. Odjezd na ubytování do oblasti Bordeaux, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd na prohlídku Bordeaux
(uNeSCO) – 5. největší město Francie, významný
přístav s pompézním městským jádrem z 18. století, pěší prohlídka centra 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
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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 opevněným
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 vesnic v oblasti – nádherně situovaný jakoby na
obloze 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, lemované neuvěřitelně strmými dlážděnými uličkami, odjezd k další obci pyšnící se
impozantními památkami – Castelnau de montmiral – centrální arkádové náměstíčko označované za zázrak středověké architektury, starobylé
kamenné a hrázděné domy, kostel se vzácnou
relikvií – drahými kameny osazeným křížem,
dále přejezd k vesničce, jež je členem sdružení
nejkrásnějších vesnic ve Francii – Puycelsi – založena již v 10. století benediktýnskými mnichy,
hrad a hradby ze 14. století, které bránily a odolávaly po staletí veškerému 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
světového dědictví uNeSCO – bývalé obchodní
a vojenské centrum Galie založené samotným
Juliem Casesarem nyní honosící se ve spleti dlážděných uliček, krytými pasážemi, renesančními
paláci, prvotřídními 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 dopoledních hodinách.
800 112 112

NĚMECKO

Paříž
Tours
Saumur
Poitiers
Ile de Ré
Bordeaux
Sarlat

ŠVÝCARSKO

Lyon
FRANCIE

ITÁLIE

Cahors
Puycelsi
ŠPANĚLSKO

Termíny
22.8. – 30.8. 2020

od

Sř d

13 150 Kč

í

ř

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 6 noclehů v hotelech ** s kontinentálními
snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• 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 jednolůžkový pokoj 5 990 Kč
• 6 večeří 3 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 30 osob.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1440.html

FRANCIE

| K PeVNOSti BOyaRD a ViNiCíM BORDeaux | 8 DNí

Paříž | tours | Saumur | Poitiers | la Rochelle | ile de Ré | St. Martin de Ré
Fouras | Boyard | Bordeaux | Saint-émilion | Sarlat | Cahors | Puycelsi | lyon

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, transfer z letiště,
okružní jízda městem pro seznámení s nejdůležitějšími památkami a bulváry – Champs elyseés,
Vítězný oblouk, trocadero, eiﬀelova věž, louvre,
radnice, katedrála Notre Dame… volno, odjezd
do univerzitní a bývalé hlavní metropole na řece
loiře – Tours – prohlídka historického jádra s průvodcem, volno, ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani odjezd do městečka Saumur nazývaného "perla anjou", proslulého pohádkovým zámkem, jezdeckou školou a šumivým vínem, prohlídka historického jádra města na loiře
s průvodcem, volno. Odjezd do Poitiers - návštěva správního střediska kraje Poitou-Charentes
s bohatým architektonickým dědictvím v historickém jádru – pěší prohlídka centra s malebnými
uličkami mezi mnoha románskými domy, nejstarší kostel ve Francii – baptisterium sv. Jana ze
4. stol., kostel Notre Dame la Grande ze 12. stol.,
katedrála sv. Petra, justiční palác … volno, odjezd
na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do La Rochelle - návštěva města na břehu atlantského oceánu, centrum 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
pobývala nějaký čas rodina malíře lenoira –
volno k individuální prohlídce nebo možnost výletu kolem pevnosti Boyard, známé především
z televizní 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 jádrem z 18. století, pěší prohlídka centra města
– divadlo, burzovní palác, zámek, 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 místních vín. Odjezd na ubytování v oblasti Bergeracu,
fakultativně večeře.

5. 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 opevněným mostem Pont Valentré z počátku 14. století a s fakultativní zastávkou na ochutnávku
vína v oblasti, poté přejezd úžasným údolím
říčky lot se zastávkou v St. Cirq Lapopie – jedna
z nejhezčích vesnic ve Francii, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani návštěva nezajímavějších vesnic v oblasti – nádherně situovaný jakoby na
obloze 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, lemované neuvěřitelně strmými dlážděnými
uličkami, odjezd k další obci pyšnící se impozantními památkami - Castelnau de montmiral – centrální arkádové náměstíčko označované
za zázrak středověké architektury, starobylé kamenné a hrázděné domy, kostel se vzácnou relikvií – drahými kameny osazeným křížem, dále
přejezd k vesničce, jež je členem sdružení nejkrásnějších vesnic ve Francii - Puycelsi – založena
již v 10. století benediktýnskými mnichy, hrad
a hradby ze 14. století, které bránily a odolávaly
po staletí veškerému obléhání zde můžeme obdivovat a doposud, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani odjezd do Lyonu – druhého
nejvýznamnějšího města ve Francii, nazývaného
také hlavním městem gastronomie, prohlídka
města – 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 pasážemi, renesančními
paláci, prvotřídními 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, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
8.den: Snídaně, dle časových možností volno,
transfer na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

VELKÁ BRITÁNIE

BELGIE

NĚMECKO
Paříž
Tours
Saumur
Poitiers
Ile de Ré
St. Martin
de Ré

La Rochelle
Saint-Émilion

Lyon

ŠVÝCARSKO

Bordeaux
FRANCIE

Sarlat

Termín
19.8. – 26.8. 2020
4.9. – 11.9. 2020

od

ITÁLIE

S

17 740 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Paříž-lyon-Praha
včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 7 noclehů v hotelech ** s kontinentálními
snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• 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 1lůžkový pokoj 5 990 Kč
• 7 večeří 4 390 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1439.html
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FRANCIE

| Paříž a ZáMKy Na lOiře | 6 DNí

2019

BELGIE
NĚMECKO
Paříž
Cheverny
Amboise
Tours

Orléans
Chambord
Chenonceaux

FRANCIE

ITÁLIE

ŠPANĚLSKO

Termíny
19.5. – 24.5. 2020
10.8. – 15.8. 2020
15.9. – 20.9. 2020

od

Orléans | Chambord | Chenonceaux | tours | Villandry | amboise | Cheverny | Paříž
Trasa: MORaVa*, Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odjezd z Ostravy v dopoledních, z Prahy
ve večerních hodinách přes Německo do Francie.
2. den: V poledních hodinách příjezd do oblasti řeky loiry – orléans – krátká zastávka ve městě proslulém svou katedrálou, Chambord –
nejrozsáhlejší zámek oblasti připomínající slávu 16. století a krále Františka i. – možnost prohlídky, odjezd na ubytování v oblasti Tours,
fakultativně večeře.
3. den: Po snídani dopolední prohlídka Chenonceaux – návštěva půvabného zámečku na říčce
Cher, nazývaného též zámkem šesti žen, poté
prohlídka městečka Tours, volno, odpoledne odjezd k zámečku Villandry známého překrásnými zahradami a parky, které nadchnou všechny
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návštěvníky, návrat na ubytování, volno, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Amboise – nádherný zámek na skále nad řekou obklopený uličkami starého města, odjezd k poslednímu ze
zámků na loiře – Cheverny – klasicistní zámek
z 1. poloviny 17. století s Muzeem myslivosti
a proslulým zámeckým psincem se smečkou 70
loveckých psů, odjezd do Paříže, ubytování, volno, fakultativně večeře.
5.den: Po snídani okružní jízda městem, pěší
prohlídka s průvodcem – Náměstí Svornosti,
Tuilerijské zahrady, malý Vítězný oblouk,
Louvre, Notre dame, Centre g. Pompidou,
Forum des Halles, Palais Royale, madelaine,
volno k nákupům a individuálním prohlídkám,
fakultativně výlet lodí po Seině, ve večerních
hodinách odjezd přes Německo do ČR.
6.den: Příjezd do Prahy v dopoledních, na Moravu v odpoledních hodinách.
800 112 112

Středozemní moře

7 040 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelech ** s kontinentální snídaní ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• 3 večeře 1 790 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• výlet lodí po Seině 340 Kč (cena na místě
cca 15 €)
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1416.html

FRANCIE

| Paříž a ZáMKy Na lOiře | 5 DNí

V
NĚMECKO
Paříž
Cheverny
Amboise
Tours

Orléans

Chambord
Chenonceaux

FRANCIE

ITÁLIE

ŠPANĚLSKO

Středozemní moře

Termíny
29.5. – 2.6. 2020
2.7. – 6.7. 2020
5.8. – 9.8. 2020

od

Orleáns | Chinon | usseé | azay-le-Rideau | langeais | Villandry | Cheverny
amboise | Chenonceaux | tours | Chambord | Paříž

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, odjezd do oblasti 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
zastávka ve městečku s rozvalinami hradu, který
je významnou svatyní kraje Jany z arcu, usseé
– zastávka u pohádkového zámku „šípkové Růženky“, odjezd k zámku Azay-le-Rideau, který
Balzac nazval broušeným diamantem a který je
nejrozkošnějším a nejženštějším ze zámků na
loiře, zastávka v Langeais – prohlídka městečka
s původním typicky feudálním hradem z 15. století, Villandry – zámek proslavený překrásnými
zahradami a parky, které nadchnou všechny
návštěvníky, návrat na ubytování, fakultativně
večeře.

3. den: Po snídani odjezd ke klasicistnímu zámku
Cheverny z 1. poloviny 17. století s Muzeem
myslivosti a proslulým zámeckým psincem se
smečkou 70 loveckých psů, Amboise – prohlídka
nádherného zámku na skále nad řekou obklopený uličkami starého města. Chenonceaux –
návštěva půvabného zámečku na říčce Cher, nazývaného 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.
www.cedok.cz

15 030 Kč

*

* více na str. 357

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 340 Kč (cena na místě
cca 15 €)
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1417.html
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FRANCIE

| BRetaŇ a NORMaNDie – PeRly FRaNCie | 8 DNí

mont St. michel

Mont St. Michel
Saint Malo
Locronan
Quiberon

Bayeux
Paříž

Rennes

Carnac

Chartres

Port Louis
Pont Aven
Concarneau

FRANCIE

Quimper
Point du Raz

Termíny
23.5. – 30.5. 2020
1.8. – 8.8. 2020

Chartres | Rennes | Carnac | Quiberon | Port louis | Pont aven | Concarneau
Quimper | Point du Raz | locronan | Santi Malo | Mt. St. Michel | Bayeux | Paříž

Trasa: MORaVa*, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Beroun (dálnice), Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR do
Francie.
2. den: V odpoledních hodinách příjezd do Chartres k prohlídce velkolepé katedrály, ubytování,
fakultativně večeře.
3. den: Po snídani prohlídka města Rennes,
středověkého města s řadou hrázděných domů,
odjezd do Carnacu – prohlídka nejvýznamnějšího naleziště pravěkých památek na světě, mj.
s třemi tisíci menhirů, krátký výlet na zajímavý
poloostrov Quiberon s krátkou zastávkou ve
stejnojmenném městečku v nejjižnější části, ubytování v oblasti, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani podél pobřeží se zastávkou
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. 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 hrázděných
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domů „starého města“ a katedrálou, volno, ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani přejezd divokým členitým
pobřežím k nejzápadnějšímu výběžku Point du
Raz, až 80 metrů nad mořem s úchvatnou vyhlídkou na rozervané skály a bouřící moře, následně členitým pobřežím s řadou typických
bretaňských městeček, mj. zastávka v Locronan – s elegantními renesančními domy s rozkošnou kaplí, kalvárií a kašnou, přejezd národním
parkem d’Armorique k severnímu pobřeží Bretaně, ubytování 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 oblastí 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 zahrady, malý
Vítězný oblouk, louvre, Notre Dame... Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do Prahy v dopoledních, na Moravu v odpoledních hodinách.
800 112 112

od

11 270 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 5 noclehů s kontinentálními snídaněmi v hotelech **, dvoulůžkové pokoje 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
• 5 večeří 2 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1432.html

FRANCIE

| BRetaŇ a NORMaNDie – PeRly FRaNCie | 6 DNí

2019

VELKÁ BRITÁNIE
Point
du Raz

BELGIE

Mount St. Michel
Rouen

NĚMECKO

Paříž
Carnac

Rennes

Strasbourg

Chartres

FRANCIE

Chartres | Rennes | Carnac | Quiberon | Port louis | Pont aven | Concarneau
Quimper | Point du Raz | locronan | Saint Malo | Mont St. Michel | Rouen

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, odjezd autokarem do oblasti Rennes, cestou zastávka v Chartres k prohlídce velkolepé katedrály, ubytování,
fakultativně večeře.
2. den: Po snídani prohlídka města Rennes,
středověkého města s řadou hrázděných domů,
odjezd do Carnacu – prohlídka nejvýznamnějšího naleziště pravěkých památek na světě, mj.
s třemi tisíci menhirů, krátký výlet na zajímavý
poloostrov Quiberon s krátkou zastávkou ve
stejnojmenném městečku v nejjižnější části,
ubytování v oblasti, 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 bretaňskou atmosférou, proslaveného
výrobou keramiky s řadou hrázděných domů
„starého města“ a katedrálou, 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 vyhlídkou na rozervané skály a bouřící moře, následně členitým pobřežím s řadou typických
bretaňských městeček, mj. zastávka v Locronan
– s elegantními renesančními domy s rozkošnou
kaplí, kalvárií a kašnou, přejezd národním parkem
d’Armorique k severnímu pobřeží Bretaně ubytování 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 – prohlídka
unikátního opevněného opatství, které je jedním
ze symbolů Normandie, jehož vznik spadá až
do 10. století, přejezd oblastí vylodění se zastávkou v Bayeux s katedrálou Notre Dame
a muzeem s proslavenou 70 metrů dlouhou tapiserií, odjezd na ubytování v oblasti.
6. den: Po snídani odjezd do Paříže, krátká zastávka v Rouen – v místě římské posádky i hlavního města Normanského vévodství, příjezd do
Paříže, v odpoledních hodinách transfer na letiště, odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Termíny
12.6. – 17.6. 2020
16.7. – 21.7. 2020
9.8. – 14.8. 2020
10.9. – 15.9. 2020

od

16 350 Kč

*

* více na str. 357

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 3 990 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1422.html
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FRANCIE

| Paříž a NeZNáMá NORMaNDie | 8 DNí

2019

Pleyben

VELKÁ BRITÁNIE

BELGIE
Ouistreham
Ponte du Hoc
Le Havre
Colleville
Étretat
sur Mer
Pont-Audemer NĚMECKO
Giverny
Mont
St. Michel
Paříž
Caen

Arromanches

Termíny
25.7. – 1. 8. 2020
26.9. – 3.10. 2020

Paříž | Giverny | les andelys | Rouen | Pont-audemer | étretat | le Havre
Ouistreham | longues | arromanches | Omaha Beach | Colleville sur Mer
Ponte du Hoc | Caen | Mont St. Michel | Paříž
Trasa: MORaVa*, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Beroun (dálnice), Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách do
Francie.
2. den: Příjezd do Paříže, prohlídka města s průvodcem – Náměstí Svornosti, Tuilerijské zahrady, 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 známého především díky útesu Falaise dę Aval zerodovanému do oblouku, odjezd do Le Havru,
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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,
obnovený 17 metrů vysoký německý bunkr s vybavením, přístav, maják. Po pobřeží cesta do
Longues – kompletní zachovalá baterie s kanony,
Arromanches – Muzeum umělého přístavu, obrovské betonové plochy ve vodě – zbytky přístavu
– památka na vylodění, omaha Beach a Colleville sur mer – americký vojenský hřbitov rozprostírající se na 70 hektarech velkého zeleného
parku na břehu moře, Pointe du Hoc – baterie
pobřežních děl. Odjezd do oblasti Caen, ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani Caen – prohlídka 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, opevnění 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 ČR v dopoledních hodinách.
800 112 112

od

FRANCIE

9 390 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 5 noclehů v hotelech ** s kontinentální snídaní ve dvoulůžkových pokojích 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 3 990 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1415.html

FRANCIE

| Paříž a NeZNáMá NORMaNDie | 6 DNí

VELKÁ BRITÁNIE
Falaise d´ Aval
Le Havre Étretat

Mont
St. Michel
Caen

BELGIE

Les Andelys
Giverny

NĚMECKO

Paříž

Arromanches

Termíny
2.6. – 7.6. 2020
11.7. – 16.7. 2020
25.9. – 30.9. 2020

Paříž | Giverny | les andelys | Rouen | Pont-audemer | étretat | le Havre
Ouistreham | longues | arromanches | Omaha Beach | Colleville sur Mer
Ponte du Hoc | Caen | Mont St. Michel | Paříž

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, okružní jízda
pro základní seznámení s městem, ubytování,
fakultativně večeře.
2. den: Snídaně, 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.
3. den: Snídaně, pokračování 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, Etretat
– návštěva půvabného lázeňského městečka známého především díky útesu Falaise d´ Aval zerodovanému do oblouku, odjezd do Le Havru,
prohlídka důležitého francouzského přístavu,
ubytování v oblasti, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do ouistreham – Muzeum vylodění, první muzeum vybudované na
památku 6. června 1944 a bitvy o Normandii,
obnovený 17 metrů vysoký německý bunkr s vy-

bavením, přístav, maják. Po pořeží cesta do Lonques – kompletní zachovalá baterie s kanony,
Arromanches – Muzeum umělého přístavu, obrovské betonové plochy ve vodě – zbytky přístavu
– památka na vylodění, omaha Beach a Colleville sur mer – americký vojenský hřbitov rozprostírající se na 70 hektarech velkého zeleného
parku na břehu moře, Pointe du Hoc – baterie
pobřežních děl. Odjezd do oblasti Caen, ubytování, fakultativně večeře.
5. 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,
opevnění z 13.–15. století; ostrov, záliv i klášter
jsou na Seznamu světového dědictví uNeSCO.
ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani, odjezd do Paříže, dle letového
řádu volno v Paříži, transfer na letiště a odlet
do Prahy.
www.cedok.cz

od

FRANCIE

15 790 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• letenku Praha-Paříž-Praha včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 5 noclehů s kontinentální snídaní v hotelech
** ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č.159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• případnou přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1410.html
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FRANCIE

| MaleBNé alSaSKO a ViNiCe CHaMPaGNe | 5 DNí
Colmar – rybářská čtvrť

Epernay

VELKÁ BRITÁNIE

BELGIE
NĚMECKO
Norimberk

Remeš
Hautvillers
Epernay

Nancy

Haut-Koenigsbourg
Riquewihr
Colmar
FRANCIE

Trasa: MORaVa*, Zlín, Olomouc, Prostějov, Brno,
Jihlava (dálnice), Humpolec (dálnice), Praha, Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu:
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 gotickou katedrálou Notre-Dame, jednou z nejvýznamnějších
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 vesnička 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 železnými
bránami a zábradlími, ubytování v oblasti, fakultativně večeře.
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Š

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 spojující středověké strážní věže,…, volno, ubytování,
fakultativně večeře.
4. den: Po snídani vyjížďka malebnou „Cestou
vína“, která se vine v délce 180 km historickými
městy s dlážděnými ulicemi, středověkými hrázděnými domy a renesančními kašnami, přes
obernai se zvonicí Kapellturm s ochozem, zastávka u hradu s padacím mostem Haut-koenigsbourg – nejoblíbenější památky alsaska,
Ribeauvillé, půvabné vinařské městečko pod
zříceninami tří hradů, odjezd do Riquewihr –
nejkrásnější vesnice na „Vinné cestě“ s dlážděnými uličkami, balkony s rozkvetlými pelargoniemi, dvorky s lodžiemi, romantickými dvojitými
hradbami a strážními věžemi, okružní projížďka
turistickým vláčkem, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Snídaně, Colmar – prohlídka nejzachovalejšího 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
odjezd do ČR, příjezd do ČR v pozdních nočních
hodinách.
800 112 112

od

8 170 Kč

Obernai
Ribeauvillé

ŠVÝCARSKO

Termíny
4. 9. – 8. 9. 2019
2.10. – 6.10. 2019
26. 8. – 30. 8. 2020
26. 9. – 30. 9. 2020

Norimberk | Remeš | Hautvillers | epernay | Nancy | Strasbourg | Obernai
Haut-Koenigsbourg | Ribeauvillé | Riquewihr | Colmar

Strasbourg

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelech ** s kontinentálními
snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• 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
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1419.html

FRANCIE

| MaleBNé alSaSKO a ViNiCe CHaMPaGNe | 5 DNí

VELKÁ BRITÁNIE

BELGIE
NĚMECKO
Remeš

Paříž

Epernay

Strasbourg
Nancy
Obernai
Ribeauvillé
Riquewihr
Mylhúzy

FRANCIE

ŠVÝCARSKO

Termíny
7.6. – 11.6. 2020
15.9. – 19.9. 2020

Remeš | Hautvillers | epernay | Nancy | Colmar | Mylhúzy | Riquewihr
Ribeauvilé | Haut-Koenigsbourg | Obernai | Strasbourg

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, přejezd do vinařské oblasti Champagne – Remeše, město
s vinařskými domy a světoznámou gotickou katedrálou Notre-Dame, jednou z nejvýznamnějších
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 vesnička 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 železnými
bránami a zábradlími, ubytování v oblasti, fakultativně večeře
3. den: Snídaně, přejezd do Colmaru – prohlídka
nejzachovalejšího středověkého města v alsasku
– dlážděné ulice lemované hrázděnými domy
pastelových barev, čtvrť kanálů proplétajících se
mezi domky, tzv. „Malé Benátky“ – možnost pro-

jížďky lodí, muzea, …, atmosféru pohody dokreslují barevné květiny, restaurace, obchůdky s víny,
dále návštěva mylhúz – staré město, vyhlídková
věž, nejslavnější muzeum automobilů v evropě,
odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani vyjížďka malebnou „Cestou
vína“, která se vine v délce 180 km historickými
městy s dlážděnými ulicemi, středověkými hrázděnými domy a renesančními kašnami: přes Riquewihr – nejkrásnější vesnice na „Vinné cestě“
s dlážděnými uličkami, balkony s rozkvetlými pelargoniemi, dvorky s lodžiemi, romantickými dvojitými hradbami a strážními věžemi, okružní
projížďka turistickým vláčkem, dál Ribeauvillé,
půvabné vinařské městečko pod zříceninami tří
hradů, dále zastávka u hradu s padacím mostem
Haut-koenigsbourg – nejoblíbenější památky alsaska až do obernai se zvonicí Kapellturm s ochozem, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Snídaně, odjezd do kosmopolitního města Strasbourgu – prohlídka historického centra
města včetně panoramatické projížďky lodí po
kanálech, futuristická budova evropského parlamentu, Ponts-Couverts – kryté mosty spojující
středověké strážní věže,…, transfer na odletové
letiště (Paříž nebo Strasbourg – dle letového
řádu) a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

od
Š

14 840 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• letenku Praha-Francie-Praha včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 4 noclehy v hotelech**, dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím a kontinentální snídaní
• služby průvodce po dobu zájezdu
• návštěvu vinného sklípku s ochutnávkou
• okružní projížďka turistickým vláčkem
• panoramatická plavba lodí ve Strasbourgu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 490 Kč
• 4 večeře 2 390 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PAR1420.html
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VELKÁ BRITÁNIE

BELGIE

NĚMECKO
Strasbourgh
Riquewihr
Colmar

FRANCIE
Dijon
Cluny
Macon

ŠVÝCARSKO

Lyon
ITÁLIE

lyon | Macon | Berzé-la-Ville | Berzé le Chatel | Roche de Solutré | Cluny Cormatin
Chateau de Couches | Dijon | Colmar | Riquewihr | Ribeauvillé | Strasbourg

Trasa: MORaVa*, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu:
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 nazývaného 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
pasážemi, renesančními paláci, prvotřídními 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 Fourvière.
Odpoledne odjezd do historicky, kulturně, hospodářsky a gastronomicky nejbohatší oblasti
Francie – Burgundska – výlet do vinařské oblasti
a nádherné krajiny vrchoviny Beaujolais – návštěva vinice s ochutnávkou, 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 freskami
z 12. století, odtud k zámecké pevnosti Berzé le
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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 vrcholku 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
středověký 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, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Colmaru, prohlídka
nejzachovalejšího středověkého městečka v alsasku
se známou čtvrtí Malé Benátky, návštěva vinařských 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…, možnost projížďky lodí po kanálech, volno… ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR. Příjezd do
Prahy v pozdních nočních hodinách.
800 112 112

Termíny
10.9. – 15.9. 2019
15.9. – 20.9. 2020

od

S

8 450 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelech**/*** s kontinentální
snídaní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• 2 ochutnávky vína
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• případnou přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 4 večeře 2 590 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1472.html
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NĚMECKO

Paříž

Provins

Troyes
Abbaye de Fontenay
Chateau de Couches
FRANCIE Cormatin
Cluny

lyon | Macon | Cormatin | Berzé-la-Ville | Berzé le Chatel | Roche de Solutré
Cluny | Cormatin | Chateau de Couches | Beaune | Dijon
abbaye de Fontenay | troyes|Provins | Paříž

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Lyonu – druhého nejvýznamnějšího města ve Francii, nazývaného
také hlavním městem gastronomie. Dle časových
možností 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
pasážemi, renesančními paláci, prvotřídními 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 Fourvière.
Odpoledne odjezd do historicky, kulturně, hospodářsky a gastronomicky nejbohatší oblasti
Francie – Burgundska – výlet do vinařské oblasti
a nádherné krajiny vrchoviny Beaujolais – návštěva vinice s ochutnávkou, 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 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 vrcholku je za jasného počasí vidět vrcholky alp a v jehož úpatí
je význačné 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 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
středověký hrad skvostně se tyčící mezi zelenými kopci s vinohrady se stavebními prvky 11.
až 19. století, odtud do Beaune – městečka
v srdci Burgundska proslulého budovou bývalého špitálu s pestrobarevnou glazovanou střechou. Odtud na ubytování do oblasti dijonu –
hlavního 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, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani Abbaye de Fontenay – nejstarší dochované cisterciácké sídlo ve Francii zapsané 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 středověku. Provins – město
ukryté uvnitř vysokého opevnění 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.
www.cedok.cz

Dijou
Berzé-la-Ville

Macon

Berzé le Chatel

Roche de Solutré Lyon

ITÁLIE

Termíny
31.7. – 5.8. 2020
27.8. – 1.9. 2020

od

15 970 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-lyon-Paříž-Praha
včetně tax a příplatků
• 5 noclehů s kontinentální snídaní v hotelech **/***, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LYS1473.html
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jersey

Bayeux

Jersey

NĚMECKO
Giverny

St.Malo
Mount St.
Michel

Paříž
Orléans
Chambord
Chenonceaux
Villandry
FRANCIE

Termíny
24.5. – 29.5. 2020
6.7. – 11.7. 2020
14.8. – 19.8. 2020
4.9. – 9.9. 2020

od
Orléans | Chambord | Chenonceaux | Villandry | Mont St. Michel | St. Malo
Jersey | Bayeux | Giverny | Paříž

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, transfer z letiště, odjezd do orleans – s ohledem na čas
prohlídka města proslulého velkolepou katedrálou, ubytování v oblasti, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani přejezd do údolí loiry a návštěva tří nejkrásnějších zámků. Chambord –
návštěva prvního ze zámků na loiře, nejznámější a nejrozsáhlejší zámek ze 16. století, symbol oblasti. Chenonceaux – romantický vodní
zámek „šesti žen“ postavený nad řekou Cher.
Villandry – poslední ze zbudovaných zámků na
loiře s nádhernými zahradami vybízejícími
k procházkám i odpočinku. Odjezd na ubytování v oblasti, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani přejezd k pobřeží Normandie, mont St. michel – opevněné opatství na
ostrově Mont tombe je jednou z nejnavštěvovanějších památek 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
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jersey. V ranních hodinách odjezd do přístavu
St. malo, nalodění a hodinová plavba na jersey, největší 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 – hlavního města ostrova. Okružní jízda ostrovem podél nádherného pobřeží. Návrat do St. Hélier, prohlídka
hlavního města, volno k výhodným nákupům,
fakultativně večeře. V podvečerních hodinách
nalodění a návrat na pevninu, odjezd na ubytování.
5. den: Po snídani odjezd do Bayeux, krátká zastávka ve městečku s půvabným historickým jádrem 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,
transfer na letiště a odlet z Paříže.
800 112 112

16 910 Kč

*

* více na str. 357

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 340 Kč (cena na místě
cca 15 €)
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1423.html

FRANCIE
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výlet lodí po Seině
V CENĚ

Chenonceaux

BELGIE

Mont St. Michel

Rouen
Giverny

St. Malo
Carnac
Vannes

Paříž
Versailles
Chambord
Chenonceaux
FRANCIE

Termíny
23.5. – 29.5. 2020
4.9. – 10.9. 2020

od
Giverny | Rouen | Mont St. Michel | St. Malo | Carnac | Vannes | Villandry
Chenonceaux | Chambord | Chartres | Versailles | Paříž

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, transfer z letiště,
zastávka v giverny, prohlídka domu a kouzelné
monetovy zahrady, příjezd do Rouen, prohlídka
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
starobylého korzárského města, ubytování v oblasti, fakultativně večeře.
3. den: Přejezd na jižní pobřeží bretaňského poloostrova do Carnacu k prohlídce jedinečných
pravěkých památek, tzv. menhirů, odjezd do oblasti 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 šedesátimetro-

vou dvoupatrovou galerií, ubytování, fakultativně
večeře.
5. den: Po snídani odjezd na Chambord – prohlídka nejrozsáhlejšího a nejnavštěvovanějšího
ze zámků na loiře – s unikátními střešními terasami, klenutými strážnicemi a dvojitým spirálovým hlavním schodištěm, odpoledne odjezd
do Chartres, města s nejvelkolepější gotickou
katedrálou v evropě a řadou pozoruhodných
kostelů, hrázděných domů, mlýnů, středověkých
koželužen, kamenných mostů…, díky nimž se
stalo jednou z prvních památkových rezervací
ve Francii, v podvečerních hodinách odjezd do
Paříže, ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Versailles,
prohlídka zahrad a královského zámku, odpoledne návrat do Paříže, okružní jízda se zastávkami, 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.
www.cedok.cz

16 910 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha včetně
tax a příplatků
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 6 noclehů v hotelech ** s kontinentální snídaní, 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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1424.html
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Termíny
12.9. – 15.9. 2019
7.5. – 10.5. 2020
3.7. – 6.7. 2020
25.9. – 28.9. 2020

od

14 470 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Nice-Praha v turistické 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

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Nice – největšího letoviska na azurovém pobřeží. transfer do hotelu, nocleh.
2. den: Snídaně, individuální volno, pěší prohlídka
Nice s průvodcem – pobřežní Anglická promenáda 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.
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3. den: Snídaně, volno ke koupání a odpočinku
nebo fakultativně výlet 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, grasse – městečko obklopené
levandulovými poli, centrum světové kosmetiky,
návštěva parfumerie Galimard s možností nákupu, prohlídka starého města, přejezd na pobřeží do Cannes – světoznámého letoviska
proslulého ﬁlmovým festivalem, třídou Croisette
i překrásnými plážemi, volno, návrat do Nice.
4. den: Snídaně, volno k individuálnímu programu v Nice, transfer na letiště, odlet do Prahy.
800 112 112

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. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob.
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/NCE1471.html
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Antibes

ITÁLIE

monaco

FRANCIE

Nice

Monaco

Cannes
Fréjus

Marseille

St. Tropéz
Středozemní moře

Termíny
10.9. – 15. 9. 2019
24.9. – 29. 9. 2019
2.6. – 7. 6. 2020
4.7. – 9. 7. 2020
4.8. – 9. 8. 2020
26.9. – 1.10. 2020

od

Verona | Monaco | antibes | Marseille | pevnost d’if | Saint tropez | Fréjus
Cannes | ostrov Marguerita | Nice

Trasa 1: MORaVa*, Praha, Benešov, tábor, České
Budějovice
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc, Prostějov, Brno, Mikulov
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR
do Verony – večerní prohlídka města s průvodcem, Noční přejezd do Francie.
2. den: V brzkých ranních hodinách příjezd do
monaca – prohlídka města s průvodcem, volno,
možnost koupání, Antibes – kdysi řecká a římská
osada, dnes půvabné městečko s řadou historických památek a zbytky původního opevnění
– pevnost Carré, zámek rodu Grimaldi… prohlídka
města, ubytování v oblasti Marseille, fakultativně
večeře, nocleh.
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, fakultativně výlet lodí na pevnost d´If, odjezd do Saint Tropéz – prohlídka
města proslulého krásnými plážemi, citadelou
a četnickou stanicí z francouzských komedií,
ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Fréjus – antické
město – prohlídka, Cannes – prohlídka světoznámého letoviska proslulého nejen Festivalovým
palácem a třídou Croisette, ale i překrásnými
plážemi, volno, fakutativně výlet lodí na ostrov
marguerita, odjezd na ubytování, fakultativně
večeře.
5. den: Po snídani návštěva parfumerie Galimard,
odjezd do Nice – prohlídka dalšího pulsujícího
a vyhledávaného letoviska na Riviéře – anglická
promenáda, květinový a zeleninový trh, volno
k prohlídkám a nákupům, možnost koupání – odpočinek před zpáteční cestou. Ve večerních hodinách odjezd a návrat do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
www.cedok.cz

7 230 Kč

trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
*

* více na str. 357

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

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
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1425.html
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Nice | Vence | St. Paul de Vence | Cannes | Marseille | Camargue
aigues Mortes | St. Maries de la Mer | arles | les Baux de Provence
St. Remy de Provence | Nimes | Pont du Gard | avignon
Chateauneuf du Pape | Orange | Vaucluse | Fontaine de Vaucluse | Gordes
Sénanque | aix en Provence

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Nice – města přitahujícího odnepaměti 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 do Cannes,
návštěva města ﬁlmových festivalů s proslulým
pobřežním Boulevard de la Croisette a festivalovým palácem, volno, odjezd na ubytování, fakultativně večeře
3. den: Po snídani odjezd do marseille – město
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 – prohlídka města, Starý přístav,
Notre dame de la Garde, výlet lodí na ostrov
d´If s pevností – vězením hraběte Monte Christo.
Odpoledne odjezd k prohlídce Aix en Provence,
původně správní středisko Provence založené
římany, nazývané městem tisíce kašen, odjezd
na ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do oblasti Camarque
– 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
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– amﬁteátr, divadlo, Constantinovy lázně…, Les
Baux de Provence – návštěva tajuplné středověké citadely a starých domů tyčící se nad Pekelným údolím, St. Rémy de Provence –
starověké město z počátku našeho letopočtu
s pozůstatky 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 památek – amﬁteátr – nejlépe zachovaná stavba
svého druhu, Dianin chrám, Porte auguste…
Odjezd k Pont du gard – návštěva ohromujícího
49 m vysokého aquaduktu z dob římského osídlení, považovaný za zázrak římské stavební techniky. Avignon – jedno z nejvíce fascinujících
měst jižní Francie s rozlehlým Papežským palácem ze 13. století, řadou domů ze 17. a 18. století,
avignonským mostem, zastávka v městečku Chateauneuf du Pape s vinicemi, které produkují
nejlepší vína z oblasti… Fakultativně večeře, odjezd na ubytování.
7. den: Po snídani orange – prohlídka centra
obchodu s vínem, olivami, medem a lanýži 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 uličkami a podloubími a s nevšední
polohou na vrcholu pahorku odkud se naskýtá
překrásný výhled do celého kraje, Sénanque –
návštěva nejznámějšího cisterciáckého kláštera
ve francouzské Provence, odjezd na ubytování,
fakultativně večeře, ubytování.
8. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
Prahy.
800 112 112

Chatenaeuf
du Pape
Avignon

VΩCARSKO
St. Remy
Les Baux
de Provence

Orange

Pont du Gard
Nimes
Arles
Aigues Mortes

Vaucluse

IT°LIE

Aix E.P.

Gordes Vence
St. Paul

Marseille

St. Maries
de la Mer

Nice
Cannes

Termíny
27.6. – 4.7. 2020
13.8. – 20.8. 2020

od

18 790 Kč

*

* více na str. 357

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 příslušenstvím
• 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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/NCE1430.html
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Senanque

Orange
Orange

FRANCIE
ITÁLIE

Nimes
Arles

Avignon
Avignon
Grasse
Verdon

Camargue

Monaco
Nice

Marseille
Marseille

Termíny
14.9. – 21.9. 2019
28.6. – 5.7. 2020
11.7. – 18.7. 2020
1.8. – 8.8. 2020

od

avignon | Pont du Gard | Orange | Vaucluse | St. Remy de Provence
les Baux de Provence | Nimes | arles | Camargue | aigues Mortes
St. Maries de la Mer | Marseille | Grand Canyon | Nice | Monaco

Trasa: MORaVa*, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Beroun (dálnice), Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách přes
Německo do Francie.
2. den: Avignon – papežské město, s papežským
palácem a slavným avignonským mostem, které
během své vlády několikrát navštívil i Karel iV.,
prohlídka s průvodcem. Pont du gard – unikátní památky římského mostu a akvaduktu,
ubytování, fakultativně večeře.
3. den: orange – prohlídka města známého památkami z dob římského osídlení (divadlo, vítězný oblouk...). Výlet do jedné z nejzajímavějších
oblastí Provence – Vaucluse spojený s návštěvou
překrásných přírodních a historických atraktivit
oblasti – Chateauneuf du Pape, gordes, klášter
Senanque. ubytování, fakultativně večeře.
4. den: St. Remy de Provence, Les Baux de

Provence – návštěva historických provensálských míst, Nimes – prohlídka města nazývaného francouzský řím – amﬁteátr, Dianin chrám...,
Arles – prohlídka města, ubytování, fakultativně
večeře.
5. den: Odjezd do národního parku Camargue
– přírodní rezervace v deltě Rhony vyhledávaná pro možnost pozorování mj. růžových plameňáků, polodivokých bílých koní, možnost
koupání, odpočinku, fakultativně vyjížďka lodí
do rezervace, prohlídka unikátních městeček
oblasti – Aigues mortes, St. maries de la mer,
odjezd do marseille – prohlídka, ubytování, fakultativně večeře.
6. den: grand Canyon na řece Verdon – mimořádná přírodní atrakce, Napoleonovou cestou do Nice, ubytování v grasse, fakultativně
večeře.
7. den: Odjezd do monaca (cestou zastávka
v parfumerii galimard), monaco – prohlídka
města, volno, možnost koupání, odpočinek před
cestou do ČR.
8. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.
www.cedok.cz

10 050 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 5 noclehů v hotelech ** s příslušenstvím
a 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 3 990 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč
• výlet lodí v Camargue 490 Kč (min. počet
pro realizaci je 10 osob)
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1429.html
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Nice |St.Paul de Vence |Vence |tourettes sur loup |Gourdon |Frejus |St. tropez
aix en Provence | Pont du Gard | avignon | Villeneuve les avignon| Sénanque
Vaison la Romaine | l’isle sur la Sorgue | Moustiers St. Marie | Cannes | Grasse
PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Nice – města přitahující
od nepaměti svým příznivým klimatem a subtropickou vegetací, prohlídka města – anglická
promenáda, Staré město … Odjezd do Grasse –
prohlídka městečka s výrobnou parfémů Gallimard s možností nákupů, 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 historií
a spletí kouzelných dlážděných uliček, Tourettes
sur Loup – opevněná vesnice rozprostírající se
mezi ﬁalkovými poli používanými k výrobě parfémů, bonbonů a svíček, gourdon – městečko
s neuvěřitelnými panoramatickými výhledy se
stejnojmenným hradem ze 13. století, jehož terasovité zahrady jsou výsledkem úžasné práce
stejného architekta 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 – prohlídka městečka s krásnými plážemi, citadelou
a četnickou stanicí známou z francouzských komedií, Aix en Provence – prohlídka městečka tisíce kašen. ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd k Pont du gard –
ohromující 49 metrů vysoký akvadukt z dob římského osídlení, považovaný za zázrak římské
stavební techniky, Villeneuve les Avignon –
městeško pyšnící se středověkou pevností Saint-andré sousedící s avignonem přes most spojující břehy řeky Rhony, Avignon – jedno z nejvíce
fascinujících měst jižní Francie s rozlehlým Papežským palácem ze 13.století a avignonským
mostem. ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani Sault – lázeňské městečko
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pod ochranou unesco vyhledávané kvůli ideální
poloze uprostřed nádherně vonících levandulových polí, Vaison la Romaine – městečko osídlené od doby bronzové s unikátně objevenou
Villou du Paon a římským divadlem, Séguret –
jedna z nejkrásnějších vesniček ve Francii s po
staletí udržovanou 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 milovníky sběratelství a starožitnictví se
stovkami obchodů tohoto druhu, Fontaine de
Vaucluse – malebná vesnička učarujíc nejednomu básníkovi či umělci s muzeem jednoho
z nich Francesco Petrarcy a přírodním unikátem
mohutným smaragdovým pramenem řeky Sorgue, Sénanque – nejznámější, stále mnichy obývající cisterciácký klášter v provensálském údolí,
gordes – městečko se zámkem přitahující pozornost turistů pro svůj harmonický vzhled umocněný středověkými uličkami s podloubími,
Roussillon – vesnička jako z malovaného obrazu
obklopená nádhernou krajinou a umístěná na
největších ložiskách okru na světě. ubytování,
fakultativně večeře.
7. den: Po snídani odjezd zpátky na východ, cestou zastávka v moustiers St. marie – městečko
pod nejčistší oblohou evropy proslulé hrnčířskými výrobky, odjezd do Cannes – prohlídka
světoznámého letoviska proslulého nejen festivalovým palácem a třídou Croisette, ale i překrásnými plážemi, dle letového řádu volno nebo
eventuelně výlet lodí na ostrov marguerita.
ubytování, fakultativně večeře.
8. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
Prahy.
800 112 112

2019

FRANCIE
Vaison la Romaine
ITÁLIE
Séguret
Moustiers
Sault
St. Marie
Carpentras
Pernes les Fontaines
Sénanque
Fontaine
Avignon L’Isle sur
de Vaucluse
Pont du Gard
la Sorgue
Gourdon
Vence
Nice
Aix en
Cannes
Provence
Frejus

Termíny
4.7. – 11.7. 2020
25.7. – 1.8. 2020

od

St. Tropez

18 790 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů s kontinentální snídaní v hotelech
**/***, dvoulůžk. pokoje s příslušenstvím
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/NCE1474.html

| NeJKRáSNěJší MíSta PROVeNCe | 7 DNí

FRANCIE
gourdon

FRANCIE

ITÁLIE

Avignon
Aix en
Provence

Nice
Antibes

Marseille

Termíny
8.9. – 14. 9. 2019
14.6. – 20. 6. 2020
26.7. – 1. 8. 2020
27.9. – 3.10. 2020

Nice | Gourdon | Vence | St. Paul de Vence | antibes | Vallauris | aix en Provence
oblast přírodního parku Montagne du lubéron | Gordes | Rousillon | Senanque
avignon
Trasa: MORaVa*, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

Hlavním cílem zájezdu je navštívit v oblasti
Provence mj. řadu měst honosících se titulem
PLuS BEAuX VILLAgES dE FRANCE za mimořádné atraktivity měst samých, architektury
a okolí. oblast, která okouzlila řadu malířů,
spisovatelů... oblast, která je rájem pro turisty
a obdivovatele panenské přírody.

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách do
Francie.
2. den: Příjezd do Nice, města přitahujícího odnepaměti svým příznivým klimatem a subtropickou vegetací, prohlídka města s průvodcem
– anglická promenáda, Staré město, … volno,
ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani návštěva parfumerie galimard, odjezd do oblasti řeky loup, goudron –
prohlídka malebného městečka kolem stejnojmenného 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
vesnic, návrat do Nice, ubytování, fakultativně
večeře.
4. den: Snídaně, Antibes – prohlídka města založeného již řeckými osadníky, Chateau Grimaldi
– starobylý přímořský zámek ze 16. století opatruje 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 oblasti, fakultativně večeře.
5. den: Snídaně, odjezd do nejpřitažlivější oblasti
přírodního parku montagne du Lubéron, kde
se snoubí nádherná příroda s malebnými vesnicemi, gordes – prohlídka nejoblíbenějšího
městečka oblasti s mnoha kamennými budovami,
vesnička Rousillon s okrovými domy a červenými
skalami, Senanque – návštěva nejznámějšího
cisterciáckého 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.
www.cedok.cz

od

9 110 Kč

*

* více na str. 357

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
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1431.html
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FRANCIE

| lVí ZátOKa S VŮNí PROVeNCe | 8 DNí

Gourdon

Saint
Paul

ITÁLIE

FRANCIE
Grand
Canyon

Marseille | Calanques | Cassis | Saint tropez | Cannes | Marguerita | Vallauris
Biot | antibes | Nice | St. Paul de Vence | Vence | Gourdon | Monaco | éze
Grand Canon du Verdon | Grasse

PRogRAm zá jEzdu:
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, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani prohlídka Starého přístavu
v marseille, vyjížďka lodí na ostrov d’If s pevností,
odpoledne přejezd úchvatným pobřežím Calanques s bílými až 400 metrů vysokými útesy nad
hlubokými zátokami s tyrkysovým mořem, zastávka v Cassis – malém kouzelném rybářském
přístavu, zastávka v Saint Tropez k prohlídce
„četnického“ městečka a přístavu, volno, odjezd
na ubytování v oblasti Cannes, fakultativně
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 řemeslníků. 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 přitahujícího odnepaměti svým příznivým klimatem
a subtropickou vegetací, prohlídka města – anglická promenáda, Staré město, rybí a květinový
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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 – katedrála s římským sarkofágem z 5. stol., Staré město
s hradbami a městskou branou ze 13. století, 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 – prohlídka
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, odjezd na ubytování, 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
levandulovými poli, centru světové kosmetiky –
prohlídka starého města, návštěva výrobny parfémů galimard s možností nákupů, odjezd na
ubytování do oblasti Cannes, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani odjezd do Antibes – odpočinkový den – individuální volno s možností koupání
v moři nebo k individuální návštěvě vyhlášeného
aquaparku Marineland, v pozdním odpoledni odjezd z antibes na ubytování, fakultativně večeře.
8. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
Prahy.
800 112 112

Vence

Grasse
Vallauris

Éze

Biot

d If

Monaco
Nice

Antibes
Cannes
Marguerita

Saint
Tropez

Marseille

Termín
11.7. – 18.7. 2020

od

17 850 Kč

*

* více na str. 357

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 ostrov 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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/NCE1426.html

FRANCIE

| VelKý OKRuH FRaNCií – JiH | 8 DNí

Paříž

Marseille | arles | Montpellier | Narbonne | Carcassonne | Chateau Comtal
Pyreneje | lourdes | Pau | Biarritz | San Sebastian (španělsko)
Dune de Pilat | Bordeaux | Bergerac | Sarlat | Cahors | St. Cirq lapopie | lot
Pont de Millau | Nimes | avignon | Nice

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Nice, odjezd do marseille, krátká prohlídka centra města, starého
přístavu, Notre Dame de la Garde, ubytování,
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
opevnění, Chateau d ‘eau s akvaduktem, katedrála sv. Petra…, odjezd na ubytování do oblasti
Narbonne, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani prohlídka Narbonne – metropole 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 pevnosti“ s vodním příkopem, románsko-gotická basilika St. Nazzaire, Karbonská
brána, divadlo…, volno, odjezd na ubytování
v podhůří Pyrenejí, fakultativně 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
podzemních jeskyní grottes de Bétharram turistickým 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 nádhernou 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
girondistů, burza, celnice, Velké divadlo, basilika
St. Michel, volno, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd přes Bergerac do Sarlatu – prohlídka městečka s největším počtem
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 – unikátní
druhý nejvyšší most světa, odjezd na pobřeží
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 odpoledních hodinách návštěva Avignonu, jednoho
z nejvíce fascinujících měst jižní Francie s rozlehlým papežským palácem ze 13. století, řadou
domů ze 17. a 18. století, avignonským mostem.
Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
8. den: Po snídani transfer na letiště, odlet do
Prahy.
www.cedok.cz

FRANCIE
Bordeaux
Cahors
Biarritz Narbonne
Lourdes
Carcassonne
St. Sebastian
ŠPANĚLSKO

Termín
18.7. – 25.7. 2020

od

Nimes Arles

Marseille
Montpellier

18 790 Kč

ITÁLIE

Nice

*

* více na str. 357

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 příslušenstvím
• průvodce
• prohlídka jeskyní grottes de Bétharram
• 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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/NCE1434.html
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FRANCIE
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ITáLIE
|

|

| KORSiKa – SaRDiNie | 8 DNí

2019

Pisa | Korsika | Bastia | Corte | Calanche | Porto | Bonifacio | Sardinie | Smaragdové pobřeží | Porto Cervo | Palau
la Maddalena | Gallura | Castelsardo | Oristano | Barumini | Su Nuraxi | Cagliari | Olbia

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do itálie, dle aktuálního
letového řádu a časových možností, 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 ligurským mořem do korsické Bastie.
V poledních hodinách připlutí do Bastie, vylodění, pěší prohlídka Bastie s průvodcem – přístav, náměstí St-Nicolas, 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
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s hradem stojícím na vysoké skále. ubytování,
večeře.
3. den: Po snídani celodenní výlet do oblasti národního parku Calanche – nejkrásnější část ostrova s „červenými“ útesy a romantickými zálivy
s malými plážemi (uNeSCO), Porto – zastávka
k prohlídce městečka v portském zálivu, volno
k odpočinku a koupání, odjezd na ubytování,
večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Ajaccia, hlavního
města Korsiky, rodného města Napoleona, odpoledne přejezd na nejjižnější bod ostrova do
Bonifacia, korsického „Gibraltaru“, tyčícího se
na vápencových skalách nad mořem – prohlídka města s průvodcem – schodiště krále
aragonského, gotický kostel v areálu citadely,
staré město, v podvečerních hodinách trajekt
800 112 112

lodí na Sardinii do přístavu Santa teresa, vylodění, odjezd na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani celodenní výlet na Smaragdové pobřeží – jedna z nejlepších a nejluxusnějších rekreačních oblastí středomoří nesoucí
název odvozený od nádherných barev moře –
Porto Cervo – prohlídka metropole oblasti
s jedním z nejhezčích přístavů Středomoří s pohádkovými 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, odjezd
lodí z města na jediný trvale obydlený ostrov
stejnojmenného souostroví La maddalena, národní park unikátních kamenných útvarů, prohlídka města s Piazza del Comando, kostelem

|
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ITáLIE| |FRANCIE
ITáLIE
FRANCIE

| KORSiKa – SaRDiNie | 8 DNí

Pisa
Bastia
Corte
Porto
Ajaccio
Bonifacio
Castelsardo

ITÁLIE

KORSIKA
Palau
Porto Cervo
Olbia

SARDINIE
Oristano
Barumini

Termíny
31.5. – 7.6. 2020
13.9. – 20.9. 2020

od

Cagliari

25 840 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-itálie 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.

Maří Magdalény s dary admirála Nelsona, návrat na Sardinii, návrat do hotelu, ubytování, večeře.
6. den: Po snídani odjezd podél pobřeží Costa
Paradiso (s případnou možností koupání) do
oblíbeného turistického střediska Castelsardo
– městečko vystavěné vysoko na skále nad
mořem se zbytky hradeb a hradem z 12. století.,
prohlídka města s řadou historických památek,
středověkými uličkami, obchody s ručně vyráběnými suvenýry místní produkce, katedrála
San antonio abate, kostel Santa Maria delle
Grazie, volno. Přejezd do jednoho z nejkrásnějších sardinských měst Alghero, sardinské Barcelony, města korálových šperků – procházka
po dochovalém opevnění města s výhledy na
Capo Caccia, katedrála a kostel San Fracesco,
nejkrásnější ukázky katalánské 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 westerny, přejezd do vesničky Barumini, v jejíž blízkosti se nachází nejvýznamnější
prehistorické sídlo Su Nuraxi sestávající z nuragů – masivních věžovitých staveb ostrovní kultury z doby bronzové a železné (uNeSCO),
odjezd do Cagliari – návštěva správního střediska Sardinie s řadou historických památek – amfiteátr z dob římských, královská zbrojnice,
pisánské věže, katedrála, Bastion San Remi…,
prohlídka města, ubytování v oblasti, večeře.
8. den: Po snídani dle časových možností individuální volno v Cagliari na návštěvu muzeí, galerií a nákupy. transfer na letiště a odlet do
Prahy.
www.cedok.cz

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• pobytovou taxu v itálii
(cca 2-6 €/osobu/noc)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace:
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BLQ1441.html
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FRANCIE

| DiVOKá KRáSa KORSiKy | 8 DNí

Ligurské moře
Bastia

Calvi

Porto
Calanche
Cargese
Sagone

KORSIKA

Ajaccio

Sarténe
Bonifacio

Termíny
5.7. – 12.7. 2020
29.8. – 5.9. 2020

od

Bastia | ajaccio | Calvi | Bonifacio | Sartene | Calanche | Porto | Cargese
Trasa: Praha, Jihlava (dálnice), Brno, Mikulov

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odjezd z Prahy přes Rakousko, itálii do
Livorna.
2. den: trajekt z livorna do Bastie, vylodění, prohlídka 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 italského 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
severozápadním pobřežím s úchvatnými výhledy
do „města Kolumba“ Calvi – prohlídka městečka
s přístavem a citadelou ze 16. století. Volno,
návrat na ubytování, fakultativně večeře.
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5. den: Celodenní výlet do nejjižnějšího města
ostrova – Bonifacia tyčícího se na vápencových
skalách nad mořem – Schodiště krále aragonského, gotický kostel v areálu citadely, staré
město, ... Cestou krátká zastávka v Sartene,
které je nejtypičtějším korsickým městem ve
vnitrozemí, opředeným 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, fakultativně 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 ČR.
800 112 112

12 210 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 5 noclehů s kontinentální snídaní v hotelu
** ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
• 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
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1436.html

FRANCIE

| DiVOKá KRáSa KORSiKy – leteCKy | 8 DNí

2019

Bastia | Corte | Bavella | Porto Vecchio | Bonifacio | Sartene | Propriano
ajaccio | Cargese | Calanche | Porto | Calvi | l´lle Rousse | St. Florent
Patrimonio | Cap Corse

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy do Bastie, transfer do hotelu, ubytování, fakultativně večeře, individuální
volno, nocleh.
2. 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
horami. Dominantou města je pevnost na skále
z roku 1419 nazývána „Orlí hnízdo“, první a jediná
univerzita postavená v roce 1765, Paoliho náměstí, kostel Zvěstování s ručně vyřezávanou
kazatelnou, Národní palác, korsické muzeum
a další. Možnost vyjížďky vláčkem k citadele, odjezd na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
3. 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 nazývaného městem soli. Zdejší
pláže jsou považovány 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.
4. 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
zpřístupňující komplex jeskyní pod městem. Odpoledne odjezd přes Sartene – typické korsické
městečko opředené legendami o pirátech a Propriano – rybářská vesnice s janovskou věží, se
zastávkami do ajaccia na ubytování, fakultativně
večeře, nocleh.
5. 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 Feschse 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 orchidejemi. Porto – malebné městečko v zátoce sevřené
mezi skalami se vzácnou faunou a ﬂórou. Prohlídka městečka s průvodcem – přístav, mořské
akvárium, janovská strážní věž z 16. století
a spoustou kaváren s typickým korsickým vínem
nebo možnost koupání. ubytování v oblasti, fakultativně večeře, nocleh.
6. 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 průvodcem – 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 návštěva historických vesnic v oblasti –
např. Pigna – označována jako jedna z nejkrásnějších francouzských 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 zvonicí a růžovým průčelím s pruhy nebo kaple San
Quilicu z 10. století. Odjezd na ubytování v oblasti
Calvi, fakultativně večeře, nocleh.
7. 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, zřícenina 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 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 malebnými vesničkami vystavěnými na skalách. ubytování v oblasti,
fakultativně večeře, nocleh.
8. den: Po snídani dokončení prohlídky Bastie,
dle časových možnost individuální volno, transfer
na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Cap Corse

Saint Florent
L’lle Rousse
Calvi

Bastia

KORSIKA
Porto

Calanche
Corte

Cargese

Ajaccio
Bavella
Propriano
Sarténe

Porto Vecchio

Bonifacio

Termíny
13.6. – 20. 6. 2020
26.9. – 3.10. 2020

od

28 190 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha-Bastia-Praha v turistické třídě včetně tax a příplatků
• 7 noclehů v hotelech **/*** ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a kontinentální snídaní
• transfery dle programu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu
• spropitné pro řidiče

Fakultativní služby
• 7 večeří 3 990 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BIA1435.html
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FRANCIE

| Za KOuPáNíM a POZNáVáNíM FRaNCOuZSKé RiViéRy | 6 DNí

ITÁLIE

FRANCIE

Grasse

Cannes

Saint Paul Monaco
de Vence
Nice

Antibes

Středozemní moře

Termíny
1.7. – 6.7. 2020
25.8. – 30.8. 2020

od

7 790 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 3 noclehy v hotelu/aparthotelu *** v Cannes
se snídaní
• dopravu autokarem
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb

Monako | Cannes | Nice | St. Paul de Vence | antibes | Grasse
Trasa: MORaVa*, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Beroun (dálnice), Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdENkA Čd
do/z PRAHy, VíCE INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jEzdu:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách do
Francie.
2. den: Příjezd na Riviéru – příjezd do monaka
– prohlídka města s průvodcem – mj. knížecí
palác, kasino, oceánograﬁckého muzeum…, volno, odjezd na ubytování do Cannes, fakultativně
večeře, nocleh.
3. den: Po snídani volno k vlastnímu programu
nebo výlet do Nice – anglická promenáda, Staré
město, tržiště…, odjezd do St. Paul de Vence –
nejkrásnější opevněné městečko oblasti s ro-
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mantickými výhledy na okolní hory a pobřeží,
úzké kamenné uličky vytvářejí neopakovatelnou
atmosféru místa. Návrat na ubytování, volno,
fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani volno k vlastnímu programu
nebo výlet Cannes – prohlídka města proslaveného mj. svými plážemi a ﬁlmovým festivalem,
s průvodcem, Antibes – přístavní městečko se
zbytky opevnění, zámkem rodu Grimaldi… grasse – další z historických městeček v horách nad
pobřežím, centrum francouzské kosmetiky, návštěva místní parfumerie s možností nákupů,
návrat na ubytování, volno, fakultativně večeře,
nocleh.
5. den: Po snídani volno k vlastnímu programu
– odpočinek, koupání, nákupy, výlet na okolní ostrovy…, v podvečerních hodinách odjezd do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
800 112 112

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytové taxy splatné na místě (cca
2 €/osoba/noc)
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 490 Kč
• 3 večeře 1 790 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XFR1427.html

FRANCIE | LuCEmBuRSko | BELgIE | NIzozEmí

| Z Paříže Za NeJKRáSNěJšíMi MíSty BeNeluxu | 6 DNí
Paříž

Zaansee
Schans
Amsterdam
Severní moře

zaanse Schans

HO
LA
ND
SK
O

Brusel – Atomium

Delft

Bruggy
Antverpy
Gent
Brusel
BELGIE

FRANCIE
Paříž

Paříž | Remeš | Verdun | luxembourg | Vianden | Brusel | Gent | Bruggy
antverpy | Zaansee Schans | amsterdam

PRogRAm zá jEzdu:
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,
fakultativně večeře, odjezd na ubytování.
2. den: Po snídani odjezd do centra města, volno
k individuálním prohlídkám, v odpoledních hodinách odjezd z Paříže. Remeš – zastávka k prohlídce pozoruhodné katedrály Notre Dame, místo
korunovace francouzských králů, Verdun – návštěva městečka s hradbami, padacími mosty
a bránami spíše připomínající pevnost, s nedalekým památníkem velké bitvy 1. sv. války, odjezd
na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do Luxembourgu,
prohlídka hlavního města velkovévodství – historické centrum a opevnění (kulturní dědictví
uNeSCO), Horní město, Staré město s katedrálou
Panny Marie a náhrobkem Jana lucemburského,
radnice, velkovévodský palác… Přejezd k zámku
„karlštejnského typu“ Vianden – kouzelná památka se základy položenými již v 11. století
s bohatými sbírkami zbraní, nábytku a gobelínů.
Přejezd Ardenami do Belgie. Brusel – prohlídka
hlavního města Belgie – atomium, evropský parlament, historické jádro Bruselu, Grand Place –
pozoruhodný soubor veřejných a soukromých
budov převážně z konce 17. století – radnice,
burza…, Horní město s Královským palácem, jedinečným náměstím Petit Sablon. Odjezd na
ubytování, 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 provincie
a turistický klenot Belgie – „belgické Benátky“
vynikající ukázka středověkého historického osídlení s krásným historickým jádrem propleteným
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 pískovcovou
radnicí, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Antverp – přístavní
město na řece Gildě, unikátní katedrála se 123 m
vysokou věží a s Rubensovými obrazy, bývalý Královský palác, náměstí Grote Markt s honosnou
radnicí, pozoruhodnými řemeslnickými a kupeckými domy a Brabovou fontánou. Návštěva delftu
– města proslaveného mj. modrobílou fajánsí,
zaanse Schans – turistické srdce kraje Zaan.
Skanzen s typickými zaanskými domy a větrnými
mlýny, možnost návštěvy výrobny sýrů, dřeváků,
ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani celodenní prohlídka Amsterdamu – okružní jízda, projížďka po grachtech, pěší
prohlídka centra města – Královský palác, Národní
památník, Stará a Nová katedrála, čtvrť červených
luceren ... Volno k individuálním prohlídkám i odpočinku, v podvečerních hodinách transfer na letiště, přílet do Prahy ve večerních hodinách.
www.cedok.cz

NĚMECKO

Remeš
Verdun

Vianden
Luxembourg

Termín
17.6. – 22.6. 2020
19.9. – 24.9. 2020

od

17 850 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha-Paříž, amsterdamPraha včetně tax a příplatků
• 5 noclehů v hotelech **/*** s kontinentálními 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 3 490 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu dle aktuální situace
vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CDG1553.html
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BeNeLuX | NIZOZeMí

| PRODlOUžeNý VíKeND V AMSteRDAMU | 3/4 DNy
Historické měšťanské domy, Amsterdam

Amterdam, Rijksmuseum

Projížďka lodí v grachtech, Amsterdam

Termíny 3denní:
11. 4. – 13. 4. 2020
8. 5. – 10. 5. 2020
21. 8. – 23. 8. 2020
25. 9. – 27. 9. 2020
Termíny 4denní:
10. 4. – 13. 4. 2020
7. 5. – 10. 5. 2020

od

Program 3 denního zájezdu:
3. den: Snídaně. Dopoledne volno, které můžeme
využít k další návštěvě místních zajímavostí a na-
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*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 2 / 3 noclehy se snídaní v hotelu kat. ***
v Amsterdamu
• leteckou dopravu vč. tax a příplatků Praha
– Amsterdam a zpět, služby průvodce
• projížďka po grachtech
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Amsterdam | Zaanse Schans | Den Haag

PRogRAm zá jezdu:
1. den: V ranních hodinách odlet do Amsterdamu, odjezd hromadnou dopravou do hotelu,
ubytování v Amsterdamu. Odpolední procházka
centrem města během níž např. uvidíme budovu
Královského paláce, náměstí dam, Nový kostel, květinový trh Singel, museumsplein, kde
se nachází Rijksmuseum, muzeum Van gogha.
Uvidíme centrum zábavy kolem náměstí Leidseplein a Rembrandtplein s proslulými coﬀee
shopy. Zvídavější mohou projít proslulou čtvrtí
Červených luceren, která je vedle svého původního účelu i turistickou atrakcí. Individuální návrat
do hotelu. Nocleh.
2. den: Snídaně, individuální program. Zájemci
mohou s průvodcem Čedoku navštívit místním
autobusem zaanse Schans, zajímavý skanzen
s větrnými mlýny, kde se seznámíme s tradiční
výrobou dřeváků a sýrů, které zde lze nejen
ochutnat, ale i zakoupit. Po návratu do Amsterdamu projížďka lodí po grachtech. Individuální
program i návrat do hotelu. Nocleh.

10 970 Kč

vštívit např. dům Anny Frankové. Odpoledne
odjezd hromadnou dopravou na letiště a odlet
do Prahy. Přílet ve večerních hodinách.

Program 4 denního zájezdu:
3. den: Snídaně, individuální program. Zájemci
mohou s průvodcem Čedoku podniknout výlet
vlakem do hlavního města den Haag. Během
pěší prohlídky historickou částí města uvidíme
například Binnenhof, Buitenhof, palác královny Nordeine, mauritshuis s královskou sbírkou obrazů. Při dobrých časových možnostech
je možné navštívit přímořské lázně Scheveningen a projít se po mořské promenádě, či okusit
nějakou z místních specialit z plodů moře. Za
úvahu stojí i návštěva slavného parku madurodam s modely nejvýznamnějších staveb Nizozemska. Společný návrat do Amsterdamu,
individuální program, nocleh.
4. den: Snídaně. Dopoledne volno, které můžeme využít k další návštěvě místních zajímavostí
a navštívit např. dům Anny Frankové. Odpoledne odjezd hromadnou dopravou na letiště
a odlet do Prahy. Přílet ve večerních hodinách.

800 112 112

Cena nezahrnuje
• vstupy, jízdní městskou či meziměstskou
dopravu

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč/
2 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. Každému účastníkovi
zájezdu doporučujeme, aby se vybavil platební kartou. Mnoho obchodníků již nepřijímá
hotovost. V případě zájmu o některé muzeum
je třeba si vytvořit předem rezervaci a zaplatit
přes oﬁciální stránky muzeí.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme,
aby se vybavil platební kartou. Mnoho obchodníků již nepřijímá hotovost.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/AMS1551.html

|

Rotterdam

NIZOZeMí | BeNeLuX

| JARNí HOlANDSKO VlAKeM A letADleM | 4 DNy

SevernÕ moře

Amsterdam
Den Haag


K
inderdijk
Rotterdam
NĚMECKO
HOLANDSKO

BELGIE
Brusel

Termíny
10. 4. – 13. 4. 2020
7. 5. – 10. 5. 2020

od
Den Haag | Keukenhof | Amsterdam | Rotterdam | Kinderdijk

PRogRAm zá jezdu:
1. den: Odlet v ranních hodinách do Amsterdamu a následně vlakem do Haagu (není v ceně
zájezdu), uložení zavazadel v hotelu, odjezd vlakem do Lisse a odtamtud shuttle busem k návštěvě nejkrásnějšího květinového parku světa
Keukenhof. Park nabízí nejkrásnější kolekci holandských cibulkových květin, které zde můžete
nejen obdivovat, ale též si je objednat. Návrat
do místa ubytování, nocleh v hotelu.
2. den: Po snídani celodenní výlet vlakem do
Amsterdamu. Po příjezdu do města se projdeme kolem Královského paláce, Nového kostela,
dále pěší zónou ke květinovému trhu, odkud
popojedeme místní dopravou k nejslavnější galerii Holandska Rijksmuseum, kde se nachází
díla nejvýznamnějších vlámských umělců, mezi
nimi například slavná Noční hlídka od Rembrandta. Podle zájmu můžeme též navštívit nedalekou brusírnu diamantů. Místní dopravou
dojedeme k opeře a odtud pokračujeme přes
bleší trh a čtvrtí červených luceren zpět k nádraží.
Nezapomenutelné dojmy v nás jistě zanechá
jízda lodí po slavných grachtech. Během volna
máme možnost návštěvy řady dalších zajímavostí, jako jsou například Dům Anny Frankové,

Muzeum van Gogha, Muzeum Bols či slavného
Rijksmuzea nebo pivovaru Heineken. Návrat do
místa ubytování.
3. den: Po snídani celodenní výlet vlakem do
Rotterdamu. Po příjezdu nejdříve pojedeme
lodí k návštěvě nedalekého Kinderdijka – muzea
větrných mlýnů, které je na seznamu UNeSCO,
po návratu si prohlédneme centrum města, uvidíme kubistické domy a slavnou Pastelku či přilehlou nákupní pasáž Markthal a máme možnost
fakultativní projížďky lodí Spido po druhém největším světovém přístavu a fakultativní možnosti
výjezdu na věž euromast, odkud se otevírají
překrásné pohledy na celé město. Návrat do
místa ubytování.
4. den: Po snídani si ponecháme zavazadla v hotelu, krátká prohlídka centra den Haag. Fakultativně návštěva madurodammu, parku, který
nabízí modely nejslavnějších staveb této země
včetně modelové železnice, která má celkovou
délku 2 km. Milovníci umění jistě nevynechají
možnost návštěvy druhé nejslavnější galerie Holandska moritzhuis, kde se nachází další slavná
díla jako například Vermeerův Pohled na Delfty
či Rembrandtova Anatomie dr.tulpa. V odpoledních hodinách odjezd na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

16 100 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 3 noclehy se snídaní v hotelu *** v Den Haagu
• leteckou dopravu, průvodce
• celodenní výlet do Amsterdamu vč. dopravy
a plavby po grachtech
• celodenní výlet do Rotterdamu vč. dopravy
a návštěvy Kinderdijku
• zák. pojištění dle zák. č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy, jízdné vlakem (1. a 4. den) a místní
MHD cca 80 €
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme,
aby se vybavil platební kartou. Mnoho obchodníků již nepřijímá hotovost.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/AMS1552.html
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BeNeLuX | NIZOZeMí

| JARNí KVětINOVé KORZO | 5 DNí

SevernÕ moře
Alkmaar
Zaanse Schans
Amsterdam
Noorwijk
Rotterdam
NĚMECKO
HOLANDSKO

Termín
24. 4. – 28. 4. 2020

od
Amsterdam | Zaanse Schans | Alkmaar | Noorwijk | Rotterdam
Trasa: MORAVA*, Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdeNKA Čd
do/z PRAHy, VíCe INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR (19:00 hod.) po trase jen
s bezpečnostními přestávkami, průjezd přes Německo.
2. den: V ranních hodinách přijedeme do Noorwijku, kde uvidíme pověstné Květinové korzo. Pokračujeme do Amsterdamu – pěší
prohlídka města, květinového trhu, možnost fakultativní plavby po pověstných grachtech. Volno,
které jistě mnozí využijí k návštěvě muzea Madam tussaud, Rijksmuzea, muzea van Gogha či
mnoha dalších atrakcí (nutné rezervace předem),
které toto neobyčejné město nabízí. Ve večerních
hodinách po povinné bezpečnostní přestávce
autobusu odjezd do místa ubytování. Nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do zaanse Schans,
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zajímavého skansenu s větrnými mlýny, kde
můžeme zhlédnout ukázku výroby tradičních dřeváků. Pokračujeme ke slavné sýrárně Alida
Hoeve, kde se můžeme seznámit s tradiční výrobou pověstných holandských sýrů a samozřejmě
je i ochutnat. Poté navštívíme rázovitou rybářskou
vesnici Volendam, kterou proslavila tradice uzených úhořů. Odjezd k návštěvě Keukenhofu, nejkrásnějšího parku světa, který je ukázkou
mistrovské zahradní architektury. V podvečerních
hodinách návrat do místa ubytování.
4. den: Po snídani navštívíme slavnou květinovou
burzu v Alkmaar a pak pokračujeme k návštěvě
Rotterdamu, možnost zajímavé vyjížďky lodí společnosti Spido k až neskutečně působící rozloze
tohoto největšího evropského přístavu. Možnost
výjezdu na věž euromast (platba pouze platební
kartou). V podvečerních hodinách, po povinné
bezpečnostní přestávce autokaru, odjezd přes Německo s bezpečnostními přestávkami zpět do ČR.
5. den: Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.
800 112 112

6 200 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• 2 noclehy v hotelu *** se snídaní
• pojištění dle zákona č.159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy (cca 70 €)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 440 Kč
• projížďka po grachtech 290 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme,
aby se vybavil platební kartou. Mnoho obchodníků již nepřijímá hotovost.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XNL1556.html

| NeJKRáSNěJŠí MíStA HOlANDSKA | 5 DNí

NIZOZeMí | BeNeLuX
Rotterdam

SevernÕ moře
Zaanse Schans
Amsterdam
Den Haag
Delft

Rotterdam
NĚMECKO
HOLANDSKO

BELGIE

Termíny
2.7. – 6.7. 2020
19.8. – 23.8. 2020

Rotterdam | Kinderdijk | Delft | Den Haag | Zaanse Schans | Amsterdam
Trasa: MORAVA*, Praha, Beroun, Plzeň

* moRAVA – zdARmA jízdeNKA Čd
do/z PRAHy, VíCe INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jezdu:
1. den: Odjezd z Prahy (19:00 hod.) s nejnutnějšími zastávkami přes území SRN do Holandska.
2. den: Dojezd do Rotterdamu, kde nás autobus
vysadí pod vyhlídkovou věží euromast, možnost
výjezdu na věž, odkud se otevírají nádherné pohledy na celou oblast (platba pouze platební
kartou). Dále pak pokračujeme k přístavu lodi
Spido, kterou je možno podniknout vyhlídkovou jízdu po zdejším přístavu, který je po
Šanghají druhým největším na světě. Odtud se
vydáme do města, projdeme si centrum s monumentální radnicí, nádherným chrámem či
moderními obchodními pasážemi. Uvidíme kubistické domy a moderní stavbu domu „Pastelka“. V odpoledních hodinách společný
odchod k ubytování v hotelu v centru Rotterdamu. Ubytování. Nocleh.
3. den: Po snídani navštívíme Kinderdijk, pověstnou oblast větrných mlýnů. Pokračujeme
k návštěvě historického města delft. Po krátké
zastávce v městském centru pokračujeme do
hlavního města den Haag, kde pojedeme kolem

monumentální budovy Mezinárodního soudního
dvora. Následuje krátká procházka centrem, milovníci umění mohou navštívit druhou nejvýznamnější galerii Holandska mauritshuis a pak
se nabízí možnost fakultativní návštěvy madurodamu, kde lze shlédnout věrné modely nejzajímavějších staveb Holandska v měřítku 1:25
v parku s více než dvěma kilometry modelových
železnic. Návrat do hotelu, nocleh.
4. den: po snídani pojedeme k návštěvě rázovitého
skansenu zaanse Schans , kde opět uvidíme nádherné větrné mlýny, sýrárnu, mlýn na výrobu hořčice a seznámíme se s výrobou tradičních dřeváků.
Pokračujeme k návštěvě Amsterdamu, kde se
projdeme městským centrem s řadou historických
budov, jako je Královský palác, Starý a Nový
kostel, Rijksmuzeum – nejvýznamnější galerie
Holandska, kde lze mimo jiné shlédnout slavný
Rembrandtův obraz „Noční hlídka“ či blízké
muzeum Van gogha (nutná rezervace předem).
Možnost projížďky po grachtech. Jistě budeme
též obdivovat nabídku květinového trhu. Během
volného programu se nabízí třeba návštěva muzea
madamme Tussaud, muzea slavného piva Heineken, domu Anny Frankové či muzea slavné palírny Bols. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
5. den: Příjezd v dopoledních hodinách.
www.cedok.cz

od

6 460 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 2 noclehy se snídaní v hotelu **** v centru
Rotterdamu
• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy (80 €)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 490 Kč
• projížďka po grachtech 290 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.
Každému účastníku zájezdu doporučujeme,
aby se vybavil platební kartou. Mnoho obchodníků již nepřijímá hotovost.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XNL1550.html
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BeNeLuX | NIZOZeMí | BelGIe | lUCeMBURSKO
| tO NeJlePŠí Z BeNelUXU | 8 DNí

Sýrárna Alida Hoeve

Zuiderzeemuseum
Volendam
Amsterdam

Amsterdam | Zaanse Schans | Volendam | Kinderdijk | Delft | Den Haag
Madurodam | Zierikzee | Veere | Middelburg | Bruggy | Gent Waterloo
Brusel | luxembourg
Trasa: MORAVA*, Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
* moRAVA – zdARmA jízdeNKA Čd
do/z PRAHy, VíCe INFoRmACí NA STR. 357.

PRogRAm zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR po trase, s bezpečnostními
přestávkami průjezd přes SRN.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Amsterdamu – pěší prohlídka města, 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 (nutná rezervace předem). V podvečerních hodinách odjezd do místa ubytování. Nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do zaanse Schans
zajímavého 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 pověstných holandských sýrů, ale samozřejmě i ochutnat. Poté navštívíme rázovitou
rybářskou vesnici Volendam, kterou proslavila
tradice uzených úhořů. V odpoledních hodinách
nás čeká fakultativní návštěva zuiderzeemusea,
nádherného živého 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.
4. den: Po snídani navštívíme Kinderdijk, pověstnou oblast větrných mlýnů. Pokračujeme k návštěvě delftu, kde navštívíme jednu ze dvou
posledních manufaktur, kde se můžeme seznámit
s tradiční výrobou fajánse, která toto město proslavila.Pokračujeme do hlavního města den Haag,
kde napřed pojedeme kolem monumentální budovy Mezinárodního soudního dvora, následuje
krátká procházka městským centrem a pak fakultativní návštěva madurodamu, kde lze zhléd-
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nout věrné modely nejzajímavějších staveb Holandska v měřítku 1:25 v parku propojené více
než dvěma kilometry modelových železnic. Návrat
do hotelu, nocleh.
5. den: Po snídani odjezd za krásami nám neznámé oblasti Zeelandu. Navštívíme malebné
městečko zierikzee, kde jistě budeme obdivovat
historická zátiší přístavu či pověstnou městskou
bránu. Přes monumentální dílo hrází delta pokračujeme 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 patrovým 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 navštívíme gent. Při další
cestě se krátce zastavíme ve Waterloo dojedeme
do Bruselu. Krátká pěší prohlídka města, kde
navštívíme nedokončenou katedrálu, na náměstí
budeme obdivovat nádhernou radnici a konečně
navštívíme i sošku Manneken Pis, čurajícího
chlapce, který se stal symbolem města. V pozdních odpoledních hodinách 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
odjíždíme jen s nejnutnějšími zastávkami přes
území SRN do ČR.
8. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Scheveningen
Den Haag

Lelystad

Delft

HOLANDSKO
NĚMECKO

Zeeland

Bruggy

Antwerpy

Gent
Waterloo

Brusel
BELGIE

FRANCIE

Termín
27.6. – 4.7. 2020
22.8. – 29.8. 2020

od

Luxembourg

11 310 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 5 noclehů se snídaní v hotelech ***
• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy

Fakultativní služby
• projížďka po grachtech v Amsterdamu 290 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 290 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 30 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. Každému účastníku
zájezdu doporučujeme, aby se vybavil platební kartou. Mnoho obchodníků již nepřijímá
hotovost.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XNL1559.html

800 112 112

| TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA | 7 DNÍ

Jungfrau

ŠVÝCARskO
Chateau du Chillon

Basilej

FRANCIE

Curych

Fribourg
Lausanne
Vevey
Ženeva

Rýnský vodopád | Curych | Luzern | Ženeva | Lausanne | Vevey | Montreaux
Zermatt | Matterhorn | Gornergrat | Lauterbrunnen | Kleine Scheidegg
Jungfrau Grindelwald | Gruyéres | Fribourg | Bern | Basilej
Trasa: MORAVA*, Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
* MORAVA – ZdARMA JíZdenkA Čd
dO/Z PRAhy, VíCe InFORMACí nA sTR. 357.

PROgRAM Zá JeZdu:
1. den: Odjezd z Prahy (22.00 hod.) přes území
SRN do Švýcarska.
2. den: Navštívíme Rýnský vodopád, nejmohutnější vodopád v Evropě. Pokračování do Curychu
– individuální prohlídka největšího města
konfederace ležícího na břehu stejnojmenného
jezera. Pokračujeme do historického Luzernu,
města s Kapličkovým mostem, který je nej fotografovanější mostní konstrukcí Švýcarska.
V podvečerních hodinách 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 mohutný vodotrysk na jezeře. Vracíme se do nejkrásnějšího města na Ženevském jezeře –
Lausanne – individuální prohlídka historického
centra. Po pobřeží Ženevského jezera, kde můžeme vychutnat nádherná panoramata vinic,
pokračujeme do Vevey a Montreux, která patří
k nejvyhledávanějším turistickým cílům zdejší
riviéry, a navštívíme nejkrásnější 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 stře-

disko 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 údolím Simmental a přes Interlaken do Lauterbrunnen. Fakultativní výlet známou ozubnicovou
železnicí Jungfraubahn, z jejíchž vozů se otevírají
nádherné pohledy na hory Bernských Alp, přes
sedlo kleine scheidegg vyjedeme sedmikilometrovým tunelem ve stěně Eigeru na nejvýše
položenou železniční stanici Evropy Jungfraujoch
do výšky téměř 3500 m. V odpoledních hodinách
sjedeme do grindelwaldu – individuální 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 návštěvě města piva Fribourgu a hlavního
města konfederace Bernu, města podloubí a kašen – individuální prohlídky. V podvečer se zastavíme ve slavné Basileji – individuální prohlídka
města s katedrálou, 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.
www.cedok.cz

Rýnský NĚMECKO
vodopád Bodamské
jezero

Luzern

Bern

Gruyéres

Col des
Moses
Montreaux

ŠVÝCARSKO
Grindelwald

Zermatt

ITÁLIE

Termíny
21. 5. – 27. 5. 2020
4. 6. – 10. 6. 2020
2. 7. – 8. 7. 2020
20. 8. – 26. 8. 2020
10. 9. – 16. 9. 2020

od

9 130 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu *** s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy a lanovky cca 260 CHF (Jungfrau cca
150 CHF, Gornergrat cca 95 CHF)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
V případě uzávěry horských průsmyků, omezení provozu některých lanovek nebo dalších
neovlivnitelných skutečností změna programu
vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 30 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XCH1608.html
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ŠVÝCARskO
|

| TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA LETADLEM A VLAKEM | 4 DNY

© www.gornergratbahn By-Line swiss-image.ch, Toni Mohr

NĚMECKO

Bodamské
jezero

FRANCIE
Curych
Luzern
Bern

ŠVÝCARSKO

Leysin

Chamonix

Zermatt

Termín
12. 6. – 15. 6. 2020

od

19 420 Kč

ITÁLIE

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu vč. tax a příplatků Praha
– Curych a zpět
• 4 denní skupinový Swisspass
• 3 noclehy v hotelu *** s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy, úschovny zavazadel (Lucern, Bern,
Curych) zubačka na Gornergratt cca 40 CHF
• lanovku na Aiguille du Midi cca 70 EUR

Lucern | Chamonix | Zermatt | Gornergratt | Bern | Curych

PROgRAM Zá JeZdu:
1. den: Odlet z Prahy do Curychu, odkud pokračujeme do Lucernu, města s kapličkovým
mostem, který je nejfotografovanější mostní
konstrukcí Švýcarska. (úschovné v Lucernu cca
10 CHF /kus není v ceně zájezdu). Odjezd kolem
Bernu, Vevey-Montreux a ozubnicovou železnicí
z Aigle do místa ubytování v Leysinu, horského
střediska ve výši 1 500 m n. m. Ubytování. Večeře.
Nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme přes Aigle a Martigny adhezivní ozubnicovou železnicí Montblanc
Express do Chamonix. Možnost výjezdu lanovkou
na vyhlídku Aiguille du Midi, odkud se nám
přiblíží vrcholek Mt. Blancu a kolem se otevře
panorama na řadu čtyřtisícovek. Možnost pokračovat za dobrého počasí další lanovkou na
vyhlídku herbronner, kdy trasa této lanové
dráhy kopíruje zadní stěnu nejvyššího vrcholu
Evropy. V podvečerních hodinách návrat zpět
do Leysinu. Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme přes Aigle a Visp
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do Zermattu, jednoho z nejpopulárnějších horských středisek Švýcarska, kterému vévodí slavný
Matterhorn. Vyjedeme na nejkrásnější vyhlídku
gornergratt, do výšky 3 081m, odkud máme
nádhernou kruhovou panoramu na nejvyšší
vrchol Švýcarska, kolem nějž je dalších až 35
čtyřtisícovek. V podvečerních hodinách návrat
zpět do Leysinu. Večeře.
4. den: Po snídani odjedeme ozubnicovou železnicí do Aigle, odkud pokračujeme do Bernu,
hlavního města konfederace, města podloubí
a kašen. Dále pokračujeme dále k návštěvě největšího města Konfederace, Curychu, ležícího
na stejnojmenném jezeře. Uvidíme mohutný
dvouvěžový Münster, kostel Sv. Petra s největším
hodinovým ciferníkem na světě, Frauenmünster
s Chagallovými vitrážemi i řadu jiných zajímavostí
a projdeme se noblesní Bahnhofstrasse, která
je výkladní skříní a to nejen tohoto města. Odjezd
na letiště a podvečerní odlet do Prahy.

800 112 112

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 290 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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 poloprivátních drahách je garantována pouze sleva.
V případě uzávěry horských průsmyků, omezení provozu některých lanovek nebo dalších
neovlivnitelných skutečností (výluky na železnici) změna programu vyhrazena. Vzhledem k přestupům a nutnému přenášení
zavazadel není zájezd vhodný pro osoby se
sníženou pohyblivostí a klienty s fobií z výšek.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 12 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/ZRH1623.html

|

Jungfrau

ŠVÝCARskO

| BERNSKÉ ALPY S NÁVŠTĚVOU JUNGFRAU | 4 DNY
Lucern

NĚMECKO

Bodamské
jezero

FRANCIE
Curych
Luzern
Bern

ŠVÝCARSKO
Interlaken

niesen

Bern

ITÁLIE

Termín
25. 6. – 28. 6. 2020

od

21 720 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu vč. tax a příplatků Praha
– Curych – Praha a zpět
• 4 denní skupinový Swisspass
• 3 noclehy v hotelu kat. *** s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č.159/99 Sb.
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč

Bern | Thun | Niesen | Aare Gorge | Lauternbrunnen | Jungfrau | Grindelwald
Lucern | Pilatus

PROgRAM Zá JeZdu:
1. den: Odlet z Prahy do Curychu a následně
vlakem do Bernu, hlavního města konfederace
– města podloubí a kašen. Možnost procházky
historickým centrem, které se může pochlubit
nádherným orlojem či muzeem Alberta Einsteina.
Přejezd do okolí Interlakenu. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do města Thun, kde
můžeme obdivovat jediný dochovaný dojonový
hrad Švýcarska, stejně tak jako historické stavby
v městském centru, dřevěný most přes řeku
Aare i chodníky vysoko nad okolní ulicí. Pokračujeme do Mülenen a lanovkou k vrcholu pyramidového tvaru – niesen, odkud se nabízí
další nezapomenutelné pohledy na oblast Bernských Alp a jejich nejslavnější vrcholy. Závěr dne
strávíme v labyrintu soutěsky řeky Aare, kde
erodované vápence vytvořily impozantní útesy
až 200 metrů hluboké a 1-2 metry široké. Návrat
na ubytování. Nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme vlakem do Lauterbrunnen. Fakultativní výlet známou ozubnicovou

železnicí Jungfraubahn, z jejíchž vozů se otevírají
nádherné pohledy na hory Bernských Alp, přes
sedlo Kleine Scheidegg vyjedeme sedmikilometrovým tunelem ve stěně Eigeru na nejvýše položenou železniční stanici Evropy Jungfraujoch
do výšky téměř 3 500 m n. m. V odpoledních
hodinách sjedeme do Grindelwaldu – individuální
prohlídka střediska zimních sportů, ležícího při
úpatí tří nejznámějších velikánů Bernských Alp
Eigeru, Mönchu a Jungfrau. Návrat do místa ubytování, večeře.
4. den: Po snídani odjedeme do Luzernu, zavazadla uložíme do úschovny a pak nás vagónky
Brünigské dráhy dopraví do Alpnachstadtu. Nejstrmější ozubnicovou železnicí na světě se stoupáním až 48 % 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 známým Kapličkovým mostem. V pozdních odpoledních hodinách odlet z Curychu do Prahy.
www.cedok.cz

Cena nezahrnuje
• případné vstupy a lanovky cca 200 CHF
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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 poloprivátních drahách, jako např. na Pilatus, Jungfrau
je garantována pouze sleva. V případě uzávěry
horských průsmyků, omezení provozu některých lanovek nebo dalších neovlivnitelných
skutečností (výluky na železnici) změna programu vyhrazena. Vzhledem k přestupům
a nutnému přenášení zavazadel není zájezd
vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/ZRH16290.html
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ŠVÝCARskO | LIChTenŠTeJnskO | FRAnCIe

| OD ŽENEVSKÉHO JEZERA POD MONT BLANC | 6 DNÍ

Luzern

Aiguille du Midi

Ženevské jezero

NĚMECKO

Bodamské
jezero

FRANCIE
Zurich
Bern
Broc

Vaduz | Luzern | Chamonix | Aiguille du Midi (Mont Blanc) | Montreux
Val d´Herens | Sion | Dixence | Glacier 3000 | L´Evitaz | St. Gallen
Trasa: Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Beroun (dálnice), Plzeň

PROgRAM Zá JeZdu:
1. a 2. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách
(23:30) do Švýcarska. Dopoledne se krátce zastavíme v hlavním městě Velkovévodství Lichtenštejnského Vaduzu – prohlídka malebného
centra. 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.
3. 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
nejvyšším evropským vrcholem Mont Blanc
(4 808 m n.m.) . Možnost výjezdu lanovkou na
Aiguille du Midi do výšky 3 482 m, odkud je vrcholek Mont Blancu téměř na dosah ruky. V odpoledních hodinách odjezd zpět do místa ubytování,
příjezd ve večerních hodinách. Večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme do Montreux, mondénního střediska na Ženevské riviéře, které
hostí pravidelně jazzové festivaly i řadu jiných
významných akcí. Výjezd ozubnicovou železnicí
k vyhlídce na Ženevské jezero Rochers de naye,
po návratu do Montreux výlet lodí po jezeře.
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
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k nejkrásnějšímu švýcarskému hradu Chateau
du Chillon. Možnost návštěvy této jedinečné
památky. V podvečerních hodinách odjezd zpět
do místa ubytování. Večeře, nocleh.
5. 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 návštěvě nejvyšší přehradní hráze ve Švýcarsku
a druhé nejvyšší v Evropě Le grande dixence.
Výjezd lanovkou na korunu hráze, možnost nenáročné procházky po koruně hráze o výšce
225 m. V odpoledních hodinách návštěva papežského města sion se zajímavým městským
centrem, možnost nenáročného výstupu k hradům a poněkud náročnějšího výstupu na vyhlídky u hradů, kde jsou v katedrále Notre Dame
dela Valle jedny z nejstarších funkčních varhan
na světě (14. stol.) Při zpáteční cestě navštívíme
středisko zimních sportů glacier 3000. Po výjezdu lanovkou nás okouzlí panoramata, velkou
atrakcí je visutý most spojující dva vrcholy.
Ve večerních hodinách návrat do místa ubytování. Večeře, nocleh.
6. den: Po snídani sjedeme průsmykem Col des
Mosses se zastávkou v sýrárně v rázovitém
městečku L´etivaz, které je střediskem jedné
z významných oblastí produkce sýrů do nejkrásnějšího údolí Bernských Alp Simmentalu. Kolem
Bernu a Curychu dojedeme do st. gallen, města
arkýřů, kterému vévodí nádherný chrám a v místním klášteře se nachází knihovna (UNESCO). Přes
Bregenz a území Německa pokračujeme dále
do ČR. Příjezd do Prahy v pozdních večerních
hodinách, na Moravu až v časných hodinách následujícího dne.
800 112 112

Col des
Mosses
Montreux

Chamonix

St. Gallen

Luzern

Glacier 3000

Bregenz
RAKOUSKO

Vaduz
ŠVÝCARSKO

Sion
ITÁLIE

Dixence

Termíny
14. 7. – 19. 7. 2020
11. 8. – 16. 8. 2020

od

11 280 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu *** s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy, lanovky, ozubnicová železnici, plavbu
lodí cca 160 CHF a cca 70 EUR
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
V případě uzávěry horských průsmyků, omezení provozu některých lanovek nebo dalších
neovlivnitelných skutečností změna programu
vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XCH1602.html

ŠVÝCARskO

| PĚŠÍ TURISTIKA VE STÍNU MATTERHORNU | 4 DNY
Zermatt

Matterhorn

Bodamské
jezero

FRANCIE

St. Gallen

Bregenz
RAKOUSKO

Aﬀoltern
Ženevské
jezero

ŠVÝCARSKO
Andermatt

ITÁLIE

Täsch
Zermatt

Termíny
5. 8. – 8. 8. 2020
10. 9. – 13. 9. 2020

St. Gallen | Zermatt | Gornergratt | průsmyk Furka | Andermatt
Trasa: Praha, Beroun (dálnice), Plzeň

PROgRAM Zá JeZdu:
1. den: Brzy ráno (05:00) odjezd z Prahy přes
Plzeň a kolem Mnichova k návštěvě st. gallen,
města arkýřů, kterému vévodí nádherný chrám
a v místním klášteře se nachází knihovna, která je
na seznamu UNESCO. Po dálnici kolem Curychu
pokračujeme k návštěvě rázovité sýrárny v Emmenském údolí Affoltern a dále kolem Bernu do
místa ubytování v oblasti Zermattu. Nocleh.
2. den: Snídaně a odjezd vláčkem do Zermattu
(cena cca 14,60 CHF není v ceně zájezdu), odkud
vyjdeme do místní části Winkelmatten a dále pojedeme lanovkou na schwarzsee (cena cca
32 CHF není v ceně zájezdu), odkud podnikneme
pěší túru s převýšením cca 700 m na hornlihütte, vysokohorskou turistickou chatu ve výši
3260 m, která se nachází přímo na úbočí slavného
Matterhornu. Návrat do Zermattu buď lanovkou
ze Schwarzesee, nebo pěší sestup suťovým
polem a kolem dřevěné vesničky Zmutt zpět do
Zermattu. Odjezd na ubytování.
3. den: Po snídani opět vyjedeme do Zermattu
(zpáteční jízdné cca 14,60 CHF není v ceně zájezdu)

a pokračujeme ozubnicovou železnicí vzhůru
na vyhlídku gornergratt (cena cca 45,60 CHF
není v ceně zájezdu), do výšky 3 081 m, odkud se
otevírají nádherné pohledy na nejvyšší vrcholy
Švýcarska. Sestup dolů nás povede kolem nádherného jezírka u hotelu see Zerwoinen a rázovité dřevěné vesničky Findeln, která je jedním
z nejčastěji fotografovaných míst, jejichž kulisu
tvoří Matterhorn. Zbude jistě dost času i na prohlídku Zermattu, kde vedle kostelíka je symbolický hřbitov obětí Matterhornu a hned nedaleko
památník horským vůdcům, jimž se jejich práce
stala osudem. Odjezd na ubytování.
4. den: Po časnější snídani pojedeme vzhůru
údolím Rhóny k druhému nejvyššímu průjezdnému průsmyku Švýcarska Furka, kde se
zastavíme na vyhlídce na Rhónský ledovec, Belveder. Pak krátce zastavíme v horském městečku Andermatt, sevřenému třemi průsmyky,
které se stalo srdcem švýcarské alpské pevnosti.
Ještě uděláme krátkou zastávku v soutěsce Pölaschlucht poblíž Ďáblova mostu a odtud již jen
s nejnutnějšími zastávkami pokračujeme k dálnici a po ní zpět do ČR. Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.
www.cedok.cz

od

7 750 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• 3 noclehy v hotelu *** se snídaní
• pojištění dle zákona č.159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy, jízdné (cca 120 CHF)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 490 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
V případě uzávěry horských průsmyků, omezení provozu některých lanovek nebo dalších
neovlivnitelných skutečností změna programu
vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XCH1621.html
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ŠVÝCARskO

| NEJKRÁSNĚJŠÍ KOUTY ŠVÝCARSKA PANORAMATICKÝMI
DRAHAMI | 6 DNÍ
NĚMECKO
Bodamské
jezero

FRANCIE
Curych
Luzern
Pilatus
ŠVÝCARSKO
Ženevské jezero

Brig

RAKOUSKO

Rigi
Goldau
Erstfeld

Andermatt Sv.
Mořic

Locarno
ITÁLIE

Luzern | Simplon | Locarno | Gotthard | Andermatt | Sv. Mořic | Pilatus | Rigi

PROgRAM Zá JeZdu:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách přímým lůžkovým 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 východního Švýcarska engadin do světoznámého střediska zimních sportů, které hostilo zimní
olympijské hry, svatého Mořice. Zde můžeme
udělat zajímavou procházku kolem jezera či jen
posedět na vyhlídce nad ním nebo se projít uličkami tohoto mondénního města. Pokračujeme
Albulskou tratí, kde vláček pomocí velkoryse
plánovaných spirálových tunelů a viaduktů
překonává výškový rozdíl a dále Údolím hradů
dojedeme do Reichenau Tamins na soutoku
horního a dolního Rýna, odkud další soupravou pojedeme Velkým kaňonem Švýcarska
proti proudu Rýna do disentisu, kterému vévodí
nádherný klášter, jehož kostel je nejkrásnější barokní 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 individuální prohlídce tohoto horského
centra sevřeného třemi průsmyky a divokou soutěskou sjedeme k ústí gotthardského tunelu
a odtud pak do erstfeldu, místa ubytování. Večeře, nocleh. 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 Arth-goldau,
odkud nás modrobílé vagónky ozubnicové železnice vyvezou na vrchol Rigi. Kromě nádherných vyhlídek jistě oceníte i možnost nenáročné
turistiky na náhorní planině, či návštěvu sýrárny
kus cesty pod vrcholem. Druhá větev této železnice nás svými červenými vagónky dopraví
k Vierwaldstätterskému jezeru do Vitznau. Po
krátkém pobytu, který si můžeme obohatit nedlouhou vycházkou po jezerní promenádě či
posezení v jedné z četných kavárniček nabízejících typické švýcarské speciality, pokračujeme
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lodí přes Vierwaldstätterské jezero na louku
u Rütli, kde byla podepsána smlouva, jež je považována za počátek historie této země. Lodí
pokračujeme do Flüelenu, odkud vlakem dojedeme do místa ubytování v Erstfeldu. 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 obdivovat nádherné dostavníky horské pošty. Alpské hřebeny podjedeme slavným Simplonským
průsmykem 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 stejnojmenný alpský průsmyk, dojedeme zpět do
místa ubytování.
5. den: Po snídani odjedeme do Luzernu, zavazadla si dáme do úschovny a pak nás červené
vagónky 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 známým Kapličkovým mostem. Možnost návštěvy největšího 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 uložena řada originálů partitur
jeho slavných oper. V pozdních odpoledních hodinách pokračujeme do Curychu, odkud nás
přímý lůžkový vlak dopraví zpět do ČR.
6. den: Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.
800 112 112

Termíny
12.5. – 17.5. 2020
16.6. – 21.6. 2020
1.7. – 6.7. 2020
21.7. – 26.7. 2020
4.8. – 9.8. 2020
11.8. – 16.8. 2020
8.9. – 11.9. 2020

od

20 370 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• železniční jízdenku Praha – Švýcarsko /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 50 CHF

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj v hotelu
1 690 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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 poloprivátních 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
(výluky na železnici) změna programu vyhrazena.
Vzhledem k přestupům a nutnému přenášení
zavazadel není zájezd vhodný pro osoby se
sníženou pohyblivostí.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XCH1605.html

| NEJKRÁSNĚJŠÍ MOTIVY ALP ARLBERSKOU DRAHOU
A TRASOU BERNINA A GLACIER EXPRESSU | 5 DNÍ

ŠVÝCARskO

glacier express

Bodamské
jezero

FRANCIE
Basilej

ŠVÝCARSKO
Davos
Ženevské
jezero
Grächen

Sv. Mořic

Zermatt
ITÁLIE

Termín
10. 6. – 14. 6. 2020
12. 8. – 16. 8. 2020

od

Davos | Sv. Moritz | Piz Nair | Tirano | Engadin | Zermatt | Curych

PROgRAM Zá JeZdu:
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 červenými 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
světoznámého horského střediska, které dvakrát
hostilo zimní olympijské hry, stojí za úvahu i nenáročná procházka kolem stejnojmenného jezera
odkud se nabízejí nezapomenutelná panoramata,
z nichž některá známe z kalendářů. Podle časových možností přichází v úvahu i výjezd lanovkou
na Piz Nair. Pokračujeme dalším spojem Bernina
Expressu přes stejnojmenný průsmyk, odkud
souprava klesá systémem velkoryse budovaných
spirálových tunelů i jediného spirálového viaduktu
na světě, u Bruschia, směrem na Tirano
o 2 000 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 panoramata, přes Chur, dále Velkým kaňonem Švýcarska,
přes průsmyk Oberalp a centrum Alpské pevnosti,
město Andermatt. Dále podjedeme 14,8 km
dlouhým tunelem průsmyk Furka a údolím Rhóny
klesáme do Brigu a odtamtud nás trasa této
úchvatné trati vede vzhůru Matternským údolím.
Odjezd do místa ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme do jednoho z nejvýznamnějších středisek zimních sportů Zermattu, individuální prohlídka města, kterému
vévodí hrdý Matterhorn. Zavazadla si dáme do
úschovny (poplatek cca 10 CHF není v ceně zájezdu). Možnost výjezdu na vyhlídku gornergrat,
odkud se otevírá nezapomenutelná panorama
na okolní horské velikány. Vždyť v okolí Zermattu
je 35 čtyřtisícovek. Z Zermattu dojedeme do
Brigu a odtud pokračujeme vyhlídkovou soupravou po staré Lotschberské trati, odkud se
otevírají až neskutečné letecké pohledy do údolí
Rhóny, do Bernu a dále do Curychu, 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.
www.cedok.cz

22 910 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• železniční jízdenku Praha-Švýcarsko-Praha
• 4 denní skupinový Swisspass
• 3 noclehy v hotelech *** 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 v hotelu
1 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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 poloprivátních drahách, jako např. na Jungfrau, Gornergrat nebo
Rigi Bahn, je garantována pouze sleva. V případě uzávěry horských průsmyků, omezení
provozu některých lanovek nebo dalších neovlivnitelných skutečností (výluky na železnici)
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/dovolena/XCH1617.html
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ŠVÝCARskO
|

Pilatus

| GOTTHARDSKOU DRAHOU K HORSKÝM VELIKÁNŮM | 4 DNY

Bodamské
jezero

FRANCIE
Curych

Pilatus Luzern
Stans
Ženevské
jezero

Curych

st. gallen

St.
Gallen

Erstfeld

ŠVÝCARSKO

ITÁLIE
Lugano

Termín
30. 7. – 2. 8. 2020
3. 9. – 6. 9. 2020

od

Curych | Luzern | Pilatus | Stanserhorn | Lugano | St. Gallen
* MORAVA – ZdARMA JíZdenkA Čd
dO/Z PRAhy, VíCe InFORMACí nA sTR. 357.

PROgRAM Zá JeZdu:
1. den: V poledních hodinách odlet do Švýcarska.
Návštěva největšího města Konfederace, Curychu, ležícího na stejnojmenném jezeře. Uvidíme
mohutný dvouvěžový Münster, kostel Sv. Petra
s největším hodinovým ciferníkem na světě,
Frauenmünster s Chagallovými vitrážemi i řadu
jiných zajímavostí a projdeme se noblesní Bahnhofstrasse, která je výkladní skříní a to nejen tohoto města. Ubytovaní v oblasti Erstfeldu.
2. den: Snídaně. Odjezd vlakem do Luzernu,
odkud vyjedeme a lanovkou na slavný vrcholek
Pilatus do výšky přes 2 000 m. Zde se můžeme
vydat nenáročnou cestou na dvě zajímavé vyhlídky či se jen kochat nádhernými horskými
sceneriemi. V odpoledních hodinách sjedeme
nejstrmější ozubnicovou drahou na světě, která
překonává klesání 48 % do Alpnachstadu, odkud
pokračujeme červenobílými vagónky Centralbahn přes Hergiswill do městečka stans. Odtud
vyjedeme napřed pozemní lanovkou na mezistanici a dále pak patrovou kabinou lanovky
Cabriolet, jejíž horní kabina je otevřena, na
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vyhlídku stanserhorn, po návratu krátká prohlídka Luzernu se slavným Kapličkovým mostem.
Návrat do místa ubytování. Nocleh.
3. den: Po snídani podjedeme hlavní hřeben
Alp nejdelším tunelem na světě, skoro 57 km
dlouhým gotthard Basistunelem a pokračujeme do Lugana. Odtud nás úzkorozchodná trať
dopraví do Ponte Tresa a dále pak pokračujeme
panoramatickou jízdou lodí po Lago Lugano
zpět do Lugana. Možnost výjezdu lanovkou na
vyhlídku Monte san salvatore. Během návštěvy
města jistě nevynecháme příležitost k návštěvě
chrámu P. Marie, kde se nachází zajímavá freska
„Poslední večeře“ od Bernarda Luiniho, žáka
slavného Leonarda da Vinci. Město však nabízí
i řadu dalších zajímavostí a památek. Návrat
zpět slavnou gotthardskou drahou, která prochází pod stejnojmenným průsmykem 14,8 km
dlouhým tunelem z roku 1882. Návrat do místa
ubytování. Nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme trasou slavného
Voralpen-expressu do st. gallen, města arkýřů,
kterému vévodí nádherný chrám a v místním
klášteře se nachází knihovna, která je na seznamu UNESCO. V odpoledních hodinách odjezd
na letiště v Curychu a odlet do Prahy.
800 112 112

19 380 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Curych – Praha
vč. tax a příplatků
• 4 denní skupinový Swisspass
• 3 noclehy v hotelu *** se snídaní
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č.159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy, úschovny zavazadel

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 290 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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 poloprivátních drahách je garantována pouze sleva.
V případě uzávěry horských průsmyků, omezení provozu některých lanovek nebo dalších
neovlivnitelných skutečností (výluky na železnici) změna programu vyhrazena.
Vzhledem k přestupům a nutnému přenášení
zavazadel není zájezd vhodný pro osoby se
sníženou pohyblivostí. Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 12 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XCH1628.html

ŠVÝCARskO

| NEJKRÁSNĚJŠÍ KOUTY ALP | 6 DNÍ

Lago Maggiore

NĚMECKO

FRANCIE

Bern

ŠVÝCARSKO

Interlaken

ma

Žene
va

Ze
r

Chamonix

Stressa

Termíny
24. 9. – 29. 9. 2019
7. 7. – 12. 7. 2020
15. 9. – 20. 9. 2020

od

Grindelwald | Ženevské jezero | Annecy | Chamonix | Zermatt | Lago Maggiore
Stressa | Isola Bella | Lugano
Trasa: MORAVA*, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Beroun (dálnice), Plzeň
* MORAVA – ZdARMA JíZdenkA Čd
dO/Z PRAhy, VíCe InFORMACí nA sTR. 357.

PROgRAM Zá JeZdu:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách do
Švýcarska.
2. den: Přes Interlaken do grindelwaldu, prohlídka městečka, volno nebo možnost výletů lanovkami, zubačkou na místní masivy (First, Kleine
Scheidegg, Jungfraujoch), odpoledne přes Bernské Alpy k Ženevskému jezeru, podél břehu
Ženevského jezera dojezd do Annecy (Francie) – ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani prohlídka unikátního města
Annecy na břehu stejnojmenného jezera, odjezd do Chamonix pod Mont Blanc, volno k in-

dividuální prohlídce města, možnost výletů na
okolní masivy, vláčkem k ledovci Mer de Glace..., odpoledne odjezd přes Argentiére do švýcarského Martigny, přejezd do oblasti Vispu,
ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Täsch – odtud zubačkou do Zermattu, volno, možnost túr a výletů lanovkami (Černé jezero, Gornergrat...),
v odpoledních hodinách odjezd přes simplon
Pass do Itálie, ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd k Lago Maggiore do
stressy, výlet na jeden z Boromejských ostrovů – Isola Bella – prohlídka jedinečných subtropických zahrad a paláce, odpoledne odjezd
do Lugana, krátká zastávka k prohlídce, odjezd
přes Bellinzonu a san Bernardino Pass, odjezd
do ČR.
6. den: Příjezd do Prahy v brzkých ranních hodinách.
www.cedok.cz
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Lago Maggiore

7 980 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelech ** s kontinentální snídaní v pokoji s příslušenstvím
• výlet lodí a vstup do paláce na Isola Bella
• jízdenku na vlak Täsch-Zermatt a zpět
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• 3 večeře 1 590 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XCH1614.html
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NĚMECKo

| VELKÝ OKRUH NĚMECKEM | 7 DNÍ

Hrad Eltz

Frankfurt nad Mohanem

DÁNSKO

Baltské
moře

Severní moře
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N
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© GNTB, Dietmar Scherf

© GNTB, Rainer Kiedrowski

Berlín | Hamburg | Brémy | Münster | Wuppertal | Kolín nad Rýnem | Bonn
Koblenz | Hrad Eltz | Údolí Mosely a Rýna | Mainz | Frankfurt nad Mohanem
Würzburg | Norimberk
Trasa: Opava, Ostrava, Olomouc, Pardubice,
Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Beroun*(dálnice), Plzeň*, Slaný**, Louny**, Most**, Teplice**, Ústí nad Labem**

PRoGRaM zá jEzDu:
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy do
Berlína. Po příjezdu absolvujeme panoramatickou okružní jízdu po městě – jak bývalou 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 televizní věží, noblesní známou třídu Unter den
Linden či muzeum Pergamon. Nocleh v Berlíně.
2. den: Snídaně. Odjezd do Hamburku, kde absolvujeme okružní jízdu hansovním městem
s největším říčním přístavem Evropy. Společně
uvidíme Rathausmarkt s monumentální renesanční radnicí, kostel sv. Michaela – jeden z největších 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. Nocleh v Hamburku.
3. den: Snídaně. Odjezd do Brém, které patří
k významným evropským přístavům. Projdeme
se historickým centrem kolem náměstí Markt,
jednoho 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
vrcholné gotiky, mohutným Dómem, ale i nádhernými měšťanskými domky na Fischmarktu,
zajímavou radnicí i řadou muzeí. V odpoledních
hodinách přejezd do Bonnu, bývalého hlavního
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města západní části rozděleného Německa, které
se může rovněž pyšnit řadou historických památek,
vždyť již za dob římských zde stával významný
opěrný vojenský 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 hodinu 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 podobu z 12. století. Po prohlídce se
vydáme do romantického 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 mytologie 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
spravována celá Germánie. Najdeme zde zajímavé hrázděnky, šestivěžový Dóm z červeného
pískovce, zajímavý kostel Sv. Štěpána ze 13. stol.,
kde si prohlédneme Chagallovy vitráže. Určitě
nesmíme vynechat Gutenbergovo muzeum, věnované zakladateli knihtisku, kde lze spatřit
i kopie Gutenbergovy bible z r. 1455. A dále budeme pokračovat do Frankfurtu nad Mohanem,
významného ﬁnančního evropského centra, města mrakodrapů, nazývaného též „Mainhatten“.
Projdeme se historickým jádrem na Römerbergu,
kde budeme obdivovat Römer – starou frankfurtskou radnici či nově vystavěné věrné kopie
původních 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.
800 112 112
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Kolín nad Rýnem
Bonn
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Koblenz
Würzburg
Hrad Eltz
Wiesbaden
Norimberk
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Praha
ČESKO

FRANCIE

Termín
1. 8. – 7. 8. 2020

od

13 160 Kč

*

* více na str. 357

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 €, plavbu po Rýně

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 790 Kč
• plavba lodí přístavem v Hamburku 490 Kč
• příplatek za polopenzi 4 590 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
* na trase možno pouze vystupovat
** na trase možno jen přistupovat
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XDE1772.html

7. den: Snídaně. Odjezd do Würzburgu, historického města ležícího uprostřed vinic, které se
může pyšnit řadou zajímavých památek, počínaje
dominantou pevnosti a konče třetí největší sakrální stavbou Německa, dómem Sv. Kiliána.
Přejezd do Norimberka, historického města
perníku a hraček, které je nezapomenutelně zapsáno i do naší historie – mimo jiné odtud začínaly korunovační jízdy a to i českých králů do
Říma. Možnost návštěvy hradu Kaiserburg, nezapomenutelného trhového náměstí s Mariánským kostelem a gotickou kašnou Schöner
Brunnen, muzea hraček či jiné z nepřeberného
množství zdejších památek. Návrat do Prahy
v pozdních nočních hodinách.

NĚMECKo

| MĚSTA A PŘÍRODA SEVERNÍHO NĚMECKA | 4 DNY

Hamburg

zámek Schwerin

Bremenhaven

Severní moře

DÁNSKO

Brémy
Celle

Schwerin
Walsrode
Berlín
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Hamburg
Bremenhaven

Lüneburská vřesoviště

Baltské moře
Lübeck

Praha
ČESKO

FRANCIE

Celle | Lüneburská vřesoviště | Hamburg | Bremenhaven | Brémy
Lübeck | Schwerin
Nástupní místa: Praha, Litoměřice, Ústí nad
Labem

PRoGRaM zá jEzDu:
1. den: V časných ranních hodinách odjedeme
do oblasti Dolního Saska. Prvním zastavením
bude Celle, které patří k nejkrásnějším hrázděným městečkům v severním Německu s dochovaným historickým centrem ze 17. století. Ulice
Zöllnerstrasse či Stechbahn vás zavedou do středověku. Pokračujeme přes oblast Lüneburských
vřesovišť bezesporu nádherných ﬁalových lánů
vřesů, které se Vám vryjí navždy do paměti. Ubytování v oblasti Hamburku. Fakultativně večeře.
Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Hamburku, kde absolvujeme okružní jízdu hansovním městem
s největším říčním přístavem Evropy. Společně
uvidíme Rathausmarkt s monumentální renesanční radnicí, kostel sv. Michaela – jeden z největších 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,
bývalého 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 navštívíme 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
pokračujeme do Brém, které patří k významným
evropským přístavům. Projdeme se historickým
centrem kolem náměstí Markt, jednoho 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. 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 zastavením na naší cestě bude jezery obklopený
Schwerin. Po krátké procházce historickým
městem, během níž uvidíme náměstí Am Markt
s radnicí 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.
www.cedok.cz

Termín
6. 8. – 9. 8. 2020

od

6 950 Kč

*

* více na str. 357

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 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• příplatek za polopenzi 1 790 Kč
• plavba lodí v Hamburku 490 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XDE1763.html
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NĚMECKo

| ROMANTICKÝM ÚDOLÍM RÝNA S NÁVŠTĚVOU LUXEMBURKU | 4 DNY

Rothenburg ob der Tauber

Berlín
NĚMECKO

Rothenburg od der Tauber | Würzburg | Rýnské údolí | Koblenz | Rüdesheim
St. Goarshausen | Wiesbaden | Trier | Luxemburg | Mainz | Heidelberg
Trasa: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový
Jičín, Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice),
Praha, Beroun (dálnice), Plzeň

PRoGRaM zá jEzDu:
1. den: Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách k návštěvě pevnostního města Rothenburg ob der Tauber, které si dodnes uchovalo
svůj středověký ráz, a kde kromě návštěvy památek můžeme okusit zdejší cukrářské pečivo.
Dále navštívíme Würzburg, historické město ležící uprostřed vinic, které se může pyšnit řadou
zajímavých památek, počínaje dominantou pevnosti a konče třetí největší sakrální stavbou Německa, dómem Sv. Kiliána. Zde začíná známá
Romantikstraße, spojující řadu významných
historických míst. Pokračujeme k ubytování
v Rýnském údolí. Fakultativní večeře, nocleh
v oblasti Koblenze.
2. den: Po snídani navštívíme Wiesbaden, metropoli Hessenska a historické lázeňské město,
jehož léčivé účinky byly známy již za římského
císaře Claudia. Možnost návštěvy zajímavého lázeňského parku. Nezapomenutelné zážitky slibuje i plavba lodí od Rüdesheimu nádherným
údolím Rýna s bezpočtem hradů a malebných
vesniček uprostřed zeleně až k St. Goarshausen, místu, kde podle staré mytologie je skryt ve
vodách Rýna poklad Nibelungů a kde v soutěsce
široké 113 m známá Loreley svým zpěvem láká
plavce do záhuby. Dále si prohlédneme město
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Koblenz, ležící na soutoku Rýna a Mosely, kde
kromě návštěvy městského centra a jeho památek můžeme vychutnat i podmanivou chuť
pravého Moselského vína. V podvečerních hodinách návrat do místa ubytování. Fakultativní večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani odjezd k návštěvě Luxemburgu, hlavního města stejnojmenného velkovévodství, jehož historie je nám tak blízká. Dále
přejezd do Trier (Trevír), města, kde na nás na
každém kroku dýchne historie díky nespočetnému množství cenných staveb, jakými jsou například monumentální římská brána Porta
Nigra, Aula Palatina pamatující Konstantina Velikého, zachovalé římské lázně a amﬁteátr i mohutná katedrála. Návrat do místa ubytování
romantickým údolím řeky Mosely. Fakultativní
večeře. Nocleh.
4. den: Po snídani navštívíme Mainz (Mohuč),
město zajímavých hrázděnek, šestivěžového
dómu i zajímavého kostela Sv. Štěpána, kde
jsou Chagallovy vitráže. Pokračujeme do nejstaršího univerzitního města Německa, Heidelbergu, malebně rozloženého v údolí Neckaru,
které se může pyšnit krásným zámkem, patřícím k nejkrásnějším renesančním stavbám Německa, v jehož sklepích je obrovský sud
s kapacitou 221 000 litrů. Pokračujeme na hraniční přechod Rozvadov a zpět do Prahy. Příjezd
v pozdních večerních hodinách.
800 112 112
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Trier

Praha
ČESKO

Heidelberg

Termín
11. 6. – 14. 6. 2020

od

7 420 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 3 noclehy se snídaní v hotelu ***
• dopravu autokarem, průvodce
• zák. pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy cca 50 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 490 Kč
• příplatek za 3 večeře 1 790 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XDE1767.html
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Koblenz

| ROMANTICKÉ ÚDOLÍ RÝNA – LETADLEM | 4 DNY

Frankfurt

NĚMECKo

Rüdesheim

Koblenz

Bonn

NĚMECKO

Koblenz
Frankfurt
S. Goarshausen

Rüdesheim
Mainz

Termín
7. 5. – 10. 5. 2020
19. 8. – 23. 8. 2020

od
© Rainer Kiedrowski

Frankfurt | Mainz | Rüdesheim | Koblenz | St. Goarshausen
* MoRaVa – zDaRMa jízDENKa ČD
Do/z PRaHy, VíCE INFoRMaCí Na STR. 357.

PRoGRaM zá jEzDu:
1. den: V dopoledních hodinách odlet do Frankfurtu. Odjezd vlakem do vinařského městečka
Rüdesheim am Rhein. Ubytování a procházka
po Rüdesheimu. Možnost výjezdu lanovkou nad
širokými lány vinic k památníku Niederwald
s výhledem do údolí Rýna. Pro zdatnější je možnost procházky a následně další lanovkou do
malebné vísky assmannshausen. Návrat vlakem do Rüdesheimu. Nocleh.
2. den: Po snídani plavba lodí od Rüdesheimu
nádherným údolím Rýna s bezpočtem hradů,
terasových políček a malebných vesniček uprostřed zeleně až k St. Goarshausen, místu, kde
podle staré mytologie je skryt ve vodách Rýna
poklad Nibelungů a kde v soutěsce široké 113 m
známá Loreley svým zpěvem láká plavce do záhuby. Dále vlakem do Koblenz, kde kromě návštěvy městského centra a jeho památek (např.
zajímavá socha augenroller, která každou hodinu koulí očima), můžeme okusit i podmanivou
chuť pravého Moselského vína. Možnost výjezdu lanovkou k pevnosti Ehrenbreitstein

s nádherným výhledem na soutok Rýna a Mosely,
zvaného Deutsches Eck s velkou jezdeckou sochou Viléma I. V podvečerních hodinách návrat
do Rüdesheimu. Nocleh.
3. den: Po snídani navštívíme Mainz (Mohuč),
město zajímavých hrázděnek, šestivěžového
dómu i zajímavého kostela Sv. Štěpána s vitrážemi od Marca Chagalla. Za pozornost stojí i Gutenbergovo muzeum, nejstarší muzeum tisku
na světě. Odjezd vlakem do Frankfurtu – významného ﬁnančního evropského centra, města
mrakodrapů, nazývaného též „Mainhatten“. Přejezd vlakem do centra města. Procházka historickým jádrem na Römerbergu, kde budeme
obdivovat Römer – starou frankfurtskou radnici
či nově vystavěné věrné kopie původních gotických domů, nevynecháme ani kostel sv. Mikuláše
ze 13. století postavený z červeného pískovce
či hlavní nákupní třídu Zeil s bývalou městskou
strážnicí. Pěkný výhled je z vyhlídkové terasy
z Main Tower. Odjezd do Rüdesheimu. Ubytování, nocleh.
4. den: Snídaně. Individuální volno v Rüdesheimu.
Dle letové řádu odjezd na letiště do Frankfurtu.
Odlet do Prahy.
www.cedok.cz

13 370 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 3 noclehy se snídaní v hotelu ***
v Rüdesheimu am Rhein
• leteckou dopravu Praha-Frankfurt a zpět
vč. tax a příplatků
• skupinovou slevovou kartu RheinMain
• služby průvodce
• zák. pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 450 Kč
Cena nezahrnuje
• vstupy a další jízdné cca 70 EUR

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 12 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. Karta RheinMain
garantuje přepravu vlakem zdarma v regionu RMV (vyjma IC a ICE) a slevy na
vstupném ve vybraných objektech.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/FRA1768.html
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NĚMECKo

| ZA KRÁSAMI ŠVÁBSKA HRADNÍ STEZKOU | 3 DNY

Heidelberg

Heidelberg

HO
LA
N

Berlín

BE
LG

IE

NĚMECKO

Praha
Heidelberg Rothenburg
ob der Tauber

Schwetzingen

Bad Wimpfen

Rothenburg ob der Tauber | zámek Neuenstein
zámek Schwetzingen | Heidelberg | Bad Wimpfen | Schwäbisch Hall

Trasa: MORAVA*, Mladá Boleslav, Praha, Beroun
(dálnice), Plzeň
* MoRaVa – zDaRMa jízDENKa ČD
Do/z PRaHy, VíCE INFoRMaCí Na STR. 357.

PRoGRaM zá jEzDu:
1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách přes
Rozvadov do SRN. Cestou do Švábska se zastavíme v pevnostním městě Rothenburg ob der
Tauber, které si dodnes uchovalo svůj středověký
ráz, a kde kromě návštěvy zdejších památek můžeme okusit zdejší cukrářské pečivo či navštívit
celoročně otevřený obchod s vánočními dekoracemi. Dále budeme pokračovat k návštěvě zámku
Neuenstein, který pochází ze 14. století, ale
v 16. století byl přestaven na monumentální rezidenci v renesančním stylu. V tomto významném
zámku je nyní bohatá středověká expozice např.
v císařském sále velká sbírka zbraní či nádherně
zařízený rytířský sál. Za pozornost určitě stojí
plně funkční pozdně středověká kuchyně v originálním stavu z r. 1495. Nocleh v okolí Heidelbergu.
2. den: Snídaně a odjezd na UNESCO zámek
Schwetzingen. Uvidíme nejen zámek, který si
kurﬁřt Carl Theodor v 18. století přestavěl na
letní rezidenci, ale i nádherné zámecké zahrady
v kombinaci francouzského šarmu a anglického
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stylu. Dále pokračujeme do nejstaršího univerzitního města Německa, Heidelbergu, malebně
rozloženého v údolí Neckaru. Během prohlídky
města uvidíme Marktplatz s barokní radnicí,
Starý most se středověkými věžemi, studenské
lokály či vězení, kde bývávali uvězněni studenti
za své prohřešky, projdeme se po nejdelší pěší
zóně v Německu. Poté lanovkou vyjedeme
k okouzlujícímu polorozpadlému zámku, který
patří nepochybně k dominantě města. Zámecké
sklepy ukrývají nějvětší sud na světě s kapacitou
222 tis. litrů. Nocleh v okolí Heidelbergu.
3. den: Po snídani se vydáme nádherným údolím
Neckaru, lemovaným spousty hradů a zřícenin
do městečka Bad Wimpfen, původně dvorským
městem, které se pyšní nádherně udržovaným
historickým centrem plné hrázděnek a kterému
vévodí gotický klášterní kostel. Hezký výhled na
město, ale i údolí Neckaru nabízí 32 metrů vysoká
Modrá věž, která je dominantou města a pokud
dorazíme kolem poledního, zatroubí nám z věže
trubač. Posledním zastavením je malebné a kulturní městečko Schwäbisch Hall, které leží
v údolí řeky Kocher. Zde se citlivě prolíná moderní
a původní výstavba. Centrum města je soustředěno kolem kostela sv. Michala, kde se na monumentálním schodišti konají divadelní
představení. Příjezd do Prahy ve pozdních večerních hodinách.
800 112 112

FRANCIE

ČESKO

Bad
Wimpfen

Schwäbisch
Sinnsheim Hall
RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO

Termíny
24. 4. – 26. 4. 2020
21. 8. – 23. 8. 2020

od

O
POLSK

DS
KO

Severní moře

4 230 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 2 noclehy v okolí Heidebergu v hotelu ****
• dopravu, průvodce
• zák. pojištění dle zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupné do objektů cca 45 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 590 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 35 osob. Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XDE1780.html

| BAVORSKÉ FRANKY S NÁVŠTĚVOU NORIMBERKA | 2 DNY

NĚMECKo
Veste Coburg

Bamberk, Stará radnice

Norimberk, Kaiserburg

© GNTB, Gundard Marth

SK
O
HO
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ND

Berlín

BE
LG
I

E

NĚMECKO

Coburg
Bamberk
Norimberk

O
POLSK

Coburg, zámek Ehrenburg

Praha
ČESKO

Bayreuth

FRANCIE

Termíny
27.6. – 28.6. 2020
8.8. – 9.8. 2020

od
Bayreuth | Norimberk | Bamberk | Coburg

Trasa: MORAVA*, Mladá Boleslav, Praha, Beroun
(dálnice), Plzeň

* MoRaVa – zDaRMa jízDENKa ČD
Do/z PRaHy, VíCE INFoRMaCí Na STR. 357.

PRoGRaM zá jEzDu:
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy do
Německa. Zde navštívíme město Bayreuth, kde
žil a pracoval Richard Wagner a v Hofgarten se
nachází jeho rezidence Villa Wahnfried, na jejíž
zahradě je též pohřben. Krátce se zastavíme
i u slavného divadla, u jehož zrodu stál sám
velký autor a kde je pořádán každoročně nejslavnější operní festival zasvěcený tomuto velkému skladateli. Dále jistě nevynecháme barokní
Starý zámek či rokokový Schlosskirche. V odpoledních hodinách příjezd do Norimberku,
města obklopeného středověkými hradbami,
kterému dominuje císařský hrad. Následuje prohlídka města, při níž nevynecháme starobylé
staré město. Nepochybným klenotem města je
Lorenzkirche s dvojicí 81 metrů vysokých věží

či renesanční fontána Tugendbrunnen. Individuální volno k toulkám romantickými uličkami
s nádhernými hrázděnkami či návštěvě některé
z pivnic s místní produkcí, kterou nikde jinde
neokusíte. Odjezd na ubytování.
2. den: Snídaně. Odjezd do nádherného a do
seznamu světového dědictví UNESCO zapsaného
města Bamberk v údolí řeky Regnitz. Během
prohlídky města uvidíme Starou radnici zdobenou barevnými freskami, kostel sv. Martina, Novou radnici či středověké strmé uličky; ty nás
zavedou na dlážděné náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou. Dále budeme pokračovat
do malebného města Coburg, kde kromě městského centra kolem Markplatzu si prohlédneme
také zámek Ehrenburg s pseudotudorovskou
fasádou a nádherným sálem Riesensaal s bohatou štukovou výzdobou. Dominantou města
je jeden z největších německých hradů – Veste
Coburg nazývaný také „Franská koruna“, kde
půl roku žil i Martin Luther a dnes jsou zde vystavena díla středověkého a raně moderního
umění. Návrat do ČR ve večerních hodinách.
www.cedok.cz

2 820 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• 1 nocleh se snídaní v okolí Norimberku v hotelu ****
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy cca 30 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 890 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XDE1757.html
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NĚMECKo

| MALÝ OKRUH NĚMECKEM | 4 DNY

Drážďany

Berlín

Magdeburg

Postupim

Berlín

O
POLSK

Postupim

Lodní křižovatka

Magdeburg
Lipsko

Drážďany
Míšeň

NĚMECKO
Praha

© andreas Lander

Drážďany | Míšeň | Berlín | Postupim | Magdeburg | Lipsko

Trasa: MORAVA*, Praha, Litoměřice, Ústí nad
Labem
* MoRaVa – zDaRMa jízDENKa ČD
Do/z PRaHy, VíCE INFoRMaCí Na STR. 357.

PRoGRaM zá jEzDu:
1. den: Odjezd v ranních hodinách z Prahy
do Drážďan, sídelního města saských kurﬁřtů
s nádhernou stavbou zwingeru, známou galerií,
pověstnou Semperovou operou i krásnou pobřežní promenádou či nově postaveným Frauenkirche. Dále pokračujeme do Míšně – města
porcelánu. Kouzelné město s dlážděnými uličkami, hradem Albrechtsburg a na skalnatém
kopci postavenou katedrálou. Na náměstí Markt
stojí kostel s nejstarší zvonkohrou na světě. Nezapomeme také navštívit Muzeum porcelánu
s třemi tisíci exponáty reprezentujícími 300 let
výroby. Dále pokračujeme do Berlína. Nocleh.
2. den: Po snídani absolvujeme okružní jízdu
Berlínem – bývalou východní, tak i západní částí
města a následně absolvujeme plavbu lodí po
Sprévě. Dále možnost návštěvy Reichstagu a dalších zajímavostí, jako jsou blízká Braniborská
brána či parky a promenády přilehlé vládní
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čtvrti, Postupimského náměstí či bulváry v bývalé západní části., Alexanderplatz s televizní
věží, noblesní známou třídu Unter den Linden,
Humboltdovu universitu, muzeum Pergamonu.
Individuální volno. Nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Postupimi. Možnost individuální prohlídky zámeckého areálu
s parkem a fontánami, kde jistě nevynecháme
ani rokokové krásy zámku Sanssouci, či zámku
Cecilienhof s řadou zajímavých pavilonků, kde
byla podepsána Postupimská dohoda. Přejezd
do Magdeburku, cestou návštěva vodního díla
Elbe-Havel Kanal. Zde budeme obdivovat lodní
křižovatku, kde nad řekou Labe plují po novém
mostě lodě. Ubytování v Magdeburku. Nocleh.
4. den: Po snídani prohlídka města – prohlédneme
dominantu města – Dom, dochované hradby
či nezapomenutelnou zelenou citadelu, poslední
dílo Rakušana Friedensreicha Hundertwassera.
Dále pokračujeme do Lipska. Během pěší prohlídky si vychutnáme krásu pěkně zrekonstruovaného historického centra s radnicí, starou
burzou, či Thomaskirche, kde dlouhou dobu působil Johann Sebastian Bach a kde je i pohřben.
V odpoledních hodinách odjezd do ČR.
800 112 112

Termín
17.4. – 20.4. 2020
14.8. – 17.8. 2020

od

6 240 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu, služby průvodce
• 3 noclehy v hotelech *** se snídaní
v Berlíně a v Magdeburgu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 290 Kč
• plavba po Sprévě 390 Kč
Cena nezahrnuje
• vstupy cca 60 EUR

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XDE1773.html

NĚMECKo

| TO NEJLEPŠÍ Z BAVORSKA S VÝLETEM K BODAMSKÉMU JEZERU | 4 DNY

Mnichov

Berlín
NĚMECKO

BE
LG
IE

ostrov Mainau

© GNTB

Norimberk | Ulm | Bodamské jezero | ostrov Mainau | Kostnice | Lindau
Neuschwanstein | Hohenschwangau | Füssen | Mnichov | Regensburg
Trasa 1: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový
Jičín, Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice),
Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 2: Opava, Ostrava, Olomouc, Pardubice,
Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Beroun (dálnice), Plzeň

PRoGRaM zá jEzDu:
1. den: Odjezd v ranních hodinách z Prahy k návštěvě Norimberku, historického města perníku
a hraček, které je nezapomenutelně zapsáno
i do naší historie – mimo jiné odtud začínaly korunovační jízdy a to i českých králů do Říma.
Možnost návštěvy hradu Kaiserburg, nezapomenutelného trhového náměstí s Mariánským
kostelem a gotickou kašnou Schöner Brunnen,
muzea hraček či jiné z nepřeberného množství
zdejších památek. Pokračujeme k návštěvě starého říšského města ulm, rodného města Alberta Einsteina, kde budeme obdivovat nádherně
malované fasády, stupňovité štíty radnice i její
zajímavý orloj. Zdejší mohutný minstr se 161
metrů vysokou kostelní věží dělá tuto věž nejvyšší
na světě. V odpoledních hodinách odjezd do
místa ubytování v okolí Schwangau. Nocleh.
2. den: Po snídani se vydáme k Bodamskému
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 monumentálním chrámu je místo, kde stál,
dodnes onačeno kamenem. Zastavíme též u Husova kamene na místě, kde byl upálen. Při zpáteční cestě navštívíme slavné město Lindau na
Bodamském jezeře plné zajímavých historických
staveb, jehož přístav střeží šestimetrová socha
lva. Ve večerních hodinách návrat na ubytování
do Schwangau. Nocleh.
3. den: Po snídani navštívíme zámek
Hohenschwangau, poslední rodové sídlo vladařského rodu Wittelbachů a poté nejznámější a nejkrásnější německý zámek Neuschwanstein,
který nám připomene romantický 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 individuální návštěvy
lázní Kristall Therme ve Schwangau s blahodárnou
slanou vodou a nádherným výhledem na zámek
Neuschwanstein. Nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme do bavorské metropole Mnichov známé nejen historickou
Hofbrauerei, zámkem a jeho klenotnicí, ale
i nádhernou pěší zónou a pověstným orlojem
na Nové radnici. Dále pokračujeme do Regensburgu, jedné z nejvýznamnějších metropolí
středověku se známými historickými výškovými
domy, kamenným mostem z 12. století, zachovalou bránou římského tábora Porta Praetoria,
nádhernou katedrálou, sněmovním sálem Říšských sněmů i mnoha jinými památkami. Ve
večerních hodinách návrat do ČR.
www.cedok.cz

Praha
Norimberk

FRANCIE

ČESKO

Ulm
Bodamské
jezero Lindau

Regensburg
Mnichov

ŠVÝCARSKO Füssen

Schwangau
RAKOUSKO

Termíny
3.7. – 6.7. 2020
6.8. – 9.8. 2020

od

O
POLSK

Regensburg

zámek Hohenschwangau

HO
LA
ND
SK
O

Bodamské jezero, Lindau

7 420 Kč

trasa 1
trasa 2
*

* více na str. 357

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 €

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XDE1779.html
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NĚMECKo

| NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁMKY BAVORSKA | 3 DNY

zámek Hohenschwangau

© Cowin andrew

Oberammergau

Praha

BE
LG
IE

HO
LA
N

DS
KO

NĚMECKO

O
POLSK

Fraueninsel

zámek Neuschwanstein

FRANCIE

ČESKO

Zámek
Linderhof
Zámek
Hohenschwangau
Füssen

Zámek
Neuschwanstein

ŠVÝCARSKO

© DzT arved von der Ropp

Zámek Linderhof | Oberammergau | Zámek Hohenschwangau
Zámek Neuschwanstein | Füssen | jezero Chiemsee | Herreninsel
Zámek Herrenchiemsee | Fraueninsel

Trasa 1: Mladá Boleslav, Praha, Beroun (dálnice),
Plzeň
Trasa 2: Hradec Králové, Pardubice, Praha, Beroun (dálnice), Plzeň

PRoGRaM zá jEzDu:
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 bavorského krále
Ludvíka II. Zároveň budeme obdivovat malé stavby
v parku, spolu s umělou krápníkovou jeskyní.
Dále pokračujeme do městečka oberammergau
v údolí řeky Ammer, které je proslaveno svými
pašijovými hrami a domy, na kterých nás zaujmou
fresky s různými vyobrazeními – náboženskými
i pohádkovými. Krátké zastavení v klášteře Ettal,
který byl založen ve 14.století a po staletí byl centrem vzdělání, je kde stále gymnázium pro chlapce
i dívky. Možnost zakoupení některých klášterních
výrobků – pivo, likéry, drobné upomínkové předměty. Odjezd na ubytování v okolí Schwangau.
2. den: Po snídani navštívíme zámek
Hohen schwangau, poslední rodové sídlo
vladařského rodu Wittelbachů a poté nejznámější
a nejkrásnější německý pohádkový zámek
Neuschwanstein, který nám připomene romantický historismus a kouzlo wagnerových oper.
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Dále možnost návštěvy působivé expozice
v Muzeu bavorských králů či procházky kolem
jezera Alpsee. V odpoledních hodinách přejedeme
do malebného historického městečka Füssen,
kterému dominuje dodnes obývaný hrad. Individuální volno. Možnost koupání či projížďky lodí
po vodní nádrži Forggensee či možnost individuální návštěvy lázní Kristall Therme ve Schwangau s blahodárnou slanou vodou a nádherným
výhledem na zámek. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme směrem k jezeru
Chiemsee. Po příjezdu do Prienu am Chiemsee,
budeme dále pokračovat lodí (za poplatek) po
jezeře 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 muzeum Ludvíka II. a můžeme se
zastavit ve Starém zámku, kde Ludvík II. při stavbě Nového zámku bydlel. Odtud pojedeme lodí
na další ostrov v Chiemsee – Fraueninsel. Na
tomto ostrově se projdeme, budeme vnímat
klid a pohodu ostrova, zároveň navštívíme kostel
z 15. století. Je zde také ženský klášter, kde budeme mít možnost zakoupení některých výrobků
z hospodářské činnosti kláštera. Návrat lodí do
přístavu a odjezd směrem do ČR. Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.
800 112 112

Termíny
8.5. – 10.5. 2020
21.8. – 23.8. 2020
18.9. – 20.9. 2020

od

5 820 Kč

Zámek
Herrenchiemsee

trasa 1
trasa 2
trasa 1
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 2 noclehy v hotelu *** se snídaní
• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy cca 48 €

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XDE1762.html

NĚMECKo

| BERCHTESGADENSKÉ ALPY S NÁVŠTĚVOU MNICHOVA | 3 DNY

Kehlsteinhaus, orlí hnízdo

DS
KO

Pasov

HO
LA
N

O
POLSK

Berlín

BE
LG
IE

NĚMECKO

Mnichov

ČESKO
Pasov
Mnichov

FRANCIE

Berchtesgaden

Termíny
23.5. – 25.5. 2020
5.9. – 7.9. 2020

4 670 Kč

Inzell

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO

od

Praha

trasa 2
trasa 1
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• 2 noclehy se snídaní v hotelu *** v Inzellu
• Chiemgau Karte Ruhpolding Inzell
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupné do objektů cca 60 €

Pasov | Inzell | Berchtesgaden | Königssee | Ruhpolding | Mnichov
Trasa 1: Mladá Boleslav, Praha, Beroun** (dálnice), Plzeň**
Trasa 2: Opava, Ostrava, Olomouc, Pardubice,
Hradec Králové, Praha, Dubenec*, Písek*

PRoGRaM zá jEzDu:
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy do
Pasova – města na soutoku tří řek. Během prohlídky jistě nevynecháme malebná náměstí, vysoké 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 možnostech individuální návštěva bazénu či sauny
v Inzellu (zdarma v rámci Karte Ruhpolding
Inzell). Fakultativně večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme do Berchtesgadenu, kde navštívíme pověstné Hitlerovo Orlí
hnízdo s chmurnou historií, ale úžasným výhle-

dem 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 Karte Ruhpolding Inzell) na vrchol Rauschberg,
kde se rozloučíme nádherným výhledem na
Chiemgauské a Berchtesgadenské Alpy a dále
budeme pokračovat do bavorské metropole
Mnichova známé nejen historickou Hofbrauerei,
ale i nádhernou pěší zónou a pověstným orlojem
na Nové radnici. Individuální volno. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• příplatek za polopenzi 690 Kč
• plavba k soutoku tří řek v Pasově 290 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Na trase * možno jen přistupovat, ** možno
jen vystupovat.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XDE1765.html
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NĚMECKo

| LEGOLAND | 1 DEN

Termíny
16.5. 2020
6.6. 2020
27.6. 2020
9.8. 2020
29.8. 2020

od

1 650 Kč

trasa 1
trasa 1
trasa 1
trasa 2
trasa 1
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• vstupné do zábavního parku
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Trasa 1: Mladá Boleslav, Praha, Beroun (dálnice),
Plzeň
Trasa 2: Brno, Jihlava (dálnice), Praha, Beroun
(dálnice), Plzeň
PRoGRaM zá jEzDu:
Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách (cca

v 4.00) do Legolandu, kde najdete 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.

| DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG | 1 DEN

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XDE1798.html

Termíny
8. 5. 2020
13. 6. 2020
22. 8. 2020
26. 9. 2020
28.10. 2020

od

470 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy cca 15 €

Fakultativní služby
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Trasa: Praha, Kladno, Slaný, Louny, Most, Teplice

PRoGRaM zá jEzDu:
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 budeme pokra-

128

čovat do Drážďan, kde jistě nevynecháme nádhernou stavbu Zwingeru, známou galerii, pověstnou Semperovu operu, krásnou pobřežní
promenádu či nově postavený Frauenkirche. Individuální volno, možnost nákupů. Návrat do
Prahy ve večerních hodinách.

800 112 112

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XDE1774.html

NĚMECKo

| BERLÍN – VÍKEND VLAKEM | 3 DNY

Berlín

O
POLSK

Postupim
NĚMECKO

GI

E

HO
LA
ND
SK
O

Severní moře

BE
L

Praha
ČESKO

Termíny
27. 9. – 29. 9. 2019
17. 4. – 19. 4. 2020
15. 5. – 17. 5. 2020
21. 8. – 23. 8. 2020

od

4 850 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• železniční jízdenku Praha-Berlín a zpět
• průvodce
• 2 noclehy v hotelu *** se snídaní
• pojištění dle zákona č.159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy, jízdné

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 690 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

PRoGRaM zá jEzDu:
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy
hl. n. do Berlína a následný přejezd veřejnou dopravou do hotelu. V odpoledních hodinách společná pěší prohlídka města s průvodcem. Během
prohlídky uvidíme Braniborskou bránu či parky
a promenády přilehlé vládní čtvrti, alexanderplatz s televizní věží. Dále jistě využijeme návštěvy Reichstagu (nutno rezervovat předem) či
bulváry v bývalé západní části, noblesní známou
třídu unter den Linden, muzeum Pergamon či
muzeum Bode s výbornou sochařskou a numismatickou sbírkou. Ubytování, nocleh.

2. den: Snídaně. Individuální volno či návštěva
nedaleké Postupimi (jízdné není v ceně zájezdu) Možnost individuální prohlídky zámeckého areálu s parkem a fontánami, kde jistě
nevynecháme ani rokokové krásy zámku Sanssouci, či zámku Cecilienhof s řadou zajímavých pavilonků, můžeme navštívit i místo
známé Postupimské konference, kde byla podepsána Postupimská dohoda. Návrat do Berlína. Nocleh.
3. den: Snídaně. Individuální volno. Možnost
vlastního poznávání. V podvečerních hodinách
odjezd do Prahy.
www.cedok.cz

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 15 osob. Cena nezahrnuje vstupy do muzeí
a jiných objektů ani náklady na použití místní
dopravy. Na místě doporučujeme zakoupení
Berlin WelcomeCard (cca 30 €/72 hodin pro
zóny ABC), která zahrnuje bezplatnou veřejnou
dopravu a slevy až 50% u více než 200 partnerů
v Berlíně a Postupimi.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 20 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XDE1771.html
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raKouSKo

| vídeň – víkend vlakem | 3 dny

ÏESKO
Praha
SLOVENSKO
VÕdeň
Rakousko

Termíny
15. 5. – 17. 5. 2020
31. 7. – 2. 8. 2020
11. 9. – 13. 9. 2020
11.12. – 13.12. 2020

od

4 340 Kč

Ê

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• železniční jízdenku Praha – vídeň a zpět
• průvodce
• 2 noclehy v hotelu *** se snídaní
• pojištění dle zák. č.159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy, jízdné

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 kč
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Program zá jezdu:
1. den: v ranních hodinách odjezd z Prahy hl. n. do
vídně vlakem railjet, jedním z nejmodernějších
vlaků v evropě, a následný přejezd veřejnou dopravou do hotelu. v odpoledních hodinách individuální prohlídka města. Během prohlídky zajisté
nevynecháme dóm. sv. Štěpána, reprezentační
komnaty Hofburgu či radnici. návrat na hotel.
Ubytování. nocleh.
2. den: Snídaně. Individuální program, který můžete věnovat nákupům v kombinaci s návštěvou
památek v centru města. doporučujeme například
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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. možnost individuálního programu v noční vídni. Ubytování. nocleh.
3. den: Snídaně. možnost vlastního poznávání
či můžete navštívit například zámek Schönbrunn.
v podvečerních hodinách odjezd do Prahy.
800 112 112

Informace
Cena nezahrnuje vstupy do muzeí a jiných
objektů ani náklady na použití místní dopravy.
na místě doporučujeme zakoupení vienna
City Card (24, 48 nebo 72 hodin s cenou od
cca 17 €), která zahrnuje bezplatnou veřejnou
dopravu a různé slevy u více než 210 partnerů
ve vídni. minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT1719.html

raKouSKo

| ROmanTICkÉ ÚdOlí WaCHaU S PlavBOU PO dUna JI
a nÁvŠTĚvOU vídnĚ | 2 dny

j
na
Du
NĚMECKO

ČESKO
Dunaj

Dürnstein Krems
Melk

Vídeň

RAKOUSKO
ŠVÝCARSKO
ITÁLIE

SLOVINSKO

Termíny
23. 5. – 24. 5. 2020
18. 7. – 19. 7. 2020
5. 9. – 6. 9. 2020

od
Foto: Österreich Werbung/Homberger

vídeň | melk | dürnstein | údolí Wachau | krems

Trasa 1: Plzeň, Beroun (dálnice), Praha
Trasa 2: Opava, Ostrava, Frýdek-místek, Olomouc,
Brno

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách
do Vídně – rakouské metropole. nejdříve zavítáme do Schönbrunnu, známé rezidence rakouských 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 spatříme řadu
zajímavých památek, následuje individuální prohlídka. můžete nejen navštívit památky Hofburgu,
kunsthistorického muzea, ale i obdivovat monumentální dóm sv. Štěpána, či jen prostě vychutnat
nevšední atmosféru tohoto města při šálku tradiční
kávy melange a nadýchaného strůdlu v některé
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 vinařského 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
časových možností i příležitost ochutnat zdejší
proslavená vína. na závěr se zastavíme v historickém městečku Krems s překrásnou pěší zónou.
v podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR.
www.cedok.cz

2 530 Kč

MAĎARSKO

melk

trasa 1
trasa 2
trasa 1
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 1 nocleh v hotelu *** se snídaní
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památek, plavbu cca 55 €, ostatní
stravování

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 kč
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob. Změna programu dle aktuální
situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT1732.html
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raKouSKo

| Za kRÁSamI SOlnOHRadSkÝCH JeZeR | 5 dní
Hallstatt

Salzburg

Foto: Österreich Werbung/Weinhaeupl
ČESKO

Gosau

Dunaj

Hallstatt
RAKOUSKO

Traunsee

linec | Gmunden | Salcburk | St. Gilgen | St. Wolfgang | Hallstatt | Bad Ischl
Bad aussee | Gosau | dachstein
jezera v programu: attersee, Traunsee, Wolfgangsee, Hallstättersee,
Grundlsee, Gosausee

Trasa 1: Ústí nad labem, litoměřice, Slaný, Praha, dubenec, Písek, České Budějovice
Trasa 2: Opava, Ostrava, Frýdek-místek, Olomouc, Brno
Trasa 3: Pardubice, Hradec králové, Poděbrady,
Praha, Tábor, České Budějovice

Program zá jezdu:
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 pokračujeme do gmundenu, romantického městečka
ležícího na Traunském jezeře, známém nejen
kameninou, ale i romantickým vodním zámkem
orth. v Traunkirchenu navštívíme bývalý klášterní 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 středověku,
které ve své okázalosti soupeřilo mnohdy i s vídní. dvouhodinový pěší okruh s místním průvodcem. volno k další individuální prohlídce.
v odpoledních hodinách pokračujeme do St. gilgen, romantického městečka na jezeře Svatého
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Wolfganga. Individuální prohlídka, možnost
koupání – či výjezdu lanovkou na zwölferhorn.
návrat do místa ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani dojedeme do St. Wolfgang,
městečka na stejnojmenném jezeře. možnost výjezdu jednou z posledních parních zubaček na
nejkrásnější vyhlídku Solnohradska, horu Schafberg. v odpoledních hodinách navštívíme Bad
Ischl, romantické lázeňské městečko, které bývalo
letním sídlem císařského dvora. možnost návštěvy
Císařské vily. návrat do místa ubytování. večeře,
nocleh.
4. den: Po snídani navštívíme Hallstatt, romantické město na stejnojmenném jezeře se známým
solným dolem, (možnost návštěvy této jedinečné
atrakce, s jízdou po staré důlní skluzavce). Pokračujeme do obertraun, možnost výjezdu lanovkou na úbočí dachsteinu. dále se v případě
dostatku času zastavíme v Bad ausee a grundlsee. návrat do místa ubytování, večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd do gosau. možnost výjezdu lanovkou na Gosaukamm, jednu z nejkrásnějších vyhlídek na oblast dachsteinu.
možnost rekreace nebo nenáročné turistiky u jezera. v odpoledních hodinách odjezd zpět do
ČR, návrat v pozdních večerních hodinách.
800 112 112

Termíny
3.6. – 7.6. 2020
15.7. – 19.7. 2020
5.8. – 9.8. 2020

od

8 130 Kč

Vídeň

AR
SK
O

Salzburg

Linec
Gmunden
Bad Ischl
Bad Aussee

M
AĎ

Du
na
j
NĚMECKO
Attersee

trasa 1
trasa 2
trasa 3
*

* více na str. 357

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 150 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 690 kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 kč
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT1722.html

| neJkRÁSnĚJŠí mOTIvy RakOUSkÝCH alP | 4 dny

Heiligenblut

raKouSKo
Ledová jeskyně u Werfenu

Foto: Österreich Werbung/eisriesenwelt

Foto: Österreich Werbung/Herzberger
zell am See

Zell am See
Grossglockner
ITÁLIE

MA
ĎAR
SK

ČESKO
j
na
Du
Vídeň
Salzburg
Dunaj
Werfen
Kitzbühel
RAKOUSKO
Hallein
Bischoﬀshofen
Krimml
Heiligenblut
SLOVINSKO

Termíny
23.7. – 26.7. 2020
20.8. – 23.8. 2020

Hallein | Bischoﬀshofen | kitzbühel | krimmelské vodopády | Zell am See
Grossglockner | lienz | Werfen
Trasa 1: Praha, Tábor, České Budějovice
Trasa 2: mladá Boleslav, Praha, dubenec, Písek,
České Budějovice

Program zá jezdu:
1. den: v časných ranních hodinách odjezd z ČR
přes dolní dvořiště a kolem mondsee a Salzburgu dojedeme do Halleinu, možnost návštěvy
solného dolu, který dal základ bohatství Salzburgu. Přes Bischoﬀshofen, kde následuje krátká zastávka 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 nejvyšším vodopádům evropy – Krimmelským
vodopádům. možnost výstupu na vyhlídky u vodopádu (vstupné cca 2 € není v ceně zájezdu).
Cestou zpět do Zell am See možnost použít
úzkorozchodnou železnici. návrat do místa ubytování ve večerních 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 návštěvě 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.

www.cedok.cz

od

O

Krimmelské vodopády

7 330 Kč

trasa 1
trasa 2
*

* více na str. 357

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 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 kč
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT1730.html
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raKouSKo | ŠVÝCarSKo | ITáLIe | NĚmeCKo

| TO neJlePŠí Z POmeZí ČTyŘ Zemí S nÁvŠTĚvOU ZUGSPITZe | 5 dní

2019

Lech

j
na
Du

Zugspitze

Lech

Jenbach | achensee | Wattens | landeck | engadin | Svatý mořic | diavolezza
Campocologno | Brixen | Bolzano | merano | Reschenpass | Fernpass | Zugspitze
Garmisch-Partenkirchen | Innsbruck | Flexenpass | lech | Schlegelkopf
Trasa 1: Opava, Ostrava, Frýdek místek, nový
Jičín, Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice),
Praha, Písek*, České Budějovice*
Trasa 2: Ostrava, Opava, Olomouc, Hradec králové, Pardubice, Poděbrady, Praha, Tábor*, České
Budějovice*

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách do
Rakouska se zastávkou na odpočívadle nad jezerem mondsee a kolem Salzburgu dorazíme
do jenbachu. nejstarší parní ozubnicovou železnicí na světě vyjedeme k jednomu z nejkrásnějších tyrolských jezer achensee (jízdné
cca 23 € není v ceně zájezdu). následuje zastávka
ve Wattens, kde se nachází křišťálový svět hudby
vůní a barev ﬁrmy Swarowski (vstupné cca 17 €
není v ceně zájezdu), odkud pokračujeme dále
do místa ubytování v okolí Landecku, ubytování,
večeře, nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme proti proudu řeky
Inn do nejkrásnějšího údolí východního Švýcarska engadinu. Pokračujeme k návštěvě
vysokohorského střediska zimních sportů a olympijského města Svatého mořice. Po individuální
prohlídce města pokračujeme vysokohorskou
silnicí k průsmyku 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 tunelů a přes jediný kruhový viadukt v evropě klesá vlak skoro o 2 000 m
do Campocologno na hranicích s Itálií, kde čeká
autobus. návrat do místa ubytování přes vrchol
Berninského průsmyku a údolím engadin. večeře,
nocleh.
3. den: Po snídani projedeme kolem Innsbrucku
přes Brennerský průsmyk, s krátkou zastávkou
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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 olympijské
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 vytvarovaly divoké vody.
Přes mittenwald dojedeme do tyrolské metropole
Innsbrucku. Individuální prohlídka 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 pozdních
večerních hodinách (trasy z moravy v časných
ranních hodinách následujícího dne).
800 112 112

NĚMECKO
Garmisch-Partenkirchen
Achensee
Landeck

Innsbruck

Silvretta
ŠVÝCARSKO
Davos

Brixen

Samnaun

Bolzano
Sv. Mořic

ITÁLIE

Merano

Termíny
2. 7. – 6. 7. 2020
12. 8. – 16. 8. 2020
9. 9. – 13. 9. 2020

od

9 130 Kč

trasa 1
trasa 2
trasa 2
*

* více na str. 357

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 90 € a cca
50 CHF

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 kč
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob. na trase * možno jen
přistupovat.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT1725.html

raKouSKo

| Za kRÁSamI TyROlSka a vORaRlBeRSka | 5 dní

montafon

j
na
Du
NĚMECKO
Sv. Anton Chiemsee
Lünersee
Bregenz
Ischgl
Montafon

Silvretta

Innsbruck

Mondsee
Salzburg
RAKOUSKO

ITÁLIE

Termíny
3.7. – 6.7. 2020
19.8. – 22.8. 2020
8.9. – 12.9. 2020

Chiemsee | Ischgl | Silvretta | montafon | Samnaun | lünersee | Bregenz
Bodamské jezero | mondsee

Trasa: mORava*, Praha, Písek, České Budějovice
* moraVa – zdarma jízdeNKa Čd
do/z PraHy, VíCe INFormaCí Na STr. 357.

Program zá jezdu:
1. den: v ranních (cca 6:00) hodinách odjezd
z Prahy do Rakouska kolem lince, mondsee
a Salzburgu k návštěvě Herrenchiemsee – jednoho z nejkrásnějších zámků ludvíka II. Bavorského, který leží na ostrově v jezeře Chiemsee.
dále pokračujeme kolem Innsbrucku do Ischglu,
malebného horského střediska situovaného
v údolí Paznaun, na pomezí Tyrolska a Švýcarska.
Ubytování v hotelu v okolí Ischglu, večeře, nocleh.
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 pokračujeme nádherným montafonským
údolím se zastávkou v malebném Bartholomäberg, nejstarším osídleném místě údolí, kterému
vévodí krásný kostel s historickými varhanami
a cenným vyřezávaným oltářem. na zpáteční
cestě projedeme slavnou arlberskou silnicí postavenou za vlády Josefa II. se zastávkou na
vrcholu arlberského průsmyku. návrat do hotelu,
večeře, nocleh.

3. den: Po snídani arlberským tunelem dojedeme k Brandnertalu, romantickému a našimi
turisty zatím neobjevenému údolí na tyrolskošvýcarském pomezí. vyjedeme do střediskové
obce Brand, odkud vysokohorskou vyhlídkovou
silnicí pokračujeme do výšky 1 565 m n.m.
k Schattenlagalmalm a dále lanovkou do výšky
1 970 m n. m. k Lünersee, nejvýše položenému
přírodnímu jezeru Rakouska, ležícímu v kouzelném skalním kotli. v odpoledních hodinách pokračujeme do hlavního města vorarlberska
Bregenzu, ležícímu na břehu Bodamského jezera. možnost vyhlídkové jízdy lodí po jezeře.
v podvečerních hodinách návrat do místa ubytování. večeře, nocleh.
4. den: Snídaně. Individuální volno. Sportovně
založenější hosté jistě využijí možnosti pěších
horských výletů. Přímo z Ischglu vede lanovka
k vysokohorským terénům v oblasti Idalpe, kde
je rovněž řada zajímavých a nenáročných pěších
výletů, v letních měsících je též možno soustavou
propojených lanových drah navštívit i bezcelní
švýcarskou zónu Samnaun. v oblasti je řada
horských chat s typickou vysokou kvalitou tyrolského pohostinství. Odjezd zpět do ČR.
5. den: návrat v ranních hodinách.
www.cedok.cz

od

5 950 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelu *** s polopenzí
• 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 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 kč
• příplatek za polopenzi 890 kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 kč
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT1726.html
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raKouSKo

© Tine Steinthaler KärtenWerbung

ÏESKO

j
na
Du

Wörthersee

NĚMECKO

Steyr
Ossiach

Ho
ch
os

minimundus

Hrad Hochosterwitz

rw
itz

rozhledna Pyramidenkogel

Maltatal
Gmünd
IT°LIE

Klagenfurt
Villach Landkron

Termíny
18.6. – 21.6. 2020
20.8. – 23.8. 2020

od

te

| Za kRÁSamI kORUTan | 4 dny

SLOVINSKO

7 080 Kč

trasa 1
trasa 2
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 3 noclehy v penzionu *** s polopenzí
• dopravu autokarem, průvodce
• letní zážitkovou kartu kärtnerCard
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Steyr | villach | jezero Wörthersee | klagenfurt | minimundus | hrad Hochosterwitz
Gerlitzen alpe | jezero Ossiach | malta Hochalmstrasse | kölnbreinsperre | Gmünd
Trasa 1: Praha, Tábor, České Budějovice
Trasa 2: mladá Boleslav, Praha, dubenec, Písek,
České Budějovice

Program zá jezdu:
1. den: v časných ranních hodinách odjezd z Prahy do Rakouska. návštěva hornorakouského
města Steyr s pěkným historickým jádrem. Pokračujeme do villachu. nocleh v okolí.
2. den: Po snídani návštěva vyhlídkové věže Pyramidenkogel* a dále po krásném jižním břehu
jezera Wörthersee do Klagenfurtu, korutanské
metropole. návštívíme minimundus*, zajímavý
pohádkový park na břehu jezera, kde je v měřítku
1:25 celkem 160 modelů nejvýznamnějších staveb
z 40 zemí světa, modelová železnice a přístavy.
možnost návštěvy reptilien zoo Happ*. Po krátké prohlídce města přejezd k Hochosterwitz**
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nejvýznamnějšímu hradu Korutan. možnost
výstupu ke hradu. návrat do místa ubytování,
nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme ke hradu Landskron. nejprve navštívíme aﬀenberg*, kde žije
140 makaků ve volné přírodě, poté shlédneme
ptačí show adlershow*. v odpoledních hodinách
nás čeká plavba lodí po jezeře ossiach*. gerlitze alpen: výjezd lanovkou* ke Gipfelhausu
s výhledem do širokého okolí. návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do údolí maltatal,
kterým nás vyhlídková alpská silnice lemovaná
tisíci vodopády dovede až k přehradnímu jezeru
kölnbreinsperre*. možnost turistiky v okolí jezera.
v gmündu možnost návštěvy muzea Porsche*.
návrat kolem Salcburku do ČR.
800 112 112

Cena nezahrnuje
• vstupy nad rámec programu

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 390 kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 kč
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob. (*) označeny návštěvy
zdarma v rámci korutanské karty, (**) označeny návštěvy se slevou 50 %. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT1744.html

raKouSKo | SLoVeNSKo | maĎarSKo

| neJSlavnĚJŠí meTROPOle na dUna JI
– BRaTISlava, BUdaPeŠŤ a vídeň | 3 dny

Bratislava

Budapešť

Bratislava

Vídeň

Vídeň

Budapešť

Trasa 1: Plzeň, Beroun (dálnice), Praha, Jihlava,
Brno
Trasa 2: Opava, Ostrava, Frýdek-místek, Olomouc, Brno

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd (05:30) z Prahy do Bratislavy. Po
úvodním autokarovém okruhu městem, se zastávkou u hradu děvína a na Bratislavském
hradě se nám nabízí při volnu ve městě možnost
individuální prohlídky historického centra, kde
jistě nevynecháme korunovační kostel Sv. michala,
Pálﬁvo palác, michalskou bránu, Slovenské divadlo či slavný Primocionální palác, zajímavý
chrám, kde byli v dobách turecké hrozby korunovace. Při dobrých časových možnostech můžeme zkusit i posezení v panoramatické kavárně
na vrcholu pilíře mostu Slovenského národního
povstání. Ubytování v Bratislavě. Fakultativně
večeře. nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do Budapešti, kde se
během autokarového okruhu zastavíme na gelertově vrchu, dále uvidíme Budatínský chrám

a rybářskou baštu a podle možností uděláme
zastávku i u monumentální budovy Parlamentu.
Během volna se s městem jistě seznámíme lépe,
ale za úvahu stojí i návštěva zdejších termálních
lázní. v podvečer návrat na ubytování do Bratislavy. Fakultativně večeře. nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme do přístavu (jízdné
cca 20 € není v ceně zájezdu), odkud pokračujeme lodí do hlavního města starého dobrého
mocnářství Vídně. Poplujeme krajinou s množstvím biotopů přes národní park donau-auen.
Po příjezdu následuje krátký informativní autokarový okruh po známém ringu, z něhož spatříme řadu zajímavých památek. následuje
individuální program, který můžete věnovat
nákupům v kombinaci s návštěvou památek
v centru města, mezi kterými by rozhodně neměl chybět dóm sv. Štěpána či reprezentační
komnaty Hofburgu. v další části dne můžete
navštívit například zámek Schönbrunn.
v pozdních odpoledních hodinách odjezd zpět
do ČR. dojezd v pozdních večerních hodinách
do Prahy. (23:00)
www.cedok.cz

Termíny
8.5. – 10.5. 2020
15.8. – 17.8. 2020
21.8. – 23.8. 2020
11.9. – 13.9. 2020

od

3 930 Kč

trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 1
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• 2 noclehy v hotelu **** se snídaní v Bratislavě
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy, plavba lodí (cca 50 €)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 590 kč
• příplatek za 2 večeře 640 kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 kč
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT1737.html

137

maĎaRSKo

| BUDaPEŠť – PRODlOUžENý VíKEND | 4 DNY

Parlament

výlet lodí
V CENĚ

Rybářská bašta

Lázně Széchenyi
Termíny
10. 4. – 13.
30. 4. – 3.
7. 5. – 10.
4. 6. – 7.
3. 7. – 6.
25. 9. – 28.

od

4. 2020
5. 2020
5. 2020
6. 2020
7. 2020
9. 2020

14 090 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha-Budapešť-Praha
včetně tax a příplatků
• 3 noclehy se snídaní v hotelu *** v pokojích
s příslušenstvím v centru města
• transfery z/na letiště
• služby průvodce
• plavba lodí po Dunaji
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
PRogRam zá jEzDu:
1. den: Odlet z Prahy do Budapešti, po příletu
transfer z letiště do metropole a kombinovaná
prohlídka autokarem a pěšky centra města. Mj.
parlament – velkolepá stavba a symbol města,
nejvýznamnější duchovní stavba Maďarska bazilika sv. Štěpána, citadela na Gellertově vrchu
s krásným výhledem na město na Dunaji…, Hradní návrší (UNESCO), Budínský hrad – sídlo uherských králů, korunovační Matyášův chrám,
Rybářská bašta s úchvatným výhledem na budovu parlamentu… Odjezd na ubytování, nocleh,
fakultativně večeře.
2. den: Po snídani výlet MHD na okraj Budapešti
k prohlídce přepychového barokního paláce
gödöllő – uherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařovny „Sissi“. Návrat do Bu-
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dapešti k plavbě lodí po Dunaji s překrásnými
výhledy na parlament a Budínský vrch, návrat
na hotel, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani individuální volno k návštěvám
např. Ústřední tržnice s neuvěřitelnou atmosférou a možností nákupů, Velké synagogy – největšího židovského chrámu Evropy, dunajského
Korza se zajímavými sochami a plastikami nebo
Národního muzea. Možnost relaxace v secesních
termálních lázních Széchenyi – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy pyšnící se
nejteplejšími termálními prameny v Budapešti
a nádhernou neobarokní architekturou, individuální návrat na hotel, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu programu, v poledních hodinách transfer na letiště
a odlet do Prahy.
800 112 112

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 3 večeře 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BUD1810.html

| BUDaPEŠť – VíKEND VlaKEM | 4 DNY

Budapešť – parlament

maĎaRSKo
Budapešť

Szechenyi

ÏESKO
Praha

UKRAJINA
SLOVENSKO

VÕdeň
Rakousko

Budape#ť

Termíny
21. 5. – 24. 5. 2020
20. 8. – 23. 8. 2020

od

Pěší zóna Váci utca

6 930 Kč

Ê

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• železniční jízdenku Praha-Budapešť-Praha
• 2 noclehy v lůžkovém voze se snídaní
• 1 nocleh se snídaní v hotelu *** v centru
Budapešti
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 390 Kč
(pouze hotel)

PRogRam zá jEzDu:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd lůžkovým
vlakem do Budapešti.
2. den: Snídaně ve vlaku. Příjezd do Budapešti
– hlavního města Maďarska. Uložení zavazadel
v hotelu. Pěší prohlídka města, kde mj. uvidíme
Parlament – velkolepou stavbu a symbol města,
nejvýznamnější duchovní stavbu Maďarska baziliku sv. Štěpána, Hradní návrší (uNESCo),
Budínský hrad – sídlo uherských králů či korunovační Matyášův chrám, Rybářskou baštu
s úchvatným výhledem na budovu parlamentu
a celé město. Za zmínku stojí i nejstarší metro
na kontinentě či pěší zóna Váci utca. Ubytování,
nocleh.

3. den: Snídaně. Poté individuální volno k návštěvám např. Ústřední tržnice s neuvěřitelnou
atmosférou a možností nákupů, Velké synagogy
– největšího židovského chrámu Evropy, dunajského Korza se zajímavými sochami a plastikami
nebo Národního muzea. Možnost relaxace v secesních termálních lázních Széchenyi – jeden
z největších lázeňských komplexů Evropy pyšnící
se nejteplejšími termálními prameny v Budapešti
a nádhernou neobarokní architekturou. Ve večerních hodinách odjezd lůžkovým vlakem do
Prahy.
4. den: Snídaně. Příjezd v ranních hodinách do
Prahy.
www.cedok.cz

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena. Možnost nástupu v Pardubicích a Olomouci.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XSK18050.html
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Fertőd

Kőszeg

Bük | Győr | Kőszegu | Szombathely | Fertőd | Sárvár | Neziderské jezero
PRogRam zá jEzDu:
1. den: v ranních hodinách odjezd po trase do
Maďarska. Program začíná v malebném městečku győr, které se díky svým památkám zařazuje na přední místa. Možnost koupání
v tradičních maďarských lázních, kde si nejenom
odpočinete, ale načerpáte sílu a zdraví na další
dny poznání všeho co nám západní Maďarsko
nabízí. Odjezd do Büku , večeře a nocleh v apartmánovém domě Bük.
2. den: bude v královském duchu. Po snídani
se podíváme do nádherného Kőszegu. Toto
krásné město má neskutečnou starobylou atmosféru, která Vás úplně pohltí. Ne nadarmo bylo
povýšeno na Královské město. Seznámení s městem začneme v centru, jehož hranice se z velké
části shodují s hradním okruhem. Hradby doposud stojí, stejně jako některé z bašt. Jedním
ze symbolů města je Věž hrdinů. Samotnou
atmosféru města už pak jen dokreslují krásné
měšťanské domy. Můžeme si prohlédnout Juricsův hrad, který byl důležitou součástí obranného systému, ale také vykonával funkce
reprezentační a je i dominantou města. Mezi
památky patří také socha Marie – vytesaná z vápence pocházejícího z blízkého lomu ve Fertőrákos. Městská studna, Stará věž, kostel Srdce
Ježíšova a další. Přesuneme se do sídelního města župy Vas – Szombathely. Bylo založeno císařem Claudiem kolem roku 50 n. l. a brzy se
stalo centrem provincie Římské říše. Název Savaria, jak město pojmenovali Římané, mu zůstal
až do počátku středověku. První zmínka o dnešním názvu je z roku 1274. Skutečný rozvoj nastal
až za doby Marie Terezie, která založila Szombathelyské biskupství. Dnes je město kulturním
centrem pro různé festivaly a jiné společenské
akce. Centrem města bylo dříve tržiště, kde bývala tržní věž a prostory pod ní sloužily jako vězení. Zajímavostí současnosti je muzeum pod
širým nebem zvané Iseum, podle bohyně Isis.
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Biskupský palác, Savarijské muzeum, chrám
svaté alžběty, Smidtovo muzeum, Seminář a další
památky – to je Szombathely. Večeře a nocleh
v Büku.
3. den: bude tentokrát trochu ve francouzském
duchu. Po snídani navštívíme město Fertőd, jehož nejvýznamnější pamětihodností je barokní
zámek Esterházyů, kterému se také přezdívá
maďarské Versailes. Pokud nám nebude stačit
zámek, bude ho následovat stejně uchvacující
francouzský park. Dvorním skladatelem zde byl
po dobu třiceti let Joseph Haydn. Pořádaly se
zde operní představení a koncerty. Naproti zámku jsou domy granátníků, kde byla dříve ubytována osobní stráž. Následně se přesuneme do
malého městečka Sárvár, které není zajímavé
jen pro jeho krásný zámek Nádasdy, ale také
proto, že v tomto zámku žila samotná Čachtická
paní, která se dle pověry koupala v panenské
krvi. Na závěr prohlídky si můžeme projít malebné arborétum a rozjímat nad tím, co ze života
této zajímavé ženy je pravda a co ﬁkce. arborétum bylo založeno v roce 1868 bavorským princem ludvíkem na místě, kde dříve stál ovocný
sad rodiny Nádasdy. Sárvár je také známý i v zahraničí díky svým termálním lázním. Večeře
a nocleh v Büku.
4. den: na závěr našeho putování opustíme po
snídani ubytování a ještě chvíli budeme poznávat
maďarskou krajinu. 5 km od rakouských hranic
navštívíme město Sopron. Bylo vždy kulturním
centrem, již od 18. století se zde nachází Kamenné divadlo, ve kterém koncertoval Haydn
a liszt. Také bylo univerzitním městem. Celý kraj
je proslulý svým vinařstvím, konkrétně „modrou“
frankovkou. Po procházce tímto půvabným městem se vydáme kolem Neziderského jezera,
jehož čtvrtina leží na území Maďarska, zbytek
v Rakousku. Zajímavostí je, že jeho část v Maďarsku obklopuje solná poušť, a proto je voda
slaná. V létě se na jezeře hrají opery. Přes Rakousko dojezd do ČR ve večerních hodinách.
800 112 112

Sárvár
Bratislava
RAKOUSKO
Neziderské
jezero

Budapešť
Sárvár
Bük

Kőszegu

MAĎARSKO

Dun
aj

Trasa: Most, Teplice, Ústí nad labem, Praha

Termín
7. 5. – 10. 5. 2020

od

5 390 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje:
• 3 x ubytování v apart. Hotelu Bük s příslušenstvím
• 3 x polopenzi, snídaně bufet, večeře servírovaná
• dopravu autokarem
• průvodce
• pojištění dle zák.č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do objektů

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Program zájezdu může být upraven dle aktuální
situace v místě.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU1803.html
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Trasa: Praha, Jihlava-dálnice, Brno

PRogRam zá jEzDu:
1. den: Brzy ráno odjezd do Bratislavy, krátká zastávka na pěší prohlídku městem a odjezd do Budapešti. Ubytování v *** hotelu večeře a nocleh.
2. den: Po snídani v hotelu odjezd do budínské
části Budapešti. Jako první je Rybářská bašta,
postavena počátkem 20. století na původních
středověkých hradbách. Odtud je nejkrásnější
výhled na budovu Parlamentu. Dominantou
hradní čtvrti je Matyášův chrám. Nejznámější
budapešťský kostel za 13. století, který byl svědkem řady korunovací a panovnických svateb.
Po přejezdu jednoho z nádherných mostů přes
Dunaj se dostaneme k památníku Milénia na
náměstí Hrdinů. Centrální sousoší památníku
vzdává hold sedmi kmenům a jejich společnému
knížeti arpádovi. Nad jezdeckými sochami se
tyčí sloup s archandělem Gabrielem. Relaxace
v termálních lázní Széchenyi, z konce 19. století.
Večeře a nocleh v hotelu
3. den: Po snídani návštěva proslulé tržnice,
ulice módy Váci a bazilika sv. Štěpána. Při zpáteční
cestě do ČR 3 hodinová zastávka na koupání
v Győru, jednom z nejkrásnějších maďarských
měst. Příjezd ve večerních hodinách.

Budapešť

Budapešť

Termín
14. 11. – 16. 11. 2020

od

4 390 Kč

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 590 Kč
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 2x ubytování
• 2x polopenze
• dopravu autokarem
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č.159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do objektů a lázní

| RElaXaCE a POZNÁVÁNí V GYŐRU | 2 DNY

Trasa: Praha, Jihlava-dálnice, Brno

PRogRam zá jEzDu:
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy do
historického města Győr, které nabízí množství
architektonických, kulturních a gastronomických
zajímavostí. Je to významné město na soutoku
řeky Ráby a Mošoňského Dunaje. K největším
památkám města patří radnice, která má půdorys
ve tvaru U, 58 metrů vysokou věž a reprezentační
sál, kde se pořádají koncerty. Dále stojí za podívanou trojlodní katedrála na místě původního
nádvoří hradu. Mezi další zajímavosti patří Velkopřevorský palác, Napoleonův dům, kde byl
sám císař ubytován po vítězné bitvě. Dále třeba
historická lékárna ze 17. století, kostely, mnohá
muzea a další. Jednou z největších předností tohoto župního města jsou termální prameny,
které vyvěrají z hloubky 2 000 metrů. Na okraji
města a přitom nedaleko centra jsou nově rekonstruované lázně Rába Quelle. léčebné, termální a zážitkové lázně, které poskytnou
výbornou možnost pro odpočinek, rekreaci a zábavu. Je zde několik termálních a zážitkových
bazénů s tobogány – vnitřních i venkovních. Návštěva je vhodná i pro rodiče s dětmi. Místní léčebná voda je vhodná především pro léčení
kloubů a kostí se záněty. Nechybí také bazén,
kde se cítíte jako pod hvězdnou oblohou. Po
příjezdu ubytování v *** hotelu Rába, procházka
a koupání v lázních. Nocleh v hotelu.
2. den: Po snídani opět koupání v léčebných
lázních, případně nákup suvenýrů a v odpoledních hodinách odjezd do ČR.

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Program zájezdu může být upraven dle aktuální
situace v místě.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU21805.html

győr

Termíny
25. 4. – 26. 4. 2020
24.10. – 25.10. 2020

od

3 490 Kč

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 1x ubytování, snídani
• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák.č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do objektů a lázní

www.cedok.cz

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Program zájezdu může být upraven dle aktuální
situace v místě.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU21806.html
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POLSKO
Vratislav

ÏESKO

Krakov
Wieliczka

Praha
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| PřES JižNí POLSKO dO TaTER | 5 dNí

UKRAJINA

'trbsk…
Pleso

Jasn¡
SLOVENSKO

Termíny
12. 8. – 16. 8. 2020

od
Vratislav | Krakov (UNESCO) | Wieliczka | Oravský hrad | Štrbské pleso | Jasná
Starý Smokovec
Trasa: Praha, Poděbrady, Hradec Králové

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd v ranních hodinách (05:00) z Prahy
do Vratislavi, města s unikátní architekturou.
Vratislav patří mezi jedno z nejkrásnějších měst
v Polsku. Během prohlídky uvidíme druhé největší náměstí (Rynek) v Polsku či nádhernou gotickou radnici. dále pokračujeme do královského
města Krakova. Ubytování v Krakově. 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
využijeme návštěvy královského hradu Wawel.
Nocleh.
3. den: Po snídani navštívíme solné doly
Wieliczka, kde můžeme obdivovat krásná umělecká díla vytesaná ze soli a následně přejedeme
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na Slovensko, kde se zastavíme k návštěvě oravského hradu připomínající „Orlí hnízdo“, který
se majestátně tyčí na skále nad řekou Orava.
Odjezd na ubytování. Nocleh.
4. den: Snídaně a odjezd do vysokohorských
lázní Štrbské Pleso (1 450 m n.m.). Možnost
nenáročné procházky kolem jezera. dále budeme
pokračovat vysokohorskou krajinou do Starého
Smokovce a společně vyjedeme pozemní lanovkou do lyžařského střediska Hrebienok.
Možnost lehké pěší turistiky. Pozdě odpoledne
návrat na ubytování. 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. V odpoledních hodinách návrat do
ČR. Příjezd do Prahy kolem půlnoci.
800 112 112

6 470 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• 4 noclehy se snídaní v hotelech ***
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Ê

Cena nezahrnuje
• vstupy, lanovky cca 150 PLN a 40 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 490 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena. Minimální počet
účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XPL1834.html

PoLSKo

| TO NEJLEPŠí Z POLSKa | 8 dNí

Krakow

Gdyně
Malbork

"tětÕn Toruň

Trasa: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava (dálnice),
Praha, Kladno*, Slaný*, Louny*, Most*, Teplice*,
Ústí nad Labem*

Program zá jezdu:
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy přes
německé území do Štětína. Cestou se zastavíme v Berlíně, krátká procházka centrem
města – Braniborská Brána, Reichstag. Ubytování a nocleh ve Štětíně.
2. den: Po snídani prohlídka Štětína, kde společně uvidíme gotickou katedrálu sv. Jakuba
apoštola, přístavní bránu, hrad pomořanských
knížat aj. dále pokračujeme do Świnoujście
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 metropolitní oblast, tzv. Trojměstí. Nejstarší budovou
ve městě je Kostel sv. Michaela archanděla. Jistě
nevynecháme 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 pověstnou Královskou cestou. Návštěva přístavu a Westerplatte, místa, které je
svědkem hrdinného odporu polské armády
v době zahájení 2. světové války. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd na prohlídku lázeňského města Sopot a následná plavba lodí na
poloostrov Hel nazývaný 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 nejvýznamnějšího střediska řádu německých rytířů v Polsku, gotický hrad malbork. dále pokračujeme do
Toruně, jednoho z nejzajímavějších historických
měst Polska, rodiště Mikuláše Koperníka a centrum výroby perníku v Polsku. Jistě nás zaujme
nejstarší gotická radnice se zajímavým orlojem
či chrám svatých Janů s pověstným zvonem Tuba
dei o úctyhodném průměru 217 cm. V chrámu
je i malá připomínka Přemyslovců v podobě českých a přemyslovských znaků. Historické centrum města obklopují zbytky městských hradeb
ze 14. až 15. století zdobené působivými 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 obrazem Matky Boží Czestochowské, tzv.
Černé madony. 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 obdivovat krásná umělecká díla vytesaná ze soli. Návrat do místa ubytování, nocleh.
8. den: Snídaně. Možnost prohlídky koncentračního tábora osvětim (nutno rezervovat
předem). Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
www.cedok.cz

Var$ava

KO
N
ĚM
EC

Štětín | Świnoujście | Gdyně | Sopot | poloostrov Hel | Gdaňsk | Malbork
Toruň | Varšava | Czestochowa | Krakov Wawel | Wieliczka | Osvětim

POLSKO

ÏESKO

Czestochowa
Osvětim

Praha

Termín
26. 7. – 2. 8. 2020

od

BĚ
LO
RU
SK
O

Gdaňsk
Swinoujscie

Krakov
Wieliczka UKRAJINA

SLOVENSKO

11 960 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• 7 noclehů se snídaní v hotelech Êkat.
***/****
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy cca 300 PLN, plavbu lodí

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 490 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
U nástupních míst označených (*) je možné
pouze přistupovat. Při zpáteční cestě autokar
končí svou trasu v Praze. Změna programu
vyhrazena. Minimální počet účastníků pro
realizaci zájezdu je 35 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XPL18310.html
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SlovenSko
SlovenSko

| NejkRásNější místa sloveNska | 6 dNí

Spišský hrad

Bojnice

POLSKO

ČESKO
Uherské
Hradiště

Štrbské
Pleso
Trenčín
Piešťany

Bratislava | Piešťany | trenčín | trenčínský hrad | kežmarok | levoča
spišský hrad | štrbské Pleso | Chopok | sv. kříž | vlkolínec | Zámek Bojnice

Trasa: Plzeň, Beroun (dálnice), Praha, jihlava
(dálnice), Brno

Program zá jezdu:
1. den: odjezd (05:30) z Prahy do Bratislavy.
Po úvodním autokarovém okruhu městem, se
zastávkou u hradu děvín a na Bratislavském
hradě, možnost individuální prohlídky historického centra – korunovační kostel sv. michala,
Pálﬀyho palác, michalská brána, slovenské divadlo či slavný Primacionální palác. Při dobrých
časových možnostech můžeme zkusit i posezení
v panoramatické kavárně na vrcholu pilíře mostu
slovenského národního povstání. Ubytování
v Bratislavě. Nocleh a večeře.
2. den: Po snídani návštěva známého lázeňského
města Piešťany, krátká procházka městem
s domy v neoklasicistním stylu a zajímavým kolonádovým mostem. Přejezd do Trenčína. mezi
nejzajímavější místa k návštěvě patří dominantní Trenčínský hrad z 11. století, městská věž,
katův dům či synagoga, která patří k nejzajímavějším dílům svého druhu na slovensku. odjezd
na ubytování do tatranských matliarov.
3. den: Po snídani návštěva historického města
kežmarok s městským hradem a dřevěným artikulárním kostelem (UNesCo), dále pokračujeme
do dalšího historického města levoča – unikátního komplexu s dochovanými hradbami a největším středověkým náměstím v evropě. Na
skále nad městem se tyčí nejrozsáhlejší komplex
zříceniny hradu ve střední evropě – Spišský
hrad (UNesCo). Návrat, večeře a nocleh.
4. den: snídaně, odjezd do vysokohorských lázní Štrbské Pleso (1 450 m n. m.). Zájemci o nej-
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méně náročnou variantu výletu mohou podniknout procházku kolem štrbského jezera, prohlédnout si středisko se skokanskými můstky,
zajít do koliby na halušky nebo pravou „kapustnicu“. Zdatnější mohou podniknout procházku
tatranskou magistrálou k Chatě při Popradskom
plese (4 km), poblíž níž se nachází symbolický
hřbitov obětí hor. Nabízí se též výlet mlynickou
dolinou k vodopádu skok a k Plesu nad skokom
(4 km). Při dobrém počasí možnost výjezdu sedačkovou lanovkou na Predné solisko. Pozdě
odpoledne následuje společný návrat do hotelu,
večeře, nocleh.
5. den: snídaně, uvolnění pokojů a odjezd autokarem do hlavního střediska nízkých Tater v oblasti 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 nepříznivého počasí se nabízí individuální
návštěva demänovskej jaskyně slobody. v odpoledních hodinách odjezd do liptovského jánu.
možnost návštěvy termálního koupaliště termal
Ráj nebo krytého bazénu či parku staveb miniatur ze slovenska – mini slovensko. večeře a nocleh v oblasti liptovského mikuláše.
6. den: snídaně. Po trase zastavíme u unikátního
dřevěného kostela ve Sv. kríži, raritní ukázky lidové dovednosti. dále navštívíme skanzen vlkolínec (UNesCo) s typickou horskou architekturou
a na závěr putování po slovensku – zámek Bojnice - největší a nejvýznamnější zámek na slovensku s pěkným parkem a bohatou sbírkou.
v pozdních večerních hodinách návrat do ČR.
800 112 112

Bratislava

Kežmarok

Bojnice

T. Lomnica
Demänovská
dolina

Levoča

SLOVENSKO
MAĎARSKO

Termíny
9. 8. – 14. 8. 2020

od

8 580 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 5 noclehů v kvalitních hotelech *** s polopenzí včetně pobytové taxy
• služby průvodce
• pojištění podle zák. č.159/99 sb.
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 kč

Cena nezahrnuje
• vstupné do objektů, jízdenky na lanovky,
vstup na termální koupaliště 100 eUR
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu v závislosti na aktuálních
podmínkách vyhrazena např. s ohledem na
počasí. minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu 35 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XSK1821.html

SlovenSko
SlovenSko

| letNí PoHoda ve vYsokÝCH tatRáCH – vlakem | 5 dNí

Štrbské pleso

lomnickýštít

Termíny
3. 6. – 7. 6. 2020
22. 7. – 26. 7. 2020
5. 8. – 9. 8. 2020
9. 9. – 13. 9. 2020

od

štrbské Pleso | tatranská lomnica | starý smokovec

Program zá jezdu:
1. den: ve večerních hodinách odjezd lůžkovým
vlakem na slovensko. možnost přístupu v Pardubicích, olomouci a ostravě.
2. den: Příjezd do Štrby a následně přejezd zubačkou do vysokohorských lázní Štrbské Pleso
(1 450 m n. m.). Zájemci o nejméně náročnou
variantu mohou podniknout procházku kolem
štrbského jezera, prohlédnout si středisko se
skokanskými můstky, zajít do koliby na halušky
nebo pravou „kapustnicu“. Při dobrém počasí
možnost výjezdu sedačkovou lanovkou na Predné Solisko (1 840 m n. m.). Nocleh.
3. den: Po snídaní odjezd električkou do tatranské lomnice. výjezd kabinkovou lanovkou na
Skalnaté pleso (1 750 m n. m.) přímo pod lomnickým štítem. možnost individuální návštěvy
lomnického štítu (2 634 m n. m.). Pobytu na
skalnatém plese lze využít k návštěvě stejnojmenného jezírka či k výjezdu sedačkovou lanovkou na lomnické sedlo, odkud se nabízí
nenáročná procházka po úzkém hřebeni na
lomnickú vežu (2 214 m n. m.). Z obou míst
se nabízejí nádherné panoramatické výhledy.
Zájemci o nejméně náročnou variantu výletu se
vrátí lanovkou do tatranské lomnice, zde možnost individuální procházky či posezení v kavárně.

středně zdatní pokračují v doprovodu průvodce
tatranskou magistrálou po úbočí hlavního hřebene tater (účast na této pěší túře je individuální
a vyžaduje dobrou obuv a odpovídající oblečení,
není vhodný pro osoby s horší pohyblivostí).
dojdeme k Zamkovského chatě v ústí malé studené doliny a odtud pokračujeme kolem obrovského vodopádu a ústí velké studené doliny
do střediska Hrebienok. Z Hrebienku je možnost
použít pozemní lanovku do střediska Starý Smokovec (1 000 m n. m.) či zvolit pěší 6 km dlouhý
sestup. Návrat do hotelu. Nocleh.
4. den: Po snídani možnost nenáročné procházky
s průvodcem Tatranskou magistrálou k Chatě
pri Popradskom plese, poblíž níž se nachází symbolický hřbitov obětí hor. dále mengusovskou
dolinou k malému a velkému Hincovu plesu
(1 944 m n.m. ). Zdatnější mohou ještě vystoupat
do vyšného kôprovského sedla (2 180 m n. m.),
kde jsou nádherné výhledy. Návrat do štrbského
plesa. Nocleh.
5.den: snídaně. Individuální volno, možnost relaxace u štrbského plesa či procházky s průvodcem mlynickou dolinou k vodopádu Skok
a k Plesu nad Skokom (4 km). v odpoledních
hodinách odjezd vlakem do Prahy. Příjezd v nočních hodinách.
www.cedok.cz

6 700 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• železniční jízdenku Praha – štrbské Pleso
a zpět
• 3 noclehy v hotelu tolIaR *** se snídaní
včetně pobytové taxy
• 1 nocleh v lůžkovém voze Praha – štrba
vč. snídaně v kategorii economy
• vstup denně na 3 hod. „vitálny svet tolIaR“
• služby průvodce
• pojištění podle zák. č.159/99 sb.
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 kč
(hotel)

Cena nezahrnuje
• vstupné do objektů, jízdenky na lanovky
a místní vlaky, vstup na termální koupaliště 100 eUR
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu v závislosti na aktuálních
podmínkách vyhrazena např. s ohledem na
počasí. minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu 15 osob. Na vyžádání kupé kategorie de luxe s vlastním sociálním zařízením
či kupé pro 1 osobu. v případě zájmu o lomnický štít je nutná individuální rezervace přes
internet. s ohledem na velký zájem veřejnosti
nemůže Ck Čedok tuto rezervaci pro individuální účast zajistit.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XSK1822.html
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SRBSKO

| BěLeHRaD – „Paříž BaLKáNu“ | 4 DNy

Termíny
4. 6. – 7. 6. 2020
9. 7. – 12. 7. 2020
3. 9. – 6. 9. 2020

od

12 680 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha-Bělehrad-Praha
včetně tax a příplatků
• 3 noclehy se snídaní v hotelu **** v pokojích s příslušenstvím
• transfery z/ na letiště
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

PROgRam zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Bělehradu, po příletu
transfer z letiště do metropole na soutoku Sávy
a Dunaje, okružní jízda pro seznámení se s atraktivitami hlavního města Srbska. Parlament, radnice, chrám sv. Marka, palác Národní skupiny
Srbska, Národní muzeum a divadlo na náměstí
Republiky, Královský dvůr, palác kněžny Ljubice,
chrám svatého Sávy – hlavní srbská pravoslavná
svatyně se 49 zvony a 12 m vysokým pozlaceným
křížem…, odjezd do hotelu, ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani pěší prohlídka centra města
s průvodcem (s využitím MHD) – největší pravoslavný chrám sv. Sávy na Balkáně, jež nese
jméno po patronu města sv. Sávovi, pevnost
Kalemegdan – rozsáhlý komplex opevnění nad
soutokem řek, s pevnostními ochozy, věžemi
a palebními stanovišti, s expozicí historické vojenské techniky, sochou Vítěze a kostelíkem Růžice,
ulice Kneza mihaila, okouzlující pěší zóna lákající
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k posezení či k procházkám turisty i místní se
spoustou restaurací, kaváren a pizzerií, pouličními umělci…, volno, odpoledne přesun do
malebné části města zemun s křivolakými uličkami, rybími restauracemi, vinárnami…, volno
a návrat do hotelu, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu programu ve městě, nákupům, návštěvám muzeí
apod. nebo fakultativní výlet do historického
města Novi sad, druhého největšího města
Srbska, které se pyšní především rozsáhlou středověkou pevností Petrovaradin s 16 km dlouhým systémem podzemních chodeb, v současné
době kulturní centrum umění s mnoha díly
renomovaných umělců. Odjezd do Sremski
Karlovci s unikátním barokním centrem – kostel
sv. Mikuláše, gymnázium, fontána čtyř lvů…
Odjezd na ochutnávku místního vína s občerstvením. Návrat na hotel, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu programu, transfer na letiště a odlet do Prahy.
800 112 112

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 3 večeře 1 690 Kč
• fakultativní výlet Novi Sad, Petrovaradinská
pevnost, Sremski Karlovci s ochutnávkou
vín a občerstvením 1 090 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BEG1870.html

SRBSKO | BOSNa a HeRCegOvINa | CHORvaTSKO

| VeLKý OKRuH BaLKáNeM | 8 DNí

mostar

Šarganská osmice

Bělehrad | Topola | Zlatibor | Mokra Gora | Drvengrad | Sarajevo | Mostar |
Dubrovník | Omiš | Split | Trogir | Primošten | Plitvická jezera | Záhřeb

PROgRam zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Bělehradu, po příletu
transfer z letiště do metropole na soutoku Sávy
a Dunaje, kombinovaná prohlídka autokarem
a pěšky pro seznámení se s atraktivitami hlavního
města Srbska – pevnost Kalemegdan, ulice Kneza
Mihaila, parlament, radnice, chrám sv. Marka,
palác Národní skupiny Srbska, Národní muzeum
a divadlo na náměstí Republiky, Královský dvůr,
palác kněžny Ljubice, chrám svatého Sávy –
hlavní srbská pravoslavná svatyně se 49 zvony
a 12 m vysokým pozlaceným křížem…, odjezd
do hotelu, ubytování, večeře.
2. den: Po snídani odjezd do pohoří zlatibor
nabízející jedny z nejkrásnějších scenérií na Balkáně. Cestou zastávka ve městě Topola k prohlídce chrámu sv. Jiří známým jako Oplenac,
pohřební místo srbské královské rodiny a dynastie Karadjordjevičů, s interiérem zdobeným
krásnou mozaikou ze 6 milionů částí, mauzoleum
postavené králem Petarem I. a pokryté bílým
mramorem z nedalekých hor Vencac a italské
Carrary. Krátká zastávka k ochutnávce místního
vína a občerstvení v regionálním vinařství. Odjezd
na ubytování v oblasti Zlatiboru, večeře.
3. den: Po snídani odjezd do přírodního parku
mokra gora k jízdě věhlasným historickým vláčkem po unikátní úzkokolejné železnici zvané
„Šarganská osmice“ skrz četné tunely, odvážné
viadukty s několika zastávkami na vyhlídkách
nabízející pohledy na obdivuhodně řešené technické dílo a úchvatné scenérie okolních hor. Odjezd do nedaleké vesničky drvengrad postavené
jako kulisy k ﬁlmu „život je zázrak“ srbského režiséra emira Kusturnici s dřevěnými domky ve
stylu lidové architektury. Přejezd do oblasti Sarajeva na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani prohlídka hlavního města
Bosny a Hercegoviny Sarajeva, dynamické metropole pyšnící se unikátním centrem zvaným
Baščaršija, ukrývající velké množství církevních
památek, katolické katedrály, islámské mešity
i židovské synagogy, architektonické skvosty
z dob Rakouska-uherska či romantická zákoutí
z dob osmanské vlády. V odpoledních hodinách
odjezd do historického města mostar v hlubo-

kém údolí a starým mostem přes řeku Neretva,
prohlídka centra města se svými kovotepeckými
krámky, mešitami a tureckými domky… Odjezd
směrem k chorvatskému pobřeží, ubytování,
večeře.
5. den: Po snídani odjezd do historického dubrovníku (uNeSCO), prohlídka krásného kamenného starého města obklopeného nejdelšími
hradbami v evropě, Knížecí dvůr, katedrála, palác
Sponza, velká fontána Onofrio na náměstí Luza,
nejstarší lékárna v evropě, františkánská zahrada… Odjezd do Omiše, malebné městečko a oblíbené dalmátské letovisko v ústí řeky Cetiny,
prohlídka starobylého centra s úzkými uličkami
– pevnosti Mirabela a Fortica, kostel sv. Petra,
farní kostel sv. Michala… Odjezd na ubytování,
večeře.
6. den: Po snídani odjezd do dalmatského přístavního města Splitu, prohlídka starobylého
centra – římský Diokleciánův palác (uNeSCO),
pevnost Gripe, promenáda Riva, ulice Marmont
se secesní budovou Rybího trhu, přístav Matejuška… Odjezd do krásného středověkého města
obklopeného mořem Trogiru (uNeSCO), prohlídka – románská katedrála sv. Vavřince, Národní
náměstí s městskou lodžií (tj. soudním dvorem),
městskou hodinovou věží a radnicí, nejstarší
trogirský románský kostel sv. Barbory, klasicistní
gloriet postavený na počest Napoleonova generála Marmonta… Odjezd do Primoštenu rozkládajícímu se na dvou poloostrůvcích mezi
zátokami Luka Primošten a Raduča, procházka
křivolakými uličkami s tradičními venkovskými
stavbami. Odjezd na ubytování, večeře.
7. den: Po snídani odjezd do národního parku
Plitvická jezera, jedné z největších turistických
atrakcí Chorvatska, prohlídka unikátní přírodní
rezervace zařazené na seznam uNeSCO – soustava 16 jezer s průzračnou modro-zelenou vodou, kaskádami a vodopády. Odjezd do záhřebu,
hlavního města Chorvatska, prohlídka centra –
hlavní náměstí Ban Jelacic s kašnou ze 17. stol.,
katedrála Nanebevzetí Panny Marie… Odjezd
na ubytování, večeře.
8. den: V brzkých ranních hodinách transfer na
letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Plitvická jezera

Z¡hřeb
CHORVATSKO
Plitvick¡
jezera
Bělehrad
BOSNA
HERCEGOVINA

Topola
Mokra
Gora

Sarajevo
Omi

Zlatibor

Mostar

Primoten

SRBSKO

Dubrovnik

Termíny
8. 5. – 15. 5. 2020
25. 9. – 2.10. 2020

od

26 310 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha-Bělehrad/ ZáhřebPraha včetně tax a příplatků
• 7 noclehů s polopenzí v hotelech *** v pokojích
s příslušenstvím
• doprava autokarem dle trasy zájezdu
• ochutnávka vína s občerstvením
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BEG1871.html
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CHORvaTSKO

| ZáHřeB – PRODLOužeNý VíKeND | 4 DNy

záhřeb

Kumrovec

Termíny
7. 5. – 10. 5. 2020
11. 6. – 14. 6. 2020
8.10. – 11.10. 2020

veliki Tabor

od

12 680 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha-Záhřeb-Praha
včetně tax a příplatků
• 3 noclehy se snídaní v hotelu **** v pokojích s příslušenstvím
• transfery z/ na letiště
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

PROgRam zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do záhřebu, chorvatské
metropole na úpatí pohoří Medvednica, severně
od řeky Sávy, po příletu transfer z letiště a pěší
prohlídka centra – dolní město – Náměstí bána
Jelačiće, hlavní a nejživější náměstí pod Kaptolem,
Chorvatské národní divadlo, „Zelená podkova“
komplex parků v jižní části a na něj navazující
Botanická zahrada o rozloze asi 5 ha s cca 10 tisíci
rostlinnými druhy, univerzita s univerzitní knihovnou, Muzeum Mimara na Rooseveltově náměstí
s cca 1 500 uměleckými předměty vysoké hodnoty
od prehistorické doby do 20. stol… Horní město
– gotický kostel sv. Marka na stejnojmenném
náměstí, chorvatský parlament na Náměstí sv.
Martina, barokní patrový komplex ze 17. století
Bánský dvůr (dnes sídlo chorvatské vlády), městské muzeum ve věže Lotrščak s pozoruhodným
výhledem na město z jejího horního patra…
Kaptol – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Štěpána, arcibiskupský palác se třemi křídly kolem
katedrály… Odjezd na hotel, fakultativně večeře.
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2. den: Po snídani individuální volno nebo fakultativní výlet do Chorvatského záhoří, oblasti
mezi Záhřebem, slovinskou hranicí, Mezimuřím
a Podrávskem, mírně zvlněná krajina s řadou
hradů a zámků. Zastávka ve vesničce Kumrovec
k návštěvě skanzenu s architekturou uherské
vesnice 19. století. Cestou zastávka s ochutnávkou místních vín. Odjezd k prohlídce hradů
miljana, veliki Tabor a Trakoscan, návrat do
hotelu v Záhřebu, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu programu ve městě, nákupům, návštěvám muzeí
apod. nebo fakultativní výlet na Plitvická jezera,
prohlídka unikátního přírodní rezervace zařazené na seznam uNeSCO – soustava 16 jezer
s průzračnou modro-zelenou vodou, kaskádami
a vodopády. Návrat na ubytování do Záhřebu,
fakultativně večeře.
4. den: V brzkých ranních hodinách transfer na
letiště a odlet do Prahy.

800 112 112

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• 3 večeře 1 490 Kč
• výlet do Chorvatského Záhoří s ochutnávkou místních vín 2 490 Kč
• výlet na Plitvická jezera (včetně vstupu)
2 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/ZAG1872.html

CHORvaTSKO

| VeLKý OKRuH CHORVaTSKeM | 7 DNí

Plitvická jezera

záhřeb

Trogir

C HO
RVA
TSK
O

Plitvická jezera

Split

dubrovník

BOSNA
HERCEGOVINA

Trogir
Makarska

Split
Jaderské moře

Dubrovník

Termíny
7. 6. – 13. 6. 2020
6. 9. – 12. 9. 2020

od

Plitvická jezera | Trogir | Split | Makarská riviéra | Dubrovník

Trasa nástupních míst: MORaVa* , Teplice, Ústí
nad Labem, Litoměřice, Praha, Jihlava, Brno,
Mikulov
* mORava – zdaRma jízdeNKa Čd
dO/z PRaHy, víCe INFORmaCí Na STR. 357.

PROgRam zá jezdu:
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
středověké město obklopené mořem leží
uprostřed středomořské vegetace. Procházka
ulicemi starého města zapsaného na seznamu
uNeSCO: trh, radnice, kostel a katedrála svatého Vavřince. Přejezd do Splitu. Prohlídka
Diokleciánova paláce zapsaného na seznamu
uNeSCO. Transfer do hotelu, 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 1 700 metrů
nad mořem. Fakultativně (za příplatek na místě):
výlet do kaňonu řeky Cetiny, nebo plavba na ostrov
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 obklopeno 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 zahradu. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
6. den: Snídaně, celodenní volno k individuálnímu programu či odpočinku na pláži. V podvečerních hodinách návrat do ČR.
7. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
www.cedok.cz

9 390 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu standardním autokarem po trase
zájezdu
• 4 noclehy s polopenzí v hotelech **/***
• služby průvodce
• 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
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR1853.html
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RumuNSKO

| VíKeND V BuKuReŠTI | 4 DNy

Termíny
20. 9. – 23. 9. 2019
25.10. – 28.10. 2019
14. 5. – 17. 5. 2020
30. 7. – 2. 8. 2020
24. 9. – 27. 9. 2020

od

11 550 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 3 noclehy v hotelu *** s příslušenstvím
v centru města s bufetovou snídaní
• leteckou přepravu Praha-Bukurešť-Praha
v turistické třídě včetně tax a příplatků
• transfery z/na letiště a dopravu dle programu a výletů
• česky mluvícího průvodce dle programu
a na výletech
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• příp. přepravu MHD

PROgRam zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy přímým spojem do
Bukurešti, přílet v odpoledních hodinách, transfer z letiště, ubytování v hotelu v centru, individuální volno, nocleh.
2. den: Po snídani tříhodinová okružní jízda
s průvodcem pro základní orientaci ve městě
a ke zhlédnutí nejdůležitějších pamětihodnosti
např. Národní muzeum, atheneum, Parlament,
náměstí Revoluce, historické jádro, vítězný
oblouk… Volno k individuálnímu programu nebo
fakultativně program uličky staré Bukurešti –
cca tříhodinová pěší prohlídka starého města
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s místním průvodcem zakončená skleničkou
vína ve Starém městě (min. 12 osob). Návrat na
hotel, nocleh.
3. den: Po snídani volno k individuálním programu ve městě nebo fakultativní výlet majestátní hrady a šumivé víno (Drákulův hrad
Bran, Poina Brasov, oběd, hrad Peles, azuga –
ochutnávka šumivého vína…, včetně vstupů
min. 8 osob), návrat na hotel, nocleh.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu programu, nákupům… odpoledne transfer na letiště
a odlet do Prahy.
800 112 112

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• uličky staré Bukurešti 790 Kč
• Majestátní hrady a šumivé víno s obědem
3 590 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/OTP1881.html

| NeJKRáSNěJŠí MíSTa TRaNSyLVáNSKýCH aLP | 8 DNí

Hrad Corvin

RumuNSKO
2019

Bukurešť
MAĎARSKO
RUMUNSKO
Biertan Segev¡r
Sibiu
Braov
SRBSKO

Deva

Bran

Bukureť Ïern…
moře
Varna

BULHARSKO

vesnice Hosman

Bukurešť | Rupea | Sighisoara | Biertan | Sibiu | Corvin | Brašov | Bran
Transalpina

PROgRam zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy v odpoledních hodinách
do Bukurešti, transfer do hotelu v Sinaii, ubytování, večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjez do Transylvánie. Cestou
zastávka ve vesnici Prejmer k návštěvě opevněného kostela připomínajícího pevnost. Odjezd
do Sighisoary, cestou ochutnávka místního sýra,
vesnice Rupea – zastávka u hradu na vrcholu
hory, vesnice Saschitz s opevněným kostelem
a samostatnou hodinovou věží (uNeSCO). Příjezd do Sighisoary (uNeSCO) a krátká procházka
historickým centrem města opevněného hradbami, jedno z nejhezčích míst v Rumunsku. Citadela s orlojovou věží, katedrála, Drákulův
dům… Odjezd k návštěvě Biertanu (uNeSCO) –
vesnice založená Sasy ve 12. st. s kostelem
opevněným proti osmanským nájezdníkům. Zastávka k ochutnávce místního vína a odjezd na
ubytování, večeře, nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani pokračování v cestě Transylvánií. Turda – zastávka ve městě proslaveném
svými solnými doly, alba Carolina – nejrozsáhlejší pevnost v jihovýchodní evropě s délkou
opevnění 12 kilometrů z počátku 18. stol. Přejezd do Sibiu – pěší prohlídka nádherného středověkého města, kdysi hlavního města místních
Sasů s částečně dochovaným opevněním, řadou
historických budov, kostelů… Odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani hrad Corvin nebo také hrad
Hunedoara, goticko renesanční stavba, jeden
z největších hradů v evropě z 15. století. V pří-

padě dobrého počasí přejezd Transalpinskou
cestou – nejvýše položená cesta v Rumunsku
přes průsmyk urdele (2 145 m n. m.) s jedinečným výhledy na okolní krajinu. Při zhoršeném
počasí návrat do Sibiu se zastávkami ve vesnicích
např. Sibielu, Fantanele a Cisnadie. ubytování,
večeře a nocleh v hotelu.
5. den: Po snídani odjezd do Brašova. Cestou
zastávka v avrigu a prohlídce Brukenthalského
paláce. Pokračování romantickým údolím Hartibaciu se zastávkami k pozorování okolních
karpatský hor. Nucet, Hosman, altina, agnita,
Fagaras – zastávky ve vesnicích s opevněnými
kostely a mlýny. Příjezd do Brašova, krátká procházka historickým centrem města a návštěvou
Černého kostela. Odjezd na ubytování, večeře
a nocleh v hotelu.
6. den: Po snídani Bran – jeden z nejznámějších
„drákulovských hradů“ v Rumunsku ze 14. století. Odjezd i k prohlídce neorenesančního
zámku Peles rumunského krále Karla I. Zastávka
k ochutnávce místního šumivého vína a odjezd
do Bukurešti na ubytování, večeře a nocleh
v hotelu.
7. den: Po snídani celodenní prohlídka Bukurešti
nazývané jako „Paříž východu“, hlavní město Rumunska s řadou památek, muzeí, paláců… Národní muzeum, atheneum, Parlament, náměstí
Revoluce, historické jádro, vítězný oblouk… Volno
k individuálnímu programu. Návrat na ubytování,
večeře a nocleh v hotelu.
8. den: Po snídani volno k individuálním programu, transfer na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Termíny
5. 6. – 12. 6. 2020
17. 7. – 24. 7. 2020
11. 9. – 18. 9. 2020

od

23 490 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě Praha –
Bukurešť – Praha vč. tax a příplatků
• dopravu autokarem/minibusem po trase
zájezdu
• 7 noclehů v hotelech ***/**** s bufetovou
snídaní
• 7 večeří
• ochutnávky vína a sýra dle programu
zájezdu
• služby průvodce
• zákonné pojištění dle zákona č. 15/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• nápoje k večeřím
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/OTP1882.html
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alBáNIe

| NeZNáMÉ KRáSy aLBáNIe | 8 DNí

Berat

Kruja

Tirana | ardenica | Ostrov Karaburun | Saranda | Butrinti | Siry i Kalter | Berat
PROgRam zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Tirany, transfer do hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Po snídani, odjezd do města Kruje. Naleznete tu věhlasnou skalní pevnost, vybudovanou na přelomu 5. a 6. století. uvnitř pevnosti
se nachází Skanderbegovo muzeum a starý obnovený orientální trh. Dále odjezd a návštěva
pravoslavného kláštera ardenica na pahorcích
středoalbánského kraje Myzeque. Další návštěvou jsou ruiny antického města apolonie. Návrat
do hotelu, večeře.
3. den: Ranní odjezd do vlory, jež je začátkem
albánské Riviery. Vlora stojí za zastávku především kvůli monumentálnímu pomníku nezávislosti albánie, která byla v roce 1912 vyhlášena
právě zde. Krátká procházka po městě. Transfer
do přístavu a plavba na Karaburun, kde budete
mít čas na odpočinek a koupání. Během plavby
spatříte nejen jeskyni piráta Haxhi aliu, ale i os-
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trov Sazan, který je znám pro jedinečnou faunu.
Možnost zakoupení oběda během plavby za příplatek. Návrat do hotelu, večeře.
4. den: Návštěva kláštera Panny marie, jež se
nachází v blízkost laguny Narta. u kláštera je
ještě kostel Panny Marie, ve kterém se 15. srpna
každoročně koná křesťanská pouť. Prohlídka
pevnosti ali Pasha, odkud máte krásný výhled
na pobřeží. Prohlídka a individuální volno v letovisku Saranda. ubytování a večeře v hotelu.
5. den: Zastávka a prohlídka byzantského kláštera u mesopotam. Prohlídka archeologického
naleziště Butrinti. uvidíte tu pozůstatky římských
lázní, baziliky, paláce Tří mušlí či městských hradeb. Další zastávkou je Syri i Kaltër (modré
oko), výjimečně silný krasový pramen vyvěrající
nedaleko města Gjirokastër. Křišťálově čistá
voda zde tvoří kruhové jezírko, ze kterého vytéká
řeka Bistrica. Volno. Návrat do hotelu, večeře.
6. den: Návštěva kamenného města gjirokaster,
800 112 112

město postavené na svazích lemujících údolí
řeky Drin. Jeho hradby pocházejí ze 3. století
a jeho opevněné stavby, z nichž většina byla postavena v 17. a 18. století, vynesly městu zápis
na seznam světového dědictví uNeSCO v roce
2005. Další zastávkou je vinařství Cobo, kde
vás majitelé provedou a vysvětlí proces pěstování
vína v albánii s následující degustací. ubytování
a večeře v hotelu.
7. den: Ranní odjezd do Beratu, města tisíce
a jednoho okna. Berat je oblíbeným cílem turistů
pro svoji romantickou polohu na řece Osum
mezi horami i pro řadu historických památek.
Dominantou města je mohutná pevnost nad
městem ze 14. století, ve které se nachází staré
městečko s úzkými uličkami a dalšími památkami. Z pevnosti je krásný pohled na město,
řeku s kamenným mostem i na nedaleké hory.
Odpoledne prohlídka Tirany.
8. den: Individuální program, odlet do Prahy.

alBáNIe

| NeZNáMÉ KRáSy aLBáNIe | 8 DNí

Kruja
Tirana

MAKEDONIE

ALB°NIE
Ardenica
Fier
Zvernec

Vlora

Cobo
Berat

Karaburun
Porto Palermo
Mesopotam
Saranda

Saranda

Gjirokastra
Syri i Kalter

Butrinti

Termíny
5.6. – 12.6. 2020
19.6. – 26.6. 2020
3.7. – 10.7. 2020
17.7. – 24.7. 2020

od

31.7. – 7.8. 2020
14.8. – 21.8. 2020
28.8. – 4.9. 2020
11.9. – 18.9. 2020

16 200 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• spropitné (místní personál, řidič, průvodce)
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci,
pobytové taxy – 125 euro

Tirana

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• oběd během plavby na ostrov Karaburun –
10 euro
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob. Změna programu, či případná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TIA2ALB.html

www.cedok.cz
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alBáNIe | ČeRNá HORa | CHORvaTSKO

| CeSTa PO JaDRaNSKÉM POBřeží | 8 DNí

dubrovník

Černá Hora

Tirana

Tirana | Berat | Drač | Shkoder | Podgorica | Cetinje | Kotor | Dubrovník | ulcinj

PROgRam zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Tirany, transfer do hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Po snídani prohlídka Tirany. V centru
města stojí velké Skanderbegovo náměstí s jeho
sochou a historická edhem Beyova mešita ze
17. století. Návštěva muzea Bunkart 2, jež je
věnovaný obětem komunismu. Odjezd do Beratu, města tisíce a jednoho okna. Dominantou
města je mohutná pevnost nad městem ze
14. století, ve které se nachází staré městečko
s úzkými uličkami a dalšími památkami. Návštěva
pevnosti Beratu a muzea albánského mistra
Onufriho, kde se dochovaly nádherné ikony.
ubytování v hotelu, večeře.
3. den: Starobylé město drač je jedním z nejstarších albánských měst, které vás okamžitě
upoutá svou pohnutou historií. Jednou z nejkrásnějších a největších památek města je největší římský amﬁteátr, naleznete zde i stále
funkční římské lázně. Odjezd do města Kruje.
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Naleznete tu věhlasnou skalní pevnost, vybudovanou na přelomu 5. a 6. století. uvnitř pevnosti se nachází Skanderbegovo muzeum a starý
obnovený orientální trh. Volný čas v letovisku
Pláž Shengjin. Ve městě Shkodër, navštívíte
pevnost Rozafa. ubytování a večeře v hotelu.
4. den: Panoramatická prohlídka hlavního města
Černé Hory, Podgorica. Nedaleko hlavního města se nachází vodopád Černohorská Niagara,
který navštívíme. Návštěva bývalého hlavního
města Cetinje a malebného městečka Budva.
ubytování a večeře v hotelu.
5. den: Starobylé město Kotor se nachází v zálivu
Boka Kotorská a už od roku 1979 ﬁguruje na
seznamu světového kulturního dědictví uNeSCO.
Prohlídka města. Za zmínku stojí pevnost sv. Jana
(Tvrdjava sv. Ivan) z 15. století a palác Grbonja.
Na Náměstí zbraní si můžete prohlédnout úžasnou románskou katedrálu sv. Tryfóna se stříbrným relikviářem ze 16. století a ciboriem ze
14. století či kostel sv. Lukáše, jenž pochází
800 112 112

z 12. století, nebo románský kostel Panny Marie
z roku 1221. ubytování a večeře v hotelu.
6. den: Po snídani odjezd do dubrovníku. Většina zdejších památek jsou zapsané na seznamu
uNeSCO. Staré město se skládá téměř výhradně
z historicky významných budov, z nichž některé
se datují až do středověku a reprezentují románskou, renesanční a barokní architekturu.
Individuální program. Fakultativně za příplatek:
Vyhlídková plavba na ostrov Okrum. Návrat do
hotelu, večeře.
7. den: Ranní odjezd do města ulcinj. Město
má dlouhou námořní tradicí, která dosáhla vrcholu v 17. až 19. století. Kromě starobylých památek
a zachovalé přírody sem návštěvníky lákají hlavně
ideální podmínky pro letní pobyt u moře. ubytování v hotelu, večeře.
8. den: Tirana, individuální program, odlet do
Prahy.

alBáNIe | ČeRNá HORa | CHORvaTSKO

| CeSTa PO JaDRaNSKÉM POBřeží | 8 DNí

ÏERN° HORA
Podgorica
Kotor
Dubrovnik
Cetinje

ALB°NIE

Budva
Szkodra

Ulcinj
Shengjini
Kruja

Tirana

Durrës

Berat

Termíny
12.6. – 19.6. 2020
10.7. – 17.7. 2020
7.8. – 14.8. 2020
4.9. – 11.9. 2020

od

14 800 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• spropitné (místní personál, řidič, průvodce)
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci,
pobytové taxy – 130 euro
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 490 Kč
• plavba kolem Dubrovníku na ostov Lokrum
12 euro (minimální počet účastníků: 15)

Kruja

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob. Změna programu, či případná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena.
Pro překročení Kosovské hranice, je třeba mít
platný cestovní pas.
Konzervativní oblečení je nutné pro návštěvy
náboženských budov.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TIA2DUB.html

www.cedok.cz
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alBáNIe | KOSOvO | maKedONIe

| BaLKáNSKÉ DOBRODRužSTVí | 8 DNí

Ochridské jezero

Skopje

Tirana | Kruja | Prizen | Klášter Visoki Dečani | Priština | Skopje | Ochridske Jezero | elbasan | Berat | Drač

PROgRam zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Tirany, transfer do hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Po snídani prohlídka Tirany. V centru
města stojí velké Skanderbegovo náměstí s jeho
sochou a historická edhem Beyova mešita ze
17. století. Návštěva muzea Bunkart 2, jež je
věnovaný obětem komunismu. Odjezd do města
Kruje. Naleznete tu věhlasnou skalní pevnost,
vybudovanou na přelomu 5. a 6. století. uvnitř
pevnosti se nachází Skanderbegovo muzeum
a starý obnovený orientální trh. ubytování a večeře v hotelu.
3. den: Ranní odjezd do Kosova a zastávka
v možná nejkrásnějším městu Kosova, Prizren.
Zachovalo se tu největší množství tradičních osmanských domků s balkony přečnívajícími do
úzkých dlážděných uliček. Turecko se však připomíná i v místní kuchyni a Turečtina je zde
i jedním z oﬁciálních jazyků. Procházka po městě.
Další zastávkou je Klášter visoki dečani. Odjezd
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do hlavních města Kosova, Prištiny. Prohlídka
města. ubytování v hotelu, večeře.
4. den: První zastávkou je Klášter v gračanici.
V současnosti je chrám duchovním centrem
Srbů na území Kosova. Je to fungující pravoslavný
chrám, ve kterém žijí a pracují jeptišky (malba
ikon, zemědělství, šití, ...) Odjezd do hlavního
města Makedonie, Skopje. Toto město spojuje
mnohé kultury. Najdete tu, jak prvky Islámu, židovství, tak pravoslaví. Ve městě společně žijí
Makedonci, albánci, Turci i Romové. Prohlídka
města. Odjezd do hotelu. ubytování a večeře.
5. den: Individuální volno nebo fakultativně za
příplatek. „výlet na Ochridské jezero“ s prohlídkou kostela sv. Soﬁe, kde se nachází krásné
fresky sv. Cyrila a sv. Metoděje, 90minutová, vyhlídková plavba po jezeře a dále návštěva Kláštera svatého Nauma. Tradiční, balkánský oběd.
Návrat do hotelu, večeře.
6. den: Cestou zpět do albánie, krátká zastávka
ve městě elbasan a dále návštěva Beratu, města
800 112 112

tisíce a jednoho okna. Berat je oblíbeným cílem
turistů pro svoji romantickou polohu na řece
Osum mezi horami i pro řadu historických památek. Dominantou města je mohutná pevnost
nad městem ze 14. století, ve které se nachází
staré městečko s úzkými uličkami a dalšími památkami. Z pevnosti je krásný pohled na město,
řeku s kamenným mostem i na nedaleké hory.
ubytování a večeře v hotelu.
7. den: Ranní prohlídka pevnosti Beratu a muzea
albánského mistra Onufriho, kde se dochovaly
nádherné ikony. Starobylé město drač je jedním
z nejstarších albánských měst, které vás okamžitě
upoutá svou pohnutou historií. Naleznete zde
velké množství kouzelných starých budov i pozůstatky římských památek. Jednou z nejkrásnějších a největších památek města je největší
římský amﬁteátr, naleznete zde i stále funkční
římské lázně.
8. den: Individuální program, odlet do Prahy.

alBáNIe | KOSOvO | maKedONIe

| BaLKáNSKÉ DOBRODRužSTVí | 8 DNí

Prisztina
Monastyr
Visoki DeÌani

Monastyr
GraÌanica

Prizren
KOSOVO

ALB°NIE

Skopje
Kruja
DurrÀs

MAKEDONIE

Tirana
Ohrid

Kl¡ter
Sv. Nauma

Elbasan
Berat

Termíny
26.6. – 3.7. 2020
24.7. – 31.7. 2020
21.8. – 28.8. 2020

od

16 600 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• spropitné (místní personál, řidič, průvodce)
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci,
pobytové taxy – 95 euro
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• plavba po Ochridském jezeře – 49 euro
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob. Změna programu, či případná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena.
Pro překročení Kosovské hranice, je třeba mít
platný cestovní pas.
Konzervativní oblečení je nutné pro návštěvy
náboženských budov.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TIA2KOS.html

www.cedok.cz
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alBáNIe | maKedONIe

| OKRuH MaKeDONIí a aLBáNIí | 7 DNí

Skopje

Ohrid

Berat

Tirana
SRBSKO
Skopje

ALBÁNIE

MAKEDONIE
Dürres

Tirana
Ohrid

Berat

Termíny
4. 6. – 10. 6. 2020
10. 9. – 16. 9. 2020

Skopje | Ohrid | Tirana | Durrës | Berat

PROgRam zá jezdu:
1. den: Ve večerních hodinách odlet z Prahy do
Skopje – hlavního města Makedonie rozkládajícího se na břehu řeky Vardar (křižovatce středověkých obchodních cest). Noční transfer na
hotel, ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani okružní jízda městem kombinovaná s pěší prohlídkou města – akvadukt
dlouhý 388 metrů, kostel sv. Panteleona s freskami ze 12. století, kostel sv. Klimenta s ikonami, Kříž tisíciletí na vrchu Vodno s vysoký
66 metrů, staré město Stara Čaršija, pevnost
Kale tyčící se nad městem, kamenný most –
symbol města spojující starou severní část s jižní
moderní částí, náměstí Makedonie, dům Matky
Terezy – místní rodačky, muzeum Makedonie …
odjezd do jihozápadní části Makedonie – města
Ohrid na břehu stejnojmenného krasového jezera, ubytování v oblasti, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani procházka městem Ohrid
„ztracené perly Balkánu“ – římský amﬁteátr,
Samuelova pevnost z 10. století s 3 kilometry
dlouhými hradbami, první slovanská univerzita
z 9. století, klášter sv. Klimenta a sv. Pantelejmona s ostatky Klimenta Ochridského, kostel sv. jovan Kaneo stojící na útesu nad
Ohridským jezerem, kostel sv. Soﬁe s freskami
Cyrila a Metoděje. Odpoledne přejezd do hlavního města albánie – Tirany, ubytování v oblasti,
večeře, nocleh.
4. den: Po snídani prohlídka Tirany – mj. Skan-
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debergovo náměstí se sochou národního hrdiny Skandeberga, Palác kultury, národní historické muzeum, mešita etem Bay s orlojem
z přelomu 18. a 19. století se řadí k nejstarším
mešitám, 35 metrů vysoká hodinová věž – symbol města či mauzoleum envera Hodži ve tvaru
pyramidy. Přejezd do největšího přístavu v albánii a jednoho z nejstarších evropských měst (založeno řeckými osadníky v 7. st. př. n. l.) – Durrës,
ubytování v oblasti, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani prohlídka města durrës
(Drač) – mj. největší římský amﬁteátr Balkánu
pro 15 000 diváků, byzantská rotunda s mozaikou, mešita Fatih, palác krále Zogy, lázně, fórum
s mramorovými sloupy či „most do moře“ Pista
e Re na promenádě Taulantia … odjezd do
„města tisíce oken“ či „Balkánského Bělehradu“
– Berat. ubytování, individuální volno, večeře,
nocleh.
6. den: Po snídani prohlídka města Berat, které
řeka Osum rozděluje na dvě části – pravoslavnou s 8 kostelíky (kostel sv. Spyridona či sv. Tomáše) a křesťanskou čtvrtí Gorica a muslimskou
čtvrť Magelem se dvěma mešitami a minarety
(Mešita svobodných mládenců Xhamia a Beqaëve zvenku zdobená krásnými freskami).
Oběd, přejezd do Skopje, odjezd na hotel, večeře, individuální volno, odpočinek před brzkým
ranním transferem na letiště.
7. den: Transfer na letiště, odlet do ČR, přílet do
Prahy v ranních hodinách.
800 112 112

od

26 310 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Skopje – Praha
včetně tax a příplatků
• 6 noclehů v hotelech s kontinentální snídaní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• 5 večeří
• 1 oběd v Beratu
• dopravu autokarem dle programu
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy dle programu

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/SKP1873.html

ITáLIe

| ŘíM PRO KOleKtIVy | 5 Dní

Termíny
libovolné

od

5 190 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 2 noclehy v hotelu *** s příslušenstvím
s kontinentální snídaní
• dopravu autokarem
• služby průvodce
• jedno 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
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)

Trasa: V rámci celé ČR

Program zá jezdu:
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, Španělské schody. Ubytování v hotelu v okolí města, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani okružní jízda Římem a poté
dokončení prohlídky historických a kulturních

památek města s průvodcem – možnost návštěvy
muzeí (vstupy individuálně), volno nebo fakultativně možnost návštěvy Vatikánských muzeí
se Sixtinskou kaplí včetně rezervace vstupného,
ubytování v hotelu, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani individuální program – volno,
pro zájemce fakultativně vstupenka do Kolosea,
v podvečerních hodinách odjezd z Říma nonstop do ČR.
5. den: V odpoledních hodinách příjezd do ČR.
www.cedok.cz

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
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
• vstupenka do Kolosea 490 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
možnost objednat i 6denní variantu
nebo sestavit program dle přání (bližší
informace u prodejce).
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Kvalitní hotel
v CENTRU
ŘÍMA

od

10 330 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Řím – Praha v turistické třídě vč. tax a příplatků
• 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 průvodcem) 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
• vstupenka do Kolosea 490 Kč

Fontána di Trevi
Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Říma, transfer do hotelu
v centru města, ubytování. Dle časových možností
pěší prohlídka historickým Římem s průvodcem,
během níž jsou k vidění nejvýznamnější pamětihodnosti antického i středověkého Říma, např.
Koloseum, Forum romanum, Senát, Titův
oblouk, Trajánův sloup, Kapitol, Fontána di
Trevi, Španělské schody… nebo individuální
volno, fakultativně večeře, nocleh. V okolí hotelu
nepřeberné množství restaurací s pravými italskými specialitami a další možností večerní zábavy včetně slavných římských památek v pěším
dosahu.
2. den: Po snídani fakultativně okružní jízda
autokarem s průvodcem a foto zastávkami u významných pamětihodností. Odpoledne fakultativně možnost návštěvy Vatikánských muzeí
a Sixtinské kaple včetně rezervace vstupného
nebo individuální volno k prohlídce města. návrat
na hotel, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Snídaně, volno k individuálním prohlídkám města nebo fakultativně polodenní výlet
do Villy d’este v Tivoli – unikátní vily s nesku-
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tečným množstvím fontán a nádherné zahradní
architektury, která má v evropě jenom málo podob (vstupné cca 8 € není v ceně). návrat na
hotel, volno k nákupům či prohlídce pamětihodností, fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani individuální nebo fakultativně vstupenky do Kolosea – největšího amﬁteátru římské říše. V poledních hodinách
transfer na letiště a odlet do Prahy.
Termíny
26. 9. – 29. 9.2019
3.10. – 6.10.2019
10.10. – 13.10.2019
17.10. – 20.10.2019
25.10. – 28.10.2019
5.12. – 8.12.2019
12.12. – 8.12.2019
29.12. – 1. 1.2020 Silvestr
13. 2. – 16. 2.2020 Valentýn
19. 3. – 22. 3.2020
26. 3. – 29. 3.2020
9. 4. – 12. 4.2020 Velikonoce
800 112 112

10.
23.
30.
7.
14.
21.
28.
4.
11.
18.
3.
16.
23.

4. – 13.
4. – 26.
4. – 3.
5. – 10.
5. – 17.
5. – 24.
5. – 31.
6. – 7.
6. – 14.
6. – 21.
7. – 6.
7. – 19.
7. – 26.

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet pro fakultativní výlet do tivoli
je 10 osob. Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 30 osob.

4.2020 Velikonoce
4.2020
5.2020
5.2020
5.2020
5.2020
5.2020
6.2020
6.2020
6.2020
7.2020
7.2020
7.2020

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/rom1951.html

30. 7. – 2. 8.2020
6. 8. – 9. 8.2020
13. 8. – 16. 8.2020
20. 8. – 23. 8.2020
27. 8. – 30. 8.2020
3. 9. – 6. 9.2020
10. 9. – 13. 9.2020
17. 9. – 20. 9.2020
25. 9. – 28. 9.2020
8.10. – 11.10.2020
15.10. – 18.10.2020
28.10. – 31.10.2020
14.11. – 17.11.2020

ITáLIe
ITáLIe

| PRODlOUŽenÝ VíKenD V ŘíMĚ exClUSIVe | 4 Dny

Svatopetrský dóm

Termíny
13.2. – 16.2.2020
Valentýn
19.3. – 22.3.2020
26.3. – 29.3.2020
9.4. – 12.4.2020
Velikonoce
10.4. – 13.4.2020
Velikonoce
23.4. – 26.4.2020
30.4. – 3.5.2020
7.5. – 10.5.2020
14.5. – 17.5.2020
21.5. – 24.5.2020
28.5. – 31.5.2020
4.6. – 7.6.2020
11.6. – 14.6.2020
18.6. – 21.6.2020

od

3. 7. – 6. 7.2020
16. 7. – 19. 7.2020
23. 7. – 26. 7.2020
30. 7. – 2. 8.2020
6. 8. – 9. 8.2020
13. 8. – 16. 8.2020
20. 8. – 23. 8.2020
27. 8. – 30. 8.2020
3. 9. – 6. 9.2020
10. 9. – 13. 9.2020
17. 9. – 20. 9.2020
25. 9. – 28. 9.2020
8.10. – 11.10.2020
15.10. – 18.10.2020
28.10. – 31.10.2020
14.11. – 17.11.2020

13 150 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Řím – Praha
v turistické třídě vč. tax a příplatků
• 3 noclehy s bufetovou snídaní v hotelu
**** v centru Říma
• služby technického průvodce
• transfery
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy cca 50-80 €
• místní pobytovou taxu (cca 6 €/os./noc)
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• polodenní výlet do tivoli (autokarem,
s průvodcem) 690 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 590 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
• vstupenka do Kolosea 490 Kč

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Říma, transfer do hotelu
v centru města, ubytování. Dle časových možností
pěší prohlídka historickým Římem s průvodcem,
během níž jsou k vidění nejvýznamnější pamětihodnosti antického i středověkého Říma, např.
Koloseum, Forum romanum, Senát, Titův oblouk, Trajánův sloup, Kapitol, Fontána di Trevi,
Španělské schody... nebo individuální volno, fakultativně večeře, nocleh. V okolí hotelu nepřeberné množství restaurací s pravými italskými
specialitami a další možností večerní zábavy včetně slavných římských památek v pěším dosahu.
2. den: Po snídani fakultativně okružní jízda
autokarem s průvodcem a foto zastávkami u významných pamětihodností. Odpoledne fakulta-

tivně možnost návštěvy Vatikánských muzeí
a Sixtinské kaple včetně rezervace vstupného
nebo individuální volno k prohlídce města. návrat
na hotel, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Snídaně, volno k individuálním prohlídkám města nebo fakultativně polodenní výlet
do Villy d’este v Tivoli – unikátní vily s neskutečným množstvím fontán a nádherné zahradní
architektury, která má v evropě jenom málo podob (vstupné cca 8 € není v ceně). návrat na
hotel, volno k nákupům či prohlídce pamětihodností, fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani individuální nebo fakultativně vstupenky do Kolosea – největšího amﬁteátru římské říše. V poledních hodinách
transfer na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet pro fakultativní výlet do
tivoli je 10 osob.
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci je
30 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/rom1952.html
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2019

Termíny
9. 4. – 13. 4. 2020 Velikonoce
1. 5. – 5. 5. 2020
8. 5. – 12. 5. 2020
27. 5. – 31. 5. 2020
4. 7. – 8. 7. 2020
27. 5. – 31. 5. 2020
4. 7. – 8. 7. 2020
5. 8. – 9. 8. 2020
2. 9. – 6. 9. 2020
26. 9. – 30. 9. 2020
28.10. – 1.11. 2020

od

14 090 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 4 noclehy v hotelu ****, dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím a bufetovou snídaní
• okružní jízdu
• letenku Praha-Řím-Praha včetně tax a příplatků
• 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)
• přepravu MHD

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Říma, okružní jízda
autokarem 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, fakultativně možnost návštěvy Vatikánských
muzeí se Sixtinskou kaplí včetně rezervace
vstupného, volno, návrat do hotelu, fakultativně
večeře.
4. den: Volno k individuálnímu programu – návštěvy muzeí a galerií, nákupy, odpočinek či procházky městem, nebo fakultativní výlet do Tivoli,
po staletí nejoblíbenějšího výletního místa Ří-
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manů se zbytky chrámů a řadou historických
budov a památek – Hadriánova vila – velkolepé
sídlo císaře Hadriána, komplex více než třiceti
budov rozprostírající se na ploše přes sto hektarů, Vila d´ este – letní rezidence z 16. století
obklopenou renesančními zahradami a terasami, sochami, mechem obrostlými fontánami
a vodotrysky, odjezd do Subiaca, středověkého
městečka nedaleko Říma ležícího na úpatí Monti
Simbruini; nedaleký klášter 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 – renesanční, raně gotickou a cosmatskou, návrat do
Říma, návrat do hotelu v podvečerních hodinách, fakultativně večeře.
5. den: Snídaně, uvolnění pokojů, individuální
volno nebo fakultativně vstupenka do Kolosea,
transfer na letiště a odlet do Prahy.
800 112 112

Fakultativní služby
• 4 večeře 2 190 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)
• vstupenka do Kolosea 490 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena. Minimální počet
účastníků pro realizaci zájezdu je 30 osob.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/FCo1953.html

ITáLIe

| ŘíM – FlORenCIe | 5 Dní

Termíny
25.9. – 29.9. 2019
13.5. – 17.5. 2020
22.7. – 26.7. 2020
23.9. – 27.9. 2020

od

15 030 Kč

*

* více na str. 357

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 PrahaŘím, Bologna-Praha
• jízdenku 2. třídy na vlak Řím-Florencie
• transfery dle programu
• služby technického průvodce
• pojištění dle zák. č.159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů (cca 60-80 €)
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)
• přepravu MHD

Řím | Florencie

Program zá jezdu:
1. den: Odlet Prahy v poledních hodinách do
Říma, transfer do hotelu, fakultativně okružní
jízda autokarem s průvodcem pro základní seznámení s městem nebo individuální volno, fakultativně 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 náměstí…, individuální volno, fakultativně večeře,
nocleh.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu

programu, návštěvě muzeí, nákupům…, v odpoledních 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 baptisterium…, odpoledne volno k individuálním prohlídkám, fakultativně večeře, nocleh.
5. den: Po snídani transfer do Bologne, prohlídka
centra města, příp. volno s ohledem na čas odletu, transfer na letiště, odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• okružní jízda Římem 690 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• 4 večeře 1 990 Kč
• 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. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/FCo1957.html
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Termíny 5 dní
25. 9. – 30. 9. 2019
16.10. – 20.10. 2019
9. 4. – 13. 4. 2020
6. 5. – 10. 5. 2020
2. 7. – 6. 7. 2020
24. 9. – 28. 9. 2020
28.10. – 1.11. 2020

Trasa
trasa 2
trasa 1
trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 1

Termíny 6 dní
24.9. – 29.9. 2019
5.5. – 10.5. 2020
26.5. – 31.5. 2020
14.7. – 19.7. 2020
15.9. – 20.9. 2020

od

5 450 Kč

Trasa
trasa 2
trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 1
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 2/3 noclehy v hotelu *** s kontinentálními
snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• okružní jízda Římem
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Trasa 1: MORAVA*, Plzeň, Beroun (dálnice), Praha, Benešov, tábor, České Budějovice
Trasa 2: Zlín, Přerov, Olomouc, Brno, Jihlava
(dálnice), Praha, Plzeň
* moraVa – zdarma jízdenKa Čd
do/z PraHy, VíCe InFormaCí na STr. 357.

Program PěTIdenníHo zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách
non-stop přes Rakousko do Itálie.
2. den: Příjezd do Říma, „města na sedmi pahorcích“ 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, obchodování
a soudnictví, Kapitol, historicky nejvýznamnější
ze sedmi pahorků antického Říma, politické a náboženské centrum starověku, nachází se zde bazilika S.Maria in Aracoeli s příkrým schodištěm
a Kapitolská muzea, Pantheon, nejlépe dochované stavební dílo římské antiky, Piazza di Spagna
a z něj vedoucí proslulé římské Španělské schody,
Fontána di Trevi, nejznámější 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
„papežský“ – Vatikán, nejmenší stát světa s vlastní poštou, vlastními časopisy a novinami, roz-
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hlasovou stanicí, nádražím, vlajkou, papežskou
stráží skládající se z mužů švýcarské gardy, celosvětově proslulé Svatopetrské náměstí s polokruhovými kolonádami a egyptským obeliskem
uprostřed, nad náměstím se tyčí nejslavnější
křesťanský svatostánek Chrám sv. Petra zasvěcený apoštolu Petrovi, prvnímu 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 nákupům, prohlídkám památek, muzeí, odpočinek
před zpáteční cestou. Pro zájemce fakultativně
vstupenka do Kolosea. V podvečerních hodinách
odjezd z Říma non-stop do ČR.
5. den: Příjezd do ČR.

Program ŠeSTIdenníHo zá jezdu:
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
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 návštěvám památek či nákupům, … Odjezd do oblasti Říma na ubytování,
fakultativně večeře.
800 112 112

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 1 290 Kč
• vstupné do Vatikánských muzeí
a Sixtinské kaple včetně rezervace
- dospělí 750 Kč
- dítě 6-17,99 let, student do 26 let –
držitel karty ISIC 550 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
• vstupenka do Kolosea 490 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1955.html

ITáLIe

| ZA KOUPáníM A POZnáVáníM DO ŘíMA | 6 Dní

Termíny
17.9. – 22.9. 2019
2.6. – 7.6. 2020
23.9. – 28.9. 2020

od
Trasa 1: Plzeň, Beroun (dálnice), Praha, Benešov, tábor, České Budějovice
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, nový Jičín,
Brno, Mikulov

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách
non-stop přes Rakousko do Itálie.
2. den: Příjezd do Říma, „města na sedmi pahorcích“ 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, obchodování a soudnictví, Kapitol, historicky nejvýznamnější ze sedmi pahorků antického Říma, politické
a náboženské centrum starověku, nachází se zde
bazilika S. Maria in Aracoeli s příkrým schodištěm a Kapitolská muzea, Pantheon, nejlépe dochované stavební dílo římské antiky, Piazza di
Spagna a z něj vedoucí proslulé římské Španělské schody, Fontána di Trevi, nejznámější římská kašna představující Království oceánu boha
moří neptuna… volno, odjezd na ubytování, večeře, nocleh v oblasti.
3. den: Po snídani volno u moře nebo odjezd do
Říma – Řím „papežský“ – Vatikán, nejmenší stát
světa s vlastní poštou, vlastními časopisy, novinami, rozhlasovou stanicí, nádražím, vlajkou,
s vlastní gardou skládající se z mužů švýcarské
gardy, Svatopetrské náměstí s polokruhovými
kolonádami a egyptským obeliskem uprostřed

s křesťanským svatostánkem Chrám sv. Petra.
Fakultativně možnost návštěvy Vatikánských muzeí se Sixtinskou kaplí včetně rezervace vstupu. Odpoledne odjezd do bývalého
hlavního obchodního přístavu, vojenské základny a kulturního centra ostia – hrad Castello
di Giuglio, kostel sv. Aurey, středověká část
Borgo a archeologické naleziště ostia antica
s ruinami starého antického města, které bylo
po staletí pohřbeno pod vrstvou písku jako
Pompeje. návrat na hotel, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu programu – koupání nebo fakultativně výlet do Tivoli a Subiaca. Tivoli – po staletí nejoblíbenějšího
výletního místa Římanů se zbytky chrámů a řadou
historických budov a památek – Hadriánova vila
– velkolepé sídlo císaře Hadriána, komplex více
než třiceti budov rozprostírajících se na ploše přes
sto hektarů. Villa d´este – letní rezidence
z 16. století obklopenou renesančními zahradami
a terasami, sochami, mechem obrostlými fontánami a vodotrysky, odjezd do Subiaca – středověkého městečka nedaleko Říma ležícího na úpatí
Monti Simbruni, nedaleký klášter 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
z 12. století se třemi křížovými chodbami – renesanční, raně gotickou a cosmatskou. návrat na
hotel, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani volno k odpočinku ke koupání nebo individuální návštěvě Říma. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
6. den: V odpoledních hodinách příjezd do ČR.
www.cedok.cz

7 050 Kč

Tr a s a
trasa 2
trasa 1
trasa 2
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 3 noclehy v hotelu *** s kontinentální snídaní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• 3 večeře
• dopravu autokarem
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 2 €/os./noc)
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 890 Kč
• autokarový výlet do tivoli a Subiaca 790 Kč
• vstupné do Vatikánských muzeí a Sixtinské
kaple včetně rezervace
– dospělí 750 Kč
– dítě 6–17,99 let, student do 26 let – držitel
karty ISIC 550 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1956.html
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ITáLIe

| VelKÝ OKRUH ItálIí | 8 Dní

l

Ben¡tky
Ferrara
Bologna
Florencie

IT°LIE

Siena

Pisa

Pisa | Florencie | Bologna | Benátky | Padova | Ferrara | Siena | Vesuv
Pompeje | Capri | Řím

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Bologni či Pisy, dle
letového řádu, odjezd do Pisy, krátká večerní
individuální pěší prohlídka historické části města
proslulého svou šikmou věží a dómem vystavěnými z bílého mramoru. 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
katedrálou Santa Maria del Fiore a další.
Pokračování do Bologny, úchvatného severoitalského 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
budete i nádherná podloubí či řadu paláců
a památek, v čele se 2 dominantami města –
věžemi Asinelli a Garisenda. Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do Benátek. 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 kilometrů a šířkou 70 metrů. navštívíme zde např.
dóžecí palác, baziliku sv. marka, Campanillu,
Ponte di rialto a další. Odjezd do Padovy, prohlídka tohoto města, založeného dle legendy
trójany, které je známé především jako rodiště
sv. antonína, jemuž je zasvěcena i místní bazilika, jedna z největších svého druhu v Itálii.
Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
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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 ubytování, 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 individuální 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 nejkrásnějších 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
návštěva italské metropole, prohlídka města
s průvodcem – Andělský hrad, Piazza navona,
Fontána di trevi, Koloseum Romanum, španělské
schody, Vatikán... Volno k individuálním prohlídkám. Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
8. den: Po snídani individuální program v Římě,
v poledních hodinách transfer na letiště, odlet
do Prahy.
800 112 112

KORSIKA

SARDINIE

Termíny
12.5. – 19.5. 2020
5.9. – 12.9. 2020

od

ŘÕm
Neapol
Capri

18 790 Kč

Vesuv
Pompeje

*

* více na str. 357

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 €
• pobytovou taxu v Itálii (cca 2–6 €/os./noc)
• Vaporetto v Benátkách 2x 7 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• 7 večeří 3 490 Kč
• výlet na ostrov Capri 990 Kč/1 090 Kč (dle
období)
• výjezd na Vesuv (bez vstupného) 290 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BLQ1967.html

ITáLIe

| KARneVAl V BenátKáCH | 3 Dny

Termín
21.2. – 23.2.2020

od

11 270 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckoku přepravu Praha – Benátky – Praha
v turistické třídě včetně tax a příplatků
• 2 noclehy v hotelu *** v Mestre s bufetovou
snídaní ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
• služby průvodce
• transfery 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)
• vstupy do památkových objektů

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Benátek. 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 kilometrů a šířkou 70 metrů. Přílet, transfer na hotel, ubytování, individuální volno,
nocleh.

2. den: Po snídani prohlídka města s průvodcem
– dóžecí palác, bazilika sv. marka, kampanila,
mostu Ponte de rialto a další s atmosférou
karnevalového veselí. Každoroční program benátského karnevalu obsahuje koncerty, plesy,
maškarní průvody, divadelní představení a ohňostroje. nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani individuální program nebo
můžete fakultativně využít služeb místního gondoliéra a nechat se svézt na jednom ze zdejších
kanálů. transfer na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/VCe1993.html
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ITáLIe

| ROMAntICKÝ VíKenD V BenátKáCH | 4 Dny

Termíny
21. 5. – 24. 5. 2020
20. 8. – 23. 8. 2020

od

4 320 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 1 nocleh s polopenzí v hotelu ***,
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupné do památkových objektů
• plavbu lodí k nám. sv. Marka cca 18 €
• místní pobytovou taxu (cca 3 €/os./noc)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč
• projížďka gondolou 890 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Trasa: Plzeň, Beroun, Praha, MORAVA*, Benešov,
tábor, České Budějovice
* moraVa – zdarma jízdenKa Čd
do/z PraHy, VíCe InFormaCí na STr. 357.

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Příjezd do Punta Sabbioni, odtud plavba
lodí do Benátek přímo k náměstí sv. Marka (není
v ceně). Prohlídka této romantické metropole,
během níž uvidíte mj. Dóžecí palác, baziliku
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sv. Marka, Kampanilu, most Ponte Rialto a další. Fakultativně možnost projížďky gondolou
po Benátkách. Individuální volno, večer odjezd
na ubytování v oblasti, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Benátek, individuální
volno, po domluvě s průvodcem možnost výletu
na ostrovy Murano a Burano se slavnými dílnami na výrobu skla a krajky. Odjezd do ČR v odpoledních hodinách.
4. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.
800 112 112

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1991.html

ITáLIe

| ROMAntICKÝ VíKenD V BenátKáCH | 4 Dny

Termíny
26. 9. – 29. 9. 2019
28. 5. – 31. 5. 2020
23. 7. – 26. 7. 2020
10. 9. – 13. 9. 2020

od

12 210 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě vč. tax
a příplatků Praha – Benátky – Praha
• 3 noclehy v hotelu **/*** s bufetovou snídaní ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
• služby průvodce
• transfery 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)
• vstupy do památkových objektů
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• projížďka gondolou 890 Kč
Program zá jezdu:
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 kilometrů a šířkou 70 metrů.
2. den: Snídaně, invididuální volno, které můžete
využít např. k návštěvě dóžecího paláce, bazi-

liky sv. marka, Kampanily, Ponte di rialta
a dalších věhlasných benátských památek, či
případně využít služeb místního gondoliéra
a nechat se svézt po jednom ze zdejších kanálů. nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani individuální volno, po domluvě
s průvodcem možnost výletu na ostrovy Murano
a Burano se slavnými dílnami na výrobu skla
a krajky. návrat na hotel, nocleh.
4. den: Snídaně, individuální volno, odlet z Benátek do Prahy.
www.cedok.cz

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu a hotelu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/VCe1992.html
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ITáLIe

| JAnOVSKÝM ZálIVeM nA AZUROVé POBŘeŽí | 7 Dní

NĚMECKO
RAKOUSKO
ŠVÝCARSKO

FRANCIE

Monaco

Genova
Pisa

San
Remo
Menton
Cannes

Nice

Florencie | Pisa | Cinque terre | Janov | Albenga | San Remo | Menton
Monaco | la turbie | nice | St. Paul | éze | Cannes
Trasa 1: MORAVA*, Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, nový Jičín, Olomouc, Prostějov, Brno
* moraVa – zdarma jízdenKa Čd
do/z PraHy, VíCe InFormaCí na STr. 357.

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách
s krátkými zastávkami do Itálie.
2. den: Příjezd do Florencie, prohlídka metropole
toskánska, centrum renesanční kultury – náměstí
Signoria, most Ponte Vecchio, dóm Santa Maria
del Fiore, Medicejská kaple a palác, volno k individuálním prohlídkám muzeí a galerií, v odpoledních 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 unikátní
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 paláců, katedrála San lorenzo, přejezd do albengy
– krátká zastávka k prohlídce starobylého měs-
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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 – světoznámých lázní na Květinové riviéře, s úžasnou
promenádou a řadou historických domů ve
spleti úzkých strmých uliček Starého města, prohlídka, volno, odjezd do Monaca, se zastávkou
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 císaře Augusta
ze 6. stol. př. n. l. s nádhernými výhledy na Monaco a ligurské pobřeží, volno, odjezd na ubytování do oblasti nice, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani prohlídka nice – Anglická
promenáda, Staré město, rybí a květinový trh,
volno, odpoledne odjezd do St. Paul – snad nejkrásnější vesnice Provence. Odjezd do parfumerie galimard s možností nákupů. návrat na
ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Cannes – pobřežní
promenáda, festivalový palác, volno nebo fakultativně 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 ČR v dopoledních hodinách.
800 112 112

ITÁLIE
Florencie
Řím

Termíny
24. 5. – 30. 5. 2020
23. 8. – 29. 8. 2020

od

7 510 Kč

trasa 1
trasa 2
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelech **/***, dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, s kontinentální
snídaní
• 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
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1966.html

ITáLIe

| SeVeROItAlSKé PeRly | 6 Dní

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO
Verona

Milano
Janov

Ferara

Carrara
Pisa

Benátky
Bologna

Florencie
ITÁLIE

Milano | Verona | Benátky | Ferrara | Bologna | Florencie | Pisa | Carrara | Janov

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do milana, transfer
z letiště, prohlídka města, kde mj. nalezneme
řadu unikátních staveb – dóm – jedna z největších gotických katedrál na světě se 135 věžičkami
a nesčetnými plastikami a chrliči, obchodní
pasáž galeria Viktoria emmanuela II, světově
nejprestižnější budova opery La Scala, zámek
Castello Sforzesco s půvabným arkádovým
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
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 – prohlídka města, které právem nese titul „jedinečné“. Stovky paláců podél Canale grande
s nejznámějším 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 individuálním prohlídkám, nákupům
apod., odjezd 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 cimbuřím, Palazzo del Comune – středověký palác
z pol. 13. stol., Palazzo Schifanoia – letní sídlo
rodu esteů, diamantový palác ..., volno.
Bologna – město jehož historické centrum je

unikátně tvořeno souborem cihlových budov
a rozkošných 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 prohlídkám, v odpoledních hodinách
odjezd do Pisy k prohlídce exteriérů proslulé
šikmé věže a baptisteria, volno, odjezd na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani odjezd do městečka Carrara,
celosvětově proslaveného zpracováním mramoru, který se v okolí těží a jenž se výrazně
podepsal na urbanistice města – Carrarský
dóm na Piazza del duomo. michelangelův
dům či elegantní Piazza alberica dodávají
městu na zajímavosti. 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 připomínkami na nejslavnějšího
rodáka Kryštofa Kolumba. Volno, odjezd na ubytování do oblasti Milana, večeře.
6. den: Bez snídaně – v ranních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

SARDINIE

Termíny
25.5. – 30.5. 2020
21.8. – 26.8. 2020
25.9. – 30.9. 2020

od

16 490 Kč

*

* více na str. 357

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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/mXP1965.html
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ITáLIe

| PRODlOUŽené VíKenDy V tOSKánSKÝCH MetROPOlíCH
S náVštĚVOU CInQUe teRRe | 4 Dny

Florencie

RAKOUSKO
ŠVÝCARSKO
ITÁLIE
Cinque
Terre
Florencie
Pisa

Termíny
19. 9. – 22. 9. 2019
28. 5. – 31. 5. 2020
16. 7. – 19. 7. 2020
17. 9. – 20. 9. 2020

od

Pisa/Bologna | Florencie | la Spezia | Cinque terre

Program zá jezdu:
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 březích 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 toskánského
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 univerzitou na světě,
je někdy nazýváno „červená Bologna“, a to díky
tomu, že jeho centrum je vystavěno téměř celé
z červených cihel. Obdivovat ale budete i nádherná podloubí či řadu paláců a památek, v čele
se 2 dominantami města – věžemi 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,
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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 toskánského vína a možností
zakoupení místních zemědělských 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 celodenní fakultativní výlet 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 přímořských městeček vystavěných mezi vinicemi na skalnatém pobřeží),
které bylo zařazeno na seznam Světového dědictví
uneSCo. Individuální volno s možností prohlídky
jednotlivých městeček a dle počasí možnost koupání, pěší výlet po vyhlášené „cestě lásky“ do
riomaggiore. návrat do hotelu, možnost fakultativní večeře, nocleh.
4. den: Snídaně, individuální volno, během dne
transfer na letiště a odlet do Prahy.
800 112 112

14 090 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Pisa/Bologna –
Praha včetně všech tax a příplatků
• 3 noclehy v hotelu *** ve Florencii s kontinentální snídaní
• transfery z/na letiště
• 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. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PSa1995.html

Pisa

ITáLIe

| tOSKánSKO A OStROV elBA | 5 Dní

ITÁLIE

Florencie

Pisa
Portoferraio

Monte
Argentario
Marina
di Campo

Termíny
8.6. – 12.6. 2020
1.9. – 5.9. 2020
21.9. – 25.9. 2020

od

Pisa | elba | Portoferraio | Marina di Campo | Monte Argentario | Florencie

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Bologni či Pisy, dle
letového řádu, odjezd z letiště do Pisy – prohlídka toskánské metropole se světově proslulou šikmou věží na Piazza dei Miracoli (náměstí
zázraků), baptisterium, katedrála…, volno,
odjezd na ubytování, večeře.
2. den: Po snídani odjezd trajektem na největší
a jeden z nejkrásnějších ostrovů Elbu, proslavený zejména pobytem napoleona i úchvatnou
přírodou, příjezd trajektem do městečka
Portoferraio – prohlídka hlavního města
ostrova s malebnými uličkami ve staré městské
čtvrti, pobřežní promenáda, náměstí Piazza
napoleone a rezidence Palazzina dei Mulini,
odjezd na první část prohlídky severní části
ostrova, kde úchvatné skalnaté útesy střídají
písečné pláže s azurově modrým mořem, při
dobrém počasí možnost vyjížďky lanovkou na
nejvyšší vrchol ostrova Monte Capanne, odjezd
na ubytování, možnost koupání, večeře.

3. den: Po snídani dokončení prohlídky jižní části
ostrova, prohlídka jednoho z nejkrásnějších
městeček ostrova Marina di Campo s půvabným historickým centrem s úzkými uličkami
plnými kaváren, restaurací a obchodů, odjezd
do půvabného městečka Capoliveri obklopeného piniovými háji s dechberoucími výhledy,
dále vyhledávané přístavní městečko Porto
Azzuro. Odjezd k bývalé letní rezidenci
napoleona Villa di San Martino. Odjezd trajektem na pevninu, transfer do hotelu, večeře
4. den: Po snídani odjezd do Florencie se
zastávkou na ochutnávku vín v oblasti toskánska
s možností nákupů, Florencie – prohlídka
metropole toskánska, centrum renesanční kultury – náměstí Signoria, most Ponte Vecchio,
dóm Santa Maria del Fiore, Medicejská kaple
a palác, volno k individuálním prohlídkám muzeí
a galerií. Odjezd na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani dle časových možností individuální volno. transfer na letiště a odlet do
Prahy.
www.cedok.cz

16 790 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Pisa/Bologna –
Praha včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 4 noclehy v hotelech ***, s polopenzí, 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 2 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BLQ1996.html
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ITáLIe

| ZA tOSKánSKÝMI POKlADy A VInICeMI | 8 Dní

ITÁLIE

Pietrasanta | Montecatini terme | Pisa | Montecarlo | Volterra | San Galgano
Val d´Orcia | San Quirico d´Orcia | Bagno Vignoni | Montalcino
Sant´Antimo | Pitigliano | Sovana | Florencie
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 zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách
přes Rakousko do Itálie.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Pietrasanty, města zvaného „Malé Atény“, které svou
malebností přitahuje řady umělců z celého světa,
dopolední procházka centrem města s jeho
mnoha galeriemi, paláci ze 16. století, dómem
a pozůstatky římského opevnění. Přejezd do lázeňského městečka montecatini Terme s krásnými uličkami v secesním stylu a lázeňskými
budovami, elegantními obchody, restauracemi
a kavárnami. Ubytování, večeře. Večer možnost
procházek v centru půvabného středověkého
města.
3. den: Po snídani odjezd do Pisy, proslavené
„šikmou věží“ na Piazza dei Miracoli – náměstí
zázraků, jedno z nejznámějších míst na světě
s nádhernými budovami z bílého mramoru z Carrary, dóm, baptisterium… Volno k prohlídkám
a fotografování. Přejezd do toskánské oblasti
montecarla k ochutnávce regionálních produktů
(uzeniny, sýry, toskánská vína…). návrat do hotelu, nocleh bez večeře.
4. den: Snídaně, odjezd do Volterry na kopci
stojící opevněné kdysi významné etruské město.
Prohlídka středověkého centra s okouzlujícími
uličkami a vyhledávanými obchody s výrobky
z alabastru těženého v okolí, náměstí Piazza dei
Priori s krásnou radnicí, Palazzo dei Priori považovaný za nejstarší stavbu tohoto typu v Itálii,
pozůstatky římského divadla, hradby, katedrála
Panny Marie z r. 1120… Přejezd do San galgana
– bývalé cisterciácké opatství s nádhernými přírodními scenériemi v okolí. První gotický kostel
na území toskánska vyhledávaný hlavně pro
svou legendu podobnou té o králi Artušovi a meči
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zabodnutému do skály, který zde je k vidění.
Odjezd na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani odjezd do ohromující a nejkrásnější oblasti toskánska – Val d´orcia (UneSCO).
Mírně zvlněné kopce, cypřiše, vinice nádherně
zapadající do krajiny po staletí malované slavnými
umělci. San Quirico d´orcia – malé městečko
s románským kostelem, prohlídka historického
centra, volno. Bagno Vignoni – od pradávna lázeňské městečko s renesančním bazénem s termální vodou uprostřed hlavního náměstí. Odjezd
do montalcina – okouzlující toskánské vesnice
stojící na kopci obklopené pevnými hradbami
a nádhernými výhledy do okolní krajiny. Je proslavená výrobou vína a místní značka „Brunello
di Montalcino“ je považována za jednu z nejlepších a také nejdražších v Itálii. Odjezd do nedalekého Sant’ antimo k prohlídce místního
opatství, které krásně zapadá do okolní zeleně
toskánské krajiny. návštěva vinařství s ochutnávkou místního vína. návrat do hotelu, večeře.
6. den: Po snídani přejezd do Pitigliana – naprosto unikátní městečko na vysoké skále zmiňované již v etruských spisech ze 7. stol.,
nazývané „Malý Jeruzalém“. Prohlídka centra
s labyrinty úzkých kamenných uliček, akvaduktem, palácem Orsiniů – obrovskou budovou
z vnějšku připomínající pevnost, Piazza Garibaldi
s katedrálou sv. Michala, židovskou synagogou…
Odjezd do Sovany, původně etruského města,
místa narození papeže Řehoře VII., prohlídka
okouzlujícího malého historického centra, volno.
návrat na hotel, večeře.
7. den: Po snídani dojezd do Florencie. Celodenní návštěva hlavního města toskánska, Medicejská kaple, most Ponte Vecchio, Piazza della
Signora s Palazzo Vecchio, Dóm a baptisterium,
socha Davida, neptunova fontána…, volno k individuálním prohlídkám a návštěvám muzeí,
v podvečerních hodinách odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
800 112 112

Montecatini
Terme
Pietrasanta
Florencie
Montecarlo
Volterra
Pisa
San Galgano
Montalcino
Bagno
Vignoni

KORSIKA

Sovana

Termíny
14. 9. – 21. 9. 2019
23. 5. – 30. 5. 2020
20. 6. – 27. 6. 2020
19. 9. – 26. 9. 2020

od

9 390 Kč

trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 5 noclehů v hotelech *** s kontinentální
snídaní ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
• 4 večeře
• ochutnávku regionálních produktů a vína
dle programu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 2 €/os./noc)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 790 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1964.html

ITáLIe

| ZA tOSKánSKÝMI POKlADy A VInICeMI | 7 Dní

ITÁLIE
Montecatini
Terme

Bologna
Florencie

Montecarlo
Pisa
Volterra

Montecatini terme | Pisa | Montecarlo | Volterra | San Galgano | Val d´Orcia
San Quirico d´Orcia | Bagno Vignoni | Montalcino | Sant´Antimo | Pitigliano
Sovana | Florencie

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Itálie, cestou z letiště
základní seznámení s jedním z příletových měst,
přejezd do lázeňského městečka montecatini
Terme s krásnými uličkami v secesním stylu
a lázeňskými budovami, elegantními obchody,
restauracemi a kavárnami. Ubytování, večeře.
2. den: Po snídani odjezd do Pisy, proslavené
„šikmou věží“ na Piazza dei Miracoli – náměstí
zázraků, jedno z nejznámějších míst na světě
s nádhernými budovami z bílého mramoru
z Carrary, dóm, baptisterium… Volno k prohlídkám a fotografování. Přejezd do toskánské
oblasti montecarla k ochutnávce regionálních
produktů (uzeniny, sýry, toskánská vína…).
návrat do hotelu, nocleh bez večeře.
3. den: Snídaně, odjezd do Volterry na kopci
stojící opevněné kdysi významné etruské město.
Prohlídka středověkého centra s okouzlujícími
uličkami a vyhledávanými obchody s výrobky
z alabastru těženého v okolí, náměstí Piazza dei
Priori s krásnou radnicí, Palazzo dei Priori považovaný za nejstarší stavbu tohoto typu v Itálii,
pozůstatky římského divadla, hradby, katedrála
Panny Marie z r. 1120… Přejezd do San galgana
– bývalé cisterciácké opatství s nádhernými přírodními scenériemi v okolí. První gotický kostel
na území toskánska vyhledávaný hlavně pro
svou legendu podobnou té o králi Artušovi
a meči zabodnutému do skály, který zde je
k vidění. Odjezd zpět na ubytování a večeře
v hotelu.
4. den: Po snídani odjezd do ohromující a nejkrásnější oblasti toskánska – Val d´orcia
(UneSCO). Mírně zvlněné kopce, cypřiše, vinice
nádherně zapadající do krajiny po staletí malované slavnými umělci. San Quirico d´orcia –

malé městečko s románským kostelem, prohlídka historického centra, volno. Bagno
Vignoni – od pradávna lázeňské městečko
s renesančním bazénem s termální vodou uprostřed hlavního náměstí. Odjezd do montalcina
– okouzlující toskánské vesnice stojící na kopci
obklopené pevnými hradbami a nádhernými
výhledy do okolní krajiny. Je proslavená výrobou
vína a místní značka „Brunello di Montalcino“ je
považována za jednu z nejlepších a také nejdražších v Itálii. Odjezd do nedalekého Sant´antimo
k prohlídce místního opatství, které krásně
zapadá do okolní zeleně toskánské krajiny.
návštěva vinařství s ochutnávkou místního vína.
návrat do hotelu, večeře.
5. den: Po snídani přejezd do Pitigliana – naprosto unikátní městečko na vysoké skále zmiňované již v etruských spisech ze 7. stol., nazývané
„Malý Jeruzalém“. Prohlídka centra s labyrinty
úzkých kamenných uliček, akvaduktem, palácem
Orsiniů – obrovskou budovou z vnějšku připomínající pevnost, Piazza Garibaldi s katedrálou
sv. Michala, židovskou synagogou… Odjezd do
Sovany, původně etruského města, místa narození papeže Řehoře VII., prohlídka okouzlujícího
malého historického centra, volno. návrat na
hotel, večeře.
6. den: Po snídani dojezd do Florencie.
Celodenní návštěva hlavního města toskánska,
Medicejská kaple, most Ponte Vecchio, Piazza
della Signora s Palazzo Vecchio, Dóm a baptisterium, socha Davida, neptunova fontána…,
volno k individuálním prohlídkám a návštěvám
muzeí, odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
7. den: Snídaně, odjezd na letiště, dle letového
řádu volný čas k prohlídce Bologni, transfer na
letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

San Galgano
Montalcino
Val ď Orcia

KORSIKA

Sovana
Pitigliano

Termíny
12.6. – 18.6. 2020
26.8. – 1.9. 2020

od

17 790 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• letenku Praha-Itálie-Praha včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 6 noclehů v hotelech *** se snídaní v pokojích s příslušenstvím
• 5 večeří
• 1 ochutnávku regionálních produktů a vína
a 1 ochutnávka vína dle programu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 3 €/os./noc)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 490 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BLQ1968.html
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ITáLIe

| ZA KRáSAMI tOSKánSKéHO VenKOVA | 9 Dní

ITÁLIE

Florencie

Chianciano terme | Pienza | Montepulciano | Cortona | Arezzo | Perugia
Assisi | Orvieto | Bagnoregio | Florencie

Trasa 1: Praha, Benešov, tábor, České Budějovice
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno, Mikulov

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR.
2. den: Příjezd do Chianciano Terme – oblast
známá červeným vínem Chianti, termálními lázněmi a malebnou okolní krajinou s vinicemi
a typickými toskánskými vesničkami. Ubytování,
individuální volno, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani přejezd do městečka Pienza
– prohlídka města s průvodcem mj. brána Porta
al Prato, náměstí Piazza Pio II. s dómem, Palazzo
Comunale … Během dne ochutnávka místní speciality – ovčího sýra pecorino a jednoho z nejstarších červených vín v Itálii – Vino nobile di
Montepulciano, kterému se přezdívá víno králů.
Přejezd do „perly toskánska“ renesančního městečka montepulciano vystavěného na kopci
mezi údolím Val d’ Orcia a Val di Chiana. Prohlídka
města s průvodcem – např. hlavní náměstí Piazza
Grande s dochovanými renesančními budovami,
Sangallovým palácem, dómem, Palazzo Comunale s nádvořím ze 14. st., katedrála se zvonicí,
travertinový kostel tempio di San Biagio z 16. st.,
muzeum s obrazovou galerií, návrat na hotel,
večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do středověké Cortony
tyčící se mezi olivovými háji a vinicemi. Prohlídka
starého centra města – např. pevnost Medicea,
nejkrásnější renesanční kostel toskánska – Santa
Maria della Grazie, muzeum renesančního umění
a etruského dědictví Cortony… Přejezd malebnou
toskánskou krajinou do města arezzo ležícího
v místě, kde se setkávají 4 údolí – Casentino,
Valtiberina, Valdarno a Val di Chiana. Oblast je
úrodná, vyrábí se zde lahodný ovčí sýr, vznikají
místní lahodná vína a na podzim se zde sklízí
lanýže. Prohlídka města s průvodcem – např.
antický amﬁteátr, kostel Piave Santa Maria, Palazzo del tribunale ze 17. st. či pískovcová bazilika
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San Donato tyčící se nad městem. návrat na
hotel, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani individuální volno k prohlídkám města, odpočinku nebo možnost koupání
v celosvětově uznávaných termálních lázních
Chianciano Terme. Je zde k dispozici termální
koupaliště a wellness centrum se studeným pramenem Acqua Fucoli s teplotou 16,5 °C či pramen Acqua Santa s detoxikačními účinky. návrat
na hotel, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd do hlavního města
Umbrie – Perugie. Prohlídka města s průvodcem
– mj. pěší zóna Corso Vannucci, náměstí Piazza
IV. novembre s Fontana Maggiore z roku 1277,
dóm s hrobkami papežů, Palazzo dei Priori, malebná ulice Via dei Priori, etruská studna, kostel
San Severo s obrazy Raﬀaela či kostel San Domenico s gotickou hrobkou Benedikta xI. Odjezd
do assisi – rodiště sv. Františka, jehož ostatky
jsou uloženy v místní bazilice San Francesco.
Prohlídka města – románský kostel San Pietro
ze 13. st. nebo Oretorio dei Pellegrini z 15. st.
návrat na hotel, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani odjezd do starobylého města
orvieto tyčícího se na skále ze sopečných vyvřelin. Prohlídka města, pod nímž se nachází
podzemní labyrint tajných únikových chodeb
a jeskyní, mj. orvietská katedrála, chrám tempo
del Belvedere, studna Pozzo di San Patrizio …
Odpoledne odjezd do městečka Bagnoregio ležícího na skále v údolí řek Fosso di Bagnoregio
a Fosso torbido. Prohlídka malebného města
se starými kamennými domy a hlavním náměstím s kostelem San Donato. návrat na hotel, večeře, nocleh.
8. den: Po snídani odjezd do Florencie. Celodenní návštěva hlavního města toskánska, Medicejská kaple, most Ponte Vecchio, Piazza della
Signora s Palazzo Vecchio, Dóm a baptisterium,
socha Davida, neptunova fontána…, volno k individuálním prohlídkám a návštěvám muzeí,
v podvečerních hodinách odjezd do ČR.
9. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
800 112 112

Cortona
Pienza
KORSIKA
Chianciano
Terme

Assisi
Perudžia
Orvieto
Bagnoregio

Termíny
30. 5. – 7. 6. 2020
4. 7. – 12. 7. 2020
12. 9. – 20. 9. 2020

od

10 330 Kč

trasa 1
trasa 2
trasa 1
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 6 noclehů v hotelu *** ve dvoulůžkových
pokojích s příslušenstvím a kontinentální
snídaní
• 6 večeří
• dopravu autokarem
• ochutnávku vína a sýru pecorino
• služby průvodce
• pojištění dle zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1961.html

ITáLIe

| tOSKánSKO V POHODĚ | 5 Dní

2019

BEZ
NOČNÍHO
PŘEJEZDU

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO

ITÁLIE
Cinque
Terre
Lucca

Florencie
Pisa

KORSIKA

Termíny
18. 9. – 22. 9. 2019
3. 6. – 7. 6. 2020
2. 9. – 6. 9. 2020

od

7 520 Kč

trasa 2
trasa 1
trasa 2
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelu **/***, dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím a kontinentální
snídaní
• 3 večeře
• ochutnávku vína
• služby průvodce
• přepravu MHD
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Florencie | lucca | Pisa | Cinque terre
Trasa 1: MORAVA*, Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno, Mikulov
* moraVa – zdarma jízdenKa Čd
do/z PraHy, VíCe InFormaCí na STr. 357.

Program zá jezdu:
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR do Itálie,
v podvečerních hodinách příjezd do oblasti Toskánska, ubytování, večeře, volno.
2. den: Po snídani odjezd do Florencie, celodenní
návštěva centra renesance s průvodcem medicejská kaple a palác, dóm a baptisterium,
most Ponte Vecchio, Piazza della Signoria
s Palazzo Vecchio a řadou proslulých skulptur
– david, neptunova fontána…, volno k individuálním prohlídkám…, v podvečerních hodinách
návrat na ubytování, večeře.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)
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 po pobřeží s nádhernými panoramaty,
odjezd zpět do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

www.cedok.cz

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 1 390 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1962.html
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ITáLIe

| KOUZelné tOSKánSKO | 6 Dní

Návštěva výrobny

PARMEZÁNU

ŠVÝCARSKO

RAKOUSKO

ITÁLIE
Parma
Lucca
La Spezia
Florencie
Pisa
Siena

Termíny
10. 9. – 15. 9. 2019
17. 9. – 22. 9. 2019
19. 5. – 24. 5. 2020
16. 6. – 21. 6. 2020
18. 8. – 23. 8. 2020
23. 9. – 28. 9. 2020

od

Parma | Cinque terre | lucca | la Spezia | Pisa | San Gimignano | Siena | Florencie

Trasa 1: MORAVA*, Praha, Dubenec, Písek, České
Budějovice
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, nový Jičín, Olomouc, Prostějov, Brno, Mikulov
* moraVa – zdarma jízdenKa Čd
do/z PraHy, VíCe InFormaCí na STr. 357.

Program zá jezdu:
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 unikátním dřevěným divadlem teatro Farnese. Přejezd na ochutnávku parmezánu do výrobny
regionálních specialit, odjezd na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
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 přímořském
přístavu s nádhernými palmovými promenádami.
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následuje Pisa – prohlídka světoznámé šikmé
věže a dómu, baptisteria a dalších památek, v odpoledních hodinách odjezd do historického města
Lucca navštěvovaného pro své zajímavé historické
jádro – Piazza napoleone, návrat na ubytování,
fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do jednoho z nejatraktivnějších 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..., návrat
na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
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 – monumentální dominanta
města, Starý palác..., volno k prohlídkám a nákupům v podvečerních hodinách odjezd z Florencie přes Rakousko zpět do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
800 112 112

6 570 Kč

trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelu **/*** ve dvoulůžkových
pokojích s příslušenstvím a kontinentální
snídaní
• návštěvu výrobny parmezánu s ochutnávkou
• 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
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1963.html

ITáLIe

| ZA KOUPáníM A POZnáVáníM tOSKánSKA | 6 Dní

2019

Portoferraio

Pisa

ITÁLIE

Pisa
Portoferraio
Marina
di Campo

Termíny
17. 9. – 22. 9. 2019
21. 7. – 26. 7. 2020
25. 8. – 30. 8. 2020

od

7 980 Kč

trasa 2
trasa 1
trasa 2
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelu *** s polopenzí, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• služby průvodce
• ochutnávku vína
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)
• přepravu MHD

Pisa | elba | Portoferraio | Marina di Campo

Trasa 1: MORAVA*, Praha, Benešov, tábor, České
Budějovice
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, nový Jičín, Olomouc, Brno, Mikulov
* moraVa – zdarma jízdenKa Čd
do/z PraHy, VíCe InFormaCí na STr. 357.

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách
do Itálie.
2. den: V dopoledních hodinách příjezd do Toskánska, odpočinek na pláži, ubytování, večeře,
nocleh.
3. den: Po snídani individuální volno nebo výlet do
Pisy – prohlídka světoznámé šikmé věže a dómu,
v odpoledních hodinách návrat do hotelu, volno
k odpočinku a ke koupání, po večeři odjezd na

ochutnávku vína. návrat do hotelu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani volno nebo celodenní fakultativní výlet lodí na největší a jeden z nejkrásnějších
toskánských ostrovů – elbu – proslavený zejména
pobytem napoleona i úchvatnou přírodou, příjezd
trajektem do městečka Portoferraio – prohlídka
hlavního města ostrova s malebnými uličkami
ve staré městské čtvrti, pobřežní promenáda, náměstí Piazza napoleone a Villa dei Mulini, přejezd
do jednoho z nejkrásnějších městeček ostrova
marina di Campo s půvabným historickým centrem s úzkými uličkami plnými kaváren, restaurací
a obchodů. návrat na pevninu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani volno k odpočinku a ke koupání. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 790 Kč
• výlet na ostrov elba 1 490 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1973.html
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ITáLIe | ŠVÝCarSKo | FranCIe

| neJKRáSnĚJší KOUty AlP | 6 Dní

Paříž

NĚMECKO
FRANCIE Zermatt
Lago
RAKOUSKO
Yvoire
Maggiore
Ženeva
Chamonix
Isola
Bella
Annency
Milano
Aosta Turín
ITÁLIE

Termíny
20.5. – 25.5. 2020
21.8. – 26.8. 2020

Miláno | lago Maggiore | Isola Bella | täsch | Zermatt | yvoire | Ženeva
Annecy | Chamonix | Mer de Glace | Aosta | turín

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do milána, okružní prohlídka 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 půvabným 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,
plastikami a palácem ze 17. stol., odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani přejezd Alpami přes Simplon
Pass do švýcarského města Täsch, odjezd
zubačkou do zermattu pod matterhornem –
volno k prohlídkám vysokohorského městečka,
relaxaci, vycházkám či výletům lanovkami (Černé
jezero, Gornergrat...), návrat do täsch a odjezd
na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani podhůřím Alp a dále podél
jižního břehu Ženevského jezera se zastávkou
v yvoire – středověký opevněný přístav s hradem ze 14. století, přejezd do švýcarské Ženevy
– mondénní metropole na břehu ženevského
jezera (lac léman), sídla řady mezinárodních
organizací, prohlídka města, jehož dominantu
tvoří vodotrysk na jezeře, katedrála, Památník
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reformace, volno k prohlídkám, oddychu na
břehu jezera či vyjížďkám lodí po jezeře... Odjezd
na ubytování 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 podvečerních hodinách průjezd tunelem pod
horou Mont Blanc do Itálie, ubytování v údolí
aosta, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani průjezd údolím aosta s nádhernou okolní alpskou krajinou ověnčenou desítkami strážních pevností a hradů, Fénis – krátká
zastávka u jednoho z nejokázalejších hradů
v údolí ze 14. století. Pokračování do Turína –
hlavního města kraje Piemont – prohlídka centra
města ozdobeného řadou paláců – Palazzo Reale,
Palazzo Carignano... i mj. světově vyhledávaná
katedrála s tzv. turínským rouchem, volno k individuálním prohlídkám a nákupům, odjezd do
oblasti milána, ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Bez snídaně – v ranních hodinách transfer na letiště, odlet do Prahy.
800 112 112

od

16 990 Kč

*

* více na str. 357

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 příslušenstvím)
• 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 a lanovky
• změna programu vyhrazena
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 590 Kč
• 5 večeří 2 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/mXP1979.html

ITáLIe

| JeZeRA A PODHŮŘí ItAlSKÝCH AlP | 6 Dní

ŠVÝCARSKO

FRANCIE

Lenno

lago di Garda | Malcesine | Monte Baldo | Sirmione | Verona | Gardino
Sigurta | Bergamo | lago di Como | tremezzo | lenno | lago Maggiore
Stresa | Isola Bella | Mottarone
Trasa: MORAVA*, Brno, Jihlava (dálnice), Humpolec (dálnice), Praha, Beroun (dálnice), Plzeň
* moraVa – zdarma jízdenKa Čd
do/z PraHy, VíCe InFormaCí na STr. 357.

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách 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 překrásným výhledem na celé Sirmione a jezero,
dále Grotte di Catullo, významné rozsáhlé ruiny
soukromé vily z doby římské. Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do živého obchodního
města Verony, prohlídka města, v jehož centru
se zachovala řada půvabných římských a renesančních 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 shakespearovských 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 významnou 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. Individuálně prohlídka skvostných vil ve městech
Tremezzo – vila Carlotta letohrádek se zahradou
plnou nádherně kvetoucích dřevin a Lenno
s impozantní vilou Balbianello, majestátně se
tyčící nad hladinou jezera. Odjezd na ubytování,
fakultativně 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.

www.cedok.cz

RAKOUSKO
zzo
me
Tre
Lago di Garda
Malcesine
Bergamo

Stresa
Lago
Maggiore Sirmione
Gardino
Sigurta

Termíny
10. 9. – 15. 9. 2019
9. 6. – 14. 6. 2020
8. 9. – 13. 9. 2020

od

7 510 Kč

Verona

ITÁLIE

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 3 noclehy v hotelech *** s rozšířenými kontinentálními 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
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1978.html
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ITáLIe

| ZA KOUPáníM A POZnáVáníM StŘeDní ItálIe | 6 Dní
RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO
Venezia
Modena
Bologna
Urbino

Rimini
San
Marino
ITÁLIE

SARDINIE

Středozemní moře

SICÍLIE

Termíny
10. 9. – 15. 9. 2019
1. 7. – 6. 7. 2020
28. 7. – 2. 8. 2020
25. 8. – 30. 8. 2020

od

7 040 Kč

trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 3 noclehy v hotelu *** s polopenzí, s rozšířenými kontinentálními snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• služby průvodce
• večerní výlet do gradary
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Benátky | Bologna | Modena | Gradara | Urbino | San Marino | Rimini

Trasa 1: MORAVA*, Ústí nad labem, teplice,
Most, louny, Slaný, Praha, Benešov, tábor, České
Budějovice
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, nový Jičín, Olomouc, Prostějov, Brno, Mikulov
* moraVa – zdarma jízdenKa Čd
do/z PraHy, VíCe InFormaCí na STr. 357.

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních 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 prohlídka s průvodcem – náměstí sv. Marka se stejnojmennou a stavebně unikátní bazilikou
a gotickým sídlem všech benátských vládců a později 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 přímořských letovisek evropy, volno, večeře.
3. den: Po snídani odjezd do památkově rozmanitého města – Bologna, prohlídka historického
centra s neptunovou fontánou, nejstarší univer-
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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 návštěva místního muzea Enza
Ferrariho, které je umístěno v unikátní budově
od architekta Kaplického. Po večeři volno nebo
možnost krátkého autokarového výletu do kouzelného městečka Gradara se středověkým opevněním s úchvatnými uličkami směřujícími
k místnímu hradu. Po prohlídce návrat na ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do urbina – rodiště
Rafaela, prohlídka unikátního zachovalého středověkého města (UneSCO) s mohutnými hradbami, 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 možností koupání nebo dopolední prohlídka historického 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.
800 112 112

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD, vaporetto v Benátkách cca
15 €
• povinný plážový servis cca 16 €/den (2 lehátka+slunečník)
• pobytovou taxu v Itálii (cca 2–6 €/os./noc)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1997.html

®

THE

RITUAL OF KARMA
Chraňte svou pokožku
během dovolené s luxusními
opalovacími krémy z řady
The Ritual of Karma.
Po aplikaci bude Vaše
pokožka chráněná před UVA
a UVB zářením a zároveň
provoněná jemnou svěží
vůní lotosu a vyživujícího
bílého čaje.

Nakupujte na www.rituals.cz

YOUR BODY. YOUR SOUL.
AMSTERDAM

PARIS

LONDON

NEW YORK

RITUALS.CZ

YOUR RITUALS.

ITáLIe

| tO neJlePší Z ItálIe | 7 Dní

Florencie

ŠVÝCARSKO

RAKOUSKO

Benátky
San
Marino

Florencie
Pisa

ITÁLIE

KORSIKA

Termíny
22. 9. – 28. 9. 2019
3. 5. – 8. 5. 2020
5. 7. – 11. 7. 2020
16. 8. – 22. 8. 2020
20. 9. – 26. 9. 2020
25.10. – 31.10. 2020

od

8 450 Kč

Řím

*

trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelech *** s kontinentální
snídaní v pokojích s vlastním příslušenstvím
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Benátky | San Marino | Urbino | Florencie | Pisa | Řím
Trasa 1: MORAVA*, Plzeň, Praha, Benešov, tábor,
České Budějovice
Trasa 2: Opava, Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov
* moraVa – zdarma jízdenKa Čd
do/z PraHy, VíCe InFormaCí na STr. 357.

Program zá jezdu:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR do
Itálie.
2. den: Po příjezdu prohlídka Benátek s průvodcem – 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 nákupům. návrat na parkoviště autobusů pěšky nebo lodní dopravou – vaporetto
(cca 7 €). V podvečer odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do San marina, prohlídka – staré hradby, vstupní brány, Piazza della
liberta, Palazzo del Governo, Basilica di San Marino, volno. Odjezd do urbina – Raﬀaelova ro-
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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 – návštěva
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 nákupům, odjezd do Pisy,
zastávka k prohlídce exteriérů 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 individuálním prohlídkám muzeí… nebo fakultativně možnost 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.
800 112 112

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• pobytovou taxu v Itálii (cca 2–6 €/os./noc)
• přepravu MHD (včetně vaporetta v Benátkách)

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)
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1969.html

ITáLIe

| tO neJlePší Z ItálIe | 6 Dní

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO

Verona
Milano
Benátky

San Marino
Florencie

Urbino
Řím

Milano | Verona | Benátky | San Marino | Urbino | Florencie | Řím

Program zá jezdu:
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
věžičkami a nesčetnými plastikami a chrliči, obchodní pasáž galeria Viktoria emmanuela II,
světově nejprestižnější budova opery La Scala,
zámek Castelo Sforzesco s půvabným arkádovým 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 – prohlídka města, které si právem nese titul „jedinečné“. Stovky paláců podél Canale grande
s nejznámějším 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...
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, prohlídka nejstarší evropské republiky. Staré hradby,
vstupní brány, Piazza della liberta, Piazza
Garibaldi, spousta obchodů se suvenýry, kaváren a restaurací vytváří nezapomenutelnou
atmosféru 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, 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 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 prohlídkám, odjezd na ubytování do oblasti
Říma, fakultativně 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 individuálním prohlídkám, odpočinku a nákupům, v podvečerních hodinách odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani volno, v poledních hodinách
transfer na letiště, odlet z Říma do Prahy, přílet
v odpoledních hodinách.
www.cedok.cz

Termíny
1.5. – 6. 5. 2020
30.9. – 5.10. 2020

od

15 990 Kč

ITÁLIE

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 5 noclehů v hotelech ***, dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím a rozšířenou kontinentální 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)
• přepravu MHD a vaporetto v Benátkách
2x 7 €

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. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/mXP1970.html
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ITáLIe

| ŘíM – neAPOl – CAPRI – ISCHIA | 6 Dní
ŠVÝCARSKO

RAKOUSKO

ITÁLIE
KORSIKA

Řím
Neapol

SARDINIE

Ischia

Capri

Středozemní moře
SICÍLIE

Termíny
28. 4. – 3. 5. 2020
5. 5. – 10. 5. 2020
26. 5. – 31. 5. 2020
21. 7. – 26. 7. 2020
18. 8. – 23. 8. 2020
23. 9. – 28. 9. 2020
27.10. – 1.11. 2020

od

Řím | neapol | Vesuv | Pompeje | Sorrento | Capri | Ischia
Trasa 1: Ústí nad labem, teplice, Most, louny,
Praha, Dubenec, Písek, České Budějovice
Trasa 2: Ostrava, Frýdek-Místek, nový Jičín, Olomouc, Prostějov, Brno, Mikulov
* moraVa – zdarma jízdenKa Čd
do/z PraHy, VíCe InFormaCí na STr. 357.

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách 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 historických událostí, metropolí Římské říše a světské
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,
jihoitalského přístavního města, které je tradičně
pokládáno za jedno z nejkrásnějších na světě.
Jeho krása spočívá v nádherné poloze při rozlehlém zálivu a v citlivém souladu architektury
s přírodou. Prohlídka archeologického areálu
v Pompejích s průvodcem. Fakultativně výjezd

186

na Vesuv, individuální výstup ke kráteru této
dominanty neapole. Odjezd na ubytování 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. Individuální prohlídka ostrova – modrá jeskyně, anacapri…, volno s možností koupání
v moři. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do neapole, volno
nebo fakultativně výlet lodí na ostrov Ischia,
největší ostrov v okolí neapole, vyhledávaný pro
léčebné účinky slabě radioaktivních pramenů.
návštěva hlavního města Ischia i dalších neméně
atraktivních městeček – Ischia Porto (přístav
v kráteru sopky), Ponte (Aragonský hrad, muzeum moře), Casamicciola (vyhlášené lázeňské
středisko), Lacco ameno (pozoruhodný přírodní
útvar – Il Fungo, tj. houba vymodelovaná z tufového 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 hodinách.
6. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

800 112 112

6 570 Kč

trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 1
trasa 2
trasa 1
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 3 noclehy s rozšířenou kontinentální snídaní
v hotelech ***, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)
• přepravu MHD, navetty do přístavů

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 1 590 Kč
• výlet na ostrov Capri 1 090 Kč
• výlet na ostrov Ischia 890 Kč
• výlet do Pompejí
- dospělí 690 Kč
- osoby ve věku 18–24,99 let 390 Kč
- osoby do 17,99 let 190 Kč
• 3 večeře 1 490 Kč
• výjezd na Vesuv 290 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1971.html

ITáLIe

| ŘíM – neAPOl – CAPRI – ISCHIA | 6 Dní

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO

ITÁLIE
KORSIKA

Řím
Neapol
Vesuv
Pompeje
Ischia
Sorento
Capri

SARDINIE

Termíny
6. 5. – 11. 5. 2020
5.10. – 10.10. 2020

od

Řím | neapol | Vesuv | Pompeje | Sorrento | Capri | Ischia

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Říma, okružní jízda
městem, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani odjezd do Říma, pěší prohlídka
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, jihoitalského přístavního města, které je tradičně
pokládáno za jedno z nejkrásnějších na světě.
Jeho krása spočívá v nádherné poloze při rozlehlém zálivu a v citlivém souladu architektury s přírodou. Fakultativně výjezd na Vesuv, individuální
výstup ke kráteru této dominanty neapole, pokračování do Pompejí, prohlídka archeologického
areálu, nocleh 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 radioaktivních pramenů. návštěva
hlavního města Ischia a dalších neméně atraktivních městeček – Ischia Porto (přístav v kráteru
sopky), Ischia Ponte (Aragonský hrad, muzeum
moře), možnost výletu do Casamicciola (vyhlášené
lázeňské středisko), Lecco ameno (pozoruhodný
přírodní útvar – Il Fungo, tj. Houba vymodelovaná
z tufového kamene), Punta Caruso (vyhlídka na
Forio a Monte epomeo), případně možnost odpočinku v termálních lázních Castiglione nebo
možnost koupání v moři, po návratu z ostrova
prohlídka neapole s průvodcem, v podvečerních
hodinách odjezd na ubytování, fakult. večeře.
6. den: Snídaně, transfer na letiště, přílet do
Prahy.
www.cedok.cz

16 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 5 noclehů v hotelech ***, dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím a kontinentální
snídaní
• letenku Praha-Řím-Praha včetně tax a příplatků
• 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/1 090 Kč
(dle období)
• lodní výlet na ostrov Ischia 890 Kč
• výlet Vesuv (bez vstupného) 290 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/FCo1972.html
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ITáLIe

| nA šPIČCe BOty ItálIe – KAláBRIe A SICílIe | 7 Dní

Liparské ostrovy

Katánie

Salento

lamezia terme | Dino | Paola | Pizzo | tropea | taormína | Katánie | Syrakusy | liparské ostrovy | Reggio Calabria | Scilla

PROGRAM ZÁ JEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do lamezia terme, transfer
do hotelu. Ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Po snídani odjezd do přístavu Scalea,
výlet lodí na ostrov Dino, jež je proslulý svými
krásnými podmořskými jeskyněmi. nejznámější
z nich je Modrá jeskyně a Lví jeskyně, které
během plavby navštívíte. Odpoledne prohlídka
přístavního městečka Paola. Individuální volno.
návrat do hotelu, večeře.
3. den: Po snídani, návštěva města Pizzo, které
se nachází na příkré skalnaté plošině nad zálivem
Golfo di Sant´eufemia. Prohlídka města a následující odjezd do Tropey. toto městečko s pestrou minulostí okouzlí rovněž milovníky
památek. Obdiv si zaslouží středověké kostely,
majestátní vily i měšťanské domy. Individuální
volno nebo fakultativně za příplatek: „Prohlídka
města tropea“. návrat do hotelu, večeře.
4. den: Odjezd časně ráno do přístavu a cesta
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trajektem na Sicílii. Prvně je prohlídka města
Taormína, jejíž uličky, malebná zákoutí a schována náměstí vás jistě nadchnout. návštěva Řeckého Amﬁteátru s výhledem na etnu! Volno
a dále přejezd do Katánie, které leží v těsné
blízkosti sopky etny. Sopka poznamenala dějiny
města i jeho vzhled, historické centrum Katánie
je postavené z tmavého lávového kamene. Ubytování v hotelu, večeře.
5. den: návštěva města Syrakusy, prohlídka
historického centra, na náměstí Piazza del Duomo se nachází barokní katedrála a radnice.
Z Řecké divadlo, které je vytesané do skály, máte
nádherný výhled na pobřeží a na moře. Odpoledne odjezd do Nota. Barokní město noto působí až pohádkově. nejvýraznější stavbou města
je katedrála dokončená kolem roku 1770. návrat
do hotelu, večeře.
6. den: Individuální volno nebo fakultativně za
příplatek: „Plavba po liparských Ostrovech“ –
800 112 112

Ostrov Vulcano s pouhými 400 obyvateli je téměř
nedotčený civilizací. Jako všechny Liparské ostrovy, je i tento vulkanického původu. najdete
tu exotickou přírodu, vyhlášené bahenní sirné
jezírko s léčivými účinky, polovyhaslý, 391 m vysoký dýmající kráter a mnoho jiných fumarol,
tajemné útvary v „Údolí příšer“ atd. Individuální
volno. Odjezd zpět na Sicílii. Večeře v hotelu.
7. den: Ranní odjezd trajektem zpět na do Kalábrie. Prohlídka města Reggio Calabria. Prohlídka
historického centra, návštěva národního Muzea,
Aragonského Hradu. Hlavní promenádu města
tvoří ulice Corso Garibaldi. ta je známá díky nepřebernému množství obchůdků, restaurací.
Další zastávkou je malebná, rybářská vesnička
Scilla. Její dominantou je mohutná skála uprostřed, na jejímž vrcholku se tyčí starověký hrad
Ruﬀo (Castello Ruﬀo). Ubytování v hotelu, večeře.
7. den: Individuální volno, transfer na letiště.
Odlet do Prahy.

ITáLIe

| nA šPIČCe BOty ItálIe – KAláBRIe A SICílIe | 7 Dní

Tropea

ITÁLIE
Capri
Dino
Paola
Tropeo

Pizzo

Liparské Scilla
ostrovy
SICÍLIE

noto

Termíny
11.6. – 18.6. 2020
25.6. – 2.7. 2020
3.9. – 10.9. 2020
17.9. – 24.9. 2020

Taormina

od

Calabria

Taormina
Katania
Syrakusy
Noto

15 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech ***
• stravování dle programu zájezdu, 7x snídaně, 6x večeře
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce
• turistickou daň 1–3 eura/os./den

Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci,
pobytová taxa – 160 euro

Taormina

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• prohlídka měasta tropea – 35 euro
• plavba na liparské Ostrovy – 75 euro
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob. Změna programu, či případná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/SuF2yCy.html

www.cedok.cz
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ITáLIe

| ItálIe nA PODPAtKU | 8 Dní

gargano

matera

Matera | Alberobello | lecce | Otranto | Bari | Gargano | neapol | Pompeje

PROGRAM ZÁ JEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do lamezia terme, transfer
do hotelu. Ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Po snídani odjezd do města Matera.
toto jedinečné místo připomíná labyrint z kamenných domů, příkrých schodišť a úzkých uliček. Městská část Sassi di Matera je plná jeskyní.
Své domy si tu místní obyvatelé tesali přímo do
skály z vápencového tufu, zdvihající se nad přirozeným kaňonem řeky Graviny. Dále navštívíte
jedinečné místo Alberobello. Město je známo
především díky své unikátní architektuře – zdejší
domky jsou postavené v tzv. stylu trulli. Ubytování a večeře v hotelu.
3. den: Ranní odjezd do Lecce. lecce je barokní
metropole a perla jižní Itálie. Uvidíte tu barokní
paláce, kostely i římský amﬁteátr. Prohlídka města a návštěva Baziliky Santa Croce. Další zastávkou je Otranto, město na poloostrově Salento.
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V katedrále z roku 1088 se nachází největší podlahová mozaika v celé Itálii. Vstoupit se dá do
podzemní mramorové krypty nebo do kostnice.
Ubytování a večeře v hotelu.
4. den: Prohlídka hlavního města Apulie – Bari.
Prohlídka historického centra a návštěva baziliky
Svatého Mikuláše, jež je patronem města. V kryptě baziliky jsou umístěny ostatky svatého Mikuláše a je vyhledávaným místem poutníků. San
Giovanni Rotondo je umístěné na poloostrově
Gargano. Ubytování a večeře v hotelu.
5. den: Individuální volno nebo fakultativně za
přípatek plavba lodí podél pobřeží Gargana.
Během plavby můžete obdivovat krásné pobřeží,
skalnaté útvary, krasové jeskyně a malebné
pláže. návštěva živého letoviska Gargána, Vieste.
Budete tu mít čas se projít historickým centrem
s malými bílými domečky vystavěnými na skále.
návrat do hotelu, večeře.
800 112 112

6. den: Odjezd do Neapole, jež je hlavním městem kraje Kampánie, která leží přímo na svahu
činné sopky Vesuv. Prohlídka Hradu Sv. eliáše.
lanovkou vyjedete na vyhlídku, odkud máte
nádherný výhled nejen na město, ale i na celý
neapolský záliv. Prohlídka starého města. návrat
do hotelu a večeře.
7. den: Po snídani návštěva Pompejí. Město
bylo zasypáno při výbuchu Vesuvu roku 79 a zůstalo tak zakonzervováno do dnešních dnů. Při
procházce města vás překvapí domy vyzdobené
freskami a nádhernými podlahovými mozaikami,
chrámy, divadla, lázně, ale také taverny, pekárny
či veřejné záchodky. Odjezd do Kalábrie. Ubytování a večeře.
8. den: Individuální volno, transfer na letiště.
Odlet do Prahy.

ITáLIe

| ItálIe nA PODPAtKU | 8 Dní

Pompeje

Vieste
San Giovanni
Rotondo

Gargano
Bari Alberobello

Neapol
Pompeje
ITÁLIE Matera

Lecce

Bari

neapol

Otranto

Termíny
4.6. – 11. 6. 2020
18.6. – 25. 6. 2020
10.9. – 17. 9. 2020
24.9. – 1.10. 2020

od

15 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• stravování dle programu zájezdu
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci,
pobytová taxa – 150 euro

alberobello – foto Trulli

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• plavba na Gargano – 30 euro
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob. Změna programu, či případná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/SuF2PuL.html

www.cedok.cz
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ITáLIe

| SARDInIe AUtOKAReM S HVĚZDICOVÝMI VÝlety | 7 Dní

Ostrovy Maddalena a Carrera
Porto Cervo
Sassari

Olbia

Alghera
Bosa
SARDINIE

Oristano
Barumini

Cagliari

Olbie | Bosa | Alghera | Sassari | ostrovy Maddalena a Caprera | Porto Cervo
Oristano | Barumini | Su nuraxi | Cagliari

Trasa: MORAVA*, Brno, Jihlava (dálnice), Praha,
Plzeň
* moraVa – zdarma jízdenKa Čd
do/z PraHy, VíCe InFormaCí na STr. 357.

Program zá jezdu:
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách 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 ostrova 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 počátku 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 osmibokou
zvonicí…, volno, odjezd do Sassari – hlavního
města stejnojmenné provincie a druhého největšího města ostrova s hustě zastavěnou čtvrtí
s mnoha kostely kolem Dómu z 11. století, impozantní radnice, Fonte Rosello – ohromná pozdně
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renesanční kašna…, prohlídka města, volno, návrat
do hotelu, večeře.
4. den: Po snídaní odjezd do severozápadní
části ostrova – Costa Smeralda – Smaragdové
pobřeží – nejkrásnější část ostrova s desítkami
ostrůvků s nádhernými plážemi a zátokami, výlet
lodí po okolních ostrovech maddalena a Caprera..., návrat do přístavu, odjezd do městečka
Porto Cervo – hlavního střediska Smaragdového
pobřeží, fascinujícího letoviska s luxusními restauracemi, 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 nejvýznamnější prehistorické sídlo Su nuraxi sestávající
z nuragů – masivních věžovitých staveb ostrovní
kultury z doby bronzové a železné, Cagliari –
návštěva správního střediska Sardinie s řadou
historických památek – amﬁteátr z dob římských,
královská zbrojnice…, prohlídka města, volno,
návrat na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani odjezd k trajektu.
7. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.
800 112 112

Termíny
8. 9. – 14. 9. 2019
7. 6. – 13. 6. 2020
6. 9. – 12. 9. 2020

od

12 210 Kč

*

* více na str. 357

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
• příplatek za přední místa v autokaru (řady
2–4) 250 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT1980.html

ITáLIe

| SARDInIe – OKRUH SMARAGDOVÝM OStROVeM | 7 Dní

Ostrovy Maddalena a Carrera
Porto Cervo
Sassari

Olbia

Alghera
Bosa
SARDINIE

Oristano
Area archeologica
di Tharros
Barumini

Cagliari | Su nuraxi | Barumini | Oristano | Sinis | tharros | San Salvatore
Bosa | Alghero | Sassari | Olbia | Maddalena a Caprera | Porto Cervo

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy na Sardinii, odjezd na ubytování, večeře.
2. den: Po snídani prohlídka Cagliari - návštěva
správního střediska Sardinie s řadou historickým
památek – amﬁteátr z dob římských, královská
zbrojnice…, Přejezd do vesnice Barumini, v jejíž
blízkosti se nachází nejvýznamnější prehistorické
sídlo Su Nuraxi sestávající z nuragů – masivních
věžovitých staveb ostrovní kultury z doby bronzové a železné, odtud odjezd do Oristana, zastávka vměstečku proslulého tradiční hrnčířskou
výrobou a zachovaným středověkým opevněním
s několika věžemi, odjezd na ubytování, večeře.
3. 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.
Volný čas ke koupání a odpočinku. Odjezd na
ubytování s krátkou zastávkou v poutní vesnici
San Salvatore, která sloužila jako kulisy pro
italské spaghetti westerny. Ubytování, večeře.
4. den: Po snídani odjezd 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 ..., dále Sassari –

hlavního města stejnojmenné provincie a druhého největšího města ostrova s hustě zastavěnou čtvrtí s mnoha kostely kolem Dómu
z 11. století, impozantní radnice, Fonte Rosello
– ohromná pozdně renesační kašna…,odtud
na západní pobřeží do Alghera – města z počátku 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 osmibokou zvonicí, odjezd na ubytování, večeře.
5. den: Snídaně, volný čas k odpočinku na pláži.
Odjezd na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani odjezd na pobřeží Costa Smeralda – Smaragdové pobřeží – nejkrásnější část
ostrova s desítkami ostrůvků s nádhernými plážemi a zátokami, výlet lodí po okolních ostrovech
Maddalena a Caprera..., návrat do přístavu,
odjezd do městečka Porto Cervo – hlavního
střediska Smaragdového pobřeží, fascinujícího
letoviska s luxusními restauracemi, hotely a nočními kluby, přístavem, s nádhernými plážemi
v okolí …volno, odjezd na ubytování, večeře.
7. den: Snídaně, návštěva Olbie s krátkou prohlídkou města a přístavu dle letového řádu volno.
Odjezd na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Su Nuraxi
Cagliari

Termíny
7.6. – 13.6. 2020
13.9. – 19.9. 2020

od

25 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• letenku Praha-Sardinie-Praha včetně tax
a příplatků
• dopravu autokarem
• 6 noclehů s polopenzí v hotelech 3*
• služby průvodce
• výlet lodí na ostrovy Maddalena
a Caprera
• pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• nápoje k večeřím

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/Cag1981.html
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ITáLIe| FranCIe
|

|

| OStROVy StŘeDOZeMníHO MOŘe | 10 Dní

– Kalábrií, odpolední prohlídka řeckých chrámů
v Paestu, města starobylých archeologických
vykopávek, 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.

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
Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Itálie, dle letového řádu
a časových možností odjezd do Pisy k prohlídce
– šikmá věž, dóm a babtisterium na Campo dei
Miracoli, transfer 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
náměstí, kostel St-Jean-Baptiste vévodící starému
přístavu, citadela ze 16. století…, průjezd přes vnitrozemí, Corte – prohlídka srdce Korsiky, jediné
větší vnitrozemské město s hradem stojícím na
vysoké skále, odjezd na ubytování na západním
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
seznamu 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
ubytování, večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Bonifacia – ranní
prohlídka korsického Gibraltaru, tyčícího se na
vápencových 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 úkazem žulových skal s nejznámější
„medvědí skálou“, odkud je nádherný výhled na
přilehlé ostrovy maddalena a Caprera. Přejezd
zajímavým vnitrozemím 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 renesanční kašna… Odjezd
na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani odjezd do oristana, zastávka
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v městečku známém tradiční hrnčířskou výrobnou a zachovaných středověkým opevněním
s několika věžemi, přejezd do vesničky
Barumini, v jejíž blízkosti se nachází nejvýznamnější prehistorické sídlo Su nuraxi sestávající
z nuragů – masivních věžovitých staveb ostrovní
kultury z doby bronzové a železné, odjezd do
Cagliari – návštěva správního střediska Sardinie
s řadou historických památek – amﬁteátr z dob
římských, královská zbrojnice…, prohlídka
města, v podvečerních hodinách nalodění na
trajekt na Sicílii, nocleh na lodi ve čtyřlůžkových
kabinách (2-lůžkové kabinky na vyžádání za příplatek).
6. den: Bez snídaně, vylodění v Palermu – prohlídka přístavního města se směsicí orientálních
a evropských vlivů, naprosto ojedinělou koncentrací architektury od islámské po secesní, řada přepychových 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 ostrova
do oblasti agrigenta – prohlídka unikátního Údolí
chrámů patřící k nejpůsobivějším komplexům 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 –
původně Athénin chrám a jeho přilehlé náměstí,
řecký a římský amﬁteátr, řada paláců a středověkých 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
památek jsou trvalými magnety pro návštěvu
tohoto města, odjezd na ubytování, večeře.
8. den: Po snídani přejezd Messinské úžiny na
pevninu, průjezd úchvatnou krajinou jižní Itálie
800 112 112

Pisa
Bastie
ITÁLIE
Corte
Řím
Porto
KORSIKA
Ajaccio
Bonifacio
Sorento
Capo d’Orso
Paestum
Sassari
SARDINIE
Capri
Oristano
Barumini
Cagliari
Středozemní moře

Termín
5.10. – 14.10. 2020

od

Palermo

Calab
SICÍLIE Taormina
Syrakusy
Agrigento

37 590 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha–Itálie–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 jednolůžkový pokoj 5 490 Kč
• 2lůžková kabinka Sardinie – Sicílie (na vyžádání)
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BLQ1998.html

maLTa

| neJHeZČí MíStA MAlty AneB tO neJlePší Z OStROVA
MAltéZSKÝCH RytíŘŮ | 8 Dní

2019

mosta

Marsaxlokk | Cospicua | Senglea | Vittoriosa | la Valletta | ostrov Comino
ostrov Gozo | Mosta | Hagar Qim | Blue Grotto | Mdina

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy na Maltu. Přílet na maltu,
transfer do hotelů, nocleh, večeře.
2. den: Snídaně, individuální volno, večeře a nocleh 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
návštěva „Trojměstí“ v oblasti Grand Harbour
tvořeného opevněnými městy Cospicua – zastávka na vyhlídce, Senglea a Vittoriosa, kde
na troskách 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 panorama Velkého přístavu, navštívíte
proslulou katedrálu svatého Jana – klášterní
kostel Řádu Maltézských rytířů se známými
gobelíny a proslulými 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 ostrova Malta se zastávkou na ostrůvku Comino.
Jedinou historickou památkou je strážní věž, kterou zde nechal postavit Řád Maltézských rytířů.
Z pláže tohoto 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
ostrov gozo, během kterého navštívíte hlavní
město ostrova Victoria s citadelou, které dominuje mohutná 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 kostela Sv. Jiří. následuje prohlídka
slavného poutního chrámu Ta-Piu, místa zjevení
P. Marie. 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
chrámové komplexy Hagar Qim a mnajdra, kde
se seznámíte s chrámy, staršími než jsou pyramidy. následuje návštěva modré jeskyně s působivými 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, transfer na
letiště, odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Termíny
8. 4. – 15. 4. 2020
25. 4. – 2. 5. 2020
2. 5. – 9. 5. 2020
30. 5. – 6. 6. 2020
13. 6. – 20. 6. 2020
5. 9. – 12. 9. 2020
21. 9. – 28. 9. 2020
24.10. – 31.10. 2020

od

22 560 Kč

*

* více na str. 357

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, červen)
4 390 Kč (září)
hotel ****
2 690 Kč (květen, červen)
3 390 Kč (září)
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 10 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. Pořadí jednotlivých
dní může být změněno.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/mLa2701.html
www.cedok.cz/dovolena/mLa2702.html
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Řecko

| Athény – pRodloužený víkend | 4 dny

Athény – Akropole

2019
Nafplio

ostrov Hydra

Termíny
10. 4. – 13. 4. 2020
30. 4. – 3. 5. 2020
7. 5. – 10. 5. 2020
25. 9. – 28. 9. 2020

Mykény

od

14 860 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu praha-Athény-praha
včetně tax a příplatků
• 3 noclehy se snídaní v hotelu *** v pokojích s příslušenstvím v centru města
• transfery z/ na letiště
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

ProgrAM zá jezdu:
1. den: odlet z prahy do Athén, po příletu transfer z letiště do metropole a dle časových možností okružní jízda autokarem pro základní
seznámení se s městem, ubytování v hotelu
v centru Athén.
2. den: po snídani pěší prohlídka centra města
s průvodcem (s využitím Mhd), nejstarší čtvrť
města Plaka s řeckou a římskou agorou, Héfaistovým chrámem a známou Věží větrů, prohlídka slavné dominanty města Akropole –
dionýsovo divadlo z 5. stol. př. n. l., parthenon,
chrám erechtheion zdobený šesti karyatidami,
možnost návštěvy úchvatného moderního Muzea Akropole… návrat na hotel.
3. den: po snídani volno k individuálnímu programu ve městě, nákupům, návštěvám muzeí
apod. nebo možnost fakultativních výletů. Mykény – centrum mykénské civilizace, prohlídka
známé lví brány, kruhových hrobů klytaimnéstry
a Agamemnona, Átreovy pokladnice a muzea…
Nafplio – první hlavní město svobodného Řecka
střežené pevnostmi Akronafplia a palamidi z jižní
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strany a Bourtzi na malém ostrůvku při pobřeží je
zvané nejelegantnějším městem pevninského
Řecka s typickými úzkými uličkami s obchody,
mramorem dlážděnými náměstími, malebnou
nábřežní promenádou… epidauros – jedno z proslulých míst starověkého Řecka s nejzachovalejším
starořeckým divadlem na světě s výbornou akustikou a posvátným okrskem boha lékařství Asklepia. večer návrat na hotel. nebo fakultativně
lodní výlet na Sarónské ostrovy (Hydra, Poros,
Aegina) s občerstvením během plavby. ostrovy
s malebnými historickými městečky s křivolakými
uličkami, malebnými přístavy a průzračným mořem jsou oblíbeným výletním cílem Atéňanů.
Chrám bohyně Afaie z konce 6. stol. př. n. l. na
ostrově Aegina je označován za jedno z nejromantičtěji položených řeckých kultovních míst
a patří k nejzachovalejším dórským svatyním.
návrat lodí zpět do přístavu pireus a odjezd na
hotel.
4. den: po snídani volno k individuálnímu programu, v dopoledních hodinách transfer na letiště a odlet do prahy.
800 112 112

cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu Mhd
• pobytovou taxu

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 190 kč
• výlet Mykény, nafplio, epidauros (minimální počet účastníků k realizaci výletu je
15 osob) 2 490 kč
• výlet lodí na Sarónské ostrovy hydra, poros, Aegina s občerstvením během plavby
(bez průvodce) 2 690 kč
cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/ATH2001.html

| velký okRuh ŘeCkeM | 7 dní

Athény

Řecko
2019
Nafpaktos

MAKEDONIE

ALBÁNIE
Kalambaka
Egejské
moře
Thermopyly

Athény | korintský průplav | epidauros | nafplio | tripoli | Megalopolis
olympie | Rio- Antirio | nafpaktos | Itea | delfy | kalambaka
kláštery Meteora | thermopyly

ProgrAM zá jezdu:
1. den: odlet z prahy do Athén, po příletu transfer z letiště do metropole a dle časových možností okružní jízda autokarem pro základní
seznámení se s městem, ubytování, večeře.
2. den: po snídani pěší prohlídka centra města
s průvodcem (s využitím Mhd), nejstarší čtvrť
města Plaka s řeckou a římskou agorou, Héfaistovým chrámem a známou Věží větrů, prohlídka slavné dominanty města Akropole –
dionýsovo divadlo z 5. stol. př. n. l., parthenon,
chrám erechtheion zdobený šesti karyatidami,
možnost návštěvy úchvatného moderního Muzea Akropole… návrat na hotel, večeře.
3. den: po snídani odjezd na peloponéský
poloostrov kolem 6 km dlouhého korintského
průplavu, který obklopují až 90 m vysoké stěny
a spojuje korintský záliv v Jónském moři se Saronským zálivem v egejském moři a odděluje
tak poloostrov peloponés od řecké pevniny. epidauros – jedno z proslulých míst starověkého
Řecka s nejzachovalejším starořeckým divadlem
na světě s výbornou akustikou a posvátným okrskem boha lékařství Asklepia. Nafplio – první
hlavní město svobodného Řecka střežené pevnostmi Akronafplia a palamidi z jižní strany
a Bourtzi na malém ostrůvku při pobřeží je zvané
nejelegantnějším městem pevninského Řecka
s typickými úzkými uličkami s obchody, mramorem dlážděnými náměstími, malebnou nábřežní
promenádou… průjezd centrálním peloponésem
s nádhernou, i když místy drsnou přírodou s vysokým zalesněným pohořím a úrodnými nížinami
lemovanými cypřiši. průjezd antickými městečky
Tripoli a Megalopolis k ubytování v oblasti
olympie, nocleh v hotelu, večeře.
4. den: po snídani v hotelu prohlídka kolébky
olympijských her – antické olympie, starobylý
olympijský stadion pro 30 tisíc diváků, diův chrám,
ve kterém kdysi stávala mohutná slonovinová

socha nejvyššího boha v nadživotní velikosti považovaná za jeden z divů světa, Archeologické
muzeum s řadou vzácných pokladů, héřin chrám
a řada soch a pozůstatků antických budov a staveb… odpoledne odjezd z peloponéského poloostrova na pevninu po moderním téměř 3 km
dlouhém mostě spojujícím města rio a Antirio
dokončený v roce 2004 jako nejdelší zavěšený
most na světě. přejezd podél pobřeží do městečka
Nafpaktos s opevněným přístavem a promenádou s kavárnami, bary a obchůdky, benátskou
pevností nad přístavem, sochou Miguela de Cervanta, který se zde účastnil bitvy u lepanta až
do letoviska Itea pod parnaskými horami omývané průzračně čistým mořem, ubytování v oblasti, večeře.
5. den: po snídani návštěva věhlasné věštírny
v delfách, prohlídka posvátného okrsku, známé
cesty pokladnic, Apollónův chrám, divadlo, stadion i místo, kde věštily slavné pýthie, posvátný
„pupek" – ve starověku považovaný za střed světa… odjezd do klidného horského městečka kalambaka se strhujícím výhledem na slavné
kláštery Meteora, návštěva tradiční manufaktury
na výrobu byzantských ikon ukazující různé techniky výroby tradičních svatých obrázků s možností nákupů, odjezd na ubytování, večeře.
6. den: po snídani návštěva světoznámých ortodoxních klášterů Meteora (uneSCo), které jsou
jedním z největších a nejvýznamnějších komplexů
pravoslavných klášterů v celé zemi. Jedná se celkem o šest klášterů (největší trojice, svatého Štěpána, svatého Mikuláše, svaté Roussanou, všech
svatých varlaam a velká Meteora) postavené na
přírodní pískovcové skalní stěně na severozápadní
okraji thessaly ve středním Řecku. odpoledne
odjezd směrem do Athén, zastávka u Thermopyl
– památník bitvy se sochou spartského krále léonidase. dojezd na ubytování, večeře.
7. den: po snídani volno, v dopoledních hodinách
www.cedok.cz

Delfy
Rion-Antirion
Bridge
Olympie

Nafplio

Athény

Megalopolis

Epidaurus
Středozemní moře

Termíny
5. 4. – 11. 4. 2020
8. 4. – 14. 4. 2020
18. 5. – 24. 5. 2020
7. 9. – 13. 9. 2020
5.10. – 11.10. 2020

od

26 950 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu praha-Athény-praha včetně tax a příplatků
• 6 noclehů s polopenzí v hotelech ****
v pokojích s příslušenstvím
• doprava autokarem dle trasy zájezdu
• služby průvodce a místních průvodců
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů (cca 90 €)
• místní pobytové taxy
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 kč
cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků k realizaci zájezdu
je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/ATH2003.html
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TurECko

| Istanbul – pRodloužený víkend | 4 dny

výlet lodí
V CENĚ

Termíny
10. 4. – 13. 4. 2020
7. 5. – 10. 5. 2020
28. 5. – 31. 5. 2020
9. 7. – 12. 7. 2020
3. 9. – 6. 9. 2020
25. 9. – 28. 9. 2020
28.10. – 31.10. 2020

od

Program zá jEzdu:
1. den: odlet z prahy do Istanbulu, města na
dvou kontinentech, u dvou moří, odvěké křižovatce obchodních cest mez evropou a asií, po
příletu transfer z letiště do metropole a okružní
jízda autokarem pro základní seznámení se s městem, výlet lodí po Bosporu s krásnými výhledy
na evropskou i asijskou část města lemované
mešitami a paláci osmanských sultánů. odjezd
na hotel, ubytování, fakultativně večeře.
2. den: po snídani pěší prohlídka centra města
s průvodcem, historická čtvrť města sultanahmet,
prohlídka úchvatného byzantského kostela Hagia
Sophia – „Chrám boží moudrosti“ s nádhernými
byzantskými mozaikami, postavená byzantským
císařem Justiniánem kolem roku 532 jako největší
a nejmonumentálnější stavba tehdejšího světa,
později přestavěna na mešitu a dnes sloužící
jako muzeum. poté návštěva jedné z hlavních
ozdob města, dechberoucí mešity sultána ahmeda přezdívané kvůli barvě obložení modrozelenými dlaždicemi jejího interiéru jako modrá
mešita. poté cesta na náměstí Hipodrome –
bývalé centrum správní a politické činnosti konstantinopole s obeliskem z egypta, Hadím slou-
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pem z delf a fontánou Willhelma II., poté individuální volno nebo pěší prohlídka města s průvodcem, palác dolmabahce – sídlo tureckých
sultánů. Jedná se o velký komplex paláců, pavilonů, mešit, fontán a nádvoří. poté Galatská věž
nebo též kristova věž postavena v roce 1348, je
vysoká bezmála 70 m a nabízí krásný výhled na
celý Istanbul a na bospor. odjezd na hotel, ubytování, fakultativně večeře.
3. den: po snídani pěší prohlídka města s průvodcem, monumentální palác Topkapi – rezidence
osmanských sultánů, centrum vlády osmanské
říše a dnes rozsáhlé muzeum s mnoha sbírkami.
dále návštěva vyhlášeného Egyptského bazaru
zvaného též bazar koření s pravou orientální atmosférou, kde se střídají stánky s kořením a tureckými
cukrovinkami. poté návštěva Velkého bazaru,
jednoho z největších komplexů tržnic na světě.
Individuální volno nebo pěší prohlídka města s průvodcem – besiktas market – skvělý trh s místními
potravinami. poté mešita sultána suleymana –
původně nejdůležitější a hlavní mešita Istanbulu.
odjezd na hotel, ubytování a fakultativně večeře.
4. den: po snídani volno k individuálnímu programu, transfer na letiště a odlet do prahy.
800 112 112

13 810 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu praha-Istanbul-praha
včetně tax a příplatků
• 3 noclehy se snídaní v hotelu ***
v pokojích s příslušenstvím
• transfery z/ na letiště
• služby průvodce
• lodní výlet po Bosporu
• místní taxy
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHd

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 kč
• 3 večeře v restauraci (bez nápojů) 2 190 kč
• 2 obědy v průběhu programu (2. a 3. den)
990 kč
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků k realizaci
zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/IST2075.html

TurECko

| tuReCkeM od seveRu k JIHu | 8 dní

Istanbul

Istanbul | Canakkale | trója | pergamon | efez | pamukkale | Hierapolis
perge | aspendos | vodopád Manavgat

Program zá jEzdu:
1. den: odlet z prahy do Istanbulu, města na
dvou kontinentech, u dvou moří, odvěké křižovatce obchodních cest mez evropou a asií, po
příletu transfer z letiště do metropole k prohlídce nejznámějších památek – úchvatného
byzantského kostela Hagia Sophia – „Chrám
boží moudrosti“ s nádhernými byzantskými
mozaikami, postavená byzantským císařem
Justiniánem kolem roku 532 jako největší a nejmonumentálnější stavba tehdejšího světa, později přestavěna na mešitu a dnes muzeum.
návštěva další z hlavních ozdob města, dechberoucí mešity sultána ahmeda přezdívané
kvůli barvě obložení modrozelenými dlaždicemi interiéru jako modrá mešita. náměstí Hipodrome – bývalé centrum správní a politické
činnosti konstantinopole s obeliskem z egypta,
Hadím sloupem z delf a fontánou Willhelma II.,
v průběhu dne oběd, transfer na hotel, večeře,
nocleh.
2. den: po snídani výlet lodí po Bosporu
s krásnými výhledy na evropskou i asijskou část
města lemované mešitami a paláci osmanských
sultánů. odpoledne monumentální palác Topkapi – rezidence osmanských sultánů, centrum
vlády osmanské říše a dnes rozsáhlé muzeum
s mnoha sbírkami. návštěva vyhlášeného Velkého bazaru, jednoho z největších komplexů
tržnic na světě, individuální volno, návrat na
hotel, večeře.
3. den: po snídani odjezd k nejužšímu úseku
průlivu dardanely s přístavním městem Canakkale nazývaným „hrnčířský hrad“ pro své světoznámé výrobky z keramického smaltu –
prohlídka města a přístavu s námořním muzeem. odpoledne odjezd do bájné starověké
Tróji zmiňované již v Homérově Iliadě – prohlídka legendárního archeologického naleziště
se známou dřevěnou rekonstrukcí trojského
koně, ohromujícími kamennými stavbami
a hradbami, dvěma svatyněmi, domy z různých
období i římským divadlem. v průběhu dne
oběd. odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
4. den: po snídani odjezd k návštěvě velkolepé
akropole Pergamon shlížející z návrší na novo-

dobou bergamu – prohlídka jedné z nejpůsobivějších památek v turecku – athénin chrám,
diův oltář patřící k největším chrámům akropole, dionýsův chrám, traianův chrám z bílého
mramoru, knihovna, tržiště, divadlo z 3. stol.
př. kr. a římské lázně, Rudá bazilika… v průběhu dne oběd. odjezd na ubytování, večeře.
5. den: po snídani odjezd do Efezu. prohlídka
pozůstatků jednoho z největších a nejdůležitějších měst své doby – Chrám bohyně artemis
(jeden ze sedmi divů světa), Celsova knihovna,
Hadriánův chrám, amﬁteátr vytesaný do úbočí
hory pion, Herkulova brána, Mramorová ulice
dlážděná mramorovými deskami, kolonádová
ulice lemovaná jónskými a korintskými sloupy,
lázně… odjezd k nedalekému domu blahoslavené panny Marie, kde až do své smrti pobývala
Ježíšova matka a jíž uctívají křesťané i muslimové a každoročně ho poutníci obou vyznání
navštěvují. v průběhu dne oběd. dojezd na ubytování, večeře.
6. den: po snídani odjezd do Pamukkale. Cestou návštěva pozůstatků nedalekého lázeňského města Hierapolis – apollónův chrám,
velkolepá nekropole, amﬁteátry, chrámy, zachovalé dlážděné cesty… poté již návštěva jedné
z nejúchvatnějších přírodních památek turecka
– Pamukkale – unikátní místo plné sněhobílých
jezírek, jež po tisíciletí vznikala vyvěráním termální vody. Celým areálem je možné procházet
po chodnících a lávkách nebo se vykoupat v bazénu s termální vodou. v průběhu dne oběd.
odjezd horskou krajinou s jezery až na pobřeží
turecké riviéry, ubytování v antalyi, večeře.
7. den: po snídani odjezd k návštěvě starověkého města Perge s rozlehlým archeologickým
nalezištěm – divadlo, Helénistická brána, dvoje
lázně s vodovodním systémem, zbytky hradeb,
kolonáda, bazilika… přejezd do nedalekého
města aspendos s dochovaným římským amﬁteátrem a akvaduktem. odjezd k působivému
vodopádu na řece manavgat s úchvatně tyrkysovou barvou, volno. v průběhu dne oběd. návrat do hotelu, večeře.
8. den: po snídani volno, transfer na letiště
v antalyi a odlet do prahy.
www.cedok.cz

Ankara

Canakkale Merkez
Trojan Ruins
Pergamon
Izmir
Efez

Antalya Aspendos

StředozemnÕ moře

Termíny
26. 4. – 3. 5. 2020
21. 9. – 28. 9. 2020
23.10. – 30.10. 2020

od

30 550 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu praha-Istanbul/
antalya-praha včetně tax a příplatků
• 7 noclehů v hotelech **** v pokojích
s příslušenstvím
• 7 snídaní, 7 obědů, 7 večeří
• doprava autokarem dle trasy zájezdu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytové taxy

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 kč
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků k realizaci
zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/IST2076.html
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TurECko

| MaGICký svĚt oRIentu | 12 dní

Pamukkale

Istanbul

Efes

Istanbul | troja | pamukkale | Hierapolis | efes | selcuk | pergamon | trója | ankara | kapadokkie | konya

Program zá jEzdu:
1. den: odlet z prahy do antalye, transfer do
hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: po snídani odjezd do Pamukkale, unikátní seskupení travertinových teras tvořících
kamenné kaskády a jezírka s minerální vodou.
dále prohlídka bývalého antického města Hierapolis, městě založeném ve 2. st. př. n. l. eumenem II. večeře v hotelu.
3. den: Ranní odjezd a prohlídka Efezu, který
je spolu s italskými pompejemi považován za
nejzachovalejší antické město na světě. podél
necelý kilometr dlouhé Mramorové cesty, hlavní
třídy antického města, jsou umístěné nejvýznamnější památky – Celsiova knihovna, Herkulova brána, amﬁteátr atd. v době, kdy byl efez
velkoměstem, Řím ještě ani nebyl založen. odjezd
do Selcuku a návštěva domu panny Marie, kde
údajně strávila poslední roky svého života. přejezd do Pergamonu, jednoho z nejslavnějších
měst z dob starověku. prohlídka impozantních
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ruin starověkého města: akropole a asklepionu.
ubytování a večeře v hotelu.
4. den: odjezd do Tróji, místa které proslavil
Homér svoji Iliadou. příběh desetileté války
a pádu tróje kvůli únosu krásné Heleny přetrval
staletí díky jednomu z nejslavnějších eposů, jaký
byl kdy napsán. trajekt přes průliv dardanely.
průjezd thrákií, evropskou částí turecka do Istanbulu – jedné z nejzajímavějších metropolí na
světě, města na dvou kontinentech. ubytování
v hotelu, večeře.
5. den: prohlídka Istanbulu, první zastávka je
Chrám boží moudrosti Hagia Soﬁa. návštěva
Hippodromu, bývalého dostihového okruhu.
dále návštěva modré mešity – nejkrásnější istanbulská mešita s 6 minarety a stěnami pokrytými 20 tis. modrých kamenných dlaždiček. volný
čas ve Velkém bazaru, kde se nachází 4 000
obchůdků. během vyhlídkové plavby po Bosporu
můžete obdivovat památky a mosty, které spojují
evropskou část Istanbulu s tou asijskou. Fakul800 112 112

tativně za přípatek: „noční Istanbul“ procházka
noční metropolí.
6. den: Časná prohlídka paláce Topkapi – impozantního sultánského paláce a přes 380 let
starého administrativního centra. přejezd do
ankary, hlavního města turecka. Město je známé
svou dlouhou a barvitou historií, nachází se zde
mnoho míst, které stojí za to vidět. návštěva
ataturkova mauzolea – věnovaného zakladateli
současného tureckého státu. ubytování v hotelu,
večeře.
7. den: po snídaní, odjezd do kappadokie. turistickým centrem kappadokie je dvoutisícové
göreme, ležící ve středu erozí vymodelované
krajiny. prakticky celá vesnice je tvořena hotely,
restauracemi a obchůdky se suvenýry. dále výjezd na horu uchisar, odkud máte nejkrásnější
panoramatický výhled na celou kappadokii. přejezd a ubytování v hotelu, večeře a poté vás již
čeká „turecká noc“ – večer plný zábavy v jedné
z kappadockých jeskyní.

TurECko

| MaGICký svĚt oRIentu | 12 dní

Sirince

Istanbul

Ankara

Tr”ja
Pergamon

Kapacocja
Selcuk
Efez

Hierapolis

Termíny
13.6. – 24.6. 2020
27.6. – 8.7. 2020
11.7. – 22.7. 2020
25.7. – 5.8. 2020
8.8. – 19.8. 2020
22.8. – 2.9. 2020

Istanbul

od

Konya

Pamukkale
Antalya

19 970 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 11 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• stravování dle programu zájezdu
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné u průvodce na
místě: vstupy do památek, místní průvodci,
spropitné, plavba po bosporu, trajekt
205 euRo (dítě do 12 let má 50% slevu)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 490 kč
• noční Istanbul 25 euro
• let balonem nad kappadokií – 175 euro
• plavba po řece Manavgat – 35 euro
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

8. den: Fakultativně za přípatek: let balonem
nad kappadokií. prohlídka podzemního města
kaymakli, dosahujícího hloubky až 35 m, založeného kolem 4. st. př. n. l. skládá se ze sítě tunelů, ve kterých naleznete byty, kuchyně, spíže,
kostely a dokonce i stáje, vytesané do sopečných
hornin. Interiér překvapuje vynikající ventilací
i v nejnižších patrech. návrat do hotelu, večeře.
9. den: Časný odjezd do koNYI – město s nejdelší historií v celém turecku. okolí bylo osídleno
již 7 000 let před n. l. a byl zde založen řád tančících dervišů, jejichž charakteristikou je umění
meditace v pohybu. prohlídka muzea mevlany

– zakladatele řádu. přejezd do aNTaLYE. ubytování, večeře.
10.–12 den: Individuální volno nebo Fakultativně
za přípatek: „plavba lodí po řece Manavgat“ –
oddychová plavba po zelené řece s obědem.
součástí výletu je i návštěva nádherného Manavgatského vodopádu. návrat do hotelu, večeře.
12. den: transfer na letiště, odlet do prahy.
11. den: antalya. Individuální volno.
12. den: antalya. po snídani transfer na letiště,
odlet do prahy.
www.cedok.cz

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob. Změna programu, či případná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena. během festivalu
kurban bajram jsou některá muzejní zařízení a mešity návštěvníkům uzavřena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/AYT2XTR.html
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TurECko

| ZapoMenutÁ HoRa neMRut aneb Cesta
na výCHod tuReCka | 8 dní

Hora Nemrut

kapadokkie

antália | konya | kappadokie | Hora nemrut | urfa | Göbekli tepe | tars | anamur

Program zá jEzdu:
1. den: odlet z prahy do antalie, transfer do
hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: po snídani odjezd do konyi – město
s nejdelší historií v celém turecku. okolí bylo
osídleno již 7 000 let před n. l. a byl zde založen
řád tančících dervišů, jejichž charakteristikou je
umění meditace v pohybu. prohlídka muzea
Mevlany – zakladatele řádu. dále odjezd do
kappadokie, což v překladu z perštiny znamená
„země krásných koní“. výjezd na horu uchisar,
odkud máte nejkrásnější panoramatický výhled
na celou kappadoki a návštěva trvze. ubytování
v hotelu, večeře. Fakultativně za přípatek: Mystický tanec dervišů
3. den: Fakultativně za příplatek: vyhlídkový let
balonem nad kappadokií.
prohlídka podzemního města kaymakli, dosahujícího hloubky až 35 m, založeného kolem
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4. st. př. n. l. skládá se ze sítě tunelů, ve kterých
naleznete byty, kuchyně, spíže, kostely a dokonce
i stáje, vytesané do sopečných hornin. turistickým centrem kappadokie je dvoutisícové Göreme, ležící ve středu erozí vymodelované krajiny.
prohlídka muzea na seznamu unesCo. komplex
se skládá z asi 350 kostelů a kapliček. přechod
malebným údolím Pasabaglari, kde jsou skály
připomínající postavy mnichů. ve večerních hodinách „turecká noc“ – večer plný zábavy v jedné
z kapadockých jeskyní.
4. den: Ranní odjezd přes kahramanmaras do
města katha. oblast na úpatí hory nemrut obývají již po tisíciletí kurdové. katha je místem pro
výstup na horu nemrut. odtud se jezdí minibusy
na parkoviště pod vrcholem. poslední část cesty
vede pěšky, po dlážděné cestě. na memrut dorazíte ve večerních hodinách, kdy se otevírá nádherný výhled na okolní scenérii pohoří taurus
800 112 112

v záři zapadajícího slunce. ubytování v hotelu,
večeře.
5. den: přejezd kolem řeky eufrat na atatürkovu
přehradu – jednu z největších hydrotechnických
staveb na světě. dále návštěva archeologického
náleziště Gobekli tepe, kde byl objeven 12 000
let starý chrám, dnes již zapsaný na světovém
dědictví unesCo. další zastávkou je město proroků urfa, jehož historie sahá 3 500 let zpět.
nalézá se zde hrob abraháma, kam míří poutníci
z celého světa. ubytování v hotelu, večeře.
6. den: odjezd do města gaziantep, jednoho
z nejdéle obydlených míst na světě. prohlídka
muzea zeugma s impozantní sbírkou mozaiky.
přejezd do TarSu, města starého přes dva tisíce
let. Hlavní význam mělo během Římského impéria. Údajně je město místem prvního setkání
Marka antonia s kleopatrou a rodištěm apoštola
pavla.

| ZapoMenutÁ HoRa neMRut aneb Cesta
na výCHod tuReCka | 8 dní

anamur

TurECko

kapadokkie

Ïern… moře
Ankara

Kapadocja

Hora
Nemrut

Konya
Antalya
Anamur

Tars

Gaziantep

Urfa

StředozemnÕ moře

SΩRIE

Termíny
27.5. – 3.6. 2020
8.7. – 15.7. 2020
2.9. – 9.9. 2020

od

18 700 Kč

Eufrat
Gobekli
Tepe

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• stravování dle programu zájezdu
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné u průvodce na
místě: vstupy do památek, místní průvodci,
137 euro (50% sleva pro dítě do 12 let)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 490 kč
• mystický tanec dervišů 19 euro
• let balonem nad kappadokií – 175 euro
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

7. den: Ranní prohlídka dvou jeskyní v pohoří
Taurus, nazývajících se peklo a nebe. Jáma pekla
je 128 m hluboká a můžete si ji prohlédnout
z vyhlídkové terasy. do jeskyně nebe vede naopak 452 kamenných schodů. návštěva kapličky
sv. tekla. přejezd do anamur, položeného nad
středozemním mořem. prohlídka hradu mamure ze 13. st., majestátně se tyčící nad pobře-

žím, ve které bylo natočeno mnoho scén ze známých tureckých ﬁlmů. Hrad založili ve 13. století
arménští králové kilíkie. později jej využívali křižáci při svých výpravách do svaté země přejezd
do antalye, ubytování v hotelu, večeře.
8. den: snídaně a transfer na letiště. odlet do
prahy.
www.cedok.cz

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob. Změna programu, či případná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena. během festivalu
kurban bajram jsou některá muzejní zařízení
a mešity návštěvníkům uzavřena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/ AYT2EMR.html
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TurECko

| oRIent eXpRes | 8 dní

kappadokie

Pamukkale

Istanbul

Ankara

Bursa

Kapacocja
Hierapolis

Konya

Pamukkale

Hagia Sophia

Istanbul – modrá mešita

Termíny
13. 5. – 20.
10. 6. – 17.
24. 6. – 1.
22. 7. – 29.

od

Istanbul | kappadokie | pamukkale | ankara | Hierapolis | antalye | konya
Göreme | bursa

Program zá jEzdu:
1. den: odlet z prahy do antalye, transfer do
hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: po snídani odjezd do Pamukkale, unikátní
seskupení travertinových teras tvořících kamenné
kaskády a jezírka s minerální vodou. dále prohlídka bývalého antického města Hierapolis městě založeném ve 2. st. př. n. l. eumenem II. večeře
v hotelu. Fakultativně za přípatek: Mystický tanec
dervišů. nocleh a večeře v hotelu.
3. den: Ranní odjezd do Bursy, prvního hlavního
města osmanského impéria. Hlavními lákadly
města jsou lyžařská centra v nedalekých horách
a mauzoleum tureckých sultánů, muzeum města.
prohlídka zelené mešity, jejíž interiér je obložený
zelenými kamennými dlaždičkami a hrobky. volný čas. ubytování v hotelu a večeře.
4. den: snídaně a odjezd do Istanubulu. prohlídka nejznámější byzantské stavby ve městě,
Chrámu boží moudrosti Hagia Soﬁa. návštěva
Hippodromu, bývalého dostihového okruhu.
dále prohlídka modré mešity – nejkrásnější istanbulská mešita s 6 minarety a stěnami pokrytými 20 tis. modrých kamenných dlaždiček. volný
čas ve Velkém bazaru, kde se nachází 4 000
obchůdků. vyhlídková plavba po Bosporu. ubytování a večeře. Fakultativně za přípatek: „noční
Istanbul“ procházka noční metropolí.
5. den: po snídani prohlídka paláce Topkapi –
impozantního sultánského paláce a přejezd do
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ankary, hlavního města turecka. návštěva ataturkova mauzolea – národní svatyně zasvěcené
otci turků, zakladateli současného tureckého
státu. prohlídka města. přejezd do hotelu, ubytování. Fakultativně za přípatek: „Hammam“ –
návštěva tureckých lázní. ubytování v hotelu,
večeře.
6. den: odjezd do kappadokie, což v překladu
z perštiny znamená „země krásných koní“ kapdokkie právem patří k jednomu z nejkrásnějších
míst v celém turecku, jež stejnou měrou vytvořili
příroda i člověk. turistickým centrem kappadokie
je dvoutisícové göreme, ležící ve středu erozí
vymodelované krajiny. dále výjezd na horu uchisar, odkud máte nejkrásnější panoramatický výhled na celou kappadokii. přejezd a ubytování
v hotelu, večeře a poté vás již čeká „turecká
noc“ – večer plný zábavy v jedné z kappadockých
jeskyní.
7. den: Fakultativně za přípatek: let balonem
nad kappadokií. odjezd do konyi, jednoho z nejnáboženštějších a nejkonzervativnějších oblastí
v turecku. Zde byl založen řád tančících dervišů,
jejichž charakteristikou je umění meditace v pohybu. prohlídka muzea mevlany – zakladatele
řádu. v muzeu je možné shlédnout více než
30 tis. rukopisů, a také koberce pocházející
z 13.–18. st. ubytování v hotelu, večeře.
8. den: Individuální volno, transfer na letiště.
odlet do prahy.
800 112 112

Antalya

5. 2020
6. 2020
7. 2020
7. 2020

5. 8. – 12. 8. 2020
19. 8. – 26. 8. 2020
30. 9. – 7.10. 2020
7.10. – 14.10. 2020

15 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• stravování dle programu zájezdu
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• vstupy dle programu
• česky mluvící průvodce
Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci,
plavba po bosporu – 160 euro (sleva 50 %
pro dítě do 12 let)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 kč
• noční Istanbul 25 euro
• mystický tanec dervišů – 19 euro
• Hammam, turecké lázně – 30 euro
• let balonem nad kappadokií – 175 euro
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 20 osob. Změna programu, či případná
změna pořadí jednotlivých výletů dle aktuální
situace vyhrazena. během festivalu kurban
bajram jsou některá muzejní zařízení a mešity
návštěvníkům uzavřena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/AYT2ORE.html

| tuReCkÉ delIkatesy | 8 dní

TurECko
Istanbul

Trója

Istanbul

Bursa
Tr”ja
Pergamon

Bodrum

Sirince
Selcuk
Efez

Hierapolis
Pamukkale

Laodycea

Bodrum

Termíny
4.6. – 11.6. 2020
16.7. – 23.7. 2020
13.8. – 20.8. 2020

od
bodrum | efez | selcuk | sirince | pergamon | troja | Istanbul | bursa
pamukkale | Hierapolis | laodycei

Program zá jEzdu:
1. den: odlet z prahy do Bodrumu, transfer do
hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Ranní odjezd a prohlídka efezu, který je
spolu s italskými pompejemi považován za nejzachovalejší antické město na světě. podél necelý
kilometr dlouhé Mramorové cesty, hlavní třídy
antického města, jsou umístěné nejvýznamnější
památky – Celsiova knihovna, Herkulova brána,
amﬁteátr atd. v době, kdy byl Efez velkoměstem,
Řím ještě ani nebyl založen. odjezd do Selcuku
a návštěva domu panny Marie, kde údajně strávila poslední roky svého života. přejezd do malebné staré vesnice Sirince, kde můžete ochutnat
místní víno. ubytování a večeře v hotelu.
3. den: návštěva Pergamonu, jednoho z nejslavnějších měst z dob starověku, prohlídka impozantních ruin starověkého města: akropole
a asklepionu. odjezd do Tróji, místa které proslavil Homér svoji Iliadou. příběh desetileté války
a pádu tróje kvůli únosu krásné Heleny přetrval
staletí díky jednomu z nejslavnějších eposů, jaký
byl kdy napsán. trajekt přes průliv dardanely.
průjezd thrákií, evropskou částí turecka do Istanbulu – jedné z nejzajímavějších metropolí
na světě, města na dvou kontinentech. ubytování
v hotelu, večeře.
4. den: prohlídka Istanbulu. první zastávka je
Chrám boží moudrosti Hagia Soﬁa. návštěva

Hippodromu, bývalého dostihového okruhu.
dále návštěva modré mešity – nejkrásnější istanbulská mešita s 6 minarety a stěnami pokrytými 20 tis. modrých kamenných dlaždiček. volný
čas ve velkém bazaru, kde se nachází 4000 obchůdků. Fakultativně za přípatek: „noční Istanbul“
procházka noční metropolí.
5. den: Ranní prohlídka paláce Topkapi – impozantního sultánského paláce a přes 380 let
starého administrativního centra. Fakultativně
za příplatek: „plavba po bosporu“. dále přejezd
směrem k Burse. ubytování v hotelu, večeře.
6. den: prohlídka Bursy, prvního hlavního města
osmánského impéria. navštívíte zelenou mešitu a hrobku, která k mešitě přiléhá. Za svůj
název vděčí svému interiéru, který je obložený
zelenými kamennými dlaždičkami. volný čas
v centru města. přejezd pohořím taurus směrem
k Pamukkale. ubytování v hotelu, večeře.
7. den: prohlídka Pamukkale, unikátní seskupení travertinových teras tvořících kamenné kaskády a jezírka s minerální vodou. dále prohlídka
bývalého antického města Hierapolis, městě
založeném ve 2. st. př. n. l. eumenem II. přejezd
do Laodycei, kterému se přezdívá Malý efez.
většina zachovalých pozůstatků města pochází
z dob Římanů. ubytování v hotelu, večeře.
8. den: transfer na letiště. odlet do prahy.
www.cedok.cz

24. 9. – 1.10. 2020
1.10. – 8.10. 2020

14 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• stravování dle programu zájezdu
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce
Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci
130 euro
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 kč
• noční Istanbul – 25 euro
• plavba po bosporu – 30 euro
• dům panny Marie – 10 euro
• yerebatanská cisterna v Istanbulu – 10 euro
• kleopatřiny bazény – 12 euro
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob. Změna programu, či případná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BJV2IST.html
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TurECko | řECko

| tuReCkÉ paMÁtky a ŘeCkÉ ostRŮvky | 8 dní

bodrum | efez | sirince | pamukkale | Hierapolis | kefalos | kos | kalymnos | plati | nisyros

Program zá jEzdu:
1. den: odlet z prahy do bodrumu, transfer do
hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Ranní odjezd a prohlídka Efezu, který je
spolu s italskými pompejemi považován za nejzachovalejší antické město na světě. podél necelý
kilometr dlouhé Mramorové cesty, hlavní třídy
antického města, jsou umístěné nejvýznamnější
památky – Celsiova knihovna, Herkulova brána,
amﬁteátr atd. v době, kdy byl efez velkoměstem,
Řím ještě ani nebyl založen. odjezd do Selcuku
a návštěva domu panny Marie, kde údajně strá-
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vila poslední roky svého života. přejezd do malebné staré vesnice Sirince, kde můžete ochutnat
místní víno. ubytování a večeře v hotelu.
3. den: prohlídka Pamukkale, unikátní seskupení
travertinových teras tvořících kamenné kaskády
a jezírka s minerální vodou. dále prohlídka bývalého
antického města Hierapolis, městě založeném ve
2. st. př. n. l. eumenem II. návrat do Bodrumu.
nevelký, přesto živý přístav je typický svým komornějším, celkově poklidným charakterem, mohutnými
horami v pozadí a hradem, jenž se skvostně vypíná
na skále nad mořskou hladinou. večeře v hotelu.
800 112 112

4. den: přejezd do přístavu a plavba trajektem
na ostrov kos. přejezd do asklepionu. Je to
jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť ostrova. Je zasvěceno bohu asklepiovi,
patronu zdraví a léčitelství. Cestou do letoviska
kefalosu, míjíte typické vesničky a olivové háje.
nad turistickým střediskem kefalos se rozkládá
stejnojmenná horská vesnička, odkud je opravdu nádherný výhled do okolí. dále zde naleznete
krásné pláže, poklidnou atmosféru a řadu antických památek. ubytování a večeře v hotelu.

| tuReCkÉ paMÁtky a ŘeCkÉ ostRŮvky | 8 dní

TurECko | řECko

Selcuk
Efez

Sirince
Hierapolis

Egejsk…
moře

Pamukkale

Plati
Kalymnos

Pserimos

Bodrum
Kos
Zia
Kefalos Nissyros

Termíny
30.7. – 6.8. 2020
10.9. – 17.9. 2020

od

19 220 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• stravování dle programu zájezdu
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci,
trajekt 150 euro

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 490 kč
• plavba na ostrovy kalymnos, plati, pserimos – 45 euro
• plavba na ostrov nissyros – 58 euro
• dům panny Marie – 10 euro
• kleopatřiny lázně – 12 euro
• paragliding – 50 euro

5. den: Individuální volno nebo za fakultativně
za příplatek plavba na ostrovy kalymnos, Plati,
Pserimos s možností koupání a potápění. během
plavby se můžete vyhřívat v paprscích řeckého
slunce. návštěva kalymnosu – okouzlujícího
ostrova známého pro lov mořských hub. oběd.
plavba na ostrov Plati – možnost plavání a potápění. následně plavba na malý rybářský ostrov
Pserimos s krásnou písečnou pláží. návrat na
ostrov kos. večeře v hotelu.
6. den: Individuální volno nebo fakultativně za
příplatek – plavba po Nisyrosu. procházka úzký-

mi uličkami, mezi sněhově bílými kaskádovými
budovami. právě díky všudypřítomným bílým
domům, modrým okenicím a dveřím se ostrovu
někdy přezdívá malé santorini. přejezd do blízkosti kráteru aktivní sopky. procházka uvnitř
kráteru Stefanos, s četnými fumaroly, v nichž
vznikají horké sopečné páry – oxid siřičitý a vodní
pára. návrat na ostrov kos, večeře v hotelu.
7. den: po snídani plavba zpět do bodromu. Individuální volno.
8. den: Individuální volno. transfer na letiště.
odlet do prahy.
www.cedok.cz

Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob. Změna programu, či případná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BJV2IPO.html
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TurECko

| poHlednICe Z tuReCka| 8 dní

rodos

bodrum | pamukkale | Hierapolis | daylan | Rodos | saklikent | kekova | patara | yassica

Program zá jEzdu:
1. den: odlet z prahy do bodrumu, transfer do
hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: prohlídka Pamukkale, unikátní seskupení travertinových teras tvořících kamenné kaskády a jezírka s minerální vodou. volný čas na
procházku po bílých terasách a koupel v termální,
tzv. kleopatřině lázni (za příplatek na místě).
dále prohlídka bývalého antického města Hierapolis, městě založeném ve 2. st. př. n. l. eumenem II. večeře v hotelu.
3. den: transfer do přístavu dalyan. plavba po
stejnojmenné řece, jíž se díky své rozmanitosti
fauny a ﬂory přezdívané také „turecká amazonka“. Čas na odpočinek a pobyt na pláži pod
patronátem unesCo, na které je možné spatřit
téměř vyhynulé obří želvy typu Caretta caretta.
při zpáteční cestě zastávka ve známých bahenních lázních (koupel za příplatek na místě) a pro-
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hlídka antických hrobek vytesaných vysoko ve
skalách. ubytování v hotelu, večeře.
4. den: Individuální volno nebo fakultativně za
příplatek: výlet lodí na ostrov rodos. rodos je
jedním z nejpopulárnějších řeckých ostrovů, oblíbený pro své krásné pláže a zachovalé středověkého město. prohlídka hlavního města Rodosu,
jež je unikátní místo s krásnými památkami pocházejícími z různých historických epoch. prohlídka města a individuální volno. návrat do
turecka ve večerních hodinách.
5. den: po snídani odjezd na kaňon Saklikent.
nádherné skalní formace šedobílé barvy a blankytná voda utvářejí překrásné scenérie. dále
návštěva města Tlos. strhující pohled na rozlehlé,
avšak opuštěné a zničené starobylé město, rozpadlé antické divadlo s masivním pohořím za
zády a tajuplné hrobky vytesané do tvrdé skály
– to je jen výběr toho, co nabízí toto historické
800 112 112

místo. přestávka na oběd a odpočinek v pozadí
krásného parku yaka. návrat do hotelu, večeře.
6. den: Ranní odjezd do přístavu kas. plavba na
ostrov kekova. v průběhu plavby čas na koupání
a odpočinek. návrat do přístavu a přejezd do
Patary. Čas na odpočinek na 20 km pláži patara.
návrat do hotelu, večeře.
7. den: odjezd do přístavu Fethiyi. vyplutí do zálivu gocek s jedinečnými výhledy a malebnými
ostrůvky. plavba kolem 12 ostrovů je skvělou příležitostí ke strávení celého dne v krajině připomínající skutečný ráj. borovicové lesy, písčité pláže
a křišťálově čistá voda tvoří ideální podmínky pro
odpočinek a relax. v průběhu dne volný čas
s možností koupání, opalování a odpočinku na
pláži. Zastávka při ostrovech Yassica. návrat
zpět do bodrumu. ubytování v hotelu, večeře.
8. den: Individuální volno. transfer na letiště.
odlet do prahy.

| poHlednICe Z tuReCka | 8 dní

TurECko
Burek

Hierapolis
Pamukkale

Bodrum
Dalyan
Z¡liv Gocek
Marmaris

Yassica
Tersane
Rodos
Patara

Termíny
18.6. – 25.6. 2020
30.7. – 6.8. 2020
27.8. – 3.9. 2020

od

15 200 Kč

Saklikent
Trlos
Yaka

Kas

Kekova

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• stravování dle programu zájezdu
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci
110 euro

Pamukkale

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 kč
• bahenní koupele – 8 euro
• pamukkale kleopatřiny koupele – 12 euro
• výlet na Rodos – 75 euro

Hierapolis

Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob. Změna programu, či případná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BJV2URE.html

www.cedok.cz
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ŠPANĚLSKO

| Prodloužený letecký víkend v Barceloně | 4 dny

Barcelona

2019

Barcelona

Termíny
17.10. – 20.10. 2019
16. 4. – 19. 4. 2020
14. 5. – 17. 5. 2020
4. 6. – 7. 6. 2020
10. 9. – 13. 9. 2020
15.10. – 18.10. 2020

od

13 610 Kč

*

* více na str. 357

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, orientační cena cca 0,50 €/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

PrOgrAm zá jezdu:
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
metropole, mj. světoznámou katedrálu Sagrada
Familia, náměstí Plaza cataluňa, pěší promenádu
las ramblas, po které dojdete až k pomníku
kryštofa kolumba nebo Gotickou čtvrť s katedrálou Sv. eulálie. Po prohlídce města následuje
volno, které lze využít k další procházce, k návštěvě
fotbalového stadionu a Muzea fotbalového klubu
Fc Barcelona, k nákupům nebo k návštěvě jedinečného mořského akvária. nocleh v hotelu.
3. den: Snídaně, volno. dopoledne možnost
polodenního výletu autokarem na nejvýznam-
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nější poutní místo katalánska – horský klášter
montserrat, prohlídka 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
(předpokládaný odlet z Barcelony v odpoledních
hodinách).
800 112 112

Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

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 € na
vstupy.
Změna programu a letového řádu dle aktuální
situace vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BCN2101.html

| Prodloužený letecký víkend v Madridu | 4 dny

ŠPANĚLSKO
madrid, Plaza espana

Termíny
10.4. – 13.4. 2020 Velikonoce
14.5. – 17.5. 2020
25.9. – 28.9. 2020

od

14 090 Kč

*

* více na str. 357

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.

Cena nezahrnuje
• vstupy včetně vstupů během fakultativních
výletů
• přeprava MHd

Fakultativní služby
• výlet el escorial 990 kč
• výlet do toleda 1 690 kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 290 kč

Madrid | el escorial | toledo

PrOgrAm zá jezdu:
1. den: odlet z Prahy do madridu, transfer do
hotelu, ubytování, volno, nocleh.
2. den: Snídaně, polodenní pěší prohlídka po
madridu s průvodcem, během které uvidíte
nejzajímavější místa této španělské metropole,
mj. náměstí Plaza Mayor, bránu Puerta del Sol,
katedrálu, exteriéry královského paláce Palacio
real, cervantesův památník a trh Mercado de
San Miguel. Po prohlídce města následuje volno,
které lze využít k další procházce po městě,
k nákupům nebo k návštěvě galerie el Prado.

Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

v rámci volna je možnost fakultativního výletu
s prohlídkou paláce el escorial. nocleh
v hotelu.
3. den: Snídaně, individuální volno. Možnost
fakultativního výletu do Toleda – prohlídka
města mj. katedrála, chrám sv. tomáše, náměstí
Zocodóver, muzeum el Greca, dle časových možností návštěva tradiční toledské manufaktury
(ozdobné zbraně z toledské 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.
www.cedok.cz

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu a pro realizaci fakultativních výletů je
20 osob.
Změna programu a hotelu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/MAD2102.html
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ŠPANĚLSKO

| velký okruH Po šPanělSkéM královStví letadleM | 11 dní

madrid

Barcelona

Valencie

Madrid | toledo | córdoba | Sevilla | cádiz | tarífa Gibraltar | costa del Sol | Granada | valencie | Peňíscola | Barcelona
Zaragoza | Madrid

PrOgrAm zá jezdu:
1. den: odlet z Prahy do madridu, transfer
z letiště, prohlídka exteriérů královského paláce
el escorial, odjezd na ubytování, večeře.
2. den: Snídaně, madrid – okružní projížďka
a prohlídka 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 manufaktury, pokračování do
córdoby, ubytování a večeře.
3. den: Po snídani prohlídka města Córdoba
(mešita, exteriéry alcázaru, židovská čtvrť,
typické „květinové“ ulice s arabskými patii),
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pokračování do města Sevilla – prohlídka města
(katedrála, la Giralda, Zlatá věž, čtvrť Santa cruz
s typickými patii, maurský palác alcázar), ubytování a večeře nedaleko Sevilly.
4. 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 na pěší zóně nebo možnost
výletu místní dopravou (platba na místě) na
skály Gibraltaru. odpoledne odjezd na pobřeží
Costa del Sol, ubytování a večeře v hotelu.
800 112 112

5. den: Snídaně, volno na pobřeží Costa del Sol
s možností koupání nebo zakoupení fakultativního polodenního výletu do města malaga,
fakultativně možnost představení ﬂamenca,
večeře a nocleh.
6. den: Po snídani odjezd na prohlídku granady
(mj. katedrála, královská kaple, uličky albaicínu),
odpoledne fakultativní možnost prohlídky arabského sídelního paláce Alhambra se zahradami
Generalife, volno, večeře a nocleh nedaleko
Granady.
7. den: Snídaně, odjezd podhůřím Sierra
nevady, kolem Murcie a dále podél pobřeží
Středozemního moře do oblasti Valencie, volno,
ubytování a večeře.

ŠPANĚLSKO

| velký okruH Po šPanělSkéM královStví letadleM | 11 dní

Sevilla

FRANCIE

PORT
UG

ALSK
O

ŠPANĚLSKO
Zaragoza
Madrid
Toledo
Córdoba
Sevilla
Cádiz

Barcelona
Peňíscola

Valencie

Granada

Středozemní
moře

Malaga (Costa del Sol)
Gibraltar

ALŽÍRSKO

Termíny
30. 4. – 10. 5. 2020
10. 9. – 20. 9. 2020
8.10. – 18.10. 2020

od

27 310 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 10 ubytování s polopenzí v hotelu ***
v pokojích s příslušenstvím dle programu
• leteckou přepravu Praha-Madrid-Praha
včetně tax a příplatků
• transfery do/z hotelu na letiště
• dopravu luxusním autokarem během programu zájezdu
• prohlídky dle programu (bez vstupů)
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Bazar v granadě

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 990 kč
• fakultativní výlet do Malagy 390 kč
• fakultativní návštěva Flamenca 1 490 kč
• prohlídka a vstupné do alhambry a zahrad
Generalife 1 490 kč (nutno objednat minimálně 2 měsíce před realizací zájezdu)
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

8. den: Snídaně, prohlídka starého města
Valencie, přejezd na sever španělska, cestou
krátká zastávka v Peňíscole a pokračování do
Barcelony, příjezd ve večerních hodinách, ubytování, večeře a nocleh.
9. den: Snídaně, prohlídka katalánské metropole
Barcelony, prohlídka města (mj. rambla,
kolumbův pomník, Montjuic, antonio Gaudí –
exteriéry Sagrada Familia, la Pedrera, casa

Batlló), pokračování do města zaragoza, ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
10. den: Snídaně, prohlídka města zaragoza
(mj. katedrála, náměstí a basilika del Pilar, římská zeď, mudéjarské kostely, arabský palác
aljafería). následuje přejezd do madridu, ubytování a večeře.
11. den: Snídaně, individuální volno, transfer na
letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

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.
doporučujeme počítat s částkou cca 120 €
na vstupy.
Pro vstup na Gibraltar je nutný platný cestovní pas.
Při ubytování v Barceloně je nutno uhradit turistický poplatek ve výši cca 1 €/osoba a den.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/MAD2105.html
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ŠPANĚLSKO

| kráSy JižníHo šPanělSka (Putování andaluSií) | 8 dní

marbella

2019

gibraltar

Alhambra

Malaga | Granada | Baena | córdoba | Sevilla | Jerez | cádiz | ronda | costa del Sol | Gibraltar | Marbella

PrOgrAm zá jezdu:
1. den: odlet z Prahy do malagy, transfer do
střediska na pobřeží Costa del Sol, ubytování,
večeře a nocleh.
2. den: Po snídani odjezd na polodenní výlet
do hlavního 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 kou-
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pání, večeře a nocleh.
3. den: Snídaně, odjezd na prohlídku města
granada – katedrála, královská kaple, uličky
albaicínu, odpoledne fakultativní možnost
prohlídky arabského sídelního 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
olivového oleje (prohlídka trvá asi hodinu).
800 112 112

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 (katedrála, la Giralda, Zlatá věž, čtvrť Santa cruz
s typickými 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

ŠPANĚLSKO

| kráSy JižníHo šPanělSka (Putování andaluSií) | 8 dní

PORTU
G

ALSKO

Cordoba

ŠPANĚLSKO
Córdoba

Baena

Granada

Sevilla
Jerez

Ronda

Cádiz
Gibraltar

Malaga
(Costa del Sol)
Marbella

Termíny
25.5. – 1.6. 2020
15.6. – 22.6. 2020
29.6. – 6.7. 2020
13.7. – 20.7. 2020
7.9. – 14.9. 2020
21.9. – 28.9. 2020

od

19 990 Kč

*

* více na str. 357

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 programu zájezdu
• prohlídky dle programu (bez vstupů)
• česky mluvící průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

ronda

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 690 kč
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

„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, malebné „bílé vesnice“,
místa ve skalní rozsedlině, arabský a středověký
most, chrámy a paláce, býčí aréna. odjezd zpět
na pobřeží Costa del Sol, ubytování, večeře
a nocleh.

7. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet na
gibraltar – prohlídka britské kolonie, mj. procházka městem, nákupy na pěší zóně a možnost
výletu místními minibusy na skály Gibraltaru.
následuje návrat zpět přes luxusní středisko
marbella – prohlídka města a atraktivního přístavu 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 Prahy.

www.cedok.cz

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
nebo před odjezdem u prodejce), orientační
cena je cca 45 €.
doporučujeme počítat s částkou cca 100 €
na vstupy.
Pro vstup na Gibraltar doporučujeme platný
cestovní pas.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/AGP2109.html
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ŠPANĚLSKO

| Perly andaluSie S PoByteM u MoŘe | 8 dní

2019

Sevilla flamenco

malaga

Malaga | Gibraltar | Granada | Sevilla

PrOgrAm zá jezdu:
1. den: odlet z Prahy do malagy, transfer do
střediska na pobřeží Costa del Sol, ubytování,
večeře a nocleh.
2. den: Snídaně, volno s možností koupání a odpočinku. Možnost individuálního výletu např.
do romantického městečka mijas, kde můžete
mj. obdivovat bílé domečky, posedět v útulné
kavárničce, zakoupit si některý ze suvenýrů
v místním obchůdku nebo navštívit nedalekou
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Tapas

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, následuje projížďka místními minibusy na skály
Gibraltaru, při které si můžete prohlédnout celé
město i jeho okolí z vyhlídkové terasy a dále
navštívit jeskyni San Miguel a obdivovat přírodní rezervaci opiček. Po skončení projížďky je
800 112 112

volno s možností procházky městem, posezení
v některé z mnoha restaurací nebo výhodné nákupy na obchodní třídě. odjezd zpět v odpoledních hodinách, večeře a nocleh v hotelu.
4. den: Snídaně, volno s možností koupání a odpočinku. Možnost individuálního výletu do hlavního města provincie malaga – krásné historické
a moderní město, kde si mj. můžete prohlédnout
středověkou pevnost Gibralfaro, hradby alcazaba, zbytky římského divadla, katedrálu, ná-

ŠPANĚLSKO

| Perly andaluSie S PoByteM u MoŘe | 8 dní

gibraltar

ALSK
O

Madrid

PORT
UG

ŠPANĚLSKO
Granada

Sevilla

Malaga (Costa del Sol)
Gibraltar

Termíny
8.6. – 15.6. 2020
22.6. – 29.6. 2020
6.7. – 13.7. 2020
20.7. – 27.7. 2020
27.7. – 3.8. 2020
3.8. – 10.8. 2020

od

Alhambra

10.8. – 17.8. 2020
17.8. – 24. 8. 2020
24.8. – 31.8. 2020
31.8. – 7.9. 2020
14.9. – 21.9. 2020

20 490 Kč

*

* více na str. 357

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
výletů
• výlety Granada, Gibraltar a Sevilla včetně
prohlídky dle programu (bez vstupů)
• česky mluvící 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. 8–9.

městí 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 odpočinku, večeře a nocleh v hotelu.

7. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet do
granady, prohlídka města, mj. katedrála, královská kaple, uličky albaicínu, odpoledne prohlídka
arabského sídelního paláce Alhambra se zahradami Generalife, návrat zpět do hotelu, večeře
a nocleh.
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, možnost koupání, transfer na letiště malaga
a odlet zpět do Prahy.
www.cedok.cz

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 € na
vstupy.
Pro vstup na Gibraltar doporučujeme platný
cestovní pas.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/AGP2110.html
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ŠPANĚLSKO

| kráSy katalánSka S PoByteM u MoŘe | 8 dní
montserrat

Barcelona

FRANCIE

Las ramblas

Figueres
Besalú
ŠPANĚLSKO
Montserrat

Gerona
Costa Brava
Barcelona
Středozemní
moře

Termíny
3.6. – 10.6. 2020
17.6. – 24.6. 2020
24.6. – 1.7. 2020
1.7. – 8.7. 2020
8.7. – 15.7. 2020
15.7. – 22.7. 2020

od
costa Brava | Barcelona | Montserrat | Besalú | Figueres | Gerona

PrOgrAm zá jezdu:
1. den: odlet z Prahy do Barcelony, ubytování
v hotelu, veřeře.
2. den: individuální volno.
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
horský klášter montserrat – nejvýznamnější
poutní místo katalánska, během kterého navštívíte 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
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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: individuální volno nebo fakultativně za
příplatek celodenní výlet; dopoledne krátká zastávka ve středověkém městečku Besalú s románskými kostely, náměstím Plaza Mayor
a bazilikou. Pokračování do města Figueres, kde
lze navštívit Muzeum Salvadora dalího (teatroMuseo dalí), druhé nejnavštěvovanější španělské
muzeum. odpoledne pokračování do gerony,
historického centra katalánska s jednou z nejzachovalejších středověkých židovských 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.
800 112 112

29.7. – 5.8. 2020
5.8. – 12.8. 2020
12.8. – 19.8. 2020
19.8. – 26.8. 2020
2.9. – 9.9. 2020
16.9. – 23.9. 2020

14 490 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelu *** s polopenzí dle programu
• leteckou dopravu Praha – Barcelona – Praha v turistické třídě včetně tax a příplatků
• transfery dle programu
• prohlídky dle programu (bez vstupů)
• česky mluvící průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 590 kč
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob.
vstupy do objektů a památek při prohlídkách
nejsou součástí ceny. doporučujeme počítat
s částkou cca 60 euro.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BCN2AZU.html

ŠPANĚLSKO

| Severní šPanělSko a SvatoJakuBSká ceSta | 8 dní

Santiago de Compostella

Santiago
Zumaia
de Compostela Santander

PORT
UG

ALSK
O

FRANCIE
San Sebastián
Lugo Oviedo
Bilbao
Pampeluna
León
Burgos
Saragossa
Barcelona
ŠPANĚLSKO
Středozemní
moře

Termíny
10.6. – 17.6. 2020
22.7. – 29.7. 2020
9.9. – 16.9. 2020

Barcelona | Pamplona | San Sebestian | pláž itzurun | Bilbao | Santender
ovieda | lugo | Santiago de compostella | Burgos | Zaragoza

PrOgrAm zá jezdu:
1. den: odlet z Prahy do Barcelony, transfer
do hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Po snídani prohlídka Barcelony. Procházka gotickou čtvtí a po las ramblas. individuální volno. odjezd do Pamplony, kde se
každoročně konají býčí zápasy. ubytování v hotelu, večeře.
3. den: ranní odjezd do přístavního města San
Sebastian, kde naleznete budovy od baroka a
novogotiku až po secesi a futurismus. Zastávka
na pláži Itzurun, kde se natáčely některé scény
ze seriálu Hry o trůny. odjezd do Bilbaa. Bilbao
je hlavní město autonomní provincie Baskicko.
Úzké uličky, galerie a muzea umění, koncerty
všech žánrů, fotbalové zápasy, pouliční trhy,
malé obchůdky, restaurace a kavárničky, to vše
nabízí Bilbao. Prohlídka města. ubytování v hotelu, večeře.
4. den: odjezd do města Santender. největší
atrakcí jsou nádherné pláže. těch je třináct. nejproslulejší el Sardinero lemuje promenáda, jedna
z nejkrásnějších ve španělsku. cesta do města
oviedo vede hornatou oblastí Aturie. krajina,
která je díky dostatečným srážkám zelená i v létě,
je jednou z nejkrásnějších z celého španělska.
cestou míjíte i národní park Picos de europa.
Poklidnou přírodu kolem Ovieda doplňují raně
románské kostely. Prohlídka města, jemuž dominuje katedrála San Salvador. dále projížďka
kolem pobřeží Galicie, kde míjíme malé, rybářské
vesničky. ubytování v hotelu a večeře.
5. den: První zastávkou je Lugo s nejlépe do-

chovaným římským vojenským opevněním, které
ve světě nemá konkurenci. největší atrakcí tohoto
poznávacího zájezdu je jistě Santiago de Compostella. Město je jedním z nejdůležitějších
poutních míst na světě a mnoho poutníků sem
přichází, aby navštívili hrob svatého Jakuba Staršího v místní katedrále. Historické centrum zapsané na Seznamu uneSco je opravdu unikátní,
protože na rozdíl od jiných měst zde prakticky
nenaleznete žádné obchody a další zařízení narušující jedinečný dojem z místních památek.
ubytování v hotelu, večeře.
6. den: Prohlídka města Leon, jež leží v poměrně
vysoké nadmořské výšce – 837 metrů nad mořem. leon má dodnes význam také z hlediska
křesťanské liturgie, neboť se jedná o poslední
zastávku na Svatojakubské cestě ke katedrále.
Prohlídka města. další zastávkou je Burgos.
Město je známé svým velkým počtem nádherných památek – katedrála Burgos, klášter las
Huelgas reales nebo cartuja de Miraﬂores. Městem je také jedním ze zastávek při Svatojakubské
pouti. ubytování v hotelu, večeře.
7. den: odjezd a prohlídka města zaragoza.
nejvýznamnější náboženskou stavbou v Zaragoze je Bazilika del Pilar. Podle pověsti ji nechal
postavit svatý Jakub. Prohlídka města. Úžasnou
ukázkou arabské architektury je palác aljafería,
dále se ve městě nachází části římského opevnění, římský amﬁteátr nebo lázně. individuální
volno. ubytování v hotelu, večeře.
8. den: individuální volno. transfer na letiště.
odlet do Prahy.
www.cedok.cz

od

21 490 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• stravování dle programu zájezdu
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 490 kč
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci,
pobytové taxy 130 euro
Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob. Změna programu, či případná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BCN2SVJ .html
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Portugalsko
Portugalsko

| PRodLoužené VíKendy V LiSabonu | 4 dny

termíny
19. 3. – 22.
10. 4. – 13.
7. 5. – 10.
28. 5. – 31.
3. 7. – 6.
6. 8. – 9.

od

Lisabon | Sintra | Cabo da Roca

Program zá jezdu:
1. den: odlet z Prahy do lisabonu – portugalské
metropole vystavěné na sedmi pahorcích, transfer na hotel, 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 přehlídky, či popravy), hlavní třídu Rua
augusta s pouličními umělci, kavárnami a elegantními obchody. dále zaujme novogotický volně stojící 32 metrů vysoký výtah elevador de
Santa Justa, pevnost Castelo de Sao Horte (původní královské sídlo s vyhlídkami na panorama
města). odpoledne volno nebo fakultativní výlet lodí podél pobřeží města. Fakultativně večeře, nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani volno k individuálním prohlídkám města, návštěvám muzeí, galerií či nákupům
nebo fakultativně celodenní výlet do okolí por-
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3. 2020
4. 2020
5. 2020
5. 2020
7. 2020
8. 2020

27. 8. – 30. 8. 2020
17. 9. – 20. 9. 2020
25. 9. – 28. 9. 2020
15.10. – 18.10. 2020
14.11. – 17.11. 2020

12 680 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery, polodenní pěší prohlídku Lisabonu
• 3 noclehy v hotelu *** se snídaní, pokoje
s příslušenstvím
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

tugalské metropole – Queluz (královský rokokový
letohrádek, nádherné palácové zahrady). Průjezd
pohořím Serra de Sintra, které nabízí příjemnou
změnu oproti jinak v létě horkému a suchému
podnebí zbytku země, s lesy a romanticky uspořádanými parky plnými exotických rostlin vyzařujícími až mystickou atmosféru, která v 19. století
přitahovala mnoho romantiků. Ti zde nechali vystavět své paláce a dali tím vzniknout 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.
Večer návrat do Lisabonu, fakultativně večeře,
nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani okružní jízda lisabonem
kolem nejznámějších pamětihodností, individuální volno. odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.
800 112 112

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy včetně vstupů během fakultativních
výletů
• místní pobytovou taxu (cca 1 €/os./noc)
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. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
a pro realizaci fakultativních výletů je 20 osob.
Změna programu a hotelu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LIS2152.html

Portugalsko
Portugalsko

| To neJLePŠí Z PoRTuGaLSKa LeTeCKy | 8 dní

Porto

Coimbra
Tomar

Batalha
Alcobaca
Obidos
Municipality

ŠPANĚLSKO
Evora

Lisabon

Monsaraz

Atlantický

PORTUGALSKO

oceán

termíny
7. 4. – 14. 4. 2020
16. 5. – 23. 5. 2020
6. 6. – 13. 6. 2020
18. 7. – 25. 7. 2020
15. 8. – 22. 8. 2020
26. 9. – 3.10. 2020

od

Lisabon | evora | Tomar | Fatima | Coimbra | Porto | batalha | alcobaca
obidos | Sintra

Program zá jezdu:
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
romantických klikatých uliček, čtvrti belém, odkud
vyplouvali na své objevitelské výpravy významní
portugalští mořeplavci, kláštera Sv. Jeronýma
a dalších pamětihodností, fakultativně večeře.
3. den: Snídaně, odjezd do historické evory,
prohlídka Starého města s řadou kostelů a malebných maurských uliček. odjezd na španělské
hranice do městečka monsaraz – opevněné
městečko odkud je nádherný výhled do okolí.
nocleh v evoře, fakultativně večeře.
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 spojeného s mariánským kultem a řadou zázraků.
Prohlídka města, nocleh ve Fátimě, fakultativně
večeře.
5. den: Snídaně, odjezd do proslulého univerzitního města Coimbra. Prohlídka universidade
de Coimbra, nejstarší portugalské univerzity.
odpoledne odjezd na pobřeží do Porta, fakultativně večeře, nocleh.
6. den: Snídaně, Porto, prohlídka druhého největšího portugalského města, rozkládajícího se
na řece doro, včetně paláce burzy nebo sklepů
s proslulým vínem včetně ochutnávky. nocleh
v Portu, fakultativně večeře.
7. den: Snídaně, odjezd do obidos. odpoledne
Cabo da roca, Cascais a sintra s návštěvou
Paláce. nocleh v Lisabonu, fakultativně večeře.
8. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet
do Prahy.
www.cedok.cz

27 250 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax
a příplatků
• transfery a autokarovou dopravu po trase
• 7 noclehů v hotelech *** se 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
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• místní pobytové taxy
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 790 Kč
• příplatek za 6 večeří 3 490 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Prohlídka kláštera Sv. Jeronýma může být realizována 7. den zájezdu.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LIS2153.html
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Portugalsko

| VeLKÝ oKRuH PoRTuGaLSKeM | 8 dní

sintra

Faro
Porto

Braga
Guimares
Peso
da Ragua
Lamego
Aveiro
Coimbra

Porto

Fatima

lagos

PANĚLSKO

Sintra
Lisabon

Cabo
da Roca
Atlantick›

PORTUGALSKO

oce¡n
mys sv.
Vincence

Lisabon | Coimbra | aveiro | Porto | Guimaraes | braga | Peso da Régua | Lamego
Fátima | Sintra | Cabo de Roca | Silves | Lagos | mys svatého Vincence

Program zá jezdu:
1. den: odlet v ranních hodinách do lisabonu,
jednoho z nejmenších evropských hlavních měst.
Prohlídka centra města – půvabná čtvrť belém
plná památek portugalského zlatého věku, návštěva kláštera sv. Jeronýma vystavěného na počest objevitele Vasca de Gama, který je zde
i pochován. Procházka hlavní promenádou Lisabonu Rue augusta s pouličními umělci, kavárnami a elegantními obchody přes náměstí
Rossio až do nejstarší čtvrti města alfama s úzkými romantickými uličkami, individuální volno.
Transfer do hotelu, ubytování. Večer fakultativně
možnost večeře v restauraci s tradiční portugalskou živou hudbou fado.
2. den: Po snídani odjezd do proslulého univerzitního města Coimbra, bývalého hlavního města
Portugalska – prohlídka universidade de Coimbra, nejstarší portugalské univerzity založené
v roce 1290 s nádhernou barokní knihovnou,
stará katedrála – nejvýznamnější románská budova v Portugalsku, kostel Svatého kříže
s mistrovskými díly sochařského renesančního
umění… Přejezd do města „na vodě“ aveira s charakteristickým labyrintem kanálů, které dominují
místní krajině. Prohlídka centra s malebnými rybářskými domy. Možnost výletu po kanálech
města s tradičními loděmi moliceiros (platba na
místě). Transfer do hotelu, ubytování, večeře.
3. den: Po snídani přejezd do druhého největšího
portugalského města Porta malebně situovaného
na kopci nad řekou douro. Prohlídka historického
centra zapsaného na seznamu uneSCo – katedrála Sé, kostely sv. Františka a sv. Kláry s bohatými interiéry, mosty… návštěva sklepů, kde
dozrává tradiční portské. Možnost výletu lodí
po řece douro (platba na místě). Přejezd do Guimaraesu nazývaném „kolébka Portugalska“,
procházka úzkými uličkami středověkého města
zapsaného od roku 2001 na seznamu uneSCo.
Přejezd do poutního města braga nazývaného
„portugalský Řím“, prohlídka centra a katedrály.
návrat do hotelu, večeře.
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4. den: Po snídani odjezd do města Peso da Régua ležícího na vinné stezce nad řekou douro,
možnost návštěvy vinice s ochutnávkou portugalských vín (platba na místě). Přejezd do Lamega, města proslulého výrobou šumivého vína
Raposeira. návštěva svatyně nossa Senhora dos
Remedios, jednoho z hlavních poutních center
v zemi, místa známého pro četná zázračná uzdravení. odjezd do nejznámějšího poutního „místa
zázraků“ v Portugalsku – Fátimy, prohlídka baziliky se soškou Panny Marie z Fatimy, kostel
svaté trojice, kaple zjevení a Poutní náměstí,
které je dvojnásobně větší než římské náměstí
sv. Petra… odjezd do hotelu, večeře.
5. den: Po snídani odjezd do pohádkového
městečka uprostřed hlubokých lesů – sintry
(uneSCo) plného nádherných až extravagantních
paláců a zahrad, prohlídka národního paláce
se sbírkou tradičních portugalských kachlíků
„azulejos“. 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.
odjezd na ubytování na pobřeží algarve, nocleh,
večeře.
6. den: Po snídani individuální volno nebo fakultativní výlet do středověkého městečka Silves
bývalého arabského hlavního města algarve,
prohlídka staré části města s mohutným maurským hradem. Přejezd do Lagosu, oblíbeného
turistického střediska proslulého svými krásnými
plážemi. Procházka po městě s pozůstatky pevnosti, která kdysi bránila přístup do přístavu,
místa jediného otrokářského trhu v evropě. Přejezd na mys svatého Vincence, nejvíce jihozápadní
cíp evropy s mohutným majákem na vysokém
skalním výběžku, jehož svit je viditelný až z 80 km.
návrat do hotelu, večeře.
7. den: Snídaně, individuální volno, večeře, ubytování.
8. den: Snídaně, individuální volno, ve večerních
hodinách odlet z Lisabonu do Prahy.
800 112 112

Lagos
Silves Faro

termíny
25. 4. – 2. 5. 2020
30. 5. – 6. 6. 2020
20. 6. – 27. 6. 2020
25. 7. – 1. 8. 2020
29. 8. – 5. 9. 2020
21. 9. – 28. 9. 2020
10.10. – 17.10. 2020

od

24 440 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Lisabon – Praha včetně tax a příplatků
• 7 noclehů se snídaní v hotelech ***
v pokojích s příslušenstvím
• 6 večeří
• doprava autokarem dle trasy zájezdu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativně
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• večeře s živou hudbou fado v Lisabonu
1 290 Kč, výlet algarve 1390 Kč (minimální
počet 10 osob)
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytové taxy – splatné v hotelech
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LIS2190.html

Portugalsko

| PoRTuGaLSKÝM PobŘežíM aTLanTiKu do ŠPanĚLSKa | 8 dní

Nazare

Fatima

Santiago de Compostela

Braga
Bom Jesus
do Monte

Porto

Coimbra
Batalha
Nazare
Obidos
Sintra

1. den: odlet v ranních hodinách z Prahy do Lisabonu a následný odjezd do pohádkového městečka uprostřed hlubokých lesů – sintry (uneSCo)
plného nádherných až extravagantních paláců
a zahrad, prohlídka národního paláce se sbírkou
tradičních portugalských kachlíků „azulejos“. 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. dojezd
do lisabonu jednoho z nejmenších evropských
hlavních měst. První část prohlídky centra města,
procházka hlavní promenádou Lisabonu rue augusta s pouličními umělci, kavárnami a elegantními obchody, přes náměstí rossio až do
nejstarší čtvrti města alfama s úzkými romantickými uličkami, individuální volno. Transfer do
hotelu. Fakultativní večeře v restauraci s tradiční
portugalskou živou hudbou fado.
2. den: Po snídani dokončení prohlídky centra
Lisabonu, půvabná čtvrť Belém plná památek
portugalského zlatého věku, návštěva kláštera
sv. jeronýma vystavěného na počest objevitele
Vasca de Gama, který je zde i pochován. odjezd
do malebného portugalského městečka obidos obklopeného hradbami ze 14. století, prohlídka centra s úzkými uličkami a oranžově
a modře lemovanými sněhobílými domy. Přejezd
do města alcobaca s jedním z nejstarších gotických klášterů v zemi, který je spojován se vznikem portugalského národa. Transfer do hotelu,
ubytování, večeře.
3. den: Po snídani přejezd do druhého největšího
portugalského města Porta, malebně situovaného na kopci nad řekou douro. Prohlídka historického centra zapsaného na seznam uneSCo
– katedrála Sé, kostely sv. Františka a sv. Kláry
s bohatými interiéry, mosty… návštěva sklepů,
kde dozrává tradiční portské. Možnost výletu
lodí po řece douro (platba na místě). Přejezd do
poutního města Braga nazývaného „portugalský
Řím“, prohlídka centra až k vrcholu poutního
místa Bom jesus de monte - monumentálnímu
schodišti vedoucímu ke kostelu s impozantním
výhledem do údolí. Transfer do hotelu, večeře.

4. den: Po snídani odjezd do španělského města santiago de Compostela (uneSCo) jehož
centrum se považuje za jednu z nejkrásnějších
historických čtvrtí na světě, pěší procházka centrem města s řadou paláců, klášterů a kostelů,
úzkými uličkami a malebnými náměstíčky až ke
katedrále, pradávného cíle všech poutníků na
náměstí Plaza del obradoiro… návrat do hotelu
v Portugalsku, večeře.
5. den: Po snídani odjezd do proslulého univerzitního města Coimbra, bývalého hlavního města
Portugalska – prohlídka universidade de Coimbra, nejstarší portugalské univerzity založené
v roce 1290 s nádhernou barokní knihovnou,
Stará katedrála – nejvýznamnější románská budova v Portugalsku, kostel Svatého kříže
s mistrovskými díly sochařského renesančního
umění… odjezd do historického templářského
města tomar, prohlídka centra města s klášterem Řádu Kristova (uneSCo) z 12. století. odjezd
do nejznámějšího poutního „místa zázraků“
v Portugalsku - Fátimy, prohlídka baziliky se soškou Panny Marie z Fatimy, kostel Svaté trojice,
kaple Zjevení a Poutní náměstí, které je dvojnásobně větší než římské náměstí sv. Petra… odjezd
do hotelu, večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Batalhy pyšnící
se dominikánským opatstvím Santa Maria da
Vitória, které je mistrovským dílem portugalské
gotické architektury (uneSCo). Přejezd do malebného rybářského městečka Nazaré, prohlídka
kostela na skalním útesu nad letoviskem, centra
střediska s mnoha hospůdkami nabízejícími slavné portugalské sardinky, individuální volno.
Transfer do hotelu v okolí Lisabonu, večeře.
7. den: Snídaně, individuální volno, možnost
koupání v moři či vlastního poznávání Lisabonu.
Fakultativně možnost účasti na výletu do historické evory. Prohlídka Starého města s řadou
kostelů a malebných maurských uliček. dále odjezd na španělské hranice do městečka monsaraz – opevněné městečko odkud je nádherný
výhled do okolí. návrat na ubytování. Večeře.
8. den: Snídaně. individuální volno, ve večerních
hodinách odlet z Lisabonu do Prahy.
www.cedok.cz

Alcobaca

Lisabon

Cabo
da Roca

Sintra | Cabo da Roca | Lisabon | obidos | alcobaca | Porto | braga
bom Jesus do Monte | Santiago de Compostela | Coimbra | Tomar | Fatima
batalha | nazaré | evora

Tomar
Fatima

PANĚLSKO

Evora
Monsaraz

Atlantick›

PORTUGALSKO

oce¡n

termíny
4. 4. – 11. 4. 2020
2. 5. – 9. 5. 2020
13. 6. – 20. 6. 2020
29. 6. – 6. 7. 2020
8. 8. – 15. 8. 2020
12. 9. – 19. 9. 2020
3.10. – 10.10. 2020

od

24 440 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Lisabon – Praha včetně tax a příplatků
• 7 noclehů se snídaní v hotelech ***
v pokojích s příslušenstvím
• 6 večeří
• doprava autokarem dle trasy zájezdu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativně
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• večeře s živou hudbou fado v Lisabonu 1 290 Kč (minimální počet 10 osob)
• celodenní výlet evora a Monsaraz 1 390 Kč
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytové taxy – splatné v hotelech
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LIS2191.html
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Portugalsko

| PRodLouženÝ VíKend V PoRTu | 5 dní

Braga

Viana do
Castelo
Porto

Braga
Amarante
Vila Real
Lamego

PANĚLSKO
PORTUGALSKO

Atlantick›
oce¡n

termíny
25. 3. – 29. 3. 2020
20. 5. – 24. 5. 2020
15. 7. – 19. 7. 2020
2. 9. – 6. 9. 2020
7.10. – 11.10. 2020

od
Porto

23 490 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• letenku Praha-Porto-Praha v ekonomické
třídě
• 4x ubytování v hotelu *** v Portu s polopenzí
• transfery autokarem z/na letiště a výlety
dle programu
• průvodce
• 2 ochutnávky vína, výlet lodí v Portu
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

lamego

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů (na místě
individuálně dle zájmu cestujících)
• příplatek na jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• další služby neuvedené v Cena zahrnuje

Porto | amarante | Lamego | braga

Program zá jezdu:
1. den: odlet z Prahy do Lisabonu/Porta, dle letového řádu, transfer do hotelu, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani Porto, prohlídka historického
centra zapsaného na seznamu uneSCo – katedrála, kostely sv. Františka a sv. Kláry s bohatými
interiéry, mosty …, výlet lodí po řece douro … návštěva sklepů, kde dozrává tradiční portské, s ochutnávkou, návrat do hotelu, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd do amarante,- perla
severního Portugalska, Vila real zastávka k prohlídce centra města a u barokního zámku Vasa
de Mateus. Přejezd do vinařské oblasti vinnou
stezkou se zastávkami a ochutnávkou vína, cestou zpět zastávka v městečku lamego s řadou
barokních domů, unikátním dvojitým schodištěm
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Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
ke kostelu nossa Sephora dos Remedios a gotickou katedrálou, návrat do Porta, nocleh, fak.
večeře.
4. den: Po snídani celodenní výlet do poutního
města Braga nazývaného „portugalský Řím“,
prohlídka centra a katedrály, pokračování k bom
Jesus do Monte. – nejvelkolepější poutní míso
země s křížovou cestou a schodištěm Pěti smyslů.
Zastávka v Pomnte de Lima s pozůstatky římského mostu. Viana de Castelo – město při ústí
řeky Lima do oceánu, rybářský přístav a loděnice
a řadou historických budov z 15.–17. stol. návrat
do hotelu, fak. večeře.
5. den: Po snídani volno k individuálnímu programu – Porto/Lisabon dle letového řádu, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy
v podvečerních hodinách.
800 112 112

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LIS2154.html

Portugalsko

| STŘedníM PoRTuGaLSKeM Ke STRÁžené ŠPanĚLSKé HRaniCi | 7 dní

lisabon

lisabon

PORTUGALSKO

tomar

Batalha

evora

Nazar…

Tomar

Lisabon

PANĚLSKO

Marv√o
Elvas
©vora

Monsaraz

Atlantick›
oce¡n

Lisabon | evora | Monsaraz | elvas | batalha | Tomar | alcobaca | nazaré

Program zá jezdu:
1. den: odlet z Prahy v ranních hodinách, přílet
do lisabonu – transfer z letiště, čtvrť belém
a historické centrum s bohatě zdobenými stavbami ze 16. stol. z dob zámořských objevů. Kostel
sv. Jeronýma, belémská věž, Památník objevů…
volno k ochutnávce místních zákusků. odpoledne
pěší procházka historickým centrem města, poznávaní kopcovitého Lisabonu plného úzkých
uliček, vyhlídek, skrytých zákoutí a starých čtvrtí,
kde se zastavil čas. Čtvrť alfama s katedrálou
a hradem Sv. Jiří, vyhlídkou Portas do Sol, čtvrť
Chiado s historickou kavárnou brasileira a výtahem Santa Justa… odjezd na ubytování, večeře.
2. den: Po snídani odjezd přes most 25. dubna
do evory. Cestou zastávka u kopie slavnější
sochy Krista v Rio de Janeiro. evora – prohlídka
Starého města obehnaného hradbami, s řadou
kostelů a malebných maurských uliček, ale i památek na římské osídlení. Přejezd do archeologického areálu s více než stovkou megalitů
starých až osm tisíc let. ubytování, večeře.
3. den: Po snídani odjezd do továrny na zpracování korku k prohlídce. Přejezd do opevněného
města monsaraz na španělské hranici, v minulosti v držení Maurů a Temlářů – Porta da Vila,
hrad, kostel igreja Mariz…odjezd do reguengos
de monsaraz – významná vinařská oblast –

k návštěvě vinařství s ochutnávkou. odjezd na
ubytování. Večeře.
4. den: Po snídani návštěva mramorových dolů
u Vila Vocosa – prohlídka paláce rodu braganců
s francouzskou zahradou. Přejezd do historického města elvas s nejzachovalejším opevněním
– prohlídka města – římsko-maurský hrad, katedrála, akvadukt…volno. ubytování, večeře.
5. den: Po snídani marvao – opevněná víska
ve výšce 862 m z dob římských a maurských
s hradem ze 13. stol. a s úžasnými výhledy do
Španělska. Castelo de Vide – krásné lázeňské
městečko v pohoří Serra de Sao Mamede s pozůstatky hradu zničeného Španěly. Volno. Přejezd
k nejkrásnějšími portugalskému hradu almourol
uprostřed řeky Tagus, prohlídka, odjezd do Fatimy, krátká prohlídka centra města a Poutního
náměstí, ubytování, večeře.
6. den: Po snídani odjezd za nejkrásnějšími kláštery
oblasti – Batalha – dominikánské opatství Santa
Maria da Vitória (unesco ), tomar – prohlídka
centra města s klášterem Řádu Kristova (uneSCo)
ze 12. století , alcobaca – opatství založení r 1153
s největším kostelem v zemi…. odjezd do přímořského městečka Nazaré. ubytování večeře.
7. den: Po snídaní odjezd do Lisabonu. Volno
k individuálním programu- v odpoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

termíny
30. 3. – 5. 4. 2020
11. 5. – 17. 5. 2020
23. 9. – 29. 9. 2020
22.10. – 28.10. 2020

od

24 430 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• Letenku Praha – Lisabon –Praha
• 6 x ubytování v hotelech *** s polopenzí
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• Průvodce po dobu zájezdu
• ochutnávku vína, vstup na hrad almourol
včetně lodního lístku
Cena nezahrnuje
• Vstupy do památkových objektů
• Místní pobytové taxy splatné v hotelech

Fakultativní služby
• Příplatek na jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LIS2155.html
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Portugalsko
Portugalsko||MADEIRA
madeIra

| VeLKÝ oKRuH MadeiRou | 8 dní

2019

Atlantický oceán

Porto Moniz

Santana
Ponta
do Pargo
Rabacal

MADEIRA

Calheta

Rib. Frio
Paúl da
Serra
Pico de Ariero
Monte

Ponta do Sol
Ribeira
Brava

Funchal | Câmara de Lobos | Porto Moniz | Pico do arieiro | Santana | Monte
Paúl da Serra

Program zá jezdu:
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, katedrály Sé z 15. století,
radničního náměstí, degustace madeirského
vína ve vinařství oliveiras, návštěva místní tržnice s pestrou nabídkou místního ovoce, zeleniny a ryb, procházka starým městem. odjezd
do botanické zahrady (vstupné v ceně. odpoledne 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. návštěva městečka Porto moniz, kde bude dostatek času na
oběd i úžasné koupání ve skalních jezírcích. Při
návratu zastávka u vodopádu Véu da noiva. na
závěr dne vystoupáme 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, 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 do ribeiro
Frio, kde se nachází sádky pstruhů. Možnost
procházky podél zdejší levády na vyhlídku bal-
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cones. odpoledne odjezd do santany proslulé
typickými domky s doškovými střechami. návštěva malebné vesnice Porto da Cruz. návrat
zpět do Funchalu.
5. den: odjezd na vyhlídku eira do serrado
s nádherným výhledem do hlubokého Údolí
jeptišek. Pokračování horskou silnicí lemovanou
mohutnými eukalypty do Funchalu, do jeho rezidenční čtvrti monte, rozprostírající se na
svahu nad samotným městem. 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 na nedaleký ostrov Porto
Santo, který nabízí koupání na fantastické písečné pláži. nocleh ve Funchalu.
7. den: Snídaně, celodenní pěší túra. odjezd na
plošinu Paúl da serra. 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). Zastávka v městečku Calheta
s nádhernou 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.
800 112 112

termíny
6.5. – 13.5.
20.5. – 27.5.
27.5. – 3.6.
10.6. – 17.6.
17.6. – 24.6.
24.6. – 1.7.
8.7. – 15.7.
15.7. – 22.7.
22.7. – 29.7.
29.7. – 5.8.

od

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Machico

Santa Cruz

Funchal

5. 8. – 12.8. 2020
12. 8. – 19.8. 2020
19. 8. – 26.8. 2020
26. 8. – 2.9. 2020
9. 9. – 16.9. 2020
16. 9. – 23.9. 2020
30. 9. – 7.10. 2020
7.10. – 14. 7. 2020
14.10. – 21.10. 2020

23 800 Kč

*

* více na str. 357

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, česky mluvící
průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 490 Kč
• příplatek za večeře 4 490 Kč
• příplatek večeře dítě 2 290 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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 vyhrazena.
ubytování po celou dobu je zajištěno ve Funchalu v hotelu ***.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/FNC2154.html

MADEIRA||Portugalsko
Portugalsko
madeIra

| TuRiSTiKa a KouPÁní na MadeiŘe | 8 dní

Atlantický oceán
Ribeira
de Janela
Porto Moniz
Achada do Teixeira
Porto da Cruz

Calderao
Verde
MADEIRA
Pico
Paúl da Serra de Ariero

Baia d’Abra
Machico

Funchal

termíny
13.5. – 20.5. 2020
3.6. – 10.6. 2020
1.7. – 8.7. 2020
2.9. – 9.9. 2020
23.9. – 30.9. 2020

od

Ribeira da Janela | Porto Moniz | Sao Lourenco | Pico Ruivo
horské sedlo encumeada | Porto da Cruz | Calderao Verde

Program zá jezdu:
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
pobřeží Madeiry. Přejezd do oblasti Porto moniz.
První seznámení s „levádou“ – nenáročná procházka údolím ribeira da janela, nejdelší řeky
ostrova, s výhledy na okolní terasovitá políčka.
Zpestřením trasy je desetiminutový průchod tunelem. 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 nenáročnou túru napříč vyprahlým poloostrovem,
fascinující pohledy na okolní ostrovy desertas
a Porto santo. Seznámíme se s odlišnou tváří
Madeiry – polopouštní a pouštní ﬂorou a faunou
a roztodivnými geologickými útvary. Za osvěžením se po túře vydáme na některou z místních
pláží. nocleh.
Čas: 3 hod.
Převýšení: 340 m
4. den: Snídaně. Začneme jednoduchým výstupem z plošiny achada do teixeira na nejvyšší
horu ostrova Pico ruivo (1862 m). Po zdolání
vrcholu nás čeká několik přechodů hlavního hřebene, čímž se nám otevřou výhledy na celý ostrov. několika výstupy a sestupy dojdeme až
k průsmyku encumeada. Program zakončíme
ochutnávkou 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 sestupu
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 městečkem machico se napojíme na canicalskou
levádu 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 fantastickou túru zakončíme degustací
rumu (za poplatek) a koupáním v divokém
oceánu nebo v mořském bazénu. nocleh.
Čas: 4 hod.
Převýšení: 150 m při výstupu, 360 m při sestupu
7. den: Snídaně. Calderao Verde – jedna z nejkrásnějších levád na ostrově, v nadmořské výšce
880 m, vede bujnou vegetací vavřínů a skýtá
překrásné výhledy do údolí. Zde zažijete 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.
www.cedok.cz

24 300 Kč

*

* více na str. 357

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 6 490 Kč
• příplatek za večeře 4 490 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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/pláštěnka, 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/dovolena/FNC2155.html
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Portugalsko | aZoRSKé oSTRoVy
| aZoRSKé oSTRoVy | 8 dní

2019

Sao Miguel | Ponta delgada | Povoação | Ponta da Madrugada | nordeste
Pico da Vara | Salto do Cavalo | Sete Cidades | Vista do Rei | Terceira
angra do Heroísmo | Monte brasil | São Sebastião | Praia da Vitoria
Serra do Cume | biscoitos

Program zá jezdu:
1. den: odlet z Prahy v ranních hodinách přes
Lisabon do Ponta delgada, hlavního města
azorského ostrova sao miguel, po příletu transfer z letiště do hotelu, ubytování, volno k individuálnímu programu, fakultativně večeře.
2. den: Po snídani odjezd do jihovýchodní části
ostrova, městečka Povoação, místo prvního
osídlení portugalskými mořeplavci, prohlídka
malebného přístavu a pobřeží. odjezd na jednu
z nejkrásnějších vyhlídek ostrova – Ponta da
madrugada nabízející úchvatné výhledy na pobřeží omývané oceánem. odjezd městečka Nordeste – oběd a prohlídka malebného pobřežního
městečka s dominantou kostela São Jorge. V odpoledních hodinách přejezd podél severního
pobřeží k úpatí nejvyšší hory ostrova – Pico da
Vara, výjezd na vyhlídku Salto do Cavalo nabízející panoramatické výhledy přes celé údolí
a prakticky na celý ostrov. návrat do Ponta delgada, ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani odjezd podél jihozápadního
pobřeží s panoramaty hor se zelenými pastvinami do hor sete Cidades, zastávka na krásné
vyhlídce Vista do rei s dechberoucím výhledem
na zelené a modré jezero ve středu masivního
kráteru vyhaslé sopky ve výšce 575 m n. m.,
volno s možností procházky. Přejezd pobřežními
silničkami na oběd v místní restauraci. odjezd
na ananasové plantáže, prohlídka skleníků a možnost ochutnávky ananasového likéru. návrat na
ubytování, fakultativně večeře.
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4. den: Po snídani transfer na letiště a přelet
na třetí největší azorský ostrov – terceira, odjezd
na hotel, ubytování, individuální volno, fakultativně večeře.
5. den: Snídaně, dopoledne individuální volno,
odpoledne pěší prohlídka historického města
angra do Heroísmo (uneSCo) – historické centrum, přístav, bývalý klášter sv. Františka, palác
bettencourt, katedrála, divadlo angrense, pevnost Jana Křtitele, možnost zastávky v typickém
obchůdky s místními azorskými výšivkami… návrat na hotel, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd na poloostrov sopečného původu monte Brasil (uneSCo), zastávka
na vyhlídce Pico das Cruzinhas s panoramatickým výhledem na město angra do Heroísmo
a jeho okolí. odjezd do městečka são sebastião
k návštěvě jednoho z nejstarších kostelů azorských ostrovů, dále do přístavního města Praia
da Vitoria se zastávkou a obědem. odjezd pohořím serra do Cume nabízejícím vyhlídky na
celý ostrov i neuvěřitelně intenzivní zeleň okolních rozsáhlých pastvin na severní pobřeží do
letoviska Biscoitos s jeho proslulými přírodními
bazénky ze ztuhlé lávy a čediče. návštěva místního vinařství s ochutnávkou vín. návrat do
hotelu, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani individuální volno na hotelu
nebo fakultativní výlet s pozorováním velryb na
moři, ubytování, fakultativně večeře.
8. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet z ostrova. Přílet do Prahy v pozdních nočních hodinách.
800 112 112

termíny
7. 6. – 14. 6. 2020
12. 7. – 19. 7. 2020
2. 8. – 9. 8. 2020
30. 8. – 6. 9. 2020
27. 9. – 4.10. 2020

od

32 890 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Lisabon – Ponta
delgada/ Terceira – Lisabon – Praha včetně
tax a příplatků
• 7 noclehů se snídaní v hotelech *** v pokojích s příslušenstvím
• 3 obědy dle programu
• doprava autokarem dle programu zájezdu
• leteckou přepravu mezi ostrovy
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč
• 7 večeří 5 990 Kč
• výlet s pozorováním velryb na moři 1 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PDL2161.html

| KRÁLOVSKÁ MĚSTA MAROKA | 8 dnÍ

MAROKO | SeVerNÍ aFrIKa

Atlantický
oceán

Fez
Rabat
Casablanca

Marakeš

Casablanca | Rabat | Meknes | Volubilis | Moulay Idriss | Fez | Beni Mellal | Marakeš

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do největšího marockého
města – Casablancy, transfer do hotelu, ubytování.
2. den: Po snídani odjezd k prohlídce města –
centrální trh, tradiční stará čtvrť a vhodné místo
pro nákup typicky marockých suvenýrů Habous
district, královský palác, náměstí Mohameda V.,
rezidenční oblast Anfa a největší mešita v celé
zemi – mešita Hassana II. Fakultativně možnost
oběda, zaměřeného na rybí speciality –
v některé z přímořských restaurací. V odpoledních hodinách odjezd do hlavního města
Maroka – rabatu – prohlídka města – královský
palác Mechouar, malebná čtvrť se specificky
malovanými domy Kasbah Oudaya, významné
místo posledního odpočinku tří členů královské
rodiny mauzoleum Mohammeda V. a nedokončenou Hassanovu věž, která měla být největším
minaretem na světě. Odjezd na ubytování,
večeře.
3. den: Po snídani odjezd do historického města
meknes, které je zapsáno na seznam kulturních
památek UnESCO a je známé pro své 40km
dlouhé obranné zdivo s více jak dvaceti bránami
vybudovanými ve španělsko-maurském stylu,
zastávka u nejkrásnější z nich Bab El Mansour,
která je zároveň jednou z nejkrásnějších bran
v severní Africe. Odtud ke královským stájím
a židovské čtvrti. Fakultativně možnost marockého oběda ve vyhlášené místní restauraci.
V odpoledních hodinách přejezd přes městečko
moulay Idriss a ruiny římského města Volubilis
do dalšího atraktivního města na trase – Fez.
Ubytování, večeře.
4. den: Po snídani celodenní prohlídka města
Fez – nazývaného duchovním centrem Maroka.
návštěva středověké čtvrti se zastávkou u architektonicky skvostných náboženských škol neboli
medres – Attarine a Bou Inania, dále budeme
pokračovat kolem mozaikou zdobené fontány
nejjarine a odtud k velmi významného místu mešitě Karaouine, která sloužila jako domov pro
univerzitu a dle Guinnessovy knihy rekordů je
považována za nejstarší existující vzdělávací

instituci na světe. Fakultativně možnost marockého oběda ve vyhlášené restauraci staré části
města. V odpoledních hodinách přesun k prohlídce nové moderní části Fezu. Ubytování,
večeře.
5. den: Po snídani odjezd přes berberské
vesničky Immouzer du Kandar a Infrane do
města s jedinečnou atmosférou a centra zábavy
– marakeše. Cestou zastávka na relaxaci s možností fakultativního oběda v Beni mellal, jednom z nejvýznamnějších zemědělských center
království. Příjezd do marakeše v podvečerních
hodinách. Ubytování, večeře.
6. den: Po snídani bude celý den věnován prohlídce marakeše, druhého nejstaršího královského města založeného ke konci 11. století,
známého také jako perla jihu. Prohlídka zahrad
Menara – olivovníky, palmy a ovocné stromy,
které tvoří klidnou a příjemnou oázu uprostřed
vyprahlého města v horkých letních dnech
a žádný návštěvník města je nesmí minout. dále
návštěva jednoho z nejnavštěvovanějších míst
v Maroku, dokonale zachovaných – Saadských
hrobek, kde bylo pohřbeno více než 200 členů
Saadské dynastie včetně Sultána Ahmeda
el Mansoura. Poté zastávka u rozsáhlého paláce
Bahía, který je vynikajícím příkladem špičkové
východní architektury 19. století. Odtud k další
dominantě minaretu Koutoubia, pozoruhodné
historické mistrovské dílo, které bylo vzorovým
příkladem pro další minarety v zemi. Oběd
v hotelu. Odpoledne návštěva místních trhů, nejvyhlášenějších a největších v celém Maroku tzv.
súk- s ukázkou ručních prací a návštěva hlavního
náměstí djemaa El Fna se spoustou stánků
s dobrým jídlem a pitím obklopeném umělci,
akrobaty a hudebníky, na kterém to žije ve dne
i v noci. Ubytování, fakultativně možnost Fantasia
show s večeří.
7. den: Po snídani volný čas ve městě, fakultativní možnost oběda v typické místní restauraci.
Odjezd do Casablancy. Ubytování, večeře.
8. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet do
Prahy.
www.cedok.cz

Meknes

MAROKO

Termíny
6.4. – 13.4. 2020
8.6. – 15.6. 2020
3.8. – 10.8. 2020
10.9. – 17.9. 2020

od

29 130 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelu **** s polopenzí (7 snídaní, 5 večeří + 1 oběd) bez nápojů, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• letenku Praha-Casablanca-Praha včetně tax
a příplatků
• vstupy do památkových objektů – Volubilis,
Bou Inania, nejjarine, Bahia Palace, Saadské
hrobky
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů nezahrnutých v ceně zájezdu
• vstup do mešity Hassana II v Casablance
cca 12 €/osoba
• spropitné povinně splatné na místě

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 Kč
• fakultativní obědy (5x) + večeře (1x)
s Fantasia show v Marakeši bez nápojů
2 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu dle aktuální situace v místě
vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CAS2201.html
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SeVerNÍ aFrIKa | MAROKO

| nEJKRÁSnĚJŠÍ MÍSTA MAROKA | 5 dnÍ

rabat

mešita Hassana II.

Atlantický
oceán

Fez
Rabat
Casablanca

Marakeš

Meknes

MAROKO

ALŽÍRSKO

Termíny
26. 3. – 30. 3. 2020
30. 4. – 4. 5. 2020
2. 7. – 6. 7. 2020
20. 8. – 24. 8. 2020
24. 9. – 28. 9. 2020
22.10. – 26.10. 2020

marakeš

od
Casablanca | Rabat | Marakeš

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do největšího marockého
města, proslulého také díky stejnojmennému
ﬁlmu – Casablancy, transfer do hotelu.
2. den: Po snídani odjezd do hlavního města
Maroka -rabatu – prohlídka města, které nejvíce
vystihuje představy o romantickém přístavním
městečku – královský palác Mechouar, malebná
čtvrť se speciﬁcky malovanými domy Kasbah
Oudaya, významné místo posledního odpočinku
tří členů královské rodiny mauzoleum Mohammeda V. a nedokončenou Hassanovu věž, která
měla být největším minaretem na světě. Odpolední návštěva mediny provoněné nejen stovkami
koření, ale také místními pokrmy. návrat do Casablancy, večeře v hotelu.
3. den: Po snídani prohlídka Casablancy- centrální trh, tradiční stará čtvrť a vhodné místo
pro nákup typicky marockých suvenýrů Habous
district, královský palác, náměstí Mohameda V.,
rezidenční oblast Anfa a největší mešita v celé
zemi – mešita Hassana II. Přejezd do města s jedinečnou atmosférou, které je přezdíváno červená perla Maroka – marakeše. Ubytování,
večeře.
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4. den: Po snídani bude celý den věnován prohlídce marakeše, druhého nejstaršího královského města založeného ke konci 11. století.
Prohlídka zahrad Menara – olivovníky, palmy
a ovocné stromy, které tvoří klidnou a příjemnou
oázu uprostřed vyprahlého města v horkých letních dnech a žádný návštěvník města je nesmí
minout. dále návštěva jednoho z nejnavštěvovanějších míst v Maroku, dokonale zachovaných
– Saadských hrobek, kde bylo pohřbeno více
než 200 členů Saadské dynastie včetně Sultána
Ahmeda el Mansoura. Poté zastávka u rozsáhlého paláce Bahía, který je vynikajícím příkladem
špičkové východní architektury 19. století. Odtud
k další dominantě minaretu Koutoubia, pozoruhodné historické mistrovské dílo, které bylo
vzorovým příkladem pro další minarety v zemi.
Poté bude následovat odpolední návštěva místních trhů, nejvyhlášenějších a největších v celém
Maroku tzv. súk- s ukázkou ručních prací a návštěva hlavního náměstí djemaa El Fna se spoustou stánků s dobrým jídlem a pitím obklopeném
umělci, akrobaty a hudebníky, na kterém to žije
ve dne i v noci. návrat na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani transfer na letiště v Casablance, odpolední let do Prahy.
800 112 112

20 690 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 4 noclehy v hotelu **** s polopenzí (3 snídaně, 3 večeře) bez nápojů, dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím
• letenku Praha-Casablanca-Praha včetně
tax a příplatků
• vstupy do památkových objektů
• Bahia Palace, Saadské hrobky
• dopravu autokarem dle programu
zájezdu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů nezahrnutých v ceně zájezdu
• vstup do mešity Hassana II v Casablance
cca 12 EUR/osoba
• spropitné povinně splatné na místě
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 690 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CAS2202.html

MAROKO | SeVerNÍ aFrIKa

| TISÍC VŮnÍ MAROKA A KOUZLO ATLASU | 11 dnÍ

Casablanca | Rabat | Meknes | Fez | Erfoud | Ouarzazate | Marakeš
Essaouira | Saﬁ | El Jadida

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do největšího marockého
města – Casablancy, transfer do hotelu.
2. den: Prohlídka Casablancy- centrální trh, tradiční stará čtvrť a Habous district – vhodné místo
pro nákup typicky marockých suvenýrů, královský
palác, náměstí Mohameda V., rezidenční oblast
Anfa a exteriéry největší mešity v celé zemi –
mešita Hassana II. Fakultativně možnost oběda.
V odpoledních hodinách odjezd do hlavního města Maroka – rabatu – prohlídka města – královský
palác Mechouar, malebná čtvrť se speciﬁcky malovanými domy Kasbah Oudaya, významné místo
posledního odpočinku tří členů královské rodiny
mauzoleum Mohammeda V. a nedokončenou
Hassanovu věž, ta měla být největším minaretem
na světě. Odjezd na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani odjezd do historického města
meknes – zapsané na seznamu kulturních památek UnESCO, je známé pro své 40 km dlouhé
obranné zdivo s více jak dvaceti bránami vybudovanými ve španělsko-maurském stylu, zastávka u nejkrásnější z nich Bab El Mansour – zároveň
nejhezčí z bran v severní Africe. Odtud ke královským stájím a židovské čtvrti. Fakultativně
oběd. V odpoledních hodinách přesun kolem
pozůstatků římského města Volubilis do působivého královského města, nazývaného duchovním centrem Maroka – Fez. Ubytování, večeře.
4. den: Celodenní prohlídka města Fez a jeho
kouzelných spletitých uliček. – návštěva středověké čtvrti se zastávkou u architektonicky skvostné náboženské školy Bou Inania Medersa, dále
budeme pokračovat kolem mozaikou zdobené
fontány nejjarine a odtud k velmi významného
místu -mešitě Karaouine, která sloužila jako domov pro univerzitu a dle Guinnessovy knihy rekordů je považována za nejstarší existující
vzdělávací instituci na světe. Fakultativně možnost
oběda. V odpoledních hodinách přesun k prohlídce nové moderní části Fezu. Ubytování, večeře.
5. den: Ráno se vydáme přes cedrové lesy a hory
Středního Atlasu do města erfoud – leží uprostřed pouště a je označováno za bránu do Sahary.
Cestou budeme projíždět kolem města Ifrane,
též známém pod přezdívkou malé Švýcarsko
a berberským městečkem Azrou – tato oblast
je do dnes proslulá výrobou berberských koberců. nebude chybět zastávka na relaxaci s prostorem pro fakultativní oběd ve vysokohorském
městě Midelt. Odtud následuje cesta přes hlavní
město oblasti – Errachidia – údolím řeky Zíz, patřícím mezi největší marocké oázy. Jedná se nádhernou podívanou na zelené háje datlových
palem uprostřed vyprahlé krajiny. Příjezd do erfoudu, ubytování, večeře.
6. den: Brzy ráno – fakultativně výlet oﬀroady
do pouště na východ slunce nad písečnými dunami- Merzouga. návrat do hotelu, snídaně.
Přejezd do oázy Tinghir jejíž součástí je pozoruhodná soutěska Todgha. Skály sahající až do
výšky 250 metrů Vás, při procházce kaňonem,
ohromí. Fakultativně možnost oběda. Odpoledne

se vydáme údolím tisíce kaseb (pevností) kolem
řeky dades do významného města jižního Maroka – ouarzazate. návštěva největší atrakce
města – kasby Taourirt – ve třicátých letech
20. století patřila k největším opevněním v Maroku. Ubytování, večeře.
7. den: Po snídani návštěva nejpozoruhodnější
kasby- ait Benhaddou – od roku 1987 zapsána
na seznamu kulturních památek UnESCO. Vesnička je také oblíbeným cílem ﬁlmařů (pochází
odtud například záběry z ﬁlmu Gladiátor nebo
Lawrence z Arábie). Fakultativně možnost oběda.
Odpoledne odjezd dobrodružnou cestou průsmykem Tizin´Tichka v srdci hor Atlasu do města
s jedinečnou atmosférou a centra zábavy – marakéše. Ubytování, večeře.
8. den: Celý den bude věnován prohlídce marakeše, druhého nejstaršího královského města
založeného ke konci 11. století. Prohlídka zahrad
Menara – olivovníky, palmy a ovocné stromy
tvoří klidnou a příjemnou oázu uprostřed vyprahlého města v horkých letních dnech a žádný
návštěvník města je nesmí minout. dále návštěva
jednoho z nejnavštěvovanějších míst v Maroku,
dokonale zachovaných – Saadských hrobek, kde
bylo pohřbeno více než 200 členů Saadské dynastie včetně Sultána Ahmeda el Mansoura. Poté
zastávka u rozsáhlého paláce Bahía, který je vynikajícím příkladem špičkové východní architektury 19. století. Odtud k další dominantě minaretu
Koutoubia, pozoruhodné historické mistrovské
dílo bylo vzorovým příkladem pro další minarety
v zemi. Oběd v hotelu. Odpoledne bude následovat návštěva místních trhů, nejvyhlášenějších
a největších v celém Maroku s ukázkou ručních
prací a návštěva hlavního náměstí djemaa El Fna
se spoustou stánků s dobrým jídlem a pitím obklopeném umělci, akrobaty a hudebníky. návrat
na ubytování. Fakultativně možnost návštěvy
Fantasia show včetně večeře.
9. den: Po snídani odjezd do poklidného města
s autentickou atmosférou – essaouira. Jedno
z nejhezčích přímořských letovisek v Maroku,
které také patří mezi oblíbené kulisy ﬁlmařů (natáčel se zde ﬁlm Království nebeské). Fakultativně
oběd. Poté prohlídka starého města, historického
přístavu i městské opevnění. Ubytování, večeře
na hotelu.
10. den: Po snídani přejezd do největšího keramického centra Maroka – Saﬁ. návštěva města
se zachovalými hradbami a hrnčířskou tradicí.
Poté odjezd do el jadidy. Fakultativně možnost
oběda. Prohlídka města s portugalskou pevností
Cité Portugaise. Ve městě se také nachází unikátní vodní nádrž s pitnou vodou – Cisterne Portugaise. Byla vybudována v roce 1541 a je funkční
do dnes. návštěvníky překvapí dvaceti pěti sloupy
zrcadlícími se v hladině nádrže. Přejezd do Casablancy. Ubytování, večeře, nocleh.
11. den: Po snídani transfer na letiště. V odpoledních hodinách odlet do Prahy.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

ait Benhaddou

Atlantický
oceán

As-Sawíra

Meknes

Fez

Rabat
Casablanca
Sáfí
Marakeš

MAROKO
Erfoud

Ouarzazate

ALŽÍRSKO

Termíny
27.4. – 7. 5. 2020
20.7. – 30. 7. 2020
28.9. – 8.10. 2020

od

36 650 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• letenku Praha – Casablanca – Praha
a dopravu autokarem dle programu
• 10x ubytování v hotelech **** se snídaněmi a 8 večeřemi
• českého a místního průvodce
• vstupy dle programu
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě
• vstupné do Mešity Hassana II. V Casablance
cca 12 EUR

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 7 790 Kč
• fakultativní obědy (8x) + večeře (1x) a fantasia show v Marakeši bez nápojů 3 590 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CAS2203.html
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abu Simbel

Hurghada | Káhira (fakult.) | Asuán | Abu Simbel (fakult.) | plavba po nilu | Kom Ombo | Edfu | Luxor | Karnak

Speciální program Čedoku vytvořený na základě přání cestovatelů. Tento cenově velmi atraktivní program zahrnuje poznání nejkrásnějších památek starověkého egypta v kombinaci s pobytem u moře. je určen těm, kteří mají zájem poznat vybrané památky v pohodlí luxusní říční lodi a současně si odpočinout na břehu moře. Nejlepší varianta pro moderní cestovatele, kteří neusilují o velmi detailní poznání
absolutně všech památek a chtějí svou dovolenou prožít jako mozaiku poznání hlavních atraktivit egypta a současně si příjemně odpočinout na lodi i u moře.

Program zá jezdu:
(3denní plavba po Nilu):
1. den: Odlet z Prahy do Hurgady, transfer do
hotelu, ubytování s programem all inclusive.
2. den: Ranní odjezd do Luxoru, nalodění se na
lodi, oběd. Luxor bývá označován za největší
muzeum pod širým nebem na světě. Město bylo
stavěno podle pravidel egyptského náboženství.
Chrámy i obytné budovy, které sloužily živým,
byly postaveny na východním břehu nilu, pohřebiště na západním. Po obědě cesta na východní
břeh – prohlídka chrámů v Luxoru a Karnaku,
největšího chrámového komplexu boha Amona
v Egyptě budovaného nepřetržitě po dobu 2 000
let. Večeře na lodi.
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3. den: Po snídani prohlídka západního břehu
nilu – chrámu královny Hatšepsut, jediné ženy
starého Egypta s titulem faraóna, dále Údolí
králů s možností návštěvy unikátních hrobek
faraonů nové říše, následuje krátká zastávka
u Memmonových kolosů, návštěva alabastrové
dílny. Oběd a večeře na lodi.
4. den: návštěva Edfu – prohlídka chrámu zasvěcenému bohu Horovi, svatyně chrámu je jednou
z nejlépe dochovaných kultovních staveb faraonského Egpta. Po obědě na lodi, prohlídka
chrámu v Kom Ombo – dvojí chrám krokodýlího
boha Sobeka a sokolího boha Hóra. Večeře na
lodi.
800 112 112

5. den: Individuální volno nebo fakultativně za
příplatek: výlet na Abu Simbel. Tato unikátní
památka stojící na hranici Egypta a Súdánu, byla
zachráněna pomocí UnESCO rozřezáním a přenesením ze dna Asuánské přehrady.
6. den: Ranní návštěva chrámu v Philae – chrám
bohyně Isis. Transfer zpět do Hurgady.
7. den: Individuální volno. Ubytování v hotelu
s programem all inclusive. Možnost zakoupení
fakultativního výletu do Káhiry (jednodenní)
nebo výletu na ostrov Giftun s možností potápění a šnorchlováni.
8. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy.
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Kolosy

Nil

K¡hira

Hurghada
m
d…
Ru

EGYPT

oř

Karnak

e

Luxor
Edfu
Kom Ombo
Asu¡n

Abu Simbel

Plavba po Nilu

Termíny
9.5. – 16.5. 2020
29. 7. – 5. 8. 2020
16.5. – 23.5. 2020
5. 8. – 12. 8. 2020
23.5. – 30.5. 2020
12. 8. – 19. 8. 2020
6.6. – 13.6. 2020
26. 8. – 2. 9. 2020
13.6. – 20.6. 2020
2. 9. – 9. 9. 2020
1.7. – 8.7. 2020
16. 9. – 23. 9. 2020
8.7. – 15.7. 2020
23. 9. – 30. 9. 2020
22.7. – 29.7. 2020
14.10. – 21.10. 2020
V zimní sezoně 2019/2020 se plavby konají
každý týden. Více informací u Vašeho prodejce.

od

17 490 Kč

*

* více na str. 357

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

Cena nezahrnuje
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek a lokální průvodci během plavby: 225 USd a dále
spropitné 30 USd
Hurghada pláž – typové foto

Fakultativní služby
• výlet autokarem na Abu Simbel 2 290 Kč
• jednodenní výlet autokarem do Káhiry
2 590 Kč
• výlet na ostrov Giftun 990 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• příplatek za ubytování v hotelu *****
s all inclusive v Hurghadě 2 990 Kč
• příplatek za all inclusive balíček během
plavby – 80 USd
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Min. počet pro realizaci je 12 osob. Cena nezahrnuje vízum, které je možné zakoupit po příletu na letišti v Egyptě, spropitné (místní
personál, průvodce, řidiči). Možnost dokoupení
hotelu vyšší kategorie s all inclusive v Hurghadě. Změna programu v místě vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/HRG2328.html

www.cedok.cz
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egyptské muzeum

Káhira

Hurghada | Káhira | Luxor | Karnak

Novinka v naší nabídce poznávacích zájezdů v egyptě, vytvořená na míru pro ty, kteří chtějí trávit svoji dovolenou koupáním, potápěním
se a zároveň by rádi navštívili to nejzajímavější z egyptské historie. V rámci tohoto programu budete mít možnost zažít jedinečnou
atmosféru egyptské metropole Káhiry a zároveň navštívit chrámy v Karnaku a Luxoru.

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Hurghady, následuje
transfer do hotelu, ubytování s programem all
inclusive.
2. den: Volno v Hurghadě v hotelu s all inclusive s možností koupání v Rudém moři. Možnost zakoupení fakultativních výletů.
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3. den: časně ráno odjezd autokarem do Káhiry. Individuální volno nebo možnost fakultativně navštívit pyramidy Sakaara, Citadelu Salah
Elddin – mešitu Mohameda Aliho, bazar Khan
Alkhalily). Ubytování, večeře a nocleh v Káhiře.
4. den: Po snídani prohlídka Egyptského
muzea s klenoty starověkého Egypta, mj. po800 112 112

klad 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)
a Sfingy s údolním chrámem, návštěva dílny
na výrobu papyru a parfémů. Poté transfer
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Karnak

Nil

K¡hira

Hurghada

EGYPT

m
d…
Ru
oř

Karnak
Luxor
Edfu

e

Kom Ombo
Asu¡n
Abu Simbel

Termíny:
2.5. – 9.5. 2020
30.5. – 6.6. 2020
24.6. – 1.7. 2020
15.7. – 22.7. 2020
19.8. – 26.8. 2020

Chrám Hatšepsut

od

9. 9. – 16. 9. 2020
30. 9. – 7.10. 2020
7.10. – 14.10. 2020
21.10. – 28.10. 2020

16 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 6 noclehů v Hurghadě v hotelu ****
s all inclusive
• 1 nocleh v Káhiře v hotelu **** s polopenzí
• stravování dle programu zájezdu
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící místní průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: 140 USd (sleva pro dítě do 12 let –
50 %)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžková pokoj 2 490 Kč
• příplatek za ubytování v hotelu *****
s all inclusive v Hurghadě 4 490 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

zpět do Hurghady, ubytování, večeře v hotelu
s all inclusive.
5. den: Volno v Hurghadě v hotelu s all inclusive s možností koupání v Rudém moři. Možnost zakoupení fakultativních výletů.
6. den: časně ráno odjezd do Luxoru, návštěva
a prohlídka chrámů v Luxoru a Karnaku, prohlídka západního břehu nilu – chrámu královny
Hatšepsut, jediné ženy starého Egypta s titulem

faraóna, dále Údolí Králů s možností návštěvy
unikátních hrobů faraónů nové říše, následuje
krátká zastávka u Memnosových kolosů, návštěva alabastrové díly. návrat zpět do Hurghady.
7. den: Volno v Hurghadě v hotelu s all inclusive s možností koupání v Rudém moři. Možnost zakoupení fakultativních výletů.
8. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet zpět
do Prahy.
www.cedok.cz

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.
Cena nezahrnuje vízum, které je možné
zakoupit po příletu na letišti v Egyptě, spropitné (místní personál, průvodce, řidiči).
Možnost dokoupení hotelu vyšší kategorie
s all inclusive v Hurghadě.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/HRG2327.html
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Taba | Mrtvé moře | Masada | Betlém | Jeruzalém | Tel Aviv | Caesarea | Haifa | Akko | Kána Galilejská | nazaret
Jerash | Amman | Madaba | Petra | Wadi Rum | Aqaba | Taba

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Taby, transfer do hotelu.
Ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Ranní přejezd egyptsko-izraelské hranice
a odjezd k Mrtvému moři. mrtvé moře přitahuje
zájem návštěvníků už po tisíce let. na tomto místě
se ukrýval Král david, bylo to jedno z prvních léčebných míst na světě a zdroj mnoha produktů
používaných v různých oblastech od mumiﬁkace
v Egyptě až po hnojiva. Výjezd lanovkou do
masady, to je starověká pevnost na vrcholu skalního útesu. Pevnost byla postavena Herodem
Velikým v 1. století př. n. l., během první židovské
války se Masada stala posledním místem odporu
židovských povstalců proti Římanům. Odjezd do
Betléma. Ubytování a večeře v hotelu. Fakultativně
za příplatek: „noční Jeruzalém“.
3. den: Po snídani prohlídka Betléma – místa
narození Krista včetně návštěvy Baziliky narození Páně, následně návštěva jeruzaléma, posvátného města tří náboženství – Olivová hora
s nejstarším židovským doposud používaným
hřbitovem na světě, nejposvátnější křesťanské
místo na zemi – Chrám Božího hrobu, nejposvátnější místo judaismu zeď nářků, Via dolorosa aneb Křížová cesta, místo Poslední
večeře Páně – Hora Sion, návštěva vyhlášených
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trhů ve Starém městě. návrat do hotelu, večeře.
4. den: Odjezd do Tel avivu, panoramatická
prohlídka města, dále prohlídka přístavu
Caesarea, jehož největší doba slávy byla za vlády
Heroda Velikého. Zachovaly se zde zříceniny starobylých budov, včetně ohromného amﬁteátru,
kde se dodnes konají představení, a také krásný
akvadukt ze 2. st ležící u Středozemního moře.
dále prohlídka přístavu akko, jednoho z nejstarších mořských přístavů na světě. návštěva
Citadely a procházka po starém městě. Přejezd
do Haify, prohlídka kláštera Stella Maris a Eliášovy jeskyně. následně Nazaret – prohlídka
památek: kostel sv. Josefa a bazilika Zvěstování
Panny Marie – největší křesťanská bazilika na
Blízkém východě. Ubytování v hotelu v blízkosti
Galilejského jezera, večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Jordánska přes
hraniční přechod Sheikh Hussein Bridge. návštěva města jerash (gerasa), „Pompejí Východu“,
jednoho z nejzachovalejších měst Římské říše.
Přejezd do hlavního města Jordánska – ammanu
spojený s jeho návštěvou – římské divadlo, muzeum a citadela s výhledem na město. Ubytování
a večeře v hotelu.
6. den: Přejezd tři tisíce let starou „královskou
800 112 112

cestou“, která je nyní jednou z hlavních silnic v Jordánsku. Prohlídka madaby s kostelem sv. Jiří, kde
se nachází nejstarší dochovaná byzantská mozaika
– Mapa z Madaby složená téměř se dvou milionů
kamínků. Přejezd do Petry a prohlídka tohoto starodávného nabatejského města vytesaného do
skal, zapsaného na seznam světového dědictví
UnESCO. Město původně vzniklo jako pohřebiště
v dokonale krytém místě, kde se setkávají tři údolí.
nejznámější dominantou Petry je budova Pokladnice, která se nachází hned po východu ze
soutěsky Sík. nejvíce hlavních památek se nachází
do jednoho kilometru od Pokladnice – hrobky,
amﬁteátr, Hadriánova brána či pozůstatky byzantského kostela s velkým množství skvěle dochovaných fresek. Ubytování a večeře v hotelu.
7. den: Odjezd do přírodní rezervace Wadi rum.
Geograﬁcky je součástí Arabské pouště s nejruději zabarveným pískem na světě. Fakultativně
za příplatek: Jeep safari 4x4 během kterého můžete obdivovat obrovské okrové skalní hory,
krásně tvarované atmosférickými podmínkami.
Přejezd do akaby, volný čas. Přejezd trajektem
nebo autokarem přes Izrael do Taby. Ubytování
v hotelu, večeře.
8. den: Individuální program. Transfer na letiště.
Odlet do Prahy.

EGYPT | IZRAEL | JORdÁnSKO | SeVerNÍ aFrIKa

| EGYPT, IZRAEL A JORdÁnSKO | 8 dnÍ

Středozemní
moře
Haifa

Akko
Nazaret

Caesarea

Galilejské
jezero
Jerash

Tel Aviv

Amman
Jeruzalém

Madaba

Betlém
Mrtvé
moře

Massada

IZRAEL
JORDÁNSKO
EGYPT

Petra

Akaba

Taba

Wadi Rum

Termíny
25.5. – 1.6. 2020
8.6. – 15.6. 2020
22.6. – 29.6. 2020
6.7. – 13.7. 2020
20.7. – 27.7. 2020
3.8. – 10.8. 2020

od

17. 8. – 24. 8. 2020
31. 8. – 7. 9. 2020
14. 9. – 21. 9. 2020
28. 9. – 5.10. 2020
12.10. – 19.10. 2020

20 490 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 ubytování v hotelu *** v pokoji s příslušenstvím dle programu
• 7 polopenzí dle progamu
• leteckou přepravu Praha – Taba – Praha
včetně tax a poplatků
• transfery dle programu
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci,
spropitné, vstupní/výstupní taxy, hraniční
poplatky: 262 USd
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 490 Kč
• noční Jeruzalém 35 USd
• Plavba po Galilejském moři 30 USd
• Jeep Safari 4x4 Wadi Rum 45 USd
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu dle aktuální situace v místě
vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TCP2IZJ.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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ROVNÍKOVÁ AFRIKA | KEŇA

| SAfAri oKruh KEŇou S pobytEm u mořE | 12 dnÍ
Kilimandžáro

mombasa | np tsavo | np Amboseli | nairobi | jezero naivasha | np masai mara

PROgRAm zÁ jezdu:
1. den: odlet z prahy s přestupem do mombasy.
2. den: přílet do mombasy, transfer z letiště do
hotelu na severním pobřeží, večeře, nocleh.
3. den: po snídani odjezd z pobřeží do vnitrozemí po hlavní silnici směřující do nairobi. Cesta
vede vzhůru do náhorních plání největšího
národního parku Keni – Tsavo. příjezd do jeho
západní části a první pozorování zvěře. oběd
v lodge, v níž bude organizováno i ubytování.
odpoledne pokračování safari a návštěva útočiště nosorožců. Večeře a nocleh v srdci národního parku.
4. den: Časně ráno po snídani odjezd romantickou krajinou utvářenou sopečnou činností
vulkánu Chyulu do národního parku
Amboseli, který leží přímo na úpatí majestátního Kilimandžára s vrcholkem pokrytým
věčným sněhem a ledem. oběd a ubytování
v lodge v srdci tohoto nejnavštěvovanějšího
národního parku Keni, který je proslulý velkým bohatstvím zvěře, zejména sloních stád.
odpoledne fakultativně možnost prohlídky
„manyatty“, tradiční vesnice hrdých masajů,
kteří si dodnes uchránili své tradice i primitivní způsob života. odjezd na safari v národním parku, večeře a nocleh ve zmíněné lodge.
5. den: po snídani pokračuje cesta na sever do
náhorní roviny, v níž leží metropole země
Nairobi. průjezd městem, jemuž dominuje nejvyšší budova Afriky a památník nezávislosti.
Úrodná vysočina s téměř evropským klimatem
nás zavede přímo na okraj Východoafrického
příkopu, kde gigantické propadlině v zemské
kůře dominuje vulkán Longonot: právě tady se
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ve vzdálené budoucnosti odtrhne východní
Afrika od zbytku kontinentu. oběd formou pikniku po cestě. panoramatická jízda končí na březích jezera Naivasha, které je významnou
ornitologickou rezervací. ubytování v moderní
lodge, vyzdobené v typickém africkém stylu
a obklopené působivou zahradou. Volno nebo
možnost plavby lodičkou po jezeře za bližším
obhlédnutím hrochů a ptáků. Večeře a nocleh.
6. den: po snídani odjezd obilnicí východní Afriky
směrem na jihozápad k branám jedné z nejkrásnějších a nejbohatších přírodních rezervací
východní Afriky – legendární masai mara. tato
proslulá rezervace zvěře je pokračováním národního parku Serengeti, který sem zasahuje
z tanzanie a je světoznámý stády africké zvěře
a bohatstvím výskytu lvů a slonů. po obědě první
safari v národním parku, zaměřené na stopování
„Velké pětky“. Večeře a nocleh v lodge na okraji
rezervace.
7. den: Celodenní safari nás zavede hluboko do
nitra unikátního území na dně Východoafrického příkopu. během nezapomenutelné objevné
cesty rozlehlými savanami masai mara bude
možnost pozorovat řadu exotických zvířat
(impaly, gazely, žirafy, zebry, slony, buvolce,
pakoně, pštrosy, paviány, lvy, při troše štěstí
i nosorožce a gepardy). oběd formou balíčku,
malý piknik pod osamoceným stromem
v savaně. Večeře a nocleh v lodge na hranici
masai mara.
8. den: po snídani odjezd z masai mara rozlehlými pláněmi území masajů, během níž kromě
jejich stád krav, koz a ovcí téměř jistě uvidíte
ještě zebry, žirafy a různé druhy antilop a gazel:
800 112 112

zvířata hranice rezervace neznají… po dálnici
příjezd do Nairobi, kde následuje hostina v proslulé restauraci Carnivores, kdy máme jedinečnou příležitost ochutnat u nás méně běžné
druhy masa: velblouda, pštrosa ale i třeba krokodýla. odpoledne transfer na mezinárodní
letiště Jomo Kenyatta s navazujícím linkovým
letem do mombasy. transfer z letiště do hotelu.
nocleh v pobytovém hotelu na pobřeží.
9.-10. den: relaxační pobyt na pláži s možností
odpočinku a koupání v moři, večeře a nocleh.
11. den: Snídaně, dle letového řádu volno, transfer na letiště a odlet s přestupem do prahy.
12. den: přílet do prahy.

Co byste měli vědět o safari
Safari uvnitř národních parků se organizuje
většinou osmimístným minibusem s odklápěcí střechou, kde lze za jízdy stát nebo sedět.
Každý má místo u okna – viz naše foto, které
je nad všechny popisy v kapitole pobytových
zájezdů do Keni. nelze očekávat, že po prvních pěti minutách uvidíte podél cesty naaranžovaná zvířata. naopak kouzlem safari je, že
nikdy není jisté, kde se zvířata nacházejí.
V čele výletů jsou zkušení vůdci, kteří znají přibližnou polohu výskytu stád a navíc komunikují s ostatními průvodci mobilem a získávají
tak nejčerstvější informace o výskytu zvěře,
aby jejich stopování dopadlo úspěšně.
V národních parcích se bydlí v tzv. lodgích, což
jsou stylová ubytovací zařízení, řešená v typickém africkém stylu nebo v kempech, kde
bývají k dispozici bungalovy nebo luxusně
vybavené stany.

KEŇA | ROVNÍKOVÁ AFRIKA

| SAfAri oKruh KEŇou S pobytEm u mořE | 12 dnÍ
Typické ubytování v savaně

Národní park Tsavo
největší národní park v Keni, který je rozdělen
do dvou regionů tsavo East a West. terén zde
stoupá od východu na západ až do nadmořské
výšky 2 000 metrů. V parku lze při troše štestí
spatřit většinu hlavních afrických zvířat, zejména
červené slony, jejichž zbarvení není přirozené,
ale pochází od červené zeminy, která jim ulpívá
na kůži.

Národní park masai mara
nejkrásnější park v Keni a perla národních parků
Afriky leží na pláních v nadmořských výškách
kolem 1 800 metrů. Jde o pokračování národního parku Serengeti, který sem zasahuje z jihu
z tanzanie. Je to právě tento park odkud pocházejí světoznámé záběry nekonečných stád
africké zvěře a právě zde každoročně dochází
k migraci, kdy se tisícihlavá stáda buvolů a antilop vydávají na sever nebo jih při hledání nových
pastvin. Kromě stád antilop, žiraf a zeber zde
uvidíte hrochy, krokodýly snad i velkou pětku
afrických zvířat, mezi nimiž dominují sloni a lvi.

SO
M
ÁL
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O

Národní park Amboseli
Jeden z nejnavštěvovanějších národních parků
je situován přímo pod svahy zasněženého
Kilimandžára, které si při troše štěstí vyfotografujete. park leží v nadmořských výškách kolem
1 000 metrů. Jeho předností je překrásná krajina
a bohatství africké zvěře, která se zdejší savanou
potuluje i ve velkých stádech. V tomto národním
parku vynikají zejména stáda slonů, velkou četnost výskytu zde mají i buvoli, zebry, žirafy, lvi
a hroši.

ETIOPIE

KEŇA

rovník
Naivasha
Nairobi

Masai
Mara
Amboseli

Kilimanjaro

Indický
oceán
Tsavo

Mombasa

TANZANIE

Termíny
5.2. – 16.2. 2020
20.7. – 31.7. 2020

od

78 190 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax
a příplatků
• transfery z letiště do hotelu a zpět při
příletu a odletu ze země
• program dle trasy okružního zájezdu
• 9 noclehů s polopenzí v hotelech ***
• vstupné do národních parků
www.cedok.cz

• stravování v rozsahu plné penze během
okružního zájezdu (3.–8. den)
• letenku z nairobi do mombasy v turistické
třídě
• doprovod průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 13 490 Kč
• cena za dítě do 11 let při ubytování na přistýlce
v pokoji se dvěma dospělými 57 990 Kč
• elektronické vízum (nutné zajistit před odletem do destinace) 1 900 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
cca 5 uSd/osoba/den
• návštěva „manyatty“ cca 20–30 uSd/osoba
Informace
Cena se může změnit v závislosti na změně
vstupného do národních parků.
program se může změnit v závislosti na
pohybu zvěře.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/MBA2502.html
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jIŽNÍ AFRIKA | nAmibiE

| to nEJLEpŠÍ Z nAmibiE | 13 dnÍ

Windhoek | neuras | deadvlei | Sesriem | Welwitschia mirabilis | měsíční údolí | Walvis bay | Swakopmund | Cape
Cross | twyfelfontein | Verbrande berg | organ pipes | petriﬁed forest | np Etosha | tsumeb | Grootfontein | meteorit
hoba | Waterberg plateau | okahandja

PROgRAm zÁ jezdu:
1. den: odlet z prahy s přestupem do namibie
nazývané malým německem Afriky.
2. den: přílet do hlavního města a kulturního centra země – Windhoeku, po odbavení transfer ke
krátké prohlídce hlavních atraktivit – kosmopolitní centrální tepna města independence Avenue
se směsicí současné a koloniální architektury,
kostel Christuskirche s nedaleko vzdálenou pevností Alte feste a jezdeckým památníkem koloniálních vojáků, sídlo parlamentu inkoustový
palác s parlamentními zahradami, dále zastávka
u stále fungujícího železničního nádraží vybudovaném v koloniálním stylu, odjezd na ubytování,
volno k odpočinku a relaxaci po dlouhém letu,
večeře ve vyhlášené místní restauraci, ubytování,
nocleh.
3. den: Snídaně, přejezd západním směrem na
okraj pouště Namib považovanou za nejstarší
a jednu z nejvyprahlejších na světě. po cestě zastávka ve vinařství Neuras, jedinečné vinařské

240

oáze vybudované v poušti, návštěva spojená
s lehkým obědem a ochutnávkou vína pocházejícího z vlastní vinice řadící se mezi ty nejsušší
na světě. odjezd na ubytování, volno u bazénu
k odpočinku a relaxaci. podvečerní projížďka při
západu slunce ke zkamenělým dunám Namibské pouště. návrat na ubytování, večeře,
nocleh.
4. den: Snídaně, brzký ranní odjezd z hotelu za
účelem fotografování písečných dun za rozbřesku – nejfotografovanější duna na světě dune
45, ráj fotografů bělostné údolí deadvlei s pozůstatky staletých černých zakřivených stromů
v kontrastu s rudě červenými dunami v pozadí.
Zastávka v kaňonu Sesriem s neobvyklými skalními útvary poutající pozornost každého návštěvníka. odpoledne návrat na ubytování, volno
k odpočinku a relaxaci, večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd přes průsmyky Kuiseb
a Ghaub do oblasti výskytu unikátních rostlin
Welwitschia mirabilis, považovaných za ži800 112 112

voucí fosilie rostoucí více než tisíce let a nacházející se ve velkém množství pouze v namibii
a jižní Angole. odjezd do oblasti nazývané měsíční údolí, drsné, holé a nehostinné krajiny tvořené fascinujícím skalními útvary vyhledávané
ﬁlmaři z celého světa k autentickým záběrům.
odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
6. den: Snídaně, dopolední vyjížďka lodí se šumivým vínem, čerstvými ústřicemi a dalším občerstvením na palubě. pozorování nedotčeného
pobřeží zátoky Walvis Bay, možnost jedinečného setkání s poskakujícími delfíny, želvami
a dalšími zajímavými živočichy. odjezd na sever
do Swakopmundu, města založeného německými kolonialisty na konci devatenáctého století
jako jejich hlavní přístav – domy a ulice s německými názvy, restaurace s německými pokrmy a pivem a všudypřítomně znějící němčina,
odtud popojedeme do rezervace s obrovskou
kolonií lachtanů jihoafrických v Cape Cross. dojezd na ubytování, večeře, nocleh.

| to nEJLEpŠÍ Z nAmibiE | 13 dnÍ

nAmibiE | jIŽNÍ AFRIKA

Twyfelfontein

ANGOLA
N¡rodnÕ park
Etosha
meteorit

Hoba

ZAMBIE

ZIMBABWE

Swakopmund
Windhoek
BOTSWANA
NAMIBIE
Deadvlei

Sesriem

JAR

Atlantick› oce¡n

Termíny
7. 1. – 19. 1. 2020
8.12. – 20.12. 2020

od

93 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu praha-Windhoek-praha
s přestupy včetně tax a příplatků
• 9x ubytování s polopenzí a 1x ubytování se
snídaní – v hotelu a lodgi **/***
• vstupy a výlety dle programu
• dopravu a transfery dle programu
• ochutnávka vína ve vinařství neuras spojená s lehkým obědem
• lodní výlet v zátoce Walvis bay s lehkým
občerstvením
• průvodce a místní průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
7. den: Snídaně, odjezd přes ráj rybářů zátoku
Henties do Twyfelfonteinu, ubytování. odpoledne návštěva jednoho z nejvýznamnějších nalezišť skalních rytin a maleb v Africe. malby
a rytiny v červeném okru z pozdní doby kamenné zachycující zejména zvířecí motivy spadají pod ochranu unesco, zastávka u Spálené
hory Verbrande Berg a čedičový útvar zformovaný v hranaté sloupy přezdívaný Varhanní píšťaly – Organ Pipes. odjezd zpět na ubytování,
večeře, nocleh.
8. den: Snídaně, odjezd ke zkamenělému lesu
Petriﬁed forest – národní památce, miliony let
staré zkamenělé dlouhé kmeny, považované za
předky dnešních evropských jehličnanů. odjezd
na ubytování k Národnímu parku etosha. ubytování a odpolední výjezd do jednoho z nejkrásnějších afrických národních parků, pozorování
velkého množství zvířat stahujících se u napajedel, mezi které patří například obrovští sloni,
nosorožci, žirafy, lvi, zebry či stáda antilop skákavých.
9. den: Snídaně, průjezd NP etosha, který by
rozlohou pokryl více než čtvrtinu naší republiky.
přes hlavní centrum parku a nejstarší turistický

kemp – Okaukuejo, dále přes kemp se dvěma
žulovými pahorky halali až na okraj parku do
kempu Namutoni s bohatě vyhledávanými napajedly a proslulou někdejší německou pevností, ve které se momentálně nachází muzeum
a noclehárna. poté opustíme np Etosha západní
branou, dojezd na ubytování, večeře.
10. den: Snídaně, odjezd kolem zakletého jezera
Otjikoto přes bývalé hornické městečko Tsumeb
do grootfonteinu se zastávkou u největšího nalezeného meteoritu na světě – Hoba. tento
téměř 60 tunový gigantický nález objevený v roce
1920 je prohlášen za národní památku a jedná
se o dosud největší objevený přirozeně se vyskytující kus železa na světě. dojezd na ubytování
do oblasti Waterberg Plateau, pozoruhodné oblasti s fascinujícími skalními útvary. Volno k odpočinku či objevování okolí, večeře, nocleh.
11. den: Snídaně, odjezd přes zahradní město
Okahandja zpět do Windhoeku. Volno k odpočinku, dokončení prohlídky města či nákupům.
Večeře, nocleh.
12. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet
s přestupem do prahy.
13. den: přílet do prahy.
www.cedok.cz

Cena nezahrnuje
• spropitné
• vstupní vízum do namibie
• vstupy a transfery neuvedené v programu

Fakultativní služby
• vízum do namibie cca 3 200 Kč (cena roku
2019)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu a programových bodů
vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/WDH2202.html
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jIŽNÍ AFRIKA | JihoAfriCKÁ rEpubLiKA

| ZA VELKou pĚtKou do JihoAfriCKÉ rEpubLiKy | 8 dnÍ

Johannesburg | pretoria | Lesedi | blyde river Canyon | np Kruger | institut šimpanzů | Lowveld garden | Sudwala Caves

PROgRAm zÁ jezdu:
1. den: odlet z prahy s přestupem do největšího
jihoafrického města johannesburg.
2. den: přílet do johannesburgu, transfer
z letiště a odjezd do centra města k okružní prohlídce, možnost individuální návštěvy největší
budovy v Africe – Carlton centra a vyhlídky
v 50. patře, návštěva předměstí Soweto s bývalým domem nelsona mandely, dále elegantní
obchodní čtvrť Sandton, náměstí pojmenované
po bývalém prezidentovi nelsonu mandelovi
s umístěním jeho několikametrové sochy.
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transfer do hotelu, ubytování, večeře.
3. den: Snídaně, transfer do administrativního
hlavního města – Pretoria. panoramatická prohlídka města – památník Voortrekker připomínající historii migrace, oﬁciální sídlo vlády
a prezidenta union building, staré i nové srdce
města Church Square s budovou původního
parlamentu. návštěva Lion parku mj. se lvy, hyenami, gepardy, zebrami, žirafami… odpolední
návštěva muzea v přírodě Lesedi – s modelem
tradiční africké vesnice a jejich zvyků, přehlídka
tanců různých kmenů žijících v jižní části Afriky
800 112 112

(Zulu, Xhosa, ndebele, pedi, a Sotho). Africká
večeře ,,boma‘‘ s pokrmy z divokých zvířat
(včetně krokodýla, antilopy, pštrosa). návrat do
hotelu.
4. den: Snídaně. odjezd z hotelu panoramatickou cestou směrem k dračím horám
a Blyde River Canyon – třetí největší kaňon na
světě nabízející nádherné výhledy na skaliska
a unikátních geologické formace bourke´s Luck
potholes, three rondavels, vodopády Cadishi
(200 m), berlínský a Lisabonský. další zastávkou
je boží oko s nádherným výhledem do 700 metrů

JihoAfriCKÁ rEpubLiKA | jIŽNÍ AFRIKA

| ZA VELKou pĚtKou do JihoAfriCKÉ rEpubLiKy | 8 dnÍ

Blyde River Canyon

NAMIBIE
Pretoria

NP Kruger

Lesedi
Johannesburg

JAR

LESOTHO

Indický
oceán

Termíny
13.4. – 20.4. 2020
14.9. – 21.9. 2020

od

51 290 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• letenku praha – Johannesburg – praha
včetně tax
• 5x ubytování s polopenzí (bez nápojů)
v hotelu a v lodgi *** s příslušenstvím a klimatizací
• transfery minibusem a terénními vozy na
safari
• průvodce a místního průvodce
• zákonné pojištění

Cena nezahrnuje
• institut šimpanzů a botanické zahrady
(cca 70 € )
• večerní safari v np Kruger cca 80 € (minimálně 8 osob)
• povinné platby na místě: vstupenky a místní
průvodci, poplatky za zavazadla a spropitné
cca 150 €
hlubokého údolí…odjezd na ubytování do lodge,
večeře.
5. den: Snídaně formou balíčku, při východu
slunce odjezd na safari do Krugerova národního parku – největší přírodní zvířecí rezervace
v jižní Africe s plochou přesahující 2 miliony hektarů založená již v roce 1898 . téměř 150 druhů
savců včetně tzv. africké velké pětky (lev, nosorožec, sloni, leopardi a afrického buvola) a více
než 500 druhů ptáků, stovkami motýlů, plazů…
návrat do lodge, večeře.
6. den: Snídaně, odpočinkový den k procházkám
po okolí nebo individuálně za příplatek na místě
výlet do Institutu šimpanzů pro výzkum

a záchranu osiřelých nebo zraněných zvířat,
a botanické zahrady Lowveld garden s procházkou v exotické vegetaci. Večeře. podvečer
za příplatek na místě možnost večerního safari
v np Kruger.
7. den: Snídaně, odjezd z ubytování a přejezd
k návštěvě nejstarších jeskyní v Africe – Sudwala
Caves – soubor jeskyní utvořených před 240
miliony lety, v pravěku úkryt a obydlí homo habilis – předka homo sapiens, v devatenáctém století používané jako obranná tvrz. přejezd na
letiště do Johannesburgu horskou a malebnou
provincií mpumalnaga a odlet do Čr.
8. den: přílet do prahy.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/JNB2203.html
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jIŽNÍ AFRIKA | JihoAfriCKÁ rEpubLiKA

| putoVÁnÍ JihoAfriCKou rEpubLiKou | 10 dnÍ

pretoria | panorama route | blyde river kaňon | three rondawels | bourke’s Luck potholes | np Kruger | Johannesburg
port Elizabeth | Garden route | np tsitsikamma | Storms river mouth | Wilderness | Stellenbosch | Kapské město
mys dobré naděje

PROgRAm zÁ jezdu:
1. den: odlet z prahy s přestupem do největšího
jihoafrického města Johannesburg.
2. den: přílet, transfer z letiště do jednoho ze tří
hlavních měst – Pretoria – považované za hlavní
administrativní a vzdělávací centrum země,
okružní jízda městem pro základní seznámení,
staré i nové srdce města Church Square s budovou
původního parlamentu, památník Voortrekker připomínající historii migrace, zastávka u sídla vlády
a prezidenta union building. odjezd na ubytování,
volno k odpočinku po náročném letu, večeře.
3. den: Snídaně, časný ranní odjezd po věhlasné
vyhlídkové trase Panorama Route provincií
mpumalanga spojující několik kulturních a přírodních zajímavostí. Zastávky s dech beroucími
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výhledy na třetí největší kaňon na světě Blyde
River kaňon, berlínské a Lisabonské vodopády,
nepřekonatelný výhled z vyhlídky God’s Window,
rozmanité geologické formace přírody – oblé
útesy Three Rondawels nebo zkamenělá koryta
Bourke’s Luck Potholes. odjezd na ubytování
poblíž nejnavštěvovanějšího afrického np
Kruger, večeře, nocleh.
4. den: Snídaně, odjezd za dalšími vzrušujícími
zážitky naší cesty – celodenní pozorování velké
pětky v nedotčené přírodě NP Kruger, v jedné
z největších svatyní divočiny. nejstarší a největší
park jihoafrické republiky, kde kromě velké pětky
– lva, levharta, buvola, nosorožce a slona nalezneme domov stovek různých druhů savců
a ptactva. Jedinečná podívaná vhodná k unikát800 112 112

ním foto záběrům. odjezd zpět na ubytování,
večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd na letiště do johannesburgu, odlet na jih k indickému oceánu do důležitého přístavního města Port elizabeth,
města s vyhlášenými plážemi a rozšířenou nabídkou vodních sportů. místo, kde v roce 1488
přistál mořeplavec bartolomeu dias a v devatenáctém století vykonával krátkou lékařskou
praxi cestovatel Emil holub. prohlídka města –
historické centrum market Square, City hall, odjezd na ubytování, večeře.
6. den: Snídaně, odjezd na západ po garden
Route, nejznámější pobřežní trase v zemi tvořené
více než 200km úsekem lemovaným horami
a spousty druhů pozoruhodné vegetace.

JihoAfriCKÁ rEpubLiKA | jIŽNÍ AFRIKA

| putoVÁnÍ JihoAfriCKou rEpubLiKou | 10 dnÍ

NAMIBIE

Pretoria
Johannesburg

NP Kruger

Bloemfontein

JAR

Stellenbosch

LESOTHO

Wilderness
Kapské
Město

Port Elizabeth

Indický
oceán

Termíny
6. 4. – 15. 4. 2020
7.10. – 16.10. 2020

od

68 610 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• Leteckou dopravu praha-JohannesburgKapské město-praha s přestupy
• dopravu autokarem, přelet Johannesburgport Elizabeth dle programu
• 7 noclehů v hotelech a lodgi ***/****
• 7 snídaní a 7 večeří
• česky mluvícího průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Zastávka v Národním parku Tsitsikamma –
úzkém pobřežním pásu s posledním pralesem
na jihu Afriky, volný čas k protažení a pokochání
ve věhlasném Storms River mouth – divoká řeka
tekoucí mezi skalami s fascinující vegetací a unikátním závěsným mostem. možnost procházky,
oběda či krátkého odpočinku se zajímavými
výhledy. odjezd na ubytování do dalšího pobřežního městečka Wilderness, možnost pozorování
rozkošného západu slunce, večeře.
7. den: Snídaně, odjezd do Kapského města se
zastávkou ve vinařství ve městečku Stellenbosch. ochutnávka vynikajícího jihoafrického
vína s výhledem na hory a vinice. odtud do Kapského města, nejznámějšího a nejslavnějšího
města JAr s dominantou Stolové hory v pozadí.
okružní jízda městem, zastávka ve čtvrti boKaap s pestrobarevnými domky rodin potomků
malajských otroků, muslimská čtvrť, jihoafrické
muzeum s přírodovědnými a archeologickými
poklady a Company Gardens přezdívané zelené

plíce historického středu města, odjezd na ubytování, večeře.
8. den: Snídaně, odjezd k pozorování krás Kapského poloostrova, nádherné bílé pláže lemující
atlantický oceán, věhlasný rybářský přístav a výchozí bod pro lov langust Hout Bay. dále zastávka v Boulders Beach, malé zátoky se skalisky
obydlenými početnou kolonií tučňáků obrýlených. návštěva přírodní rezervace se spoustou
druhů zvířat – antilopy, pštrosi, paviáni, pokud
budeme mít štěstí tak můžeme zahlédnout také
velryby, delfíny nebo lachtany. poslední a nejdůležitější zastávka u mysu dobré naděje, skále
označené křížem připomínající obeplutí barlolomea diase v roce 1488 a nezapomenutelný zážitek na Cape point s burácejícím vlnobitím oceánů
na třistametrové skalisko pod sebou, odjezd na
ubytování, večeře.
9. den: Snídaně, dle letového řádu volno, transfer na letiště a odlet s přestupem do prahy.
10. den: přílet do prahy.
www.cedok.cz

Cena nezahrnuje
• spropitné místnímu personálu

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč
(na vyžádání)
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/JNB2204.html

245

BLÍzKÝ VÝCHod | LIBANON

| ZA HISTORIí A PříRODOU LIBANONU | 9 DNí

Středozemní
moře
Tripolis

LIBANON
Bsharri

Byblos
Bejrút

Nahr
El Kalb
Libanon

Balbeek

Ksara

Beit
ed-Dine
Sidón

Bejrút | Baalbeck | Aanjar | Zahle | Ksara | Nahar Al Kalb | Jeita | Fakra
Harrissa | Tyre | Sidon | Bšarré | Kadíša | Byblos | St Charbel | Beiteddine

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy v nočních hodinách do Bejrútu – hlavního a největšího města Libanonské republiky.
2. den: V nočních hodinách transfer z letiště na
ubytování, nocleh. Po snídani odjezd do Baalbeku
– nejvýznamnější římská lokalita na Blízkém východě, zapsaná na seznamu UNESCO. Starověké
ruiny tohoto chrámového komplexu jsou považovány za jeden z divů světa. Odtud odjezd do
aanjaru – malého převážně arménského města,
bývalého významného obchodního centra. Procházka po působivých ruinách Aanjaru, jediného
dochovaného umajjovského města Blízkém východě. Odjezd na ubytování do oblasti zahlé,
večeře.
3. den: Po snídani celodenní výlet po libanonských vinicích – Ksara – nejstarší a nejznámější
libanonské vinařství a massaya – moderní vinařství, proslulé díky vynikajícímu Araku – modernímu nápoji s anýzovou příchutí, která se
prodává ve vysokých elegantních modrých láhví.
Odjezd do vinařství St. Thomas – vinařství ležící
na svazích kopců nad údolím Bekaa, s budovou
podobnou starým libanonským palácům. Ubytování a večeře.
4. den: Po snídani odjezd k údolí Nahr al-Kalb
neboli Psí řeka – na údolí shlíží z kopce socha
Krista a ve skalách kolem řeky nápisy všech dobyvatelů Libanonu, nejstarší patří egyptskému
faraónovi Ramesse II ze 13. století př. n. l. Přesun
k okouzlující jeskyni jeita – zázraku přírody, nejpůsobivější jeskynní labyrinty na světě, dlouhé
až 6 km do nitra hor. Odjezd do libanonského
pohoří k návštěvě Fakry – ruiny antického města.
Odjezd k posvátnému vrchu Harissa – s bronzovou sochou z 19. století Panny Marie Libanonské, kostely a katedrály. Ubytování a večeře.
5. den: Po snídani odjezd na jih k fascinujícímu
místu Sidon – nejvýznamnější fénické město
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s Mořským hradem vystavěným křižáky v roce
1228, historické súky a nejkrásnější a nejlépe
dochovaný chán Al-Frandž ze 17. století. Dále
přístavní město Tyr založené ve 3 tis. př. n. l.,
nyní na seznamu UNESCO pro své archeologické
poklady – antické závodiště hipodrom, vítězný
oblouk a starověké ruiny po celém městě. Možnost odpočinku na nejkrásnějších a nejčistších
plážích v zemi. Ubytování a večeře.
6. den: Snídaně, odjezd do údolí Kadíša zapsané
na seznamu UNESCO – nádherné vodopády, jeskyně a do skály vytesané kláštery. Přejezd do
městečka Bšarré - návštěva slavných cedrových
lesů, muzeum věnované básníkovi Chalílu Džibránovi autorovi slavného díla Prorok, krápníkové
jeskyně Kadíša. Poslední zastávkou v Bšarré
bude slavný klášter Dér Már Antonios Kozahjá
– největší v údolí, nepřetržitě funkční od 11. století, s prvním tiskařským lisem na Blízkém východě. Ubytování a večeře.
7. den: Po snídani prohlídka kostela St. Charbel
– zasvěcenému nejznámějšímu knězi a mystiku
na středním východě. Odjezd do nejstaršího nepřetržitě osídleného města Byblos – místa vzniku
„moderní“ abecedy. Prohlídka archeologického
areálu – dominantní památkou je Křižácký hrad
postavený ve 12. století, městské hradby, Obeliskový chrám, královské hrobky, římské divadlo
a moderní muzeum. Ubytování a večeře.
8. den: Po snídani odjezd do Beiteddine se zastávkou v jednom z nejhezčích libanonských
měst Dér Al-Kamar s nejkrásnějšími ukázkami
provinční architektury 17. a 18. století. Přejezd
k paláci Beiteddine – osmanská rezidence
z 19. století – letní sídlo prezidenta republiky –
nádherného paláce s několika muzei s různými
sbírkami, nejpůsobivější je expozice mozaik.
Pozdní večeře a večer transfer na letiště.
9.den: Odlet v časných ranních hodinách cca
03:00 hod. do Prahy.
800 112 112

Týros

IZRAEL

Termíny
18. 4. – 26. 4. 2020
4.10. – 12.10. 2020

od

SÝRIE

34 850 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů s polopenzí v hotelu **** v pokojích s příslušenstvím
• leteckou dopravu Praha – Bejrút – Praha
včetně tax a příplatků
• doprava minibusem a transfery dle programu zájezdu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• vybrané vstupy do památkových objektů
uvedených v programu

Cena nezahrnuje
• další vstupy do památkových objektů
• spropitné (personál, průvodce, řidič) – povinně splatné na místě

Fakultativní služby
• vízum 1 290 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BEY2420.html

JORDáNSKO | BLÍzKÝ VÝCHod

| JORDáNSKO – ZEMě SKRyTýCH POKLADů | 5 DNí

Galilejské
jezero
Džaraš
Středozemní
moře

Ammán
Nebo
Madaba

Jeruzalém

Mrtvé
moře
Kerak
IZRAEL

EGYPT

Shobak
Petra
JORDÁNSKO

Termíny
18. 2. – 22. 2. 2020
17. 3. – 21. 3. 2020
12. 5. – 16. 5. 2010
27. 10. – 31. 10. 2020
17. 11. – 21. 11. 2020

od

Amman | Jerash | Madaba | Mount Nebo | Mrtvé moře | Petra | Karak | Shobak

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do hlavního jordánského
města amman, transfer z letiště do hotelu, ubytování, večeře.
2. den: Po snídani prohlídka města amman,
nejkrásnějšího města Blízkého východu mj. s návštěvou Citadely na kopci nad městem a Ummajadského paláce. Odjezd na sever do jednoho
z bývalých nejbohatších měst římské říše a archeologického skvostu – jerash (gerasa). Prohlídka zachovalého římského provinčního města
na Blízkém východě – dlážděné, kolonádní ulice,
vyvýšené chrámy a brány, obdivuhodná divadla,
fontána a rozlehlá náměstí. Návrat na ubytování,
večeře.
3. den: Po snídani odjezd z nejpamátnějšího
města madaba proslulého byzantskými mozaikami – kostel Sv. Jiří s nejstarší dochovanou mozaikovou mapou zobrazující Jeruzalém a Svatou
zemi. Odjezd na mount Nebo – nejuctívanější

místo v Jordánsku spjaté s Mojžíšem, kostelem
s obdivuhodným výhledem na údolí, Mrtvé moře
a střechy Jeruzaléma a Betléma. zastávka u mrtvého moře – k odpočinku, relaxaci a koupání
ve slané vodě s blahodárnými účinky. Odjezd
na jih do Petry, ubytování a večeře.
4. den: Po snídani návštěva starodávného nabatejského města – Petra, považovaného za jeden z novodobých sedmi divů světa a zapsaného
na seznamu světového dědictví UNESCO. Prohlídka propracované architektury vytesané do
pískovcových skal. Volný čas k prohlídce – Sík,
Pokladnice, královská hrobka, divadlo, hlavní
obětiště, Fasádní ulice. Odjezd zpět směrem na
Ammán, cestou zpět zastávky u bývalých křižáckých hradů Karak a Shobak, příp. dle časových možností městečko dana. Návrat na
ubytování do hotelu v ammanu, večeře.
5. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
Prahy.
www.cedok.cz

15 720 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Amman – Praha
v turistické třídě včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 4 noclehy v hotelu **** s polopenzí bez
nápojů
• služby místního průvodce, asistenci při příletu a odletu

Cena nezahrnuje
• vízové poplatky – vízum při vstupu do
Jordánska + vstupy do hlavních památek
(Jordanpass cca 100 USD)
• vstupy do památkových objektů –
130,– USD/osoba
• spropitné pro průvodce, řidiče, restaurace
a hotely povinně splatné na místě
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/AMM2404.html
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BLÍzKÝ VÝCHod | JORDáNSKO

| JORDáNSKO – ZEMě, KDE SE ZASTAVIL čAS | 8 DNí

Petra

Koupání v mrtvém moři

Wadi rum

Taba | Wadi Rum | Petra | Kasr Al-Szaubak | Kerak | Hora Nebo | Amman | Jerash | Mrtvé Moře | Akaba

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Taby, transfer do hotelu.
Ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Ranní přejezd egyptsko-izraelské hranice
do Jordánska. Odjezd do přírodní rezervace
Wadi rum. Geograﬁcky je součástí Arabské
pouště. Naleznete tady například jeden z nejruději zabarvených typů pouštního písku na světě. Impozantní duny rudého písku se opírají
o skalní útvary barevného pískovce. Fakultativně
za příplatek: Jeep safari 4x4. Ubytování v hotelu,
večeře.
3. den: Po snídaní celodenní prohlídka arche-
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ologické naleziště – Petra. Město původně
vzniklo jako pohřebiště v dokonale krytém místě,
kde se setkávají tři údolí. Petra je pod záštitou
UNESCO a od roku 2007 je také na seznamu
sedmi nových divů světa. Nejznámější dominantou Petry je budova Pokladnice, která se nachází hned po východu ze soutěsky Sík. Nejvíce
hlavních památek se nachází do jednoho kilometru od Pokladnice – hrobky, amﬁteátr, Hadriánova brána či pozůstatky byzantského kostela
s velkým množství skvěle dochovaných fresek.
Ubytování a večeře v hotelu.
4. den: Cesta tři tisíce let starou „královskou
800 112 112

cestou“, která je nyní jednou z hlavních silnic
v Jordánsku. Zastávka na vyhlídce s výhledem
na panorama hradu KaSr aL-SzauBaK, jednoho z prvních křižáckých pevností ve Svaté
zemi. Návštěva zříceniny křižáckého kostela, mj.
přijímacího sálu a svatyně Abu Suleimana. Návštěva jedné z nejznámějších křižáckých pevností
– Kerak, která se majestátně tyčí na kopci a chrání pobřeží Mrtvého moře a údolí Al-Karak. Další
zastávkou je Hora Nebo, místo smrti Mojžíše.
Ubytování a večeře v hotelu.
5. den: Přejezd do hlavního města Jordánska –
amman, prohlídka města – římské divadlo, mu-

JORDáNSKO | BLÍzKÝ VÝCHod

| JORDáNSKO – ZEMě, KDE SE ZASTAVIL čAS | 8 DNí

Wadi rum – poušť

Jerash
Ajlun

Středozemní
moře

Ammán
Nebo

Jeruzalém

Madaba
Mrtvé
moře
Kerak

IZRAEL

Kasr Al-Szaubak
Petra

JORDÁNSKO

EGYPT

Taba

Aqaba

Termíny
15. 6. – 22. 6. 2020
13. 7. – 20. 7. 2020
10. 8. – 17. 8. 2020
7. 9. – 14. 9. 2020
5.10. – 12.10. 2020

amman

od

akaba

Wadi Rum

17 890 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 900 Kč
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci,
spropitné, vstupní a výstupní taxy, hraniční
poplatky: cca 225 USD

zeum a citadela s výhledem na město. Návštěva
města jerash (Gerasa), „Pompejí Východu“, jednoho z nejzachovalejších měst římské říše. Procházka městem podél Cardo, hlavní ulice z dob
římanů, která začíná u nádherného Hadriánova
vítězného oblouku, následuje hippodrom, chrám
boha Dia, dva římská divadla a fórum, Nimfeum,
Západní lázně a Severní brána.
6. den: Odjezd k Mrtvému moři. mrtvé moře
je bezodtoké slané jezero. Nachází se 420 metrů
pod hladinou světového oceánu a je nejníže po-

loženým odkrytým místem na zemském povrchu,
nejníže položeným slaným jezerem na světě.
Mrtvé moře přitahuje zájem návštěvníků už po
tisíce let. Možnost odpočinku a koupání. Transfér
do hotelu v aKaBĚ, volný čas, večeře.
7. den: Ranní přejezd hranice s Izraelem, pak
s Egyptem (nebo trajektem přes Akaba-Taba).
Transfér do hotelu v TABě. Ubytování v hotelu,
večeře.
8. den: Individuální volno, transfer na letiště.
Odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• jeep safari 4x4 – 45 USD

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TCP2JOR.html
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| VE STíNU OLIVOVNíKU – TO JE IZRAEL | 8 DNí

Taba | Mrtvé moře | Masada | Jericho | Golan | Tabgha | Nazareth | Haifa | Tel Aviv | Jerusalem | Betlém
Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Taby, transfer do hotelu.
Ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Ranní přejezd egyptsko-izraelské hranice
a odjezd k Mrtvému moři. mrtvé moře je bezodtoké slané jezero a přitahuje zájem návštěvníků už po tisíce let. Zastávka k odpočinku
s možností koupání. Výjezd lanovkou do masady,
to je starověká pevnost na vrcholu skalního útesu. Pevnost byla postavena Herodem Velikým
v 1. století př. n. l., během první židovské války
se Masada stala posledním místem odporu židovských povstalců proti římanům. Odjezd do
jericha, které je považováno za nejstarší město
na světě Ubytování a večeře v hotelu.
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3. den: Návštěva a prohlídka Safedu, jež je jedním ze čtyř svatých měst judaismu. Rozvíjela
se zde židovská mystika – kabala a vznikly tradice,
které dodnes ovlivňují život praktikujících Židů.
Dále uvidíte Horu golan, což je obrovská náhorní
plošina táhnoucí se podél hranic Sýrie a Libanonu. Zastávka v Caesarei s prohlídkou římského
amﬁteátru, zbytků Herodova paláce a dalších
vykopávek antického města. Prohlídka Kafarnaum se zříceninou starobylé synagogy, a Tabghy – místa, kde údajně pobýval Ježíš Kristus
a pronesl své slavné kázání. Návrat do hotelu,
večeře.
4. den: Dnešní den začne návštěvou prvního Ježíšova zázraku – Kána galilejská. Odjezd do
800 112 112

Nazaretu, křesťanské poutní místo s jeskyní
Svaté rodiny v kostele sv. Josefa a nedalekou
horou Tábor s návštěvou chrámu Zvěstování.
Přejezd do Haify, prohlídka kláštera Stella Maris
a Eliášovy jeskyně. Prohlídka Caesarey, přístavního města, jehož největší doba slávy byla za
vlády Heroda Velikého. Zachovaly se zde zříceniny
starobylých budov, včetně ohromného amﬁteátru, kde se dodnes konají představení, a také
krásný akvadukt ze 2. st ležící u Středozemního
moře. Panoramatická prohlídka Tel avivu
a transfer do Betléma. Ubytování a večeře
v hotelu.
5. den: Po snídani návštěva jeruzaléma, posvátného města tří náboženství – Olivová hora

IZRAEL | BLÍzKÝ VÝCHod

| VE STíNU OLIVOVNíKU – TO JE IZRAEL | 8 DNí

Středozemní
moře

Golan
Safed

Haifa

Tabgha
Kafarnaum

Nazaret

Galilejské
Kána
jezero
Galilejská

Caesarea
Tel Aviv

Yad
Vashem

Jeruzalém
Jericho

Betlém

Mrtvé
moře

Massada

IZRAEL
JORDÁNSKO

Taba

Termíny
1. 6. – 8. 6. 2020
29. 6. – 6. 7. 2020
27. 7. – 3. 8. 2020
24. 8. – 31. 8. 2020
21. 9. – 28. 9. 2020
19.10. – 26.10. 2020

od

21 490 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 7 ubytování v hotelu *** v pokojí s příslušenstvím dle programu
• 7 polopenzí dle progamu
• leteckou přepravu Praha – Taba – Praha
včetně tax a poplatků
• transfery dle programu
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v program
• povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci,
hraniční poplatky: cca 147 USD
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• noční Jeruzalém 35 USD

s nejstarším židovským doposud používaným
hřbitovem na světě, nejposvátnější křesťanské
místo na zemi – Chrám Božího hrobu, nejposvátnější místo judaismu zeď nářků, Via dolorosa aneb Křížová cesta, místo Poslední
večeře Páně – Hora Sion, návštěva vyhlášených
trhů ve Starém městě. Návrat do hotelu, večeře.
6. den: Po snídani prohlídka Betléma – místa
narození Krista včetně návštěvy Baziliky Narození
Páně. Přejezd do Jeruzaléma a návštěva Muzea

holocaustu Yad VaSHem. Přejezd na horu Sión
– údajné místoPoslední večeře Páně, návštěva
hrobky krále Davida. Návrat do hotelu, večeře.
7. den: Cesta přes Negevskou poušť k hranici
s Egyptem. Zastávka v Kibucu Yotveta, přejezd
přes hranici v Ejlatu / Tabě. Ubytování v hotelu
v okolí Taby. Večeře.
8. den: Individuální volno, transfer na letiště.
Odlet do Prahy.
www.cedok.cz

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TCP2IZR.html
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| PRODLOUŽENý VíKEND V JERUZALéMě | 4 DNy

Termíny
19. 3. – 22. 3. 2020
10. 4. – 13. 4. 2020
1. 5. – 4. 5. 2020
21. 5. – 24. 5. 2020
26. 9. – 29. 9. 2020
28.10. – 31.10. 2020
14.11. – 17.11. 2020

od

23 960 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Tel Aviv-Praha v turistické třídě včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 3 noclehy v hotelu *** s polopenzí bez nápojů
– dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do druhého největšího
izraelského města Tel avivu, transfer z letiště
na ubytování do jeruzaléma – jednoho z nejposvátnějších míst na zemi, dle časových
možností orientační okružní jízda městem –
Olivetská hora, starý a moderní Jeruzalém s vládními budovami včetně parlamentu – Knesset,
zastávka u Knesset Menorah, symbolu státu
Izrael, transfer do hotelu, večeře.
2. den: Po snídani polodenní pěší prohlídka
s průvodcem – Hora Sion s hrobkou krále Davida
a Poslední večeře Páně, Staré město včetně
křesťanské, židovské, muslimské a arménské
čtvrti – některá zastavení Křížové cesty, Chrám
Božího hrobu, zeď nářků, rekonstruovaná římská ulice zvaná Cardo, atraktivní súky – trhy,
odpoledne volno k individuálním prohlídkám,
ubytování, večeře.
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3. den: Po snídani volno k individuálnímu programu
ve městě, například k návštěvě vyhlášených trhů
ve Starém městě nebo fakultativní celodenní
výlet k návštěvě starověké pevnosti zapsané na
seznam UNESCO – masada, výjezd na vrchol
lanovkou a prohlídka archeologického areálu spojená s králem Herodem a první židovskou válkou.
Prohlídka areálu a možnost z dálky spatřit některý
z tehdejších vojenských římských obléhajících
táborů. Následně zastávka u mrtvého moře
k odpočinku, relaxaci a koupání ve slané vodě,
která má díky vysoké koncentraci soli blahodárné
účinky. Odjezd na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani transfer do Tel avivu, okružní
jízda moderním a kosmopolitním městem se
zastávkou v historickém přístavu jaffa s arabskými památkami i atraktivní uměleckou čtvrtí
současné doby, transfer na letiště a odlet do
Prahy.
800 112 112

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD ve dnech s individuálním
programem
• spropitné pro hotel, řidiče, průvodce – cca
30 USD povinně splatné na místě

Fakultativní služby
• fakultativní celodenní výlet do pevnosti Masada a k Mrtvému moři 3 690 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TLV2402.html

| TO NEJLEPší Z IZRAELE | 7 DNí

IZRAEL | BLÍzKÝ VÝCHod

jeruzalém

Středozemní
moře
Haifa
Caesarea

Akko

Tiberias

Nazaret

Galilejské
jezero

Tel Aviv

Jeruzalém
Betlém

Mrtvé moře

Massada

Termíny
14. 2. – 20. 2. 2020
30. 3. – 5. 4. 2020
28. 4. – 4. 5. 2020
19. 5. – 25. 5. 2020
26.10. – 1.11. 2020
10.11. – 16.11. 2020

Tel Aviv | Caesarea | Haifa | Karmel | Akko | Tabgha | NP Kursi | Jardenit
Nazaret | Ein Gedi | Jeruzalém |Betlém | Mrtvé moře | Massada

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Tel avivu v poledních
hodinách, po příletu transfer z letiště a odjezd
do přímořské Netanye, ubytování, večeře.
2. den: Po snídani odjezd na sever země do oblasti galilea. Cestou zastávka v Caesarei s prohlídkou římského amfiteátru, zbytků Herodova
paláce a dalších vykopávek antického města.
Přejezd do Haify, kde navštívíme horu Karmel,
odkud se otvírá nádherný pohled na celé město
s přístavem, a akku s návštěvou podzemního
křižáckého města a historického přístavu. Odjezd
do Nazaretu, křesťanské poutní místo s jeskyní
Svaté rodiny v kostele sv. Josefa a nedalekou
horou Tábor, s návštěvou chrámu Zvěstování.
Večeře a nocleh v Tiberias.
3. den: Snídaně, výlet lodí po genezaretském
jezeře s významnými historickými a náboženskými lokalitami v okolí. Tabgha spojená se zázrakem dělení chleba a ryb, hora Blahoslavenstvi
a na východní straně národní park Kursi přinášející řadu informací o minulosti Židů, Byzanců
i o Ježíšovi, kde se nacházejí mj. zbytky staré židovské vesnice, ruiny byzanského kláštera
atd. Posledním zastavením v Gallilei bude jardenit, místo křtu na řece Jordan. Přejezd přes
Jordánskou nížinu do jeruzaléma. Ubytování
a večeře v Jeruzalémě.
4. den: Snídaně, celodenní prohlídka jeruzaléma
– Olivetská hora s panoramatickým pohledem
na město, návštěva Getzemanské zahrady a chrá-

mu Národů, Staré město vč. křesťanské a židovské čtvrti (Křížová cesta, chrám Sv. Hrobu, Zeď
nářků, Cardo. Odpoledne výlet do Betléma
s prohlídkou chrámu Narození páně, návrat do
Jeruzaléma, večeře a nocleh Večeře a nocleh
v Jeruzalémě.
5. den Snídaně, odjezd k mrtvému moři. Zastávka v přírodní rezervaci ein gedi, – nádherná
oáza v pusté krajině s několika prameny a bujnou
tropickou a pouštní vegetací a mnoha pouštními
živočichy. Při dostatku času možnost malého
výletu k úchvatným vodopádům. masada – výjezd lanovkou na pevnost spojenou s králem
Herodem i s první židovskou válkou proti římanům. Odpoledne dojezd k mrtvému moři, zastávka k odpočinku s možností koupání. Návrat
do Jeruzaléma. Večeře.
6. den: Snídaně, pokračování v prohlídce jeruzaléma, panoramatická okružní jízda novými
částmi Jeruzaléma, zastávka u izraelského parlamentu, návštěva izraelského muzea a památníku holocaustu yad Vashem, prohlídka
vybraných historických míst na hoře Sion – hrob
krále Davida, zakladatele Jeruzaléma před 3 000
lety, kostel Zesnutí Panny Marie a další. Návrat
do hotelu. Večeře
7. den: Snídaně, odjezd do jaffy – návštěva jednoho z nejstarších měst světa, které je dnes
součástí moderního Tel avivu. Okružní jízda,
volno, V odpoledních hodinách transfer na letiště
a odlet do Prahy.
www.cedok.cz

od

31 010 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• dopravu po trase minibusem nebo autobusem
• 6 noclehů s polopenzí v hotelech ***
• vstupy dle programu
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 8 890 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
povinně splatné na místě
• lanovou dráhu k pevnosti Massada
cca 25 USD

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob.
Změna programu a pořadí jednotlivých výletů
vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TLV2401.html
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| IZRAEL – JORDáNSKO S KOUPáNíM U MRTVéHO MOřE | 8 DNí
Středozemní
moře
Haifa

Akko

Tiberias

Nazaret

Galilejské
jezero

Caesarea
Tel Aviv

Ammán

Jeruzalém
Betlém

Madaba
Mrtvé
moře

Massada

Karak
IZRAEL
Petra
EGYPT

Tel Aviv | Nazaret | Kafr Kanna | Tabgha | Capernaum | yardenit
Jerash (Gerasa) | Amman | Madaba | Mount Nebo | Karak | Petra | Wadi Rum
Aqaba | Masada | Mrtvé moře | Jeruzalém | Betlém

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do druhého největšího
izraelského města Tel Avivu, transfer z letiště
na ubytování do letoviska Tiberias ležícího
u Galilejského jezera, ubytování, večeře.
2. den: Po snídani odjezd do Nazaretu, původně
klidné židovské vesničky v níž vyrůstal Ježíš, která
se rozrostla do současné podoby živého arabského města – Staré město – hojně vyhledávaná
Bazilika Zvěstování s mohutnou hranatou kupolí,
Kostel sv. Josefa, Odjezd přes dějiště prvního
ježíšova zázraku proměnění vody ve víno – vesničku Kafr Kanna – Kostel Svatby a sv. jiří do
dalších významných míst zázraků z Bible. Kostelík
v městečku Tabgha a starověká synagoga v Capernaum. V odpoledních hodinách odjezd na
jih do Yardenitu mimořádně oblíbeného místa
pro křty se zástupy poutníků. Návrat na ubytování,
večeře.
3. den: Po snídani odjezd přes hraniční přechod
Sheikh Hussein do jordánska. Odtud do jednoho z bývalých nejbohatších měst římské říše
a archeologického skvostu – jerash (gerasa).
Prohlídka jednoho z nejzachovalejších římských
provinčních měst na světě – dlážděné, kolonádní
ulice, vyvýšené chrámy a brány, obdivuhodná
divadla, fontány a rozlehlá náměstí. Odjezd na
ubytování do hlavního jordánského města amman, dle časových možností krátká projížďka
městem, ubytování, večeře.
4. den: Po snídani jedno z nejpamátnějších měst
madaba proslulé byzantskými mozaikami – kostel
Sv. Jiří s nejstarší dochovanou mozaikovou mapou
zobrazující Jeruzalém a Svatou zemi více jak
dvěma miliony barevných kamínků, odjezd na
mount Nebo – jedno z nejvíce uctívaných míst
v Jordánsku, spjaté s Mojžíšem, kostelem s obdivuhodným výhledem na údolí, Mrtvé moře
a střechy Jeruzaléma a Betléma. Odtud do
opevněného města Karak, proslulé mohutným
Křižáckým hradem, tvořícím dominantu města.
Odjezd na ubytování do Petry, večeře.
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5. den: Po snídani návštěva starodávného Nabatejského města – Petra považovaného za jeden
z novodobých sedmi divů světa a zapsanéno na
seznam světového dědictví UNESCO. Prohlídka
propracované architektury vytesané do pískovcových skal. Volný čas k prohlídce – Sík, Pokladnice,
královská hrobka, divadlo, hlavní obětiště, Fasádní
ulice. Dále projížďka jeepem pouštní divočinou
Wadi rum – unikátní podívaná na široké písečné
údolí s tyčícími se pískovcovými a žulovými útvary
s beduínským průvodcem. Odjezd do přímořského
střediska na břehu Rudého moře – aqaby,
možnost návštěvy vyhlášených místních trhů, ubytování, večeře.
6. den: Snídaně, odjezd zpět do Izraele přes
hraniční přechod arava, pokračování k návštěvě
starověké pevnosti a významnému symbolu Izraele
zapsaném na seznamu světového dědictví Unesco
– masady, výjezd na vrchol lanovkou. Prohlídka
areálu a možnost z dálky spatřit některý z osmi
tehdejších římských vojenských obléhajících
táborů. Zastávka u mrtvého moře k odpočinku,
relaxaci a koupání ve slané vodě, s blahodárnými
účinky. Odjezd na ubytování do jeruzaléma,
večeře.
7. den: Po snídani prohlídka jeruzaléma, jednoho
z nejznámějších měst na zemi, posvátného pro
Židy, Křesťany i Muslimy – Olivetská hora s nejstarším židovským doposud používaným hřbitovem na světě, nejposvátnější křesťanské místo na
zemi – Chrám Božího hrobu, nejdůležitější místo
judaismu Zeď nářků, Via Dolorosa aneb Křížová
cesta, místo Poslední večeře Páně – Hora Sion,
návštěva vyhlášených trhů ve Starém městě. Odjezd do Betléma – návštěva Baziliky Narození
Páně s označeným místem pro Ježíškovy jesličky.
Odjezd zpět na ubytování, večeře.
8. den: Po snídani transfer do Tel avivu, dle
časových možností okružní jízda moderním
a kosmopolitním městem se zastávkou v historickém přístavu jaffa s unikátními arabskými
památkami, transfer na letiště a odlet do Prahy.
800 112 112

JORDÁNSKO

Aqaba

Termíny
2. 3. – 9. 3. 2020
29. 3. – 5. 4. 2020
19. 4. – 26. 4. 2020
3. 5. – 10. 5. 2020
24.10. – 31.10. 2020

od

46 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha–Tel Aviv–Praha v turistické třídě včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 7 noclehů s polopenzí v hotelech *** – dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• služby průvodce, asistenci na jižní hranici
s Jordánskem
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• vstupy do památkových objektů – Jerash,
Petra, Madaba, Mount Nebo, Wadi Rum,
Capernaum, Masada včetně lanové dráhy

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů a neuvedených v odstavci cena zahrnuje
• případnou další přepravu v místě a v Petře
• hraniční a vízové poplatky – Vízum při vstupu
do Jordánska, poplatek při odjezdu z Jordánska, celkem cca 70 USD
• spropitné pro průvodce, řidiče, restaurace,
hotely, řidiče jeepu ve Wadi Rum – celkem
cca 50 USD povinně splatné na místě
Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 7 490 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.
Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TLV2403.html

SPOJENé ARABSKé EMIRáTy | BLÍzKÝ VÝCHod

| PRODLOUŽENý VíKEND V DUBA JI EXCLUSIVE| 5 DNí

Termíny
18. 9. – 22. 9. 2019
24.10. – 28.10. 2019
4.12. – 8.12. 2019
29.12. – 2. 1. 2020 SILVeSTr
19. 2. – 23. 2. 2020
9. 4. – 13. 4. 2020 VeLIKoNoCe
1. 5. – 5. 5. 2020
8. 5. – 12. 5. 2020
24. 9. – 28. 9. 2020
28.10. – 1.11. 2020
13.11. – 17.11. 2020
9.12. – 13.12. 2020

od

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy v odpoledních hodinách
přímým letem do dubaje – hlavního města stejnojmenného emirátu ležící v Perském zálivu na
severu Arabského poloostrova. Nachází se zde
výškové budovy, luxusní hotely, obrovská nákupní
centra, umělé ostrovy, zimní areál a mnoho dalšího, co nemá ve světě obdoby. Naopak ve staré
části zvané Deira můžete okusit tu pravou orientální atmosféru arabského světa v uličkách
s kořením a zlatem. Přílet v nočních hodinách,
transfer z letiště do hotelu, ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani okružní jízda pro základní seznámení se s městem. Foto zastávky mj. u Burj
al arab – 7* hotelu postaveného v roce 1999
zvaný Plachetnice pro svůj tvar. Pokračujeme
k největší mešitě ve městě – jumeirah mosque
vyobrazené na bankovce v hodnotě 500 dirhamů,
fotostop u zlatého dubai Frame. Následuje malebná stará část Dubaje – čtvrti Bastakiya s pevností al Fahidi, ve které dnes sídlí muzeum.
Projížďka vodním taxi abra na místní trhy, kde
bude volný čas pro nákupy – Spice Souk (trh
s kořením) či gold Souk (trh se zlatem). Odpoledne individuální volno, večer fakultativní projížďka po dubai Creek – mořském kanálu, který
město rozděluje na 2 části – stará Deira a nová
luxusní Bur Dubaj. Při plavbě na tradiční arabské

lodi Dhow z teakového dřeva budete moci obdivovat nasvícené mešity, mosty, osvětlené budovy či mrakodrapy za doprovodu hudby
a barbecue večeře. Návrat na hotel, nocleh.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu programu, které můžete využít k návštěvě města,
nákupům či koupání. Večer fakultativně výlet
noční dubají do nejluxusnější části města ležící
na umělém zálivu dubai marina, hotel ve tvaru
plachetnice Burj Al Arab, palmový ostrov jumeirah o rozloze 5x 5 km se známým hotelem
Atlantis the Palm, resort madinat jumeirah
s krásnými zahradami a parky, po Downtown
Boulevard k nejvyššímu mrakodrapu světa Burj
Khalifa s výškou 828 metrů. Výlet zakončíme
u největšího systému tančících fontán na světě
dubai Fountain – voda tryská do výšky 150 metrů, pohybuje se v rytmu arabské hudby, která
ji doprovází a nechybí světelná show. Návrat na
hotel, nocleh.
4. den: Po snídani individuální program – nákupy,
návštěva zimního areálu Ski Dubai, zábavních
či vodních parků, relax na pláži s bílým pískem
a průzračným mořem. Nocleh v hotelu.
5. den: Po snídani uvolnění pokojů, transfer na
letiště a ranní odlet do čR (vybrané termíny odpolední let). Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.
www.cedok.cz

25 370 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků Praha–Dubaj–Praha se společností emirates (airbus a 380)
• 4 noclehy se snídaní v hotelu ****
• transfery dle programu
• okružní jízdu Dubají
• česky mluvící průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• místní pobytovou taxu
(cca 15 dirhamů/pokoj/noc)
• vstupy
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 990 Kč
• výlet noční Dubají 1 490 Kč
• večerní projížďka Dubai Creek s večeří 2 190 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DXB2451.html
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BLÍzKÝ VÝCHod | SPOJENé ARABSKé EMIRáTy
| PRODLOUŽENý VíKEND V DUBA JI | 4 DNy

Termíny
14. 2. – 17. 2. 2020
21. 2. – 24. 2. 2020
10. 4. – 13. 4. 2020 VeLIKoNoCe
1. 5. – 4. 5. 2020
8. 5. – 11. 5. 2020
25. 9. – 28. 9. 2020
25.10. – 28.10. 2020
15.11. – 18.11. 2020

od

16 920 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Dubaj/Sharjah
– Praha
• 3 noclehy v hotelu ***
• transfery z/na letiště
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy v poledních hodinách do
dubaje (vybrané lety Sharjah) – hlavního města
stejnojmenného emirátu ležící v Perském zálivu
na severu Arabského poloostrova. Nachází se
zde výškové budovy, luxusní hotely, obrovská
nákupní centra, umělé ostrovy, zimní areál... Naopak ve staré části zvané Deira lze nalézt tu pravou orientální atmosféru arabského světa
v uličkách s kořením a zlatem. Transfer na hotel,
ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani okružní jízda městem – palmový ostrov jumeirah s luxusním hotelem Atlantis the Palm, nejluxusnější část města dubai
marina ležící v umělém zálivu, největší nákupní
centrum na světě dubai mall, dubai Fountain
s největším systémem tančících fontán na světě,
nejvyšší budova světa Burj Khalifa s výškou
828 metrů včetně vstupenek. Volno nebo fakultativně vstupenky do dubajského akvária
a podmořského světa. Návrat na hotel, nocleh.
3. den: Po snídani individuální volno nebo polodenní výlet městem s foto zastávkami mj. u Burj
al arab zvaný Plachetnice pro svůj tvar, jumeirah
mosque – největší mešita ve městě, dubai Frame,
malebná stará část Dubaje – čtvrti Bastakiya
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s pevností al Fahidi. Projížďka vodním taxi abra
na místní trhy, kde bude volný čas pro nákupy –
Spice Souk (trh s kořením) či gold Souk (trh se
zlatem). Odpoledne individuální volno, večer fakultativní projížďka po dubai Creek – mořském
kanálu, který město rozděluje na 2 části – stará
Deira a nová luxusní Bur Dubaj. Při plavbě na
tradiční arabské lodi Dhow z teakového dřeva
budete moci obdivovat nasvícené mešity, mosty,
osvětlené budovy či mrakodrapy za doprovodu
hudby a barbecue večeře. Návrat na hotel, nocleh.
3. den: Po snídani individuální volno nebo fakultativně výlet do nejluxusnější části města ležící
na umělém zálivu dubai marina, palmový ostrov
jumeirah, resort madinat jumeirah s krásnými
zahradami a parky, po Downtown Boulevard
k nejvyššímu mrakodrapu světa Burj Khalifa
s výškou 828 metrů. Pro zájemce fakultativně
vstupenka na Burj Khalifu. Výlet zakončíme u největšího systému tančících fontán na světě dubai
Fountain - voda tryská do výšky 150 metrů se
světelnou show. Návrat na hotel, nocleh.
4. den: Po snídani individuální volno např. k nákupům nebo relax na pláži s bílým pískem, transfer na letiště. V odpoledních hodinách odlet do
Prahy, přílet ve večerních hodinách.
800 112 112

Cena nezahrnuje
• místní pobytovou taxu (cca 15 AED/pokoj/
noc)
• přepravu MHD
• vstupy

Fakultativní služby
• okružní jízda Dubají včetně vstupenky na
Burj Khalifa 2 490 Kč
• výlet Dubají 1 490 Kč
• vstupenka do akvária 490 Kč
• večerní projížďka Dubai Creek s večeří 2 190 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob.
Změna programu vyhrazena.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DXB2454.html

SPOJENé ARABSKé EMIRáTy | BLÍzKÝ VÝCHod

| ZA KOUPáNíM A POZNáVáNíM ARABSKýCH EMIRáTů | 5 DNí

Termíny
18. 2. – 22. 2. 2020
25. 2. – 29. 2. 2020
3. 3. – 7. 3. 2020
7. 4. – 11. 4. 2020
28. 4. – 2. 5. 2020
5. 5. – 9. 5. 2020
15. 9. – 19. 9. 2020
27.10. – 31.10. 2020
17.11. – 21.11. 2020
15.12. – 19.12. 2020
29.12. – 2. 1. 2021 SILVESTR

od

17 950 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Dubaj/Sharjah
– Praha
• 4 noclehy v hotelu **** u moře
• transfery z/na letiště
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy v poledních hodinách,
přílet ve večerních hodinách do dubaje (vybrané
lety Sharjah) – moderní metropole ležící na pobřeží Perského zálivu s dlouhými plážemi s bílým
pískem. Transfer do hotelu na pobřeží, ubytování,
nocleh.
2. den: Po snídani individuální volno ke koupání
nebo fakultativně okružní jízda pro základní
seznámení se s městem a fotozastávkami – dubajské muzeum sídlící v pevnosti al Fahidi, projížďka vodním taxi abra po starém kanálu až na
tradiční golden souk se zlatem, Spice souk
s kořením, v překladu „krásná“ mešita jumeirah
mosque, vyhlídkový zlatý rám dubai Frame,
moderní část města jumeirah Beach s hotelem
ve tvaru plachetnice Burj al arab. Návrat na
hotel, individuální volno, nocleh.

3. den: Po snídani individuální volno ke koupání
nebo v odpoledních hodinách fakultativní výlet
do moderní časti Dubaje – palmový ostrov jumeirah s luxusním hotelem Atlantis the Palm,
nejluxusnější část města dubai marina ležící
v umělém zálivu, největší nákupní centrum na
světě dubai mall, dubai Fountain s největším
systémem tančících fontán na světě, nejvyšší
budova světa Burj Khalifa s výškou 828 metrů.
Návrat na hotel, nocleh.
4. den: Po snídani individuální volno ke koupání
nebo fakultativně výlet do pouště s piknikem
při západu slunce zahrnující výlet terénními vozy
do písečných dun, foto zastávky k focení západu
slunce zakončené piknikem. Návrat na hotel, nocleh.
5. den: Po snídani volno ke koupání, transfer
na letiště, odlet v odpoledních hodinách do Prahy. Přílet ve večerních hodinách do čR.
www.cedok.cz

Cena nezahrnuje
• místní pobytovou taxu (cca 15 AED/pokoj/
noc)
• přepravu MHD
• vstupy

Fakultativní služby
• okružní jízda Dubají 1 690 Kč
• výlet noční Dubají 1 490 Kč
• výlet do pouště s piknikem 1 890 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob.
Změna programu vyhrazena.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DXB2455.html
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BLÍzKÝ VÝCHod | KATAR | OMáN | SAE
| PERLy PERSKéHO ZáLIVU | 8 DNí

Dohá | Umm Salal Muhammed | Al Zubara | Al Khor | Maskat | Nizwa | jeskyně Al Hota | Jibreen | Bahla | Dubaj | Abu Dhabí

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy v ranních hodinách přímým
letem do Kataru, jež je jedním z nejbohatších
států světa. Přílet do Dohá „druhé Dubaje“ v odpoledních hodinách. Okružní jízda pro základní
seznámení se s městem, nocleh v hotelu.
2. den: Po snídani celodenní výlet do severní
části Kataru – vyhlídkové věže lovců perel Barzan
z roku 1895 v umm Salal muhammed, mohutná
pevnost al zubara vybudovaná na ruinách hradu
je ukázkou tradiční katarské architektury. Přejezd
do přístavu al Khor – dříve významné město
v perleťovém průmyslu s krásnými plážemi a historickými věžemi. Návrat na hotel, nocleh.
3. den: Po snídani dokončení prohlídky dohá –
promenáda Corniche, uměle vytvořený ostrov
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Pearl Qatar, budova sokolnictví, muzeum islámské kultury, tradiční souky. Individuální volno
ke koupání či nákupům. Ve večerních hodinách
transfer na letiště a přelet do ománu. Transfer
na hotel, nocleh v Maskatu.
4. den: Po snídani prohlídka maskatu – polodenní okruh městem, kdy mj. navštívíme Královskou operu, muzeum islámského umění,
Sultánův palác, pevnosti Mutrah, Al Jalali a Mirani.
Individuální volno např. ke koupání na místních
písečných plážích. Nocleh v hotelu.
5. den: Po snídani prohlídka nejmohutnější pevnosti v Ománu Nizwa, odjezd pod Sluneční hory
do jediné veřejné jeskyně v Ománu al-hota –
podzemní systém má délku 5 km a nachází se
zde i jeskynní jezero. Přejezd na hrad jibreen –
800 112 112

sídlo dynastie Jaruba´s, město Bahla s pevností
a mohutnými hradbami. Návrat do hotelu, nocleh.
6. den: Po snídani transfer na letiště, přelet do
dubaje. Odjezd na ubytování, následuje okružní
jízda městem se zastávkami – nejluxusnější část
města ležící na umělém zálivu Dubai Marina,
hotel ve tvaru plachetnice Burj Al Arab, palmový
ostrov Jumeirah o rozloze 5 x 5 km se známým
ostrovem Atlantis, nejvyšší mrakodrap světa
Burj Khalifa s výškou 828 metrů u nákupního
centra Dubai Mall s akváriem a největším systémem tančících fontán na světě Dubai Fountain. Nocleh v hotelu.
7. den: Po snídani odjezd do hlavního města
Spojených arabských emirátů a jednoho z nejbohatších měst světa – abu dhabí. Velká mešita

KATAR | OMáN | SAE | BLÍzKÝ VÝCHod

| PERLy PERSKéHO ZáLIVU | 8 DNí

ÍRÁN

Persk› z¡liv
Al Zubara

Al Khor

Doha

Dubaj

KATAR
SAÚDSKÁ
ARÁBIE

Abu DhabÕ
EMIRÁTY

Mascat

OMÁN

Termíny
21.10. – 28.10. 2019
8. 2. – 15. 2. 2020
24.10. – 31.10. 2020

od

77 550 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 2x nocleh Dohá, 3x nocleh v Maskatu, 2x nocleh v Dubaji v hotelech **** se snídaní
• leteckou přepravu v turistické třídě Praha
– Dohá – Maskat, Maskat – Dubaj – Praha
• transfery dle programu
• česky mluvícího průvodce
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• přepravu MHD
• vstupy nezahrnuté v ceně zájezdu
• místní pobytovou taxu
• spropitné povinně splatné na místě
• vízum Katar (zdarma na letišti po příletu)
• vízum Omán (splatné na letišti po příletu
cca 45 EUR)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 11 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

šejka Zayeda z bílého mramoru a 24karátového
zlata pojme 40 tisíc věřících a patří k největším
na světě. Palác Al-Husn zvaný pro svou barvu
bílá pevnost, po pobřežní promenádě Corniche
s hotelem Hilton k nákupnímu středisku Marina
Mall připomínající svým tvarem stan, nejdražší
hotel světa Emirates Palace, ostrovy Saadiyat

a yas, kde se od roku 2009 jezdí Velká cena Formule 1. Návrat do Dubaje, nocleh.
8. den: Po snídani individuální volno např. ke
koupání či nákupům. V poledních hodinách
transfer na letiště, odlet přímým letem do Prahy,
přílet ve večerních hodinách.
www.cedok.cz

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob.
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DXB2453.html
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BLÍzKÝ VÝCHod | SPOJENé ARABSKé EMIRáTy
| DUBA J – ABU DHABí | 5 DNí

Termíny
2.10. – 6.10. 2019
11.12. – 15.12. 2019
13. 2. – 17. 2. 2020
9. 4. – 13. 4. 2020 VeLIKoNoCe
24. 9. – 28. 9. 2020
17.10. – 21.10. 2020
14.11. – 17.11. 2020

Dubaj | Abu Dhabí

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy ve večerních hodinách přímým letem do dubaje – obchodního a turistického centra Středního východu s moderní
architekturou, širokými dálnicemi a zelenými
parky.
2. den: Přílet v ranních hodinách do Dubaje,
okružní jízda pulzující metropolí, jež byla původně
malou rybářskou vesničkou u Dubai Creek. Prohlídka staré části Dubaje – malebná čtvrť Bastakyia s bílou mešitou a dubai muzeem, jež se
nachází v bývalé pevnosti Al Fahidi. Projížďka
„vodním taxi“ abra po Dubai Creek, během níž
uvidíte mj. dva mrakodrapy – deira Twin Towers,
dojedeme na místní trh s kořením Spice Souk či
zlatem gold Souk. Prohlídka čtvrti Jumeirah, což
v překladu znamená krásná se jumeirah mosque
– mešitou, která je jako jediná přístupná všem (a
to i ženám, dětem a nevěřícím). Prohlídku zakončíme výstupem na nejvyšší mrakodrap světa Burj
Khalifa (není v ceně). Mrakodrap se tyčí nedaleko
dubai mall – největšího obchodního centra na
světě s akváriem a ledovou plochou. Závěrem
uvidíte největší systém tančících fontán na světě
– voda se pohybuje v rytmu arabské hudby a nechybí ani světelná show. Během dne oběd, odjezd
na hotel, ubytování, individuální volno, nocleh.
3. den: Po snídani individuální volno k nákupům
v největších obchodních centrech na světě, návštěvě města nebo koupání. Večer fakultativní
výlet po Dubai Creek – mořském kanálu, který
město rozděluje na 2 části – stará Deira a nová
luxusní Bur Dubaj. Při plavbě na tradiční arabské
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lodi Dhow z teakového dřeva budete moci obdivovat nasvícené mešity, mosty, osvětlené budovy či mrakodrapy za doprovodu hudby
s barbecue večeří. Návrat na hotel, nocleh.
4. den: Po snídani projížďka nejluxusnější částí
města s foto zastávkou u hotelu ve tvaru plachetnice Burj al arab, palmového ostrova jumeirah se známým hotelem Atlantis the Palm.
Odjezd na západ Spojených arabských emirátů,
do hlavního města abu dhabí ležícího ve stejnojmenném emirátu, který je největší a nejbohatší
ze všech. Oblast je tvořena pouští a asi 200 ostrovy a na jednom z nich leží luxusní metropole
Abu Dhabí, která patří k nejbohatším městům
světa. Okružní jízda městem se zastávkami –
Velká mešita šejka zayeda – pojme asi 40 tisíc
věřících, patří k největším na světě, je postavena
z bílého mramoru, zdobena barevnými kamínky
a 24karátovým zlatem. Palác al-Husn – pro čistě
bílou barvu se mu říká Bílá pevnost, prezidentský
palác Qasr al Watan, po pobřežní promenádě
Corniche s hotelem Hilton k nákupnímu středisku
marina mall připomínající svým tvarem stan –
individuální volno na oběd či nákupy, nejdražší
hotel na světě emirates Palace, ostrovy Saadiyat a Yas, kde se od roku 2009 jezdí Velká cena
Formule 1, součástí je i Ferrari World – zábavní
park ve stylu automobilového průmyslu. Transfer
do hotelu, večeře v asijském stylu, nocleh v Abu
Dhabi.
5. den: Po snídani uvolnění pokojů, transfer na
letiště v Dubaji, odlet do čR. Přílet do Prahy ve
večerních hodinách.
800 112 112

od

23 490 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků Praha-Dubaj-Praha
• 2 noclehy v Dubaji, hotel **** se snídaní,
1 nocleh v Abu Dhabí v hotelu **** s polopenzí
• 1 oběd na uvítanou
• transfery dle programu
• okružní jízdu Dubají a Abu Dhabí
• česky mluvícího průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• místní pobytovou taxu (cca 15 dirhamů/
pokoj/noc)
• vstupy včetně fakultativních výletů
• spropitné povinně splatné na místě
• přepravu MHD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• večerní projížďka Dubai Creek s večeří 2 190 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DXB2452.html

POZNáVACí Zá JEZDy | BLÍzKÝ VÝCHod

| DUBA J – TO NEJLEPší PRO DěTI | 4 DNy

Termíny
14. 2. – 17. 2. 2020
21. 2. – 24. 2. 2020
10. 4. – 13. 4. 2020 VeLIKoNoCe
1. 5. – 4. 5. 2020
8. 5. – 11. 5. 2020
25. 9. – 28. 9. 2020
25.10. – 28.10. 2020
15.11. – 18.11. 2020

od

19 920 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Dubaj/Sharjah
– Praha
• 3 noclehy v hotelu ***
• transfery dle programu včetně vstupenek
na Burj Khalifa
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• místní pobytovou taxu (cca 15 AED/pokoj/
noc)
• přepravu MHD
• vstupy

Program zá jezdu:
1. den: Odlet v poledních hodinách z Prahy,
přílet ve večerních hodinách do Dubaje, největšího města Spojených arabských emirátů – město
rekordů, nakupování, dlouhých písečných pláží,
moderních mrakodrapů a spoustou zábavy.
Transfer na hotel, ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani celodenní výlet městem –
palmový ostrov jumeirah s luxusním hotelem
Atlantis the Palm, nejluxusnější část města dubai
marina ležící v umělém zálivu, největší nákupní
centrum na světě dubai mall, dubai Fountain
s největším systémem tančících fontán na světě,
nejvyšší budova světa Burj Khalifa s výškou

828 metrů včetně vstupenek. Volno nebo fakultativně vstupenky do dubajského akvária
a podmořského světa. Návrat na hotel, nocleh.
3. den: Po snídani celodenní volno nebo fakultativní výlet do zábavního parku dubai Parks and
resort. Park se skládá ze tří tematických parků
z oblíbených dětských ﬁlmů – Legoland, Bollywood
a Motiongate (např. Madagaskar, Jak vycvičit draka,
šmoulové, Hotel Transylvánie, Shrek…) a vodního
parku Legoland. Návrat na hotel, nocleh.
4. den: Po snídani individuální volno např. k nákupům nebo odpočinku na plážích, transfer na
letiště. V odpoledních hodinách odlet do Prahy,
přílet ve večerních hodinách.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• vstupenka do akvária 490 Kč
• výlet a vstupenka do zábavních parků 1 790 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob.
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DXB2456.html
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BLÍzKÝ VÝCHod | POZNáVACí Zá JEZDy

| íRáN – KLENOTy PERSKé říšE | 13 DNí

Persepolis

Yazd

Isfahan

Teherán | Bam | Kermán | Jazd | Pasargadae | šíráz | Persepolis | Isfahán
Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Teheránu.
Přílet do íránu, země s obdivuhodnou historií
a kulturou plné pohostinných přátelských lidí.
Transfer na ubytování v hotelu, nocleh.
2. den: Prohlídka města. Golestan Palace- bývalé
sídlo králů obklopené parky, od roku 2013 zapsán
na seznamu světového dědictví UNESCO. Národní muzeum založené v roce 1937 nabízí k individuální prohlídce dvě části – archeologie
a islámského umění. Muzeum klenotů ukryté
v podzemním trezoru íránské národní banky
s unikátní sbírkou perských korunovačních klenotů nebo Abgineh muzeum. Největší most pro
pěší Tabiat… Návrat na hotel, nocleh.
3. den: V brzkých ranních hodinách transfer na
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letiště. Přelet do poklidného města s pouštním
rázem v jihovýchodní části íránu – Kermánu.
Z letiště pokračování do města Bam k prohlídce
největší budovy z nepálené hlíny na světě – Arg-e
Bam (UNESCO). Citadela pochází z dob Achaimenovské říše (6. až 4. stol. př. n. l.), obklopená
hradbami o délce 1,8 km. Pokračování do města
mahan k návštěvě Shazdeh Garden – historických perských zahrad. Návrat do Kermánu, ubytování na hotelu, nocleh.
4. den: Odjezd na výlet do Shahdad Kalouts –
pouště s písečnými dunami s krásnými výhledy
na zdejší krajinu, zříceniny hradů a jedinečné
pouštní útvary. Návrat do Kermánu se zstávkou
v Ganjali Khan Complex – typický karavansaraj
(orientální hostinec sloužící k zotavení při kara800 112 112

vanách) s perskými lázněmi. Návrat na hotel,
nocleh.
5. den: Odjezd do jazdu jednoho z nejstarších
íránských měst, zapsaného také na seznamu
památek UNESCO. Cestou zastávka k prohlídce
Zein-o-Din Caravanserai – karavansaraj byl postaven v 16. stolení spolu s dalšími 999 hostinci,
sloužil jako místo k odpočinku na hedvábné
stezce. Pokračování do jazdu, ubytování, individuální volno, nocleh.
6. den: Prohlídka města jazad, ohromujícího
svým centrem a postavený z hlíny se spletitými
bludišti místních uliček. Dakhme – věže mlčení,
kruhovité stavby dříve používané zoroastriány
k pohřbívání mrtvých. Chrám ohně, ve kterém
údajně hoří plamen od roku 470. Třípatrový

POZNáVACí Zá JEZDy | BLÍzKÝ VÝCHod

| íRáN – KLENOTy PERSKé říšE | 13 DNí

Qom

azadi Tower

TURKMENISTÁN

SÝRIE

Teherán

IRÁK

Kashan ÍRÁN
Isfahán
Yazd
Kermán
Persepolis
Šíráz
KATAR

Termíny
26. 3.– 7. 4. 2020
30. 4.–12. 5. 2020
3. 9.–15. 9. 2020
1. 10.–13. 10. 2020

Komplex Amír Chakhmágh dříve sloužící k rituálům, z jeho vrcholu se nabízí krásný výhled na
město. Fahadan neighborhood- jedna z nejstarších čtvrtí ve městě ukrývající mnoho významných budov. Zahrada Dowlat Abad s fontánami,
palácem a zajímavým systémem větracích věží.
Návrat na hotel, nocleh.
7. den: Odjezd do Šírázu, města básníků, perské
kultury a živého autentického Orientu. Cestou
zastávka v Pasargadae (UNESCO) bývalém hlavním městě perské říše, založeném králem Kýrosem II., dodnes se zde nachází jeho hrobka.
Pokračování do šírázu, ubytování, nocleh.
8. den: Celodenní prohlídka srdce Persie města
Šíráz: Násir al Mulk Mosque, známá také pod
názvem Růžová mešita – přezdívka je odvozena
od krásné výzdoby v podobě vzorů růže, její vitrážová okna jsou vzácností, precizní mozaiky
vytvářejí úžasnou podívanou v podobě barevné
hry světel. Tradiční krytý bazar Vakil – s několika
částmi podle jednotlivých řemesel. Arg of Karim
Khan – pevnost s hradbami, dnes sloužící zároveň
jako malé muzeum. Zahrada Eram s krásným
bazénem před rezidencí obklopená cypřiši a myrtou. Hrobka Háfeze – oblíbeného perského básníka ležící v zahradě plné růží. Návrat do hotelu,
nocleh.
9. den: Přejezd do Persepolisu k pozůstatkům
starobylého města založeného kolem roku 518 př.
n. l., město existovalo necelých 200 let, než se
o jeho zkázu postaral Alexandr Veliký. Dlouhá
století bylo ukryto pod pískem až ve 30. letech
minulého stolení bylo odhaleno. Prohlídka palácového komplexu zařazeného na Seznam světo-

vého dědictví UNESCO. Pokračování do Nakš-e
rustam s hrobkami perských králů a reliéfy
z dob prvních Sásánovců vytesané do skály. Odjezd k úpatí pohoří Zagros do města Isfahán.
Ubytování, nocleh.
10. den: Celý den bude věnován prohlídce Isfahánu – Iránci považováno za nejkrásnější město
v zemi a nazývané ,,polovina světa“. Návštěva
jedno z největších náměstí světa – Naqsh-e Jahan
se šáhovou mešitou (UNESCO) s barevnými mozaikovými dlaždicemi, palác Ali qapu a mešita
šejka Loftolláha. Pokračování k prohlídce proslulého Qeysarieh Bazaru – velkého bazaru s jedinečnou atmosférou, mj. vyhledávaný pro
nabídku tradičních koberců. Návrat na ubytování,
nocleh.
11. den: Pokračování v prohlídce města. Vank
Cathedral – z venku nenápadná katedrála ze
žlutých cihel překvapí svým barvitým interiéremmistrovské dílo plné fresek a řezeb. Návštěva
mešity Jame a historických mostů přes řeku Zayandeh – Sio-se Pol a Khadžů. Nocleh v hotelu.
12. den: Odjezd do Teheránu. Cestou zastávka
k prohlídce města Qom – významného poutního
místa a náboženského centra šíitského islámu
s dominující svatyní Hazrat-e Masumeh s hrobkou Fatimy. Pokračování k městu uprostřed
pouště, starému více než 9 tisíc let – Kášánu.
Návštěva zahrady Fin – nejstarší dochovaná zahrada v zemi (UNESCO). Agha Bozorg Madrasa
– Kašánská mešita s centrálním bazénkem postavená pro modlitby, kázání ale také učení.
Transfer na letiště, odlet do s přestupem do čR
13. den: Přílet v ranních hodinách do Prahy.
www.cedok.cz

od

52 260 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• letenku Praha – Teherán – Praha s přestupem, místní přelet a dopravu autokarem
dle programu
• 11x ubytování v hotelech ****/*** se snídaněmi a večeřemi
• českého a místního průvodce
• vstupy dle programu
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• íránské vízum splatné na místě cca
80 USD
• spropitné povinně splatné na místě

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 9 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob.
Změna programu vyhrazena.
Cestovním pas bez razítka z izraelských hraničních přechodů.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/THR2461.html
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BLÍzKÝ VÝCHod | OMáN

| TO NEJLEPší Z OMáNU S POByTEM U MOřE | 11 DNí

Dubaj
Abu DhabÕ
Maskat
EMIRÁTY
Jabrin

Wadi Shab
Nazv¡

V¡dÕ BanÕ
Ch¡lid

OMÁN

Rab Al Ch¡lÕ
Ubar

Mirbat

Salala

Maskat | Nazvá | Jabrin | Wadi Shab | Salala | Rub Al Chálí | Ubar
Wadi Dauka | Taqa | Sumharam | Mirbat | zátoka Mughsail

Program:
1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách
s přestupem do Maskatu – hlavního města sultanátu omán zvaného „perla arabského světa“.
Přílet ve večerních hodinách, transfer do hotelu,
fakultativně večeře, ubytování.
2. den: Po snídani – Nazvá – kdysi hlavního
města sultanátu, centrum obchodu, víry, vzdělání
a umění, oáza plná zeleně uprostřed hor. Jedno
z nejstarších měst v zemi. Návštěva tradičního
trhu s možností nákupů, prohlídka nejstarší pevnosti ze 17. st., odjezd do oblasti nedaleko města
Bahla se stejnojmennou pevností (UNESCO ) –
10 km dlouhá hliněná hradba pevnosti ze
14. stol., odjezd k prohlídce nejstaršího ománského hradu jabrin se zajímavými interiéry. Návrat do hotelu, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Po snídani celodenní prohlídka maskatu
– mj. návštěva Velké mešity sultána Kabúse z bílého mramoru pro 20 tisíc věřících, Královská
opera, procházka starou čtvrtí a zastávka u paláce
Qasr Al Alam – sídla sultána Kabúse, procházka
místním trhem – údajně nejkrásnější a nejnavštěvovanější trh v zemích zálivu, volno, možnost
nákupů. fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do oázy Wadi Shab –
jedna z největších atrakcí země, údolí vzniklé
erozí toku s impozantním kaňonem, strmými
útesy, průzračnými jezírky kontrastujícími se zelenými palmami, Ďáblova jáma – propadlá a částečně zatopená jeskyně… dle časových možností
volno k odpočinku, případně ke koupání, návrat
do hotelu.
5. den: Po snídani transfer na letiště a odlet na
jih země do Salala – druhé nejvýznamnější
město obklopené kokosovými palmami a banánovými plantážemi. Transfer z letiště, prohlídka
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města – mj. Zemské muzeum, tradiční trh AlHusn, majestátní mešita sultána Kabúse… Odjezd
na hotel, ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
6. den: Po snídani celodenní výlet džípy s noclehem do pouště rub al Chálí – 4. největší písečná poušť světa. Cestou zastávka ve ztraceném
městě ubar (UNESCO) objeveného archeology
až v roce 1992. Dojezd do kempu uprostřed
pouště a ubytování zde patří k nezapomenutelným zážitkům z Ománu, možnost pozorování
západu slunce nad dunami místy vysokými až
250 metrů, nocleh v poušti s polopenzí.
7. den: Po snídani návrat do Salala, cestou zastávka ve Wadi dauká – oblast proslavená kadidlovými stromy (UNESCO). S kadidlem se zde
obchoduje od doby bronzové a je velmi cenným
obchodním artiklem. Návrat na hotel, volno
k odpočinku, fakultativně večeře, nocleh.
8. den: Po snídani dokončení prohlídky města
a jeho okolí. Návštěva staré rybářské vesnice
Taqa se stejnojmenným hradem z pol. 19. st.
(sídlo místního šejka), ruiny starověkého města
Sumharam (Khor Rohri) na břehu moře. mirbat
– středověká metropole provincie Dhofar a počátek „stezky kadidla“, bílá hrobka Bin Aliho
s dvojitou kupolí. zátoka mughsail s tyrkysovou
vodou a přírodními gejzíry zvanými blowholes.
Návrat do hotelu, fakultativně večeře, nocleh.
9. den: Po snídani celodenní volno k individuálnímu odpočinku, nákupům či koupání. fakultativně večeře, nocleh.
10. den: Po snídani individuální volno, v podvečerních hodinách transfer na letiště a odlet
s přestupem do čR. Přílet do Prahy v nočních
hodinách.
11. den: Přílet do Prahy v ranních hodinách.
800 112 112

Termíny
22. 1. – 1. 2. 2020
23. 2. – 4. 3. 2020
2. 4. – 12. 4. 2020
24. 9. – 4. 10. 2020
22. 10. – 1. 11. 2020
25. 11. – 5. 12. 2020

od

58 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Maskat – Salala
– Praha s přestupem
• 8 noclehů se snídaní v hotelech **** a jeden
nocleh s polopenzí v kempu v poušti
• transfery a výlety dle programu
• vstupy dle programu
• služby průvodce + místního průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě
• vstupy nezahrnuté v ceně zájezdu
• vízum splatné po příletu do Maskatu na
letišti cca 45 EUR

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 13 990 Kč
• 8 večeří 5 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob. Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/MCT2458.html

OMáN | BLÍzKÝ VÝCHod

| POUšTí A OáZAMI ZA KRáSAMI OMáNU | 8 DNí

Dubaj
Abu DhabÕ
Muscat
EMIRÁTY
Jabrin

Wadi Shab
Nazv¡
Wani Bani
Khalid
Wahibsk¡
pou!ť
OMÁN

Termíny
4. 2. – 11. 2. 2020
13. 3. – 20. 3. 2020
8. 4. – 15 . 4. 2020
26. 9. – 3. 10. 2020
24. 10. – 31. 10. 2020

od
Muscat | Bahla | Nazvá | Wahibská poušť | Wadi Bani Khalid | Wadi Shab
Wadi Tiwi | Bimmah Sinkhole

Program:
1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách
s přestupem do Muscatu – hlavního města sultanátu omán ležícího na Arabském poloostrově,
připomínající pohádky tisíce a jedné noci. Přílet
ve večerních hodinách, transfer do hotelu, ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do města Bahla ze
12. st. s mohutnou pevností (UNESCO), Nazvá
– kdysi hlavního města sultanátu, centrum obchodu, víry, vzdělání a umění, oáza plná zeleně
uprostřed hor. Jedno z nejstarších měst v zemi.
Návštěva tradičního trhu s možností nákupů,
prohlídka nejstarší pevnosti ze 17. st., odjezd
k prohlídce nejstaršího ománského hradu jabrin
se zajímavými interiéry. Návrat do hotelu, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Po snídani celodenní prohlídka muscatu
– mj. návštěva Velké mešity sultána Kabúse z bílého mramoru pro 20 tisíc věřících, Královská
opera, procházka starou čtvrtí a zastávka u paláce
Qasr Al Alam – sídla sultána Kabúse, procházka
místním trhem – údajně nejkrásnější a nejnavštěvovanější trh v zemích zálivu, volno, možnost
nákupů. fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Po snídani celodenní výlet s noclehem
do Wahibské pouště (známé též pod názvem
Sharqiya Sands) v severní části země s až sto-

metrovými dunami a unikátním ekosystémem.
Odjezd do Wadi Bani Khalid – nejnavštěvovanější oáza v oblasti, zastávka k odpočinku u nezapomenutelných přírodních jezírek obklopených
zelení a horami. Návrat do pouště, odjezd na
ubytování, fakultativně večeře, nocleh v pouštním
kempu patří k nezapomenutelným zážitkům.
5. den: časně ráno možnost shlédnout východ
slunce nad pouští, návrat na hotel, snídaně. Odjezd k další z místních oáz. Úchvatný kaňon tvořený největší tekoucí řekou v Ománu Wadi Shab
s dech beroucím vstupem do a pohledy na jezírka, vodopády, palmy… Přejezd údolím obklopeným horami do Wadi Tiwi se sedmi jezery
s křišťálově čistou vodou. Cestou zastávka v Bimmah Sinkhole – vápencový kráter s modrozelenou vodou. Odjezd na hotel, fakultativně
večeře, nocleh.
6. den: Po snídani celodenní volno k individuálnímu odpočinku, nákupům či koupání. Možnost
fakultativního výletu lodí za delfíny, večer fakultativní výlet podél pobřeží „Západ slunce nad
Muscatem“. Návrat na hotel, fakultativně večeře,
nocleh.
7. den: Po snídani individuální volno, fakultativně
večeře, v podvečerních hodinách transfer na letiště a odlet s přestupem do čR.
8. den: Přílet do Prahy v ranních hodinách.
www.cedok.cz

39 850 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Muscat – Praha
s přestupem
• 5 noclehů se snídaní v hotelech ****, jeden
nocleh v poušti s polopenzí
• transfery dle programu
• vstupy dle programu
• služby průvodce + místního průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě
• vstupy nezahrnuté v ceně zájezdu
• vízum splatné po příletu do Muscatu na
letišti cca 45 EUR

Fakultativní služby
• večerní výlet „Západ slunce nad Muscatem“
2 490 Kč
• výlet lodí s pozorováním delfínů 2 190 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč
• 6 večeří 3 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob. Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/MCT2457.html
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STředNí aSIe | ARMÉNIE | GRUZIE
| ARMÉNIE – GRUZIE | 9 DNÍ

2019

RUSKO
GRUZIE

Kaspické
moře

Mtskheta
Sighnaghi
Bodbe

Gori

Tbilisi
jezero Sevan
AR
MÉ
NI
ÁZERBÁJDŽÁN
Garni E
Jerevan
Khor-Virap

Sevanavank

Jerevan | Khor-Virap | Noravank | Garni | jezero Sevan | Sevanavank | Tbillisi
Sighnaghi | Mtskheta | Gori | Uplis-Tsikhe

Program zá jezdu:
1. den: Odlet do Jerevanu, hlavního města arménie (782 př. n. l.), kde se stará kultura mísí
s moderním životním stylem a skvělými tradicemi. Nocleh v Jerevanu.
2. den: Po snídani prohlídka jerevanu. Navštívíme památník Kaskády, uvidíme sochu matky
arménie a také Operu. Další zastávkou je historické muzeum, památník Tsitsernakaberd,
tichá památka první genocidy 20. století. Cestou
zpět navštívíme matenadaran, depozitář starověkých rukopisů a knih. Návštěva likérky na
výrobu brandy. Uvítací večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do Echmiadzinu se zastávkou u zříceniny chrámu zvartnots - perly
ze 7. století. echmiadzin, známé centrum arménsko-gregoriánské církve, jedné z prvních
křesťanských církví na světě. Oběd v místní komunitě. Odjezd do chrámu Garni. Citadela a pohanský chrám garni jsou malebným památníkem
helénského období a impozantním dílem starověké arménské architektury. Oběd. Přejezd ke
geghard (uNeSCo) - dalšímu neuvěřitelnému
arménskému klášteru, částečně vytesanému do
hory, nádhernému monumentu středověké arménské architektury. Nocleh.
4. den: Po snídani navštívíme klášter Khor-Virap s velmi bohatou historií, náboženskou i světskou. Nachází se v údolí Ararat proti biblické
hoře Ararat (5 165 m n. m.), která byla Noemovou
kotvou. Dále pokračujeme do kláštera Noravank - velkého náboženského a kulturního centra 12. století. Při zpáteční cestě navštívíme
vinařství Tushpa, krátká degustace místního
vína. Večeře v místní restauraci. Nocleh.
5. den: Po snídani pokračujeme k jezeru Se-
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van (2 000 m n. m.). Obrovské horské jezero,
jedno z nejvýše položených sladkovodních jezer
na světě. Cestou zastávka u nekropole Noratus
s největším počtem zachovalých středověkých
náhrobků, dále prohlídka kláštera Sevanavank.
Přejezd do Gruzie. Večeře v tradiční gruzínské
restauraci. Ubytování, nocleh v Tbilisi.
6. den: Po snídani prohlídka hlavního města
Gruzie, Tbilisi. Projdeme se starými částmi města, strukturovanými jako terasy, uvidíme barevné
domy, vzorované balkóny či moderní architekturu. Nezapomeneme navštívit kostel metekhi
či starobylou pevnost Narikala (4. století) s panoramatickým výhledem na staré Tbilisi. Oběd.
Individuální volno. Nocleh.
7. den: Po snídani návštěva známé vinařské oblasti Kakheti, Uvidíme jak zasněžený Kavkaz,
tak úrodná údolí. Prohlídka krásného malého
městečka Sighnaghi z 18. století a kláštera Bodbe. Navštívíme také tradiční gruzínské vinné
sklepy. Zdejší metoda výroby vína je zapsána
do seznamu nehmotného dědictví uNeSCo.
Oběd v místní rodině, kde si vychutnáme domácí
pokrmy a víno. Návrat do Tbilisi. Nocleh.
8. den: V dopoledních hodinách navštívíme starobylé hlavní město a náboženské centrum Gruzie – mtskheta a jeho historické pamětihodnosti:
klášter jvari (uNeSCo) a katedrálu Svetitskhoveli (uNeSCo). Pokračujeme do města gori –
srdce oblasti Kartli a rodného města J. V. Stalina.
Navštívíme také Stalinovo muzeum, uvidíme
jeho rodný dům a dále pokračujeme ještě k návštěvě jeskynního města uplis-Tsikhe. Oběd.
Návrat do Tbilisi. Nocleh.
9. den: V brzkých ranních hodinách odlet (s přestupem) do Prahy.
800 112 112

TURECKO

Termíny
7. 4. – 15. 4. 2020
14. 8. – 22. 8. 2020
1.10. – 9.10. 2020

od

32 900 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků (s přestupem)
• služby českého průvodce
• pozemní dopravu autem či minibusem
• 8 noclehů v hotelech *** se snídaní
• návštěva likérky na brandy
• vstupy dle programu a degustace
• 5 obědů, 3 večeře dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 390 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Změna programových
bodů vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/EVN2477.html

| NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA GRUZIE | 5 DNÍ

GRUZIE | STředNí aSIe

RUSKO
GRUZIE

Gudauri
Ananuri
Mtskheta

Gremi

Sighnaghi

Tbilisi

ARMÉNIE

ÁZERBÁJDŽÁN

Termíny
8.5. – 12.5. 2020
19.6. – 23.6. 2020
7.8. – 11.8. 2020
11.9. – 15.9. 2020

od

Tbilisi | Metekhi | Narikala | Mtskheta | Ananuri | Gergeti | Sighnaghi
Bobe | Gremi

Program zá jezdu:
1. den: Odlet do Tbilisi, hlavního města Gruzie.
Transfer a ubytování. Nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka města – projdeme
se starými částmi města, strukturovanými jako
terasy, uvidíme barevné domy, vzorované balkóny
či moderní architekturu. Nezapomeneme navštívit
kostel metekhi či starobylou pevnost Narikala
(4. století) s panoramatickým výhledem na staré
Tbilisi. Návštěva závodu na výrobu koňaku Sarajishvili včetně degustace. Oběd. Odpoledne
prohlídka starobylého hlavního města a náboženského centra Gruzie – mtskheta a jeho historické pamětihodnosti: klášter jvari (uNeSCo)
a katedrálu Svetitskhoveli (uNeSCo). Návrat
do Tbilisi. Večeře se světově proslulou národní
gruzínskou kuchyní s lidovým programem. Nocleh.
3. den: Snídaně. Po ohromující staré vojenské
silnici pojedeme nahoru k pevnosti a klášteru
ananuri, který se zrcadlí v tyrkysových vodách

nádrže Zhinvali. Pokud počasí dovolí, zahlédnete
jeden z nejvyšších ledovců Kavkazu – mt. Kazbegi
(5 047 m n. m.). Zastávka v lyžařském středisku
Gruzie – Gudauri. Oběd. Výjezd terénním vozem
z Kazbegi přes krásné údolí a lesy ke kostelu
Nejsvětější Trojice v gergeti, který se nachází
v nadmořské výšce 2 170 m n. m. Návrat do
Tbilisi. Nocleh.
4. den: Po snídani návštěva známé vinařské oblasti Kakheti. Uvidíme jak zasněžený Kavkaz,
tak úrodná údolí. Prohlídka krásného malého
městečka Sighnaghi z 18. století a kláštera
Bobe. Navštívíme také tradiční gruzínské vinné
sklepy. Zdejší metoda výroby vína je zapsána
do seznamu nehmotného dědictví UNESCO.
Oběd. Přejezd do Kvareli a návštěva pevnosti
gremi. Nezapomeneme na ochutnávku vína ve
vinařství Hareba. Nocleh v Tbilisi.
5. den: Po snídani odjezd na letiště a odlet do
Prahy.
www.cedok.cz

23 500 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků Praha–Tbilisi–Praha
• 4 noclehy v hotelu *** v Tbilisi se snídaní
• dopravu po trase minibusem nebo autobusem, terénním vozem na Gergeti
• služby českého průvodce
• 3 obědy bez nápojů, 1 večeře bez nápojů
s folklorním programem
• ochutnávka vína, vstupy do památkových
objektů dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu 12 osob. Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TBS2471.html
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STředNí aSIe | ARMÉNIE | ÍRÁN
| ARMÉNIE – ÍRÁN | 10 DNÍ

Novarank

modrá mešita

Jerevan
Chor Virap

Sevan
ARMÉNIE

Tatev
Zandžán
Teherán

ÍRÁN

Jerevan | Garni | jezero Sevan | Khor-Virap | Tatev | Jolfa | Tabriz | Mazdean
Teherán

Program zá jezdu:
1. den: Odlet do Jerevanu, hlavního města arménie (782 př. n. l.), kde se stará kultura mísí
s moderním životním stylem a skvělými tradicemi. Nocleh v Jerevanu.
2. den: Po snídani prohlídka jerevanu. Navštívíme památník Kaskády, uvidíme sochu matky
arménie a také Operu. Odjezd do echmiadzinu
se zastávkou u zříceniny chrámu zvartnots –
perly ze 7. století. Poslední zastávkou je historické
muzeum, památník Tsitsernakaberd, tichá památka první genocidy 20. století. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd do chrámu Garni. Citadela a pohanský chrám garni jsou malebným
památníkem helénského období a impozantním
dílem starověké arménské architektury. Přejezd
ke geghard (uNeSCo) - dalšímu neuvěřitelnému arménskému klášteru, částečně vytesanému
do hory, nádhernému monumentu středověké
arménské architektury. Dále pokračujeme k jezeru Sevan (2 000 m n. m.). Obrovské horské
jezero, jedno z nejvýše položených sladkovodních
jezer na světě. Nocleh.
4. den: Po snídani navštívíme klášter KhorVirap s velmi bohatou historií, náboženskou i světskou. Nachází se v údolí Ararat proti biblické hoře
Ararat (5 165 m n. m.), která byla Noemovou kotvou.
Návštěva kláštera Noravank - velkého náboženského a kulturního centra 12. století a kláštera
Tatev z 10. století. Často se nazývá „klášter postavený na okraji ničeho“. Příjezd do kláštera s nejdelší
lanovkou na světě. Nocleh v Goris.
5. den: Po snídani přejezd do Íránu, návštěva
krásného kláštera sv. Štěpána položeného
mezi kopci, dále pokračujeme do historického
města jolfa, které se nachází v blízkosti řeky
Aras. Jolfa sloužila jako pevnost pro křesťanské
Armény. Ubytování v Marandu.
6. den: Snídaně. Cestou na severozápad přes
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zříceniny citadely navštívíme jednu z nejznámějších památek v Íránu a křesťanské poutní místo
– Qara Kelisa, známá také jako kostel svatého
Tadeáše (UNESCO), je považován za největší
a nejkrásnější arménský kostel v Íránu. Příjezd
do Tabrizu. Návštěva tabrizského historického
bazaru – komplexu vzájemně propojených, krytých cihlových objektů (UNESCO). Nocleh.
7. den: Po snídani prohlídka starobylého perského
hlavního města Tabriz. Uvidíme Páteční mešitu
a modrou mešitu, která byla několikrát zničena
zemětřesením a je považována za mistrovské
dílo smaltované dekorace v Íránu. Návštěva archeologického naleziště Takht-e Soleiman (trůn
Šalamounův) pod patronací světového dědictví
UNESCO. Je to jeden z archeologických vrcholů
v západním Íránu. Nachází se ve výšce 2 500 m
a uvidíme zde pozůstatky paláců, skladů a Chrámu ohně. Také navštívíme ruiny zendan-e Soleiman. Nocleh v Zanjanu.
8. den: Po snídani prohlídka zanjanu: města
na Hedvábné stezce. Návštěva historické továrny
na výrobu nožů, prohlédneme místní bazar, mešitu jame, dům zolfaghari. Pokračujeme do
Sultanieh. Návštěva mauzolea, které má jednu
z největších kopulí na světě (UNESCO). Dále cestou do Qazvin, hlavního tranzitního centra od
starověku. V Qazvinu navštívíme mešitu aminiha
Hosseiniyeh. Přejezd do Teheránu. Ubytování.
Nocleh.
9. den: Po snídani prohlídka Teheránu: archeologické muzeum (Národní muzeum), Palác
golestan (uNeSCo), návštěva Velkého Bazaru.
Odpoledne si prohlédneme architektonicky zajímavý most Tabiat, který spojuje přírodní park
Taleghani a Park ab-o-atash – jednu z odpočinkových míst města. Nocleh v Teheránu.
10. den: V brzkých ranních hodinách odlet (s přestupem) do Prahy.
800 112 112

Termíny
21.4. – 30. 4. 2020
22.9. – 1.10. 2020

od

40 930 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků (s přestupem)
• služby místního a českého průvodce
• pozemní dopravu autem či minibusem
• 9 noclehů v hotelech *** se snídaní
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 990 Kč
• příplatek za polopenzi 3 890 Kč

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• íránské vízum splatné na místě cca 80 USD
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků zájezdu je 12 osob.
Změna programových bodů vyhrazena.
Cestovní pas bez razítka z izraelských hraničních přechodů.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TBS2472.html

UZBEKISTÁN | STředNí aSIe

| PERLY UZBEKISTÁNU HEDVÁBNOU STEZKOU | 9 DNÍ
Samarkand,
mauzoleum
gur emir

Buchara, Poj Kalon

Aralsk…
moře
KAZACHST°N
UZBEKIST°N
Ta kent

ChÕva
TURKMENIST°N
Buchara

Samarkand
T°D IKIST°N

Shakhrisabz

Taškent | Chíva | Buchara | Shakhrisabz | Samarkand

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.

Program zá jezdu:
1. den: Odlet dopoledne z Prahy. Přílet v nočních
hodinách do Taškentu, transfer do hotelu, ubytování. 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,
mauzoleum 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, medresa Muhammeda Amin Chana s minaretem
Kalta-Minar, pevnost Kunya Ark (sloužila jako
chánův palác), mauzoleum Pahlavána Mahmúda
a Džumu s ojedinělou možností vystoupat na
minaret 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 orientálním 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 starého
více než 2700 let, které je spojeno s osobností
Alexandra Velkého a rodištěm dobyvatele Asie
Tamerlána (Timura), uvidíme „Bílý palác“ Aksaraj Sardi považovaný za nejvýznamnější památku ve městě, komplex Dorussiadat,
mauzoleum Džechangira, komplex Dorut Tilavat
včetně Gumbazi-Seidian a „mešity s modrou kopulí“ 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 medresou a medresami Tillja-Kori
a Šer-dor, mauzoleum s tyrkysovou kopulí GurEmir, prohlídka starobylého architektonického
komplexu Šachizinda, kde byl pohřben 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 observatoře Ulugbeka. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Prohlídka památníku Imáma
Al Buchari (komplex mauzolea, mešity a dalších
zajímavých staveb). Odjezd autokarem (nebo
vlakem) do Taškentu. Večeře s folklórním představením. Transfer na letiště. Odlet.
9. den: V ranních hodinách přílet do Prahy.
www.cedok.cz

Termíny
5.10. – 13.10. 2019
18. 4. – 26. 4. 2020
3.10. – 11.10. 2020

od

45 590 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě (s přestupem)
• 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
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 390 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 12 osob. Čedok si vyhrazuje právo změnit
trasu zájezdu a pořadí programových bodů.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TAS2474.html
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STředNí aSIe | KYRGYZSTÁN | KAZACHSTÁN

| CESTA PO HEDVÁBNÉ STEZCE: KYRGYZSTÁN – KAZACHSTÁN | 12 DNÍ

Čarynský kaňon

mauzoleum K. a. jasavi

KAZACHST°N
Jezero Kolsai
Charynsk› kaňon

Biškek | Tokmok | jezero Issyk-Kul | Cholpon-Ata | Karakol | Kolsajská jezera
Čarynskyj kaňon | Almaty | Taraz | Šymkent | Otrar | Turkestan | Sauran
Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Biškeku. Transfer. Nocleh v hotelu.
2. den: V dopoledních hodinách prohlídka
starého minaretu Burana poblíž města Tokmok.
Návštěva místního muzea. Oběd v místní rodině
v Tokmoku. Poté odjezd k jezeru Issyk-Kul,
druhému největšímu vysokohorskému jezeru
na světě s délkou 182 km a šířkou 58 km. Vzniklo
díky sopečné činnosti a ani v hluboké zimě
nezamrzá. Fakultativně plavba po jezeře. Nocleh
u jezera.
3. den: Po snídani ve městě Cholpon ata
navštívíme tzv. Kamennou zahradu, místo mnoha obrazců vyrytých na skalách. Návštěva místního muzea. Oběd. Dále pokračujeme do města
Karakol na severní straně jezera Issyk-Kul,
návštěva historického muzea, mešity dungan
a katedrály ruské pravoslavné církve. Večeře.
Nocleh v Amirotielle.
4. den: Brzká snídaně. Nezbytné pasové formality
a přejezd do Kazachstánu přes Alatovskij hřeben
ke Kolsajským jezerům, systému třech vysokohorských jezer ve výšce 1 818 až 2 850 m n. m.
s bohatou faunou a ﬂórou. Oběd a ubytování.
Večeře. Nocleh u jezera.
5. den: Snídaně. Cestou do Charynského kaňonu
zastavení u tajemného jezera Kaindy. N.P.
Čarynský kaňon (uNeSCo) s délkou 150 km
a hloubkou až 300 metrů se každému
navštěvníkovi vryje navždy do paměti. Sloupy
a skály tvoří úchvatné struktury. Bývá nazýván
“mladším bratrem” amerického Grand kaňonu.
Piknik. Poté návštěva Issykského komplexu
(UNESCO). Večeře v Kazach-Aul včetně lidového
vystoupení s ukázkou kazašských her, zvyků
a tanců. Nocleh v Almaty.
6. den: Po snídani prohlídka almaty – národní
muzeum s bohatou sbírkou artefaktů, prezidentský palác, nám. Republiky a památník
Nezávislosti, Abayovo divadlo opery a baletu,
zelený východní bazar. Oběd v místní kazašské
restauraci. Odpoledne návštěva parku Panﬁlova

270

s ruským dřevěným pravoslavným kostelem
z roku 1904. Folklorní vystoupení v muzeu národních hudebních nástrojů. Transfer na nádraží
a odjezd do města Taraz. Večeře a nocleh ve
vlaku.
7. den: Ráno příjezd do Tarazu. Po snídani prohlídka místního muzea, mešity a kostela. Dále přejezd
do Šymkentu, cestou prohlídka mauzoleí aisha
Bibi a Babadzha Khatun. Oběd cestou. Příjezd
do Šymkentu. Večeře. Nocleh.
8. den: Po snídani odjezd do starobylého města
Turkestan. Cestou návštěva muzea v Šaulderu
a zřícenin středověkého města otrar. Příjezd
do Turkestanu, oběd. Turkestan – bývalé
duchovní a politické centrum a hl. město kazašských chánů. Prohlídka města – mistrovská díla
architektury středověku – mauzoleum Khoje
ahmeda jasaviho, majestátní komplex paláců
a chrámů. azret-Sultan – kulturní a historický
komplex. Večeře a nocleh v Turkestánu.
9. den: Po snídani odjezd do Sauranu (uNeSCo),
návštěva nejzachovalejší zříceniny bývalé pevnosti
na Hedvábné stezce – bašty, obytné budovy
a brány. Přejezd do Šymkentu, cestou oběd. Krátká
prohlídka Šymkentu – místní bazar, Nám. Nezávislosti, Park Abaya a historické muzeum s bohatou
sbírkou. Večeře v restauraci. Nocleh v Šymkentu.
10. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do
almaty. Oběd. Návštěva lázeňského komplexu
arasan, individuální volno k nákupům. Dále
lanovkou na vrchol Kok-Tobe 1100 m n. m.
(zelená hora). TV věž (372 m) s vyhlídkovou
plošinou. Večeře s výhledem na západ slunce
nad Almaty. Nocleh v Almaty.
11. den: Po snídani návštěva N.P. Il-alatau,
návštěva bruslařského oválu medeo, lyžařského
centra Šymbulak a poté přejezd do Talgaského
průsmysku s výhledy na pohoří zailijský alatau
a almaty. Soutěska Almamarasan. Show Sunkar
Falcon Farm, tradiční lovecké vystoupení s dravci. Večeře na rozloučenou v místní restauraci
s pečeným jehněčím. Nocleh v Almaty.
12. den: Ranní odlet s přestupem do Prahy.
800 112 112

Turkest¡n
Taraz

Almaty
Cholpon-Ata

ymkent
Bi kek Tokmok
Karakol

UZBEKIST°N
T°DIKIST°N

Termíny
17. 5. – 28. 5. 2020
2.10. – 13.10. 2020

od

69 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě (s přestupem)
• místní přelet Šymkent – Almaty
• dopravu po trase okruhu klimatizovaným
autokarem či minibusem
• 10 noclehů v hotelech kat. ***/****
• 1 nocleh ve vlaku
• stravování dle programu
• vstupy dle programu, místního a českého
průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 10 990 Kč

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci 12 osob.
Čedok si vyhrazuje právo změnit trasu zájezdu
a pořadí programových bodů.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/FRU2473.html

DÁRKOVÉ POUKAZY
PŘEDTIŠTĚNÉ DÁRKOVÉ POUKAZY
V kterékoliv pobočce cestovní kanceláře Čedok můžete zakoupit dárkové poukazy v hodnotě
500, 1000, 2000 nebo 5000 Kč. Těmito poukazy můžete uhradit část nebo celou hodnotu zájezdu a jiné služby z nabídky Čedoku. Tyto poukázky jsou přenosné, lze je využít i k nákupu zájezdů
v poslední minutě nebo současně s jakoukoliv slevou.

INDIVIDUÁLNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Na základě Vaší objednávky Vám připravíme dárkové poukazy „na míru“. Tyto poukazy nabízejí
možnost volby hodnoty včetně Vámi stanoveného textu. Poukazy mají charakter darovacího
dopisu a lze je opatřit logem nebo jménem, případně i dalšími náležitostmi dle individuální
dohody.

EXTERNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Na všech pobočkách cestovní kanceláře Čedok můžete uplatnit dárkové poukázky Sodexo,
Le Chéque Déjeuner, EDENRED a další, za předem stanovených podmínek.

centrální asie a siBiř | RUSKO | MOngOlSKO
| TRanSSibiřSKOU MagiSTRálOU
za KRáSaMi ba jKalU a MOngOlSKa | 12 dnÍ

Jezero Bajkal

irkutsk | listvjanka | jezero bajkal | Sjudjanka | Ulan-Ude | Ulánbátar | n. P. Terelž

Program zá Jezdu
1. den: Odlet v poledních hodinách z Prahy
s přestupem do irkutska.
2. den: V ranních hodinách přílet do irkutska. Snídaně. Město založené v 17. století je důležitou stanicí na Transsibiřské magistrále. V dříve
kupeckém město ještě dnes uvidíme původní,
řezbami ozdobené dřevěné domky. Prohlídka
památek jako spaskij kostel, muzeum děkabristů či znamenskij klášter - nejstarší na Sibiři
z konce 17. století. Večeře. nocleh v irkutsku.
3. den: Snídaně. brzy ráno odjezd na nádraží
a Krugobajkalskou železnicí výlet kolem jezera
s nádhernými pohledy na bajkal i okolní přírodu.
Krugobajkalka byla postavena před více než sto
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lety a je dokladem šikovnosti a umu tehdejších
stavitelů. Krátká návštěva Sjudjanky. návrat lodí
do listvjanky. Večeře. nocleh.
4. den: Po snídani návštěva skanzenu v talcy,
kde se více seznámíme s rázovitou sibiřskou architekturou. dále přejezd a lanovkou výjezd
k Černému kameni (728 m n m.). Odpoledne
strávíme ve vesničce listvjanka, ležící na jižním
okraji největšího jezera na světě – bajkal. Uvidíme
legendární Šamanský kámen a seznámíme se
s pověstí o řece angaře, dále nikolajský kostel
či rybí trh. Večeře. nocleh v listvjance.
5. den: Snídaně. návštěva Bajkalského
muzea věnovaného ekosystému jezera bajkal,
možnost virtuálního ponoru v batiskafu až na
800 112 112

dno bajkalu. Odpoledne plavba po jezeře s krátkým piknikem na břehu s typickou ruskou kuchyní. návrat do irkutska. Večeře. nocleh
v irkutsku.
6. den: Snídaně. Odjezd na nádraží a odtud
do ulan-ude, hlavního města burjatské republiky
s více než třísetletou historií a starobylou architekturou. Celodenní přejezd. Ve vlaku je řazen
i jídelní vůz. Po příjezdu se krátce seznámíme
s městem, kde uvidíme mj. největší bustu V. i. lenina na světě. Večeře. nocleh v Ulan-Ude.
7. den: Snídaně. Po snídani odjedeme na prohlídku ivolginského dacanu. Toto duchovní
centrum buddhismu v Rusku je památníkem
kulturního dědictví. Uvidíme několik svatyní to-

RUSKO | MOngOlSKO | centrální asie a siBiř

| TRanSSibiřSKOU MagiSTRálOU
za KRáSaMi ba jKalU a MOngOlSKa | 12 dnÍ

Listvjanka

RUSKO

Jezero Bajkal
Ulan-Ude

Irkutsk
N. P. Terelž
MONGOLSKO Ulánbátar

ČÍNA

termín
3. 7. – 14. 7. 2020

od

72 230 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků (s přestupem)
• dopravu po trase minibusem, vlakem, průvodce
• 8 noclehů v hotelech ***/**** s polopenzí
• 1 nocleh ve vlaku v lůžkovém vozu bez stravování
• 1 nocleh v jurtě s polopenzí
• snídani v den příletu do irkutska
• folklorní představení v Ulánbataru
• celodenní výlet Krugobajkalskou železnicí
• plavbu lodí po jezeře bajkal s piknikem
• vstupy do skanzenu Talcy a bajkalského
muzea
• lanovka na Černý kámen
• vstupy a obědy během pobytu v Mongolsku
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
cena nezahrnuje
• vstupy cca 2000 RUb

hoto významného střediska. Seznámení s životem Burjatů, tradičních obyvatel této oblasti
a jejich rázovitým folklórem. návrat do UlanUde. Večeře. nocleh.
8. den: Snídaně. individuální volno a v odpoledních hodinách odjezd na nádraží a přejezd
vlakem drsnou krásou sibiřské krajiny z ulanude do ulánbátaru. individuální stravování v jídelním voze, který je řazen v rámci vlaku.
9. den: Ráno příjezd do ulánbátáru, hlavního
města Mongolska. Transfer do hotelu, ubytování.
během prohlídky města navštívíme asi nejpůsobivější buddhistický chrám – gangan (19. stol.)
a uvidíme i Meddžiddžanrajseg süm, který je hlavní
atrakcí celého areálu. Po typickém mongolském
obědě navštívíme centrální místa města – např. náměstí süchbátora či místní Muzeum dějin přírody,
kde za pozornost stojí bohatá sbírka dinosauřích
kostí. individuální volno. Večeře, nocleh v hotelu.
10. den: Snídaně. Odjezd do blízkého národního

parku terelž, kde nás ohromí horské scenérie,
široká údolí a nádherná horská příroda s modřínovými lesy. Cestou zastavíme u Želví skály
a také vystoupáme k chrámu aryabal. Po obědě
v mongolské rodině se seznámíme s tvrdým životem v Mongolsku. Možnost krátké vyjížďky
na koních s instruktorem. Večeře a nocleh v jurtách.
11. den: Po snídani návrat do Ulánbataru a prohlídka zimního paláce Bogdchána, areálu 6
chrámů v čínském stylu, které vznikly jako sídlo
„osmého žijícího buddhy“. Samotný zimní palác
je přeměněn v muzejní expozici. Poté
návštěva památníku zajsan s nádherným výhledem na město. Oběd, folklorní vystoupení
a večeře, nocleh v hotelu.
12. den: Snídaně. V ranních hodinách odlet
z Ulánbataru. Přílet do Prahy v poledních hodinách.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj v hotelu
a jurtu 15 290 Kč
• příplatek za kupé pro 2 osoby 1 990 Kč
(Ulan-Ude-Ulánbátar)
• ruské vízum 2 190 Kč
• mongolské vízum 2 900 Kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Čedok si vyhrazuje právo změnit trasu
zájezdu a pořadí programových bodů.
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. na trase z Ulan-Ude do
Ulánbátaru je nutno počítat, že lůžkové vozy
mají kupé pro 4 osoby. je možnost přiobjednat kupé pro dvě osoby.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/IKT1213.html
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JIžní AsIe | Srí lanka

| Zeleným rá jem Srí lanky | 10 dní

Indick› oce¡n

SRÍ LANKA

Anaradhapura
Sigiriya Polonnaruwa

Negombo

Dambula

Kolombo

Kandy
Nuwara
Elia
Yala

Galle

Colombo | Polonnaruwa | Sigiriya | dambulla | kandy | Pinawela
Peradeniya | nuwara eliya | n. P. yalla | Galle

ProgrAm zá Jezdu:
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 bazénu 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
vyhlášeného města chrámů a paláců středověké
Polonnaruwy (UneSCO) se světoznámými sochami Buddhy, vytesanými ze skalního masivu.
Večeře a nocleh.
4. den: dopoledne návštěva skalního útvaru
s pevností na vrcholu – sigiriya (UneSCO), nazývané „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 fakultativně u místního průvodce 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 unikátními nástěnnými malbami s buddhistickými
motivy. Cestou do Kandy zastávka v zahradě
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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
jejich koupání v nedaleké řece. Odpoledne přejezd do Peradeniya, kde navštívíme jednu z největších 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 nejvýše položené město na Srí lance. Cestou navštívíme 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
uvidíme 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,
zapsaného 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.
800 112 112

Termíny
25.10. – 3.11. 2019
17. 1. – 26. 1. 2020
13. 3. – 22. 3. 2020
17.10. – 26.10. 2020

od

40 410 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Colombo – Praha
• dopravu autokarem dle programu
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí
• vstupy dle programu
• služby průvodce + místního průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy nezahrnuté v ceně zájezdu
• poplatky za focení, video atd.

Fakultativní služby
• e-vízum 1 300 kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj od 6 990 kč
• příplatek za hotel **** 2 990 kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj hotel ****
7 990 kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 12 osob. Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CMB2621.html

Srí lanka | JIžní AsIe

| TO nejlePŠí Ze Srí lanky S POByTem U mOŘe | 10 dní

Indick› oce¡n

SRÍ LANKA
Anaradhapura
Sigiriya

Dambulla

Polonnaruwa

Waikkal
Kolombo
Pinnawala
Kosgoda
Ambalangoda

Pinnawala | anurahapura | Polonnaruwa | nP minnérija | Sigiriya | matalé
kandy | nuwara eliya | dambulla | kosgoda | ambalangoda | Galle

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: Odlet z Prahy v odpoledních hodinách
s přestupem na srí Lanku – ostrov ve tvaru kapky v Indickém oceánu dříve zvaný Cejlon.
2. den: V dopoledních hodinách přílet do Colomba, odjezd do Pinnawaly – návštěva „sloního
ráje“ založeného roku 1975 pro 7 osiřelých slůňat,
nyní domov pro více jak 70 slonů. Odjezd na
ubytování v oblasti Habarana, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do rozhlehlého archeologického areálu Anuradhapura – mj. skalní chrám Isurumuniya s reliéfy ze 3. st. př. n. l.,
lotosovým jezírkem a malým muzeem, dále bílá
stúpa ruvanvelisaya, kterou zdobí stovka vyřezávaných slonů, stúpa džétavanáráma vystavěná ve 3. st. či posvátný strom bódhi Bo
Tree, jež je údajně nejstarším zasazeným stromem světa. návrat na hotel, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do Polonnaruwa, od
11. do 13. st. hlavní město ostrova, královský
palác, audienční síň s reliéfy slonů, starobylá
Vatadágé s měsíčním kamenem, buddhistický
chrám Thuparama, 4. největší stúpa ostrova
rankot Vihara, nejzachovalejší mléčně bílá stúpa
kiri Vihara, monument Gal Vihara s nádhernými
sochami Buddhů – 7 metrů vysoká socha stojícího Buddhy, 14 metrů dlouhá socha ležícího
Buddhy, chrám lankátilaka či monument Tivankaghara… Odjezd do továrny na vyřezávání dřeva,
přejezd do národního parku minneriya s divokými slony, buvoly, leopardy, krokodýly ... návrat na hotel, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani přejezd k sigiriya rock – 370
metrů vysoká skála vyrůstající nečekaně v místní
krajině, zdobí ji úžasné umělecké výjevy – mj.
dvě lví tlapy, podle nichž dostala Sigiriya jméno
lví skála. Odjezd na plantáže s kořením v matalé

– je zde k vidění pěstování a zpracování různých
druhů koření, např. skořice, kardamom, vanilka,
kaučukovník, kakaovník, pepř… Přejezd do Kandy, návštěva Chrámu posvátného zubu – u kandyjského jezera, kde je uložen nejvýznamnější
buddhistický předmět – Buddhův zub. Odjezd
na ubytování, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani Kandy – poslední hlavní
město zaniklého Sinhálského království a sídlo
sinhálských králů až do roku 1815. Prohlídka
města – podél uměle vybudovaného jezera
z r. 1807 po upper Lake drive, místní rušné tržiště na market square s udržovanou zahradou,
návštěva centra tradičních kandyjských umění
a řemesel či muzeum drahokamů… Odjezd do
městečka nuwara eliya zvaného „malá anglie“,
prohlídka, cestou zastávka v továrně na zpracování čaje. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani přejezd do přímořského rezortu v oblasti Waikkal. Cestou zastávka v jeskynních chrámech v dambulla – významné
posvátné místo se 150 ikonickými sochami a malbami Buddhů. Odjezd na ubytování, večeře a nocleh v hotelu nedaleko pláže.
8. den: Po snídani volno k relaxaci a koupání
na pláži nebo fakultativně celodenní výlet do
proslulé želví líhně v Kosgoda, město Ambalangoda – město proslulých ďábelských masek
tanců. Odjezd do města galle obklopené ze
třech stran mořem, stará pevnost se 400 historickými budovami od domů, kostelů až po chrámy. návrat na hotel, večeře, nocleh.
9. den: Po snídani volno k relaxaci a koupání
na pláži. Večeře, v pozdních nočních hodinách
transfer na letiště.
10. den: V brzkých ranních hodinách odlet do
Prahy, přílet v odpoledních hodinách.
www.cedok.cz

Spice Garden
Matal…
Kandy
Nuwara
Elia

Termíny
14. 2. – 23. 2. 2020
2.10. – 11.10. 2020

od

40 410 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Colombo – Praha v turistické třídě včetně tax a příplatků
• 7 noclehů s polopenzí v hotelech ***
• dopravu klimatizovaným autobusem
nebo minibusem
• služby průvodce + místní průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě (personál, průvodce, řidič)
• vstupy povinně splatné na místě
• poplatky za focení, video atd.

Fakultativní služby
• e-vízum 1 300 kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 kč
• příplatek za hotel **** 2 990 kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj hotel ****
7 990 kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci je
12 osob.
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CMB2622.html
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JIžní AsIe | IndIe

| IndICký TrOjúHelník | 7 dní

džajpur – Palác větrů

Taj mahal

ČÍNA

PÁKISTÁN

Dillí
Džajpur

NEPÁL

Ágra
Váranásí

Goa

ágra – I'Timād-ud-daulah

dillí | džajpur | ágra

ProgrAm zá Jezdu:
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 třetího 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, prezidentský 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 prohlídka Taj
mahalu, okouzlujícího mauzolea, které nechal
vybudovat císař Shahjahan, pro svou milovanou ženu, s cílem shromáždit zde vše nejkrásnější ze světa, dále prohlídka Červené
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pevnosti, která patří k největším na světě.
nocleh v ágře.
4. den: Snídaně, odjezd do džajpuru, hlavního
města státu rajasthan, které je charakteristické
růžovou barvou fasád zdejších domů, na cestě
zastávka 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, polodenní okružní jízda „růžovým“ městem vč. návštěvy 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
800 112 112

Bengálský
záliv

Arabské
moře

Termíny
6.10. – 12.10. 2019
14. 2. – 20. 2. 2020 možnost odletu z Vídně
5. 4. – 11. 4. 2020
4.10. – 10.10. 2020

od

Klienti Čedoku
na slonech v pevnosti Amber

INDIE

31 950 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – dillí – Praha v turistické třídě včetně tax a příplatků
• dopravu po trase klimatizovaným autobusem nebo minibusem
• 5 noclehů v hotelech **** se snídaní
• vstupy dle programu
• služby průvodce + místní 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
• e-vízum Indie 2 900 kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 12 osob.
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DEL2611.html

IndIe | JIžní AsIe

| Ta jemná IndIe | 11 dní

Taj mahal

ČÍNA

dillí | jaipur | agra | khajuraho | Varanasi

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do dillí.
2. den: Přílet v časných ranních hodinách do
hlavního města Indie dillí. Transfer do hotelu,
ubytování, 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 seznamu
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
komplexu stojí legendární a záhadný 7 m vysoký
nerezavějící 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 jízdou
na slonech. Odpoledne návrat do džajpuru a následuje okružní jízda městem vč. návštěvy městského paláce, starověké observatoře a zastávky
u nejznámější památky města – Paláce větrů,
který se stal symbolem džajpuru, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd do ágry. Po cestě navštívíme bájné město Fathepur sikri, které bývalo
hlavním městem munghalské říše. Příjezd do
hotelu, ubytování. nocleh.
6. den: Velmi brzy ráno navštívíme nádherný
Taj mahal, okouzlující mauzoleum, které nechal
vybudovat císař Shahjahan, pro svou milovanou
ženu, s cílem shromáždit zde vše nejkrásnější
ze světa. návrat do hotelu, snídaně. Po snídani
pokračujeme v prohlídce města ágra a jeho památek jako je Červená pevnost, kterou nechal
postavit císař akbar a patří mezi největší pevnosti
na světě. Za návštěvu v pevnosti určitě stojí khas

Varanasi

mahal, Sheesh mahal (zrcadlový sál). Volné odpoledne k odpočinku. nocleh v ágře.
7. den: Časně ráno transfer na nádraží a přejezd
vlakem do Jhansi. Snídaně ve vlaku. následuje
přejezd do Khajuraho. Po cestě navštívíme město orchha (Orča) neboli Skryté město, kdysi významné sídlo dynastie Bundélů. Opuštěné
středověké 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 pokračujeme prohlídkou města khajuraho. navštívíme západní 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 prohlídka chrámu Bharat mata. Varanasi (kdysi
Benáres), nejposvátnější místo hinduistů, postavené 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 universit 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 přestupem do Prahy, přílet.
rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

PÁKISTÁN

NEPÁL

Dillí
Džajpúr

Ágra

INDIE

Varanasi
Khajuraho

Termíny
31.10. – 10.11. 2019
12. 3. – 22. 3. 2020
22.10. – 1.11. 2020

od

46 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – dillí – Praha v turistické třídě vč. tax a příplatků
• 9 noclehů v ***/**** hotelech se snídaní
• dopravu a transfery po trase, včetně vlakových jízdenek
• večeře před odletem
• vstupy a výlety dle programu
• služby průvodce + místní průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné (personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 9 990 kč
• 8 večeří 3 990 kč
• e-vízum Indie 2 900 kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 12 osob.
Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DEL2990.html
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JIžní AsIe | IndIe

| rádŽaSTán – PUTOVání dO ZemĚ králŮ | 10 dní

Amber Fort

AFGHÁNISTÁN
ČÍNA

PÁKISTÁN

Bikaner

dillí | mandawa | nawalgarh | Bikaner | džódpur | Pushkar | ajmer | jaipur
ranthambore

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: Odlet v odpoledních hodinách s přestupem do Indie.
2. den: Přílet v ranních hodinách do dillí, okružní
jízda pro základní seznámení se s městem, přejezd
do mandawy. Ubytování v hotelu, večeře, individuální volno k odpočinku po příletu, nocleh.
3. den: Po snídani procházka městem mandawa
– pevnost z 18. st. s bránou pomalovanou freskami krišny (nyní přestavěna na historický hotel),
mramorová kašna, rušné tržnice či fascinující
domy zvané „havelis“ s bohatě pomalovanými
fasádami. Přejezd do nedalekého nawalgarh –
pevnost z roku 1678, staré havelis lal Poddar,
ohromující budova Sheesh mahal s malbami
map či starobylé chrámy. Odjezd na ubytování
do Bikaneru, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani prohlídka města Bikaner založeného v roce 1486 – pevnost junagarh Fort
s mnoha chrámy, muzeum mahárádži Ganga
Sinh, návštěva farmy s velbloudy… Přejezd do
džódpuru na ubytování, cestou zastávka u chrámu Bhandasar Jain z červeného pískovce, vystavěného v 15. st. s nástěnnými malbami
a uměleckými díly. Ubytování, večeře a nocleh
v hotelu.
5. den: Po snídani prohlídka města džódpur –
mj. jedna z největších pevností v Indii mehrangarh Fort s mnoha nádvořími a paláci, mauzoleum jaswant Thada sloužící pro kremace členů
královské rodiny, hodinová věž Ghanta Ghar…
Odjezd do Pushkaru na ubytování, večeře, nocleh
v hotelu.
6. den: Po snídani prohlídka Pushkaru – název
ve staroindickém jazyce znamená modrý lotosový květ. Chrám Sikh Gurdwaras s pamětním
nápisem a ručně psanou kopii písma sikh, chrám
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Brahmy ze 14. st. je nejdůležitějším chrámem
ve městě, leží nedaleko posvátného jezera Pushkar. Odjezd do nedalekého poutního města Ajmer obklopeného horami – svatyně Sharif
dargah z bílého mramoru, chrám jain s plastikou
zlatého města či chrámový komplex nareli jain
Temple. Přejezd na ubytování do jaipuru, večeře,
nocleh.
7. den: Po snídani prohlídka hlavního města
rádžastánu – Jaipur. městu se přezdívá růžové
podle barvy budov historickém centru – foto zastávka u Paláce Hawa mahal připomínající svým
tvarem korunu boha krišny, vystavěný roku 1799
a sloužil ženám z mahárádžova harému. Výjezd
džípem k pevnosti Amber Fort tyčící se na kopci
nad městem. Palácový komplex je postaven z červeného pískovce a mramoru a tvoří ho čtyři nádvoří s mnoha zajímavostmi – např. chrám Sila
devi se stříbrnými dveřmi, Ganesh Pool s mnoha
freskami, mramorový „kouzelný květ“, nejstarší
část pevnosti palác man Singh… Odjezd na ubytování do ranthambore, večeře, nocleh.
8. den: Po snídani odjezd do jednoho z největších
národních parků v severní Indii – ranthambore
známý především tygry indickými. Safari místní
džunglí s pozorováním zvířat v jejich přirozeném
prostředí. mimo tygrů zde žije např. levhart,
hyena, medvěd pyskatý, antilopa nilgau, jelen
sambar a axis indický. návrat na ubytování, večeře, nocleh.
9. den: Balíček místo snídani, v brzkých ranních
hodinách transfer na vlak, přejezd do dillí. Odjezd
na ubytování, večeře, individuální volno např.
k prohlídce města či nákupům, nocleh.
10. den: Po snídani transfer na letiště, odlet
s přestupem do Prahy. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.
800 112 112

Nawalgarh
Džódpur

Termíny
25.10. – 3.11 .2019
21. 2. – 1. 3. 2020
9.10. – 18.10. 2020

od

NEPÁL

Dillí

Mandawa

Džajpúr

50 150 Kč

R

th

b

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• 8 noclehů v hotelech ***/**** se snídaní
• 8 večeří
• leteckou přepravu Praha–dillí–Praha s přestupem v turistické třídě vč. tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• vlakovou jízdenku rathambore-dillí
• služby průvodce + místního průvodce
• jeep safari v nP ranthambore
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě (místní
personál, průvodce, řidič)
• ceny nezahrnuté v ceně zájezdu
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 990 kč
• e-vízum do Indie 2 900 kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 12 osob. Změna programu vyhrazena.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DEL2992.html

IndIe | maledIVy | JIžní AsIe

| kráSy jIŽní IndIe S POByTem na maledIVáCH | 15 dní

mahábalípuram

Čennaí
Mahábalípuram

INDIE

Kóčin
Vaikom
Allepey

Čennaí | mahábalípuram | madurai | Periyar | alleppey | Vaikom | kóčin | maledivy

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do jižní Indie.
2. den: Přílet do Čennaí – hlavní město indického
státu Tamilnádu, páté největší město v Indii
s počtem přes 4 miliony obyvatel, bývalá britská
kolonie až do roku 1996 známá jako madrás.
Cestou z letiště okružní jízda pro seznámení se
s metropolí na pobřeží Bengálského zálivu, ubytování v hotelu, večeře, individuální volno.
3. den: Po snídani polodenní prohlídka centra
města s průvodcem – hinduistický chrám Kapaleeshwarar v mylapore zasvěcený bohu Šiva
je typickou ukázkou tamilské architektury, pyšní
se úchvatnou 40 m vysokou věží pokrytou štukovými postavami. Pevnost svatého Jiří ze
17. stol. s muzeem a nejstarším anglickým kostelem Panny marie v Indii, první britský opěrný
bod v Indii, kolem kterého bylo později vystavěné
celé město. návštěva galerie bronzu v národním muzeu s množstvím bronzových soch indických bohů… Individuální volno s možností
nákupů, návštěvy muzeí, restaurací... návrat na
hotel, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do mahábalípuramu
(UneSCO), prohlídka rozsáhlého komplexu kamenných chrámů, stúp a obrovských reliéfů
v žule ze 7. až 9. století z období vlády dynastie
Pallava na pobřeží Indického oceánu, proslulé
jsou především chrámy ve tvaru slavnostních
vozů (tzv. rathy) a skalní reliéf „Pokání arjuny –
Sestoupení Gangy na zem“ s výjevy ze slavného
staroindického eposu mahábhárata. místní kuriozitou je tzv. „krišnova máslová koule“, samostatně stojící obrovský kulatý balvan na šikmé
ploše. návrat na hotel v Čennaí, večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, volno, po poledni transfer na
vlakové nádraží a odjezd vlakem do madurai,
příjezd ve večerních hodinách, ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd do jednoho z největších
chrámových měst s hinduistickým chrámem bohyně mínakší v madurai, prohlídka významného
poutního místa s několika vysokými vstupními
branami zdobenými nespočtem sošek bohů,
mýtických hrdinů, skutečných králů i bezejmenných tanečníků. Odpoledne přejezd k nejnavštěvovanější přírodní rezervaci jižní Indie –
Periyar – již od roku 1895 národní park s panenskou přírodou se slony, tygry, bizony, jeleny
a mnoha druhy vzácného ptactva. Ubytování,
večeře, volno.
7. den: Po snídani návštěva rezervace Periyar
s průvodcem, procházka džunglí s pozorování
divoké zvěře, např. stád indických slonů ve volné

přírodě, návštěva plantáží s kořením a výkladem
o historii pěstování a zpracování koření jako je
např. pepř, hřebíček, muškátový oříšek a skořice,
které se odsud vyváží do celého světa již od dob
slavných mořeplavců. návrat na hotel, večeře.
8. den: Po snídani odjezd do Alleppey k nalodění
na privátní hausbót a plavba unikátním vodním
systémem „backwaters“, tj. sítí propojených kanálů, řek a jezer vedoucích paralelně s pobřežím
arabského moře a lemovaných kokosovými palmami, rýžovými políčky, plantážemi exotických
plodin a rybářskými vesnicemi. Oběd, relaxace
během plavby s pozorováním úchvatné tropické
krajiny, večeře na palubě s ochutnávkou vyhlášené
keralské kuchyně, nocleh na hausbótu.
9. den: Po snídani vylodění a odjezd na indický
venkov k návštěvě vesničky Vaikom – chrám mahadeva na břehu jezera Vembanad, zasvěcený
bohu Šiva, jeden z největších chrámů v oblasti
keraly s plochou nádvoří přes 3 hektary. možnost
projížďky tradičními kánoemi po kanálech obklopených alejemi palem. Odpoledne přejezd
do slavného koloniálního přístavu Kóčin, hlavního
města obchodu a nejkosmopolitnějšího města
jihoindického státu kerala nazývaného „královnou
arabského moře“, ubytování, večeře.
10. den: Po snídani Kóčin – jeden z nejhezčích
přírodních přístavů v zemi, bývalá hlavní základna
evropských obchodníků, zejména Portugalců,
Holanďanů a angličanů, kteří odsud vozili exotické koření do evropy. Palác mattancherry – nazývaný též „holandský palác“ z roku 1555, se
zajímavými nástěnnými malbami zachycující příběhy z rámájany, mahábháraty a puránských
legend. Procházka židovskou čtvrtí plnou malých
obchůdků a úzkých uliček až k působivé Staré
synagoze postavené v roce 1568. Přejezd do
přístavu a cesta kolem původních zdí pevnosti
Fort kochi ke slavným Čínským rybářským sítím
z dob kublajchána, návštěva nejstaršího křesťanského kostela sv. Františka v Indii, kde byl
pochován slavný portugalský mořeplavec Vasco
de Gama. návrat do hotelu, večeře.
11. den: Po snídani transfer na letiště a odlet
k pobytu na maledivy, přílet do male a 30minutový přelet na South ari atol, přejezd rychlým
člunem (5 min.) do resortu Holiday Island. Ubytování v bungalovech Superior Beach, večeře,
možnost fakultativně dokoupit all inclusive.
12. den: Snídaně, individuální volno, večeře.
13. den: Snídaně, individuální volno, večeře.
14. den: Snídaně, individuální volno, transfer
na letiště do male k odletu do České republiky.
15. den: Přílet do Prahy.
www.cedok.cz

Madurai

MALEDIVY

Termíny
2. 3. – 16. 3. 2020
19.10. – 2.11. 2020

od

75 190 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Čennaí/ male –
Praha s přestupem včetně tax a příplatků
• dopravu minibusem a transfery dle programu zájezdu
• jízdu vlakem z Chennai do madurai
• přepravu letadlem a člunem na maledivách
• 8 noclehů s polopenzí v hotelech ***/ ****
v pokojích s příslušenstvím v Indii
• 1 nocleh na hausbótu s plnou penzí
• 3 noclehy na maledivách v resortu **** s polopenzí
• služby průvodce
• návštěvu Zahrady koření v Periyar
• vstupy do památkových objektů uvedených
v programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů neuvedených v programu
• spropitné (personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 13 990 kč
• all inclusive na maledivách 6 990 kč
• vízum do Indie 2 900 kč (na požádání zajistíme)
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 10 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/MAA2613.html
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| NejkRásNějšÍ mÍstA PekiNgu A okolÍ | 6 dNÍ

Termíny
16.10. – 21.10. 2019
8. 4. – 13. 4. 2020
8. 5. – 13. 5. 2020
17. 6. – 22. 6. 2020
23. 9. – 28. 9. 2020
28.10. – 2.11. 2020

od

Program zá jezDu:
1. den: odlet z Prahy v odpoledních hodinách
přímým letem do Pekingu.
2. den: Přílet v ranních hodinách do „císařské
metropole“ – Pekingu. Následuje okružní jízda
městem pro základní seznámení se s městem.
„srdce Pekingu“ náměstí nebeského klidu
Tiananmen s maovým mauzoleem, ze kterého se dá volně projít do zakázaného města
– palácového komplexu čínských panovníků
z dynastie ming a Čching vystavěného v 15. století, jingshan Park – pahorek s výhledem na
centrum města, největší tibetský klášter mimo
tibet – lamaistický chrám jong-che-gong,
během dne oběd, odjezd na hotel, ubytování,
individuální volno, nocleh.
3. den: Po snídani individuální volno nebo celodenní fakultativní výlet průsmykem Badaling,
kde je zpřístupněná část velké čínské zdi, jež
se rozpíná v délce více než 6 000 kilometrů. oběd
v místní restauraci, v odpoledních hodinách navštívíme jednu z hrobek panovníků z dynastie
ming. Cestou do hotelu foto zastávka u národního stadionu Birdnest (Ptačí hnízdo), individuální volno, nocleh.
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4. den: Po snídani individuální volno nebo celodenní fakultativní výlet po nejznámějších
atraktivitách Pekingu. dopoledne návštěva největší Zoo v zemi s hlavní atrakcí a symbolem
Číny pandou velkou, oběd v místní restauraci.
Přejezd k malebnému jezeru Kunming s nádherným letním palácem I-che-jüan – sídlo
císařů z dynastie Quinq. Areál byl založen ve
12. století a nachází se zde mnoho unikátních
staveb – např. Zahrada Ctnosti a harmonie,
Palác radosti a dlouhého života, most
sedmnácti oblouků či na břehu se tyčíčí mramorová loď císařovny Cch´si. Následuje chrám
nebes Tchien-tchan, který byl postaven v roce
1420 a tvoří ho řada posvátných objektů obklopených zelení. Za návštěvu stojí např. síň modliteb, Zeď ozvěn nebo oltář Nebes … návštěva
hedvábné dílny. individuální volno, nocleh.
5. den: Po snídani uvolnění pokojů, volno k individuální prohlídce města, odpočinek před nočním transferem na letiště.
6. den: odlet z Pekingu v brzkých ranních hodinách, dopoledne přílet do Prahy.

800 112 112

23 960 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Peking – Praha
v turistické třídě včetně tax a příplatků
• 3 noclehy se snídaní v hotelu **** v centru
města
• 1x oběd na uvítanou
• transfery dle programu
• služby průvodce + místní průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.
cena nezahrnuje
• vstupné do památkových objektů
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• vízum 3 500 kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 kč
• celodenní výlet na Velkou čínskou zeď včetně
vstupů a oběda 3 690 kč
• celodenní výlet Pekingem včetně vstupů
a oběda 1 590 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob.
Změna programu vyhrazena.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PEK2662.html

| ČÍNA jAko Nikdy PředtÍm | 8 dNÍ

ČÍNA | Dálný výchoD

Peking – zakázané město

Peking
Velká čínská zeď
ČÍNA
Suzhou

Termíny
20. 9. – 27. 9. 2019
18.10. – 25.10. 2019
10. 4. – 17. 4. 2020
1. 5. – 8. 5. 2020
3. 7. – 10. 7. 2020
31. 7. – 7. 8. 2020
28. 8. – 4. 9. 2020
25. 9. – 2.10. 2020
23.10. – 30.10. 2020

zahrada mistra rybářských sítí

od

29 130 Kč

Šanghaj

PŘÍmý leT
PŘÍmý leT
PŘÍmý leT
PŘÍmý leT
PŘÍmý leT
PŘÍmý leT
PŘÍmý leT
*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Peking / šanghaj
– Praha v turistické třídě včetně tax a příplatků
• vlakovou jízdenku Peking – suzhou
• 5 noclehů se snídaní v hotelech ***/****
• služby průvodce + místního průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.

cena nezahrnuje
• vstupy cca 90 usd (povinný poplatek na
místě)
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Peking | suzhou | šanghaj

Program zá jezDu:
1. den: odlet z Prahy s přestupem (vybrané termíny přímý let) do Pekingu.
2. den: Přílet do metropole Číny Pekingu. Prohlídka chrámu nebes, kde císaři vykonávali
modlitební obřady za bohatou úrodu, dobré počasí a přízeň duchů. transfer do hotelu, ubytování
nocleh. Během zájezdu návštěva hedvábné dílny
či továrny na zpracování perel.
3. den: snídaně. Celodenní prohlídka města zahrnující náměstí nebeského klidu, ze kterého
volně projdeme do zakázaného města – tradičního sídla čínských panovníků. odpoledne návštěva 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 neuvěřitelné délce více než 6 000 km. Při cestě zpět
do Pekingu navštívíme olympijský park s dominantou Ptačího hnízda. Návrat do hotelu, noc-

leh. Fakultativně možno navštívit kungfu show.
5. den: snídaně, transfer na vlakové nádraží
a odjezd vlakem do Suzhou. Po příjezdu navštívíme muzeum hedvábí a jednu z nejznámějších zahrad v suzhou, zahradu mistra
rybářských sítí. ubytování v hotelu. Nocleh
v suzhou.
6. den: Po snídani navštívíme další z místních
zahrad, tentokráte zahradu Skromného úředníka. Následuje prohlídka vodního městečka
luzhi. odjezd do Šanghaje. transfer do hotelu,
ubytování. Ve večerních hodinách navštívíme
nábřeží Bund, kde budeme moci obdivovat moderní architekturu města. Nocleh v šanghaji. Fakultativně možnost projížďky po řece Huangpu.
7. den: snídaně, uvolnění pokojů, prohlídka starého města, procházka po nanjing road a návštěva Buddhova chrámu, individuální volno
před nočním transferem na letiště.
8. den: V brzkých ranních hodinách odlet s přestupem, v ranních hodinách přílet do Prahy.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• vízum 3 500 kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 15 osob. Změna programu vyhrazena.
Fakultativní výlety k zakoupení u místního průvodce:
Pekingská opera 20 usd
kungfu show 25 usd
projížďka na rikšách 18 usd
plavba po Hungpu 25 usd
tV tower 25 usd, maglev train 9 usd

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PEK2665.html
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| ČÍNA VysokoRyCHlostNÍmi VlAky | 9 dNÍ

Šanghaj

juanské zahrady

MONGOLSKO

šanghaj | Peking | Velká čínská zeď | Xian | terakotová armáda

Program zá jezDu:
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 navštívíme ekonomickou zónu Bund i atmosférou
staré evropy dýchající pobřežní promenádu, odkud podnikneme plavbu po řece, z níž teprve
můžeme vychutnat nezapomenutelnou atmosféru 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 navštívíme juanské zahrady, oázu zeleně přímo
v centru města, kde poznáme nenapodobitelnou
atmosféru čínských zahrad. Následuje návštěva
chrámu jadeitového Budhy. Po obědě zůstaneme ještě chvíli na tržišti a pak navštívíme
šanghajské muzeum, kde je uložena nejvýznamnější sbírka Číny připomínající slávu říše středu.
Po večeři možnost návštěvy akrobatické show
(za příplatek), kde shlédnete jednu z nejvýznamnějších akrobatických škol světa. Nocleh.
4. den: Po snídani následuje přejezd superexpresem 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 průsmyku Badaling, kde je zpřístupněná část velké
čínské zdi. Nezapomenutelné dojmy v nás zanechá jistě procházka 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 následuje večeře ve specializované restauraci, která má licenci na tradiční místní
pokrm Pekingskou kachnu. Fakultativní možnost
večerního okruhu po městě s návštěvou nočního
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trhu a nasvíceného Náměstí nebeského klidu.
Nocleh v hotelu.
6. den: snídaně, dopoledne navštívíme zoo, kde
se setkáme se symbolem Číny a zároveň symbolem živočichů ohrožených vyhynutím pandou
velkou. oběd. Po obědě pokračujeme prohlídkou
letního paláce, ležícího na malebném jezeře
uprostřed pahorků nedaleko hlavního města,
kde můžeme obdivovat nejdelší dřevěný koridor
na světě či zajímavou mramorovou loď císařovny
Csch´si a náměstí nebeského klidu. Večeře,
fakultativně možno navštívit představení tradiční
čínské opery, nocleh.
7. den: Po snídani nás čeká návštěva největšího
tibetského kláštera mimo Tibet – jong-chegong, 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 medicíny, kde se můžeme seznámit
se školou, jež dodnes 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 nejvýznamnějších historických nálezů v Číně. Po obědě navštívíme park Chua-čching s jeho lázeňskými
bazény, které nechal jeden z císařů dynastie
tang vybudovat pro svou konkubínu Perlu, dle
pověsti nejkrásnější ženu čínské historie a vesnici
Banpo, vykopávky a částečná rekonstrukce obydlí
dávných kultur. Pokračujeme k návštěvě dalšího
historického monumentu velké husí pagody,
která byla zřízena pro uschování svitků obsahujících základy 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 – hostina z dynastie tang. Nocleh
v hotelu.
9. den: V dopoledních hodinách odlet a přílet
do Prahy.
800 112 112

KLDR

Peking
ÏêNA

JI Nê KOREA
lut… moře

Xian

Termíny
7.5. – 15. 5. 2020
24.9. – 2.10. 2020

od

Shanghai

49 810 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – šanghaj/Xian –
Praha v turistické třídě vč. tax a příplatků
• dopravu a transfery po trase, včetně vlakových jízdenek
• stravování dle programu
• 7 noclehů v hotelech ***/****
• 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 3 500 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.
Změna programu vyhrazena

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PEK2992.html

| Po stoPáCH ČÍNskÝCH CÍsAřŮ | 11 dNÍ

velká čínská zeď

ČÍNA | Dálný výchoD
2019

chrám nebes – Peking

Velká čínská zeď
ČÍNA

Šanghaj

Xian

Peking | Velká čínská zeď | Xi´an | terakotová armáda | šanghaj | suzhou

Program zá jezDu:
1. den: odlet z Prahy s přestupem (vybrané termíny přímý let) do Pekingu.
2. den: Přílet do metropole Číny Pekingu, transfer
do hotelu, volno k aklimatizaci po mezikontinentálním 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 návštěvou
pagody vybudované na ostrově uprostřed jezírka.
Večeře, 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 nájezdům barbarů.oběd v průběhu dne.
Návrat do Pekingu. Večeře, nocleh v hotelu.
5. den: snídaně v hotelu. Návštěva letního paláce 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 koridorem na světě. oběd. odpoledne návštěva
nejrušnější třídy moderního Pekingu – Wang-futing. 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.

Peking

7. den: Ráno příjezd do Xi´anu, transfer z nádraží do hotelu a snídaně. Celodenní prohlídka
provinční metropole Xi´anu zahrnující velkou
pagodu divoké husy (vstup do pagody není
v ceně), opevnění města včetně městské brány
s možností projížďky na kole na městských hradbách a museum. oběd v průběhu dne, večeře,
nocleh v hotelu.
8. den: snídaně v hotelu. Návštěva Terakotové
armády – jedné z nejvýznamnějších památek
historické Číny – tvořené hliněnými sochami v životní velikosti určenými k rituální ochraně čínského císaře. Více než 6 000 ozbrojených
bojovníků v životní velikosti je rozestavěno v bojovém šiku. oběd. Následuje prohlídka vesničky
Banpo – sídliště 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 projížďkou po řece huangpu. Během dne oběd,
návštěva Buddhova chrámu. Večeře a nocleh
v šanghaji.
10. den: snídaně v hotelu. Volno. možnost účasti
na fakultativním celodenním výletu vlakem /
autobusem do suzhou – čínských Benátek s možností projížďky člunem po Velkém kanálu a návštěvy zahrad. Ve večerních hodinách transfer
na letiště a odlet s přestupem do evropy.
11. den: Přílet do Prahy. V průběhu programu
navštívíte výrobnu hedvábí, můžete okusit pravou čínskou lahůdku – Pekingskou kachnu (fakultativně u místního průvodce), továrnu na
zpracování perel, ochutnávka čaje s obřadem.

www.cedok.cz

Šanghaj

Termíny
6. 9. – 16. 9. 2019
4.10. – 14.10. 2019
10. 4. – 20. 4. 2020
1. 5. – 11. 5. 2020
29. 5. – 8. 6. 2020
17. 7. – 27. 7. 2020
7. 8. – 17. 8. 2020
18. 9. – 28. 9. 2020
23.10. – 2.11. 2020

od

42 950 Kč

PŘÍmý leT

PŘÍmý leT
PŘÍmý leT
PŘÍmý leT
PŘÍmý leT
PŘÍmý leT
*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Peking/ šanghaj
– Praha (s přestupem) v turistické třídě včetně tax a příplatků
• 6 noclehů se snídaní v hotelech ***/****
• transfery dle programu
• 2 noclehy v lehátkovém vlaku (6lůžkové
kupé)
• vstupy dle programu
• služby průvodce + místní průvodce
• 7 obědů, 8 večeří
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.
cena nezahrnuje:
• spropitné (personál, průvodce, řidič)
• vstupné nezahrnuté v ceně zájezdu

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 290 kč
• vízum 3 500 kč
• celodenní výlet vlakem do suzhou 1 990 kč
• příplatek za 2lůžkové kupé (2 noci) 5 990 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace:
Změna programu vyhrazena.
minimální počet pro realizaci zájezdu a výletu
do suzhou je 10 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PEK2661.html
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Dálný výchoD | ČÍNA

| kleNoty VelkÉ ČÍNy s NáVštěVou HoNg koNgu | 12 dNÍ

Památník Dr. Sun Yat-Senowi

Peking | Velká čínská zeď | terakotová armáda | Xi´anšanghaj | guilin | longsheng | guangzhou |Hong kong

Program zá jezDu:
1. den: odlet z Prahy do Pekingu (s přestupem).
2. den: Přílet do Pekingu, transfer z letiště, prohlídka letního paláce ležícího na malebném
jezeře kumning s nejdelším dřevěným koridorem
na světě či mramorovou lodí císařovny CChi´si,
ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani celodenní prohlídka Pekingu,
během které mj. navštívíme – chrám nebes postavený v roce 1420, náměstí nebeského klidu
Tiananmen pojmenované podle Nebeské brány
stojící na severní straně náměstí a odděluje jej
od zakázaného města, kam volně projdeme.
Zakázané město získalo svůj název pro uzavřenost
pro veřejnost a postupně se zde vystřídalo 24
dynastií císařů ming a Čching. impozantní komplex ukrývá honosné objekty. Největší tibetský
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klášter mimo tibet – lamaistický chrám jongche-gong, kde mj. uvidíme největší dřevěnou
sochu Buddhy na světě vytesanou z obrovského
kmene santalového dřeva. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani celodenní výlet na velkou
čínskou zeď, jež se rozpíná v neuvěřitelné délce
6 000 km a sloužila k obranným účelům proti
invazi barbarů. Následuje prohlídka hrobek
mingů – podzemní krypty, kde je pohřbeno 13
ze 16 panovníků z dynastie ming. ke hrobkám
vede 7 km dlouhá Cesta duchů, kterou zakončuje
hrobka chang ling – hrobka youngleho a zároveň první hrobka v údolí. Večer přejezd lůžkovým vlakem do Xi´anu, nocleh ve vlaku.
5. den: V ranních hodinách příjezd do Xi´anu,
transfer do hotelu na snídani. Návštěva jedné
800 112 112

z největších atrakcí celé Číny – Terakotové armády. Hliněná armáda císaře Čchin š´chuantiho
objevená zcela náhodou v roce 1974 místními
rolníky. Více než 6 000 ozbrojených bojovníků
v životní velikosti je rozestavěno v bojovém šiku.
odpoledne prohlídka města – muslim Street
s velkou mešitou, večeře, nocleh v hotelu
v Xi´anu.
6. den: Po snídani odjezd vlakem do Šanghaje,
okružní jízda městem, dle časových možností
procházka po rušných třídách nanjing s přilehlým nábřežím Bund, ubytování v hotelu, večeře,
nocleh.
7. den: Po snídani dokončení prohlídky šanghaje
– chrám jadeitového Buddhy, juanské zahrady
– oáza zeleně přímo v centru města, kde poznáme
nenapodobitelnou podobu čínských zahrad. od-

ČÍNA | Dálný výchoD

| kleNoty VelkÉ ČÍNy s NáVštěVou HoNg koNgu | 12 dNÍ

hong Kong

Velká čínská zeď
ČÍNA
Xian
Longsheng
Guangzhou

Termíny
29.9. – 10.10. 2019
9.4. – 20. 4. 2020
30.4. – 11. 5. 2020
20.8. – 31. 8. 2020
24.9. – 5.10. 2020

od

56 950 Kč

Peking

Terakotová
armáda
Šanghaj
Guilin
Hong Kong

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Peking/Hong
kong – Praha v turistické třídě včetně tax
a příplatků
• 8 noclehů se snídaní v hotelech ***/****
a 1 nocleh v lůžkovém vlaku (6lůžkové
kupé)
• 8 večeří
• transfery dle programu včetně vlakových
jízdenek
• místní přelet šanghaj – guilin
• vstupy dle programu
• služby průvodce + místní průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.

poledne transfer na letiště a přelet do guilinu.
Večeře, nocleh v hotelu.
8. den: Po snídani transfer do oblasti longsheng
zvané „dračí hřbet“. jedná se o terasy zemědělských políček, které se táhnou podél hor v délce
přes 30 km. Byly vybudovány před 800 lety a jsou
považovány za zemědělský div světa. Přejezd
k jeskyni rákosové ﬂétny (Reed Flute Cave) –
podzemní jeskyně s jezírkem a několika zajímavými útvary leží na jižní straně vrcholu guangming
shan, kdysi poskytující úkryt před bandity. odjezd
na ubytování do guilinu, večeře, nocleh v hotelu.
9. den: Po snídani odjezd vlakem do guangzhou
– město známé také pod názvem kanton a tzv.
brány jihu. Prohlídka města, mj. buddhistický
chrám šesti banánových listů s téměř 60 metrů
vysokou květinovou pagodou Hua ta osmiúhelníkového tvaru, chrám předků rodiny chen
postavený v tradičním barevném stylu, památník

Dr. Sun Yat-Senowi stojící na místě bývalého
paláce. Procházka kolem Perlové řeky k ostrovu
Shamian a trhu Qingping proslaveného produkty tradiční čínské medicíny. Večeře, nocleh
v hotelu.
10. den: Po snídani odjezd vlakem do hong Kongu. Po příjezdu okružní jízda městem, dle časových
možností prohlídka města – victoria Peak s panoramatickým výhledem na celý hongkongský
záliv, přístav aberdeen, nejnavštěvovanější pláž
města repulse Bay, rušná krytá tržnice Stanley.
ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
11. den: Po snídani příp. dokončení programu
z předchozího dne nebo volno k individuální
prohlídce či nákupům. Večer transfer na letiště
a odlet do Prahy.
12. den: Přílet do Prahy.

www.cedok.cz

cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě
(personál, průvodce, řidič)
• další příp. vstupné nezahrnuté v ceně
zájezdu
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 kč
• vízum 3 500 kč
• příplatek za 2lůžkové kupé 2 990 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 10 osob. Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PEK2664.html
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Dálný výchoD | ČÍNA | tAiWAN

| PekiNg – šANgHA j – tAiPei – HoNg koNg – mAkAo | 12 dNÍ

Velk¡ ÌÕnsk¡ zeď

Peking

ÏêNA
anghaj
Taipei
Makao

Termíny
12. 3. – 23. 3. 2020
23. 4. – 4. 5. 2020
3. 9. – 14. 9. 2020
22.10. – 2.11. 2020

Peking | Velká čínská zeď | šanghaj | taipei | Hong kong | makao

Program zá jezDu:
1. den: odlet v odpoledních hodinách z Prahy
(s přestupem) do císařské metropole Číny – Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu v odpoledních hodinách,
odjezd k malebnému jezeru kunming s nádherným letním palácem i-che-jüan. Areál byl založen ve 12. st. a nachází se zde mnoho
unikátních staveb – např. Zahrada Ctnosti a harmonie, Palác radosti a dlouhého života, most
sedmnácti oblouků či na břehu se tyčící mramorová loď císařovny Cch´si… transfer do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani celodenní prohlídka města –
návštěva největšího náměstí světa tian An men
náměstí nebeského klidu, z něhož volně projdeme do zakázaného města – tradičního sídla
čínských panovníků s 9 000 pokoji. Procházka
parkem Beihai s návštěvou pagody vybudované
na ostrově uprostřed jezírka. Návrat na hotel,
večeře, nocleh.
4. den: Po snídani prohlídka chrámu nebes
z roku 1420, kde se odehrávaly tradiční císařské
obřady. Přejezd na největší stavbu světa – velkou
čínskou zeď vystavěnou v 5. st. př. n. l. Během
dne oběd, večer odjezd vlakem do šanghaje,
nocleh ve vlaku.
5. den: V ranních hodinách příjezd do nejlidnatějšího a nejbohatšího města Číny – Šanghaje.
Prohlídka města – mj. hlavní nákupní třída nanjing road vybudovaná před více než 100 lety
a délkou přes 5 kilometrů. Procházku ukončíme
na historickém nábřeží Bund. transfer do hotelu,
večeře, nocleh.
6. den: Po snídani dokončení prohlídky města.
chrám jade – jeden z mála stále fungujících
buddhistických klášterů se sochami nebeských

286

králů, staré město se zahradou Štěstí Yu garden z 16. st. odpoledne transfer na letiště a přelet do taipei na ostrov taiwan. transfer na hotel,
nocleh.
7. den: Po snídani odjezd do domorodé vesnice
Wulai, během dne oběd, návrat do taipei, návštěva chrámu long Shan vystavěného roku
1738 osadníky na počest guanyin. Přejezd k mrakodrapu Taipei 101 – 2. nejvyšší budova světa,
výška 509 metrů, 101 pater, ve tvaru bambusového stonku. Návrat na hotel, nocleh.
8. den: Po snídani odjezd na prohlídku starých
autentických vesniček Ping Xi známé pro svůj
lampionový festival a Shih Fen se 40 metrů vysokým vodopádem. odpoledne návštěva muzea
zlata a přístavního městečka Keelung. Návrat
na ubytování, nocleh.
9. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
hong Kongu, následuje prohlídka města – Victoria Peak s panoramatickým výhledem na celý
hongkongský záliv, nejnavštěvovanější pláž města
Repulse Bay, rušná krytá tržnice stanley market
či rybářská vesnice Aberdeen. Večeře, nocleh
v hotelu.
10. den: Po snídani individuální volno nebo fakultativně celodenní výlet na poloostrov macao,
prohlídka města – mj. hradby starého města,
chrám na Tcha vystavěný v roce 1888, ruiny
chrámu sv. Pavla s orientálními a jezuitskými
prvky, zábavní park Fisherman´s Wharf s mnoha
obchody, chrám a-ma, kasina lemující historické
centrum či věž macao Tower. Návrat na hotel
v Hong kongu, večeře, nocleh.
11. den: Po snídani individuální volno k prohlídce
či nákupům, večer transfer na letiště.
12. den: V brzkých ranních hodinách odlet do
Prahy. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.
800 112 112

od

Hong Kong

69 990 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Peking / Hong
kong – Praha v turistické třídě včetně tax
a příplatků
• 8 noclehů v hotelech **** se snídaní
a 1 nocleh v lůžkovém vlaku
• 5x večeře a 1x oběd
• transfery dle programu včetně vlaků a lodi
• místní přelety šanghaj–taipei / taipei–Hong
kong
• vstupy dle programu
• služby průvodce + místního průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.
cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě
(personál, průvodce, řidič)
• další příp. vstupné nezahrnuté v ceně
zájezdu
Fakultativní služby
• vízum 3 500 kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 9 990 kč
• celodenní výlet do makaa 4 590 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob.
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PEK2668.html

tiBet | Dálný výchoD

| tiBet – ZA tA jemstVÍm dAlA jlámŮ Pod střeCHu sVětA | 11 dNÍ

ČÍNA
Drepung
Monastery
Žikace

Chengdu
Sera
Monastery
Lhasa

Everest
NEPÁL

BHÚTÁN

INDIE

lhasa | yamdrok lake | Pelkor Chode | shigatse | sakya | everest | Rongbuk
sera monastery | Chengdu | leshan

Program zá jezDu:
1. den: odlet v odpoledních hodinách z Prahy
přes čínské Chengdu do lhasy – hlavní město
Tibetu obklopené horskými hřebeny.
2. den: Přílet do lhasy v poledních hodinách,
návštěva letního paláce dalajlámů norbulingkha
(Palác pokladů) – audienční síň, meditační místnost, dalajlámova ložnice, sál se zlatým trůnem…
dále rozlehlý Drepung monastery, kde měl do
roku 1959 sídlo oﬁciální tibetský věštec – prohlídka mj. palác ganden, kaple Buddhů tří věků,
maitréjova kaple, kaple bohyně táry, mandžúšrího chrám… odjezd na hotel, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani dokončení prohlídky lhasy,
návštěva tradičního sídla dalajlámů na vrcholu
Červené hory – paláce Potala pojmenovaného
podle posvátné hory Riwo Potala. Palácový komplex má 13 podlaží a přes tisíc sálů, většinu tvoří
Bílý palác s hlavní budovou Červeným palácem
v jeho středu. odpoledne prohlídka nejposvátnějšího chrámu tibetského buddhistického světa
vystavěného prvním tibetským králem – jokhang
temple. samotné místo, kde chrám stojí je považováno za nejposvátnější místo ve lhase. starobylá ulice Barkhor street, zvaná „okno do
tibetu“. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani přejezd do druhého největšího
města tibetu – shigatse . Přejezd zajímavou krajinou centrálního tibetu – Kambala Pass s úžasnými scenériemi, zastávka u jednoho z tibetských
svatých jezer – jezero Yamdrok Yumtso s tyrkysově modrou vodou obklopené zasněženými
horami, klášter Pelkor chode, který v sobě prolíná prvky kláštera a pagody. dojezd na hotel
do shigatse, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani prohlídka Shigatse – klášter
Tashilunpo postavený roku 1447 gendun drupem, jenž byl později uznaný jako první dalajláma. Prohlídka areálu s chrámy, svatyněmi a paláci

vznešených učitelů, kelsang lhakhang s nádvořím a mohutným trůnem, poutní okruh kora
atd. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd krajinou zvanou „Cesta
přátelství“, jež vede až k hranicím Nepálu, do
oblasti základního kempu everestu. Cestou zastávka v klášteře Sakya – středisko tibetské
buddhistické školy se dvěma kláštery. Průjezd
přes průsmyk lhakpa la do shekaru známého
též jako Nové tingri na hotel, nocleh v oblasti.
7. den: V brzkých ranních hodinách odjezd na
kontrolní stanoviště, které otevírá vstup na vyhlídkovou plošinu národního parku s vrcholy
Cho oyu (8 153 m. n. m.), lhotse (8 501 m. n. m.),
makalu (8 463 m. n. m.) či mohutným everestem (8 848 m. n. m.). Návštěva nejvýše položeného kláštera na světě – rongbuk monastery
se zachovalými nástěnnými malbami. odjezd
na ubytování do shigatse, večeře, nocleh v hotelu.
8. den: Po snídani celodenní přejezd malebnou
krajinou do lhasy. Prohlídka kláštera Sera monastery založeného roku 1419, prohlídka komplexu – mj. svatyně tsokchen se sochami
dalajlámů, diskuzní nádvoří, zasedací síně… odjezd na hotel, večeře, nocleh.
9. den: Po snídani transfer na letiště, přelet do
chengdu – hlavního města provincie sečuán
proslavené svou gastronomií a specialitami. Volno k nákupům a vlastnímu programu. Večeře
a nocleh v Chengdu.
10. den: Po snídani návštěva světoznámé chovné stanice pandy velké s více než stovkou pand
velkých spolu s dalšími ohroženými živočichy –
panda červená či zlatá opice. Přejezd do leshanu, lodí k soše velkého Buddhy, během dne
oběd. V pozdních nočních hodinách transfer na
letiště.
11. den: odlet v brzkých ranních hodinách přímým letem do Prahy.
www.cedok.cz

Termíny
6.5. – 16.5. 2020
23.9. – 3.10. 2020

od

56 390 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – lhasa – Praha
v turistické třídě včetně tax a příplatků
• 6 noclehů v hotelech *** se snídaní
a 1 nocleh v základním kempu everestu
• transfery dle programu
• stravování dle programu
• vstupy dle programu
• tibetský permit
• služby průvodce + místního průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.
cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě
(personál, průvodce, řidič)
• další příp. vstupné nezahrnuté v ceně
zájezdu
Fakultativní služby
• vízum do Číny 3 500 kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob.
Změna programu vyhrazena.
Nutno sjednat speciální cestovní pojištění
pro tento zájezd.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LXA2669.html
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Dálný výchoD | ČÍNA

| do seČuáNu ZA PANdAmi A k NeBeskÉ BRáNě | 11 dNÍ

nebeská brána

Panda velká

Peking

ČÍNA
Chengdu Luodai
Hora
Šanghaj
Lijiang Leshan
Quianwei Fenghuand

Chengdu | Qianwei | luocheng | leshan | Baoguo | lijiang | shuhe | dali
erhai lake | hora tianmen | Fenghuang | luodai

Program zá jezDu:
1. den: odlet z Prahy v odpoledních hodinách
přímým letem do Chengdu.
2. den: V ranních hodinách přílet do hlavního
města provincie sečuán – chengdu, návštěva
světoznámé chovné stanice pandy velké s více
než stovkou pand velkých spolu s dalšími ohroženými živočichy – panda červená či zlatá opice.
odjezd do starobylého města luodai s centrem
tvořeným ulicemi s domy v tradičním stylu se
zakřivenými střechami, sály cechů, muzeum
Hakka… odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Qianwei, projížďka
oblastí autentickým úzkorozchodným parním
vlakem. odjezd do leshanu, cestou zastávka
a prohlídka starobylého městečka luocheng
s domy a ulicemi z doby dynastie ming a Qing.
odjezd na ubytování do leshanu, večeře, nocleh
v hotelu.
4. den: Po snídani odjezd lodí k soše velkého
Buddhy Ta-fo. 71 metrů vysoká, největší buddhistická socha na světě vytesaná do útesu. odpoledne chrámový komplex Baoguo
rozkládající se na ploše 100 000 metrů čtverečních – v zeleni ukrytá buddhistická stúpa přezdívaná „šikmá věž Číny“, 5 hal a 16 nádvoří.
ubytování v chengdu, večeře, nocleh v hotelu.
5. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
lijiangu – hlavního města království Naxi. Prohlídka starobylého centra – náměstí sifangjie
s hlavní tržnicí, staré město dayan s naxijskými
domy, palác rodu mu, jezero černého draka známého také pod názvem yuquan (nefritový pramen) … odjezd do malebného městečka Shuhe
ležícího na staré čajové cestě, starobylý trh s koženými a kožešinovými výrobky či tradiční místní
domy. ubytování v lijiangu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd do Dali – v polovině
19. st. hlavní město státu vyhlášeného du Wenxiem. tři pagody – chrám ze tří nezávislých pagod
na úpatí hory mt. Cangshan a jezera erhai lake
– symbol budhismu oblasti. Plavba po jezeře
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erhai k odpočinku a pozorování nádherné krajiny a okolních památek. odjezd na ubytování
v Dali, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani polodenní přejezd na letiště
do Kunmingu, odlet do oblasti centrální Číny
s krásnými scenériemi a prvním čínským národním lesoparkem – zhangjiajie. ubytování, večeře, individuální volno, nocleh.
8. den: Po snídani celodenní výlet k hoře Tianmen a její nebeské bráně. Hora tianmen je
nazývána nejkrásnější horou světa – dech beroucí
úzké křivolaké skalní cesty s ohromujícími výhledy
na národní park, svislé útesy, skalnaté chodby,
3 skleněné chodníky a nejdelší lanovka světa.
Volno. odjezd do Fenghuang na ubytování, večeře, nocleh.
9. den: Po snídani prohlídka starobylého města
Fenghuang ukrytého mezi zelenými kopci na
řece tuo jiang. město původních tradic, umění
a řeči. místní duhový most spojuje oba břehy
města s jižním cípem Velké čínské zdi. Přejezd
na vlakové nádraží a odjezd do Chengdu. Příjezd
do Chengdu v odpoledních hodinách, večeře,
nocleh v Chengdu.
10. den: Po snídani prohlídka chengdu – muzeum jinsha relics s pozůstatky starověké vesnice
jinsha – nejvýznamnější archeologický objev 21.
st. v Číně, chýše jednoho z nejvýznamnějších čínských básníků Du Fua s muzeem – místo považované za svatyni čínské literatury, chrám Wuhou
postavený roku 223 jako památka Zhuge lianga
– největší posvátné místo své doby, kde je pohřben
i císař liu Bei. Tower Park Wangijang z roku
1899, hlavní věž Wangjiang věnována ženě píšící
básně o dynastii tang – Xue Tao. nákupní ulice
jinli – jedna z nejlepších deseti obchodních pěších
zón v čínských městech, 500 m dlouhá ulice s desítkami restaurací, barů, obchodů s pouličními
umělci, řemeslníky… V nočních hodinách transfer
na letiště.
11. den: V brzkých ranních hodinách odlet, přílet
do Prahy v dopoledních hodinách.
800 112 112

BARMA

Dali

Termíny
23.10. – 2.11. 2019
6. 5. – 16. 5. 2020
23. 9. – 3.10. 2020

od

65 790 Kč

Hong Kong

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Chengdu – Praha
v turistické třídě včetně tax a příplatků
• 8 noclehů se snídaní v hotelech ****
• 9x večeře
• transfery dle programu
• místní přelety
• vstupné do památkových objektů uvedených
v programu
• služby česky mluvícího průvodce a místních
průvodců
• pojištění dle zák. 159/99 sb.
cena nezahrnuje:
• spropitné povinně splatné na místě (personál, průvodce, řidič)
• další případné vstupy nezahrnuté v ceně
zájezdu

Fakultativní služby:
• vízum Čína 3 500 kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace:
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CTU2666.html

ČÍNA | Dálný výchoD

| to NejlePšÍ Z ČÍNy s PlAVBou třemi soutěskAmi | 13 dNÍ

Plavba po řece jang-c‘-ťiang

Pagoda Shibaozhai

Velká
čínská zeď
Peking

Peking | Velká čínská zeď | Pingyao | Xi´an | terakotová armáda | Chongqing
tři soutěsky | šanghaj

Program zá jezDu:
1. den: odlet z Prahy do Pekingu – hlavního
města Číny (vybrané termíny přímý let).
2. den: Přílet do Pekingu, transfer do hotelu,
ubytování. V odpoledních hodinách prohlídka
letního paláce ležícího na malebném jezeře
uprostřed pahorků nedaleko hlavního města,
kde můžeme obdivovat nejdelší dřevěný koridor
na světě či zajímavou mramorovou loď císařovny
Cchi´ si. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani celodenní výlet na velkou
čínskou zeď – 10 000 li dlouhá stavba táhnoucí
se od Žlutého moře až po průsmyk v poušti
gobi. Cestou do hotelu foto zastávka u národního stadionu Birdnest (Ptačí hnízdo) a Watercube (Vodní kostky) – obě stavby byly postaveny
pro letní olympijské hry v roce 2008. Návrat na
ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani prohlídka města zahrnující mj.
chrám nebes – vrcholné dílo dynastie ming dokončené roku 1420 – místo setkávání nebe a země.
Za návštěvu stojí např. síň modliteb, Zeď ozvěn
nebo oltář Nebes. náměstí nebeského klidu –
s rozlohou přes 40 hektarů – největší veřejné prostranství na světě. komplex 800 budov a 9 000
místností zakázané město – Polední brána Wumen, brána nejvyšší harmonie taihemen, slavnostní sály taihedian, Zhonghedian a Baohedian,
palác Nebeské čistoty Qianqinggong a mnoho
dalšího. Večeře, nocleh v hotelu.
5. den: Po snídani přejezd vlakem do starého
čínského města Pingyao, ubytování, prohlídka
historického centra sevřeného impozantními
hradbami. součástí hradeb je opevněná pagoda
kuixing s prohnutou střechou. městská věž poskytuje výhled na staré město, obrovský komplex
konfuciánského chrámu z roku 1163, tradiční
domky z 18. – 19. st. a první čínskou banku rishengchang. Volno k individuální prohlídce města, večeře, nocleh v hotelu.
6. den: Po snídani návštěva rodinného sídla rodiny Wang připomínající pevnost. Za zdmi pevnosti o rozloze 25 hektarů se nachází nádvoří,
uličky, zahrady, vítězné oblouky či síně v typickém
stylu dynastie Qing. V odpoledních hodinách
přejezd vlakem do Xi´anu, večeře, nocleh v hotelu v Xi´anu.

7. den: Po snídani návštěva jedné z největších
atrakcí celé Číny – Terakotové armády. Hliněná
armáda císaře Čchin š´chuantiho objevená náhodně v roce 1974 místními rolníky. Více než
6 000 ozbrojených bojovníků v životní velikosti
rozestavěných v bojovém šiku. odpoledne prohlídka města – muslim Street s velkou mešitou,
velká husí pagoda se svitky obsahující základy
buddhismu, večeře, nocleh v hotelu.
8. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
Chongqingu – tzv. Horského města díky své poloze mezi kopci. Návštěva erlinova parku – původně soukromé zahrady zmiňované v mnoha
čínských básních. starobylá vesnice ci Qi Kou
– během dynastie ming a Qing proslulá výrobou
porcelánu. odjezd do přístavu a nalodění na výletní plavbu lodí *****. Nocleh na lodi.
9. den: snídaně na palubě. jedinečná příležitost
spojení odpočinku na lodi během plavby s možností pozorování nádherné okolní krajiny, různých
aktivit např. masáže, tai chi, lekce kaligraﬁe…
oběd na palubě, zastávka u pagody Shibaozhai
– červená dřevěná pagoda, jejíž zadní strana se
opírá o 30 metrů vysokou skálu. Večeře na lodi,
přehlídka tradičních kostýmů, nocleh na lodi.
10. den: snídaně na palubě, plavba soutěskou
Qutang – nejmenší a nejkratší, délka pouhých
8 km. Následuje druhá 40 km dlouhá soutěska
Wu, jejíž až 1 km vysoké srázy tvoří nádhernou
podívanou. Průjezd proudem bohyně Stream
– přítokem řeky jang-c’-ťiang. Během plavby
probíhá doprovodný program na lodi, oběd a večeře na lodi, nocleh na lodi.
11. den: snídaně na lodi, doplujeme k největší
přehradě světa Tři soutěsky a k třetí největší
soutěsce Xiling. Vylodění v přístavu yichang
a přejezd vlakem do šanghaje. transfer na hotel,
večeře, nocleh.
12. den: Po snídani celodenní prohlídka Šanghaje
– rušné třídy nanjing s přilehlým nábřežím Bund,
chrám jadeitového Buddhy, juanské zahrady
– oázu zeleně přímo v centru města, kde poznáme
nenapodobitelnou podobu čínských zahrad. Volno
k nákupům a vlastnímu programu, ve večerních
hodinách transfer na letiště a odlet s přestupem
do Prahy.
13. den: Přílet do Prahy.
www.cedok.cz

ČÍNA

Terakotová
Xian
armáda
Šanghaj

Chongqing
Jang-c’-ťiang

Termíny
11.9. – 23.9. 2019
10.4. – 22.4. 2020
1.5. – 13.5. 2020
7.8. – 19.8. 2020
18.9. – 30.9. 2020

od

56 950 Kč

PŘÍmý leT
PŘÍmý leT
PŘÍmý leT

PŘÍmý leT
*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Peking/
šanghaj – Praha s přestupem v turistické
třídě včetně tax a příplatků
• 7 noclehů se snídaní v hotelech ****
• 6 večeří
• transfery dle programu včetně vlakových
jízdenek
• 3 noclehy na lodi ***** s plnou penzí
• místní přelet Xi´an – chongqing
• vstupy dle programu
• česky mluvícího průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.

cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě (personál, průvodce, řidič)
• další příp. vstupné nezahrnuté v ceně
zájezdu
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 kč
• vízum 3 500 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob.
Program výletní plavby vychází později, je
tedy možný odlišný program.
Změna programu vyhrazena.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PEK2663.html
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Dálný výchoD | tiBet | BHÚtáN | NePál

| PeRly HimAlá jÍ – tiBet, BHÚtáN, NePál | 11 dNÍ

Deity nad Thimpu

Punkha Dzong

lhasa | sera monastery | drepung monastery | Paro | thimphu
průsmyk dochula | Punakha | kathmandu

Program zá jezDu:
1. den: odlet z Prahy v odpoledních hodinách
přes čínské Chengdu do lhasy.
2. den: Přílet v dopoledních hodinách do lhasy
– hlavního města tibetu obklopeného himalájskými hřebeny. Návštěva nedalekého kláštera
Sera monastery založeného roku 1419 sakyou
yeshe, zakladatelem řádu gelugpa (buddhistická
škola). Prohlídka komplexu – svatyně tsokchen
se sochami dalajlámů a zakladatele kláštera
sakyi yeshe, diskuzní nádvoří, kolegium sera je
s prostornou zasedací síní ověšenou krásnými
thangkami (obrazy s náboženskými motivy)…
odjezd na ubytování, večeře, individuální volno
např. k návštěvě místního bazaru, nocleh.
3. den: Po snídani návštěva tradičního sídla dalajlámů na vrcholu Červené hory – paláce Potala
pojmenovaného podle posvátné hory Riwo Potala. Palácový komplex má 13 podlaží a přes
tisíc sálů, většinu tvoří Bílý palác s hlavní budovou
Červeným palácem v jeho středu. odpoledne
prohlídka nejposvátnějšího chrámu tibetského
buddhistického světa jokhang temple. Centrální
část tvoří kyilkhor thil se spoustou soch, kaple
jowo šákjamuniho nebo songtsena gampoa.
samotné místo, kde stojí chrám je považováno
za nejposvátnější místo ve lhase. Návrat na
hotel, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani návštěva letního paláce dalajlámů norbulingkha (Palác pokladů) – audienční síň, meditační místnost, dalajlámova
ložnice, recepční sál se zlatým trůnem… Tibetské
muzeum s expozicí náboženského umění, tibetského lékařství, přírody a historie. Přejezd
do nedalekého rozlehlého komplexu Drepung
monastery – do roku 1959 zde měl sídlo oﬁciální
tibetský věštec. Palác ganden, zasedací síň tsokchen, kaple Buddhů tří věků, maitréjova kaple,
kaple bohyně táry, mandžúšrího chrám... Návrat
na hotel, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani transfer na letiště a přelet
přes kathmandu do Bhútánu. Bhútánské království je známé pod přezdívkou království hromového draka. Přílet do Para v odpoledních
hodinách, pozdní oběd, prohlídka města. Na
kopci nad pevností tyčící se Ta Dzong, stavba
z roku 1656 – původně strážní věž, nyní Národní
muzeum. ripnung Dzong – pevnost obývaná
mnichy a buddhistická gompa (místo pro meditaci). odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani odjezd na Tygří hnízdo (klášter
taktshang) – nejposvátnější místo celého Bhútánu.
tyčí se na okraji strmého útesu ve výšce 900
metrů a poskytuje krásný výhled na Paro. Zákla-
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dem stavby byla jeskyně, ve které přes 3 roky
meditoval Padmasambhava přezdívaný druhý
Buddha. ten sem v 8. století přiletěl na hřbetu
tygřice a přinesl sebou buddhistické učení. Volno
nebo možnost výstupu ke klášteru. oběd během
dne. Přejezd do Thimphu – podvečerní návštěva
51 metrů vysoké sochy Buddhy dordemna hlídající údolí. ubytování a večeře na hotelu. thimphu – hlavní, největší a nejmodernější město
Bhútánu s restauracemi a kavárnami. Večerní
procházka městem na místní bazar s tradičními
bhútánskými artefakty. Nocleh.
7. den: Po snídani dokončení prohlídky města
– národní knihovna se starověkými texty, malířská škola Zoriga Chusuma poskytující výuku
ve 13 tradičních bhútánských uměních, textilní
muzeum – součást královské textilní akademie.
odjezd do Punakhy přes průsmyk Dochula se
108 památnými stúpami a chrámem na počest
vojáků padlých v boji proti asámským povstalcům, oběd během dne. ubytování na hotelu,
večeře, odpoledne prohlídka města Punakha.
Návštěva pevnosti Punakha Dzong (palác velkého štěstí a blaženosti) – sídlo panovníků a místo
jejich korunovací. Nocleh.
8. den: Po snídani odjezd nedaleko thimpu
k návštěvě chrámu chimi lhakhang založeným
roku 1499 nejoblíbenějším lámou drukpou kunleyim. Návrat zpět do Para, cestou zastávka
u Simtokha Dzong – první opevněné sídlo z roku
1629 spojující v sobě funkci náboženskou, vojenskou a administrativní a stal se tak vzorem
pro ostatní dzongy. Návštěva nejstaršího kláštera
v Bhútánu – Kyichu Khakhang vystavěnému
králem songtsenem gampem v 7. st. oběd během dne, ubytování a večeře v hotelu v Paro.
Večer individuální volno, nocleh.
9. den: Po snídani transfer na letiště a přelet
do hlavního města nepálu – Kathmandu. odjezd na ubytování, po krátkém odpočinku prohlídka tradičního starého města. Durbar Square
– místa korunovací králů a „opičího chrámu“
Svajambhunáth, jehož základy z 5. st. jej řadí
k nejstarším památkám v Nepálu. Chrámový
komplex se rozkládá na pahorku, odkud je krásný
výhled na město a celé údolí. Vede sem 365
schodů, které střeží místní opice – odtud vznikl
i název. Prastará stúpa je symbolem nepálského
buddhismu, věřící ji obcházejí dokola, aby se
očistili. Večeře a nocleh v hotelu.
10. den: Po snídani dle časových možností individuální volno, transfer na letiště a odlet do
Prahy.
11. den: Přílet do Prahy.
800 112 112

Drepung
Monastery

ČÍNA

Žikace

Lhasa
letiště

Everest

NEPÁL
Káthmándú

Zhangmu

Sera
Monastery

BHÚTÁN
Thimphu

INDIE

Termíny
22.4. – 2.5. 2020
16.9. – 26.9. 2020

od

105 280 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – lhasa/kathmandu – Praha s přestupem v turistické třídě
včetně tax a příplatků
• 8 noclehů se snídaní v hotelech ***/****
• 8x večeře a 4x oběd v Bhútánu
• transfery dle programu
• místní přelety
• vstupné do památkových objektů
• služby česky mluvícího průvodce a místních
průvodců
• tibetský permit
• vstupní vízum do Bhútánu
• pojištění dle zák. 159/99 sb.
cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě (personál, průvodce, řidič)
• další případné vstupy nezahrnuté v ceně
zájezdu
• vstupní vízum do Nepálu cca 30 usd (splatné na letišti v kathmandu + 2x foto)

Fakultativní služby
• vízum Čína 3 500 kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 990 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.
Změna programu vyhrazena.
Nutno sjednat speciální cestovní pojištění
pro tento zájezd

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CTU2667.html

NePál | Dálný výchoD

| kRáloVská městA NePálu Ve stÍNu HimAlá jÍ | 10 dNÍ

mount everest

Bhaktapur

kathmandu | Pátan | Bhaktapur | Čangu Nárájan | Pohkara
manakamana | Bandipur

Program zá jezDu:
1. den: odlet z Prahy s přestupem do kathmandu, královského města nepálu – perly Himalájí
s nejvyšší horou mount everest, rodiště siddhártha gautama – Buddhy, světově významnými
buddhistickými a hinduistickými chrámy a nezapomenutelnou přírodou.
2. den: Přílet do Kathmandu, transfer do hotelu
k odpočinku, ubytování, dle časových možností
krátká pěší prohlídka města, společná večeře
na uvítanou.
3. den: Po snídani prohlídka kathmandu, celodenní okruh mikrobusem po nejznámějších
památkách. Pašupatináth – nejposvátnější z hinduistických chrámových komplexů v Nepálu. středem komplexu protéká posvátná řeka Bagmati,
na jejímž břehu stojí hranice, kde probíhají kremační ceremonie. Návštěva dalšího kdysi královského města Pátanu, jehož původní název byl
„město krásy“ – mj. náměstí durbar s dřevěnými
chrámy, buddhistický Zlatý chrám ze 12. století,
královský palác, pagoda kumbeshwar mahadev
mandir, chrám „tisíce Budhů“ mahabouddha, Ašókovy stúpy postavené na okraji města, každá za
jednu světovou stranu. Návrat na hotel, večeře,
nocleh.
4. den: Po snídani celodenní výlet mikrobusem
do třetího královského města v údolí kathmandu
– Bhaktapur. město s pěti náměstími, hlavní je
durbar s „Palácem 55 oken“, Zlatou bránou,
chrámem taleju a domy s krásnými dřevořezbami. Náměstí tamaudi s pagodou Nyatapola,
náměstí dattatraya s chrámem zasvěceným božské trojici a 2 Hrnčířská náměstí. odjezd severním
směrem do překrásného a poklidného Čangu
nárájan. Prohlídka městečka s řadou historických budov, mj. třípatrový chrám z roku 323 patřící k nejstarším v oblasti…. Návrat na hotel,
večeře, nocleh.
5. den: Po snídani přejezd autokarem z Kathmandu do Pokhary. Během cesty možnost
pozorovat úchvatné přírodní scenérie Himalájí
se zastávkami k fotografování. Návštěva chrámu
splněných přání manakamana – výjezd nejdelší

asijskou lanovkou, v podvečer příjezd do Pokhary, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani prohlídka Pokhary druhého
největšího města v Nepálu. mikrobusem k bělostné pagodě míru (World Peace stupa) s výhledem na jezero Phéva, Pokharu a masiv
annapurny. Cestou zpět návštěva horolezeckého muzea, ve kterém jsou k vidění věrné modely osmitisícovek, ﬁguríny horolezců, historické
předměty, informace o ﬂóře a fauně a mnoho
dalšího. Zastávka u vodopádů devil´s fall a jeskynní svatyně gupteshwor mahadev gupha.
Návrat na hotel, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani volný den v Pokhaře nebo
plavba lodí po jezeře Phéva lake – druhé největší jezero v Nepálu, v jehož středu se tyčí
chrám Tal Barahi mandir zasvěcený bohyni
kálí. Východní část jezera je známá jako lakeside
s nekonečným pásem hotelů, chat, restaurací
atd. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
8. den: Po snídani odjezd do kathmandu, cestou
zastávka v Bandipuru – nejšarmantnějším městečku Nepálu. krátká procházka městečkem
s newarskou architekturou a domy z 19. století,
za jasného počasí možnost pozorovat panoramata s himalájskými obry – annapurna, manaslu, himala chuli, ganesh himal, volno
k odpočinku či nákupům a pokračování v cestě
do kathmandu. Příjezd na hotel, večeře, nocleh.
9. den: Časně ráno s ohledem na počasí fakultativně vyhlídkový let k mont. everestu nebo po
snídani volný den k prohlídce Kathmandu, možnost vycházky ke chrámu Svajambhunáth, jehož
základy pocházejí z 5. století a patří tak k nejstarším památkám v Nepálu. Chrámový komplex
na pahorku západně od centra se 365 schody
a společností místních opic – odtud název „opičí
chrám“. Prastará stúpa je věhlasným symbolem
nepálského buddhismu, věřící ji obcházejí dokola,
aby se očistili. Při dobré viditelnosti je odtud výhled na celé údolí kathmandu. V podvečerních
hodinách transfer na letiště a odlet z Nepálu
zpět do ČR.
10. den: Přílet do Prahy v ranních hodinách.
www.cedok.cz

Termíny
29.9. – 8.10. 2019
26.4. – 5. 5. 2020
19.7. – 28. 7. 2020
20.9. – 29. 9. 2020

od

53 570 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě Praha –
kathmandu – Praha včetně tax a příplatků
• 7 noclehů se snídaní v hotelech ****
• 7 večeří
• transfery dle programu
• lanovka ke klášteru manakamana
• plavba lodí po jezeře Phéva
• vstupné do památkových objektů
• služby průvodce + místního průvodce
• pojištění dle zák. 159/99 sb.
cena nezahrnuje
• vstupní vízum do Nepálu cca 30 usd
(splatné na letišti v kathmandu + 2x foto)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 490 kč
• vyhlídkový let k mt. everestu 4 990 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob.
Změna programu vyhrazena.
Nutno sjednat speciální cestovní pojištění
pro tento zájezd.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/KTM2620.html

291

Dálný výchoD | PoZNáVACÍ Zá jeZdy
| to NejlePšÍ Z jAPoNskA | 11 dNÍ

Tokio

Fushimi Inari Shrine

tokio | Hakone | Hirošima | ostrov mijadžima | kyoto | Nara | Ósaka

Program zá jezDu:
1. den: odlet z Prahy s přestupem do hlavního
japonského města tokia.
2. den: Přílet do Tokia, transfer do hotelu, volno
k odpočinku.
3. den: Po snídani odjezd autokarem na prohlídku města – šintoistická svatyně meiji, budova
Parlamentu (exteriéry), Východní zahrady císařského paláce s dochovanými částmi původního
opevnění a příkopy…, oběd. odpoledne prohlídka
chrámu Asakusa – nejstarší chrám bohyně milosrdenství v tokiu ze 7. stol., Nakamise – nejstarší tokijská nákupní ulice z počátku 18. stol.
s možnostmi nákupu tradičních suvenýrů, výrobků a specialit, … odjezd k tokio tower –
333 m vysoká věž v parku šiba s hvězdárnou,
observatoří, akváriem a restauracemi. Návrat
do hotelu.
4. den: Po snídani odjezd k mt. Fuji – nejvyšší
hora japonska 3 776 metrů považovaná za stále
aktivní sopku, v případě příznivých podmínek
výjezd ke stanici č. 5 s výhledy na posvátnou
horu. oběd v místní restauraci. odjezd do hakone – vulkanický komplex pod stejnojmennou
sopkou (1 438 m n. m.), údolí owakudami (kaldera sopky) s horkými prameny a unikajícími
sirnými výpary, výjezd lanovkou na owakadumi,
vyjížďka pirátskou lodí po jezeře Ashi, ubytování
v hakone, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani transfer na nádraží a odjezd
šinkansenem do hirošimy. oběd v místní restauraci, prohlídka znovuobnoveného města
s průvodcem – park míru se stejnojmenným
muzeem a sbírkami připomínek lidského utrpení,
Atomový dóm zařazený na seznam uNesCo
jako jedna z mála budov nezničená atomovým
výbuchem … odjezd na ubytování, nocleh
6. den: Po snídani odjezd trajektem na posvátný
ostrov mijadžima (icukušima) proslavený především svou svatyní – jedinečným komplexem postaveným na vodě icukušima (uNesCo)
a kultovní ,,plovoucí‘‘ bránou torri, návrat z ostrova, oběd, odjezd vlakem do Kióta. ubytování,
nocleh.
7. den: Po snídani návštěva bývalého hlavního
města země – Kióto – významné náboženské
středisko (více než 1 000 chrámů a svatyní), odjezd na prohlídku oblíbeného bambusového
háje s řadou svatyní, 155 m dlouhý dřevěný
most togetsukyo přes řeku katsura, oběd v místní restauraci. odpoledne impozantní chrám kinkakudži – chrám Zlatého pavilonu – pozlacený
pavilon s ostatky Budhy, odjezd do nishijin –
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textilní centrum na výrobu tradičních kimon, kimonová show, odjezd na ubytování nocleh
8. den: Po snídani pokračování v prohlídce Kyota
a jeho pamětihodností – bývalé sídlo císaře hrad
Nindžo (uNesCo) se dvěma okruhy opevnění,
palácem Ninomaru a palácem Honmaru a nádhernými zahradami. odjezd do tržnice Nishiki
– oblíbené místo milovníků japonské kuchyně,
stovky metrů krytých uliček s obchody a s možností nákupů surovin, koření, ale i suvenýrů…
oběd v místní restauraci. svatyně Fushimi inari
– jedna z nejdůležitějších šintoistických svatyní
s tisícovkami červených bran torii. Chrám kiyomizu (chrám Čisté vody) – nejslavnější chrám
japonska (uNesCo), uprostřed nádherné přírody
se svatyní jishu zasvěcené božstvu lásky, kouzelnými prameny vodopádu otowa, třípatrovou
pagodou koyasu,…, návrat do hotelu. Nocleh
9. den: Po snídani odjezd do města nara – s řadou historických pokladů i jelením parkem. tódaidži – buddhistický chrám, jehož hlavní sál je
považován za největší dřevěnou budovu na světě
poskytující přístřeší gigantické soše Buddhy Vairóčana (15 m), japonské ústředí buddhistické
školy kegon. klenotnice šósóin, jižní velká brána,
čtyřpatrová pagoda. oběd v místní restauraci.
svatyně kasuga (uNesCo) – šintoistická svatyně
založená v roce 768 jako svatyně rodu Fudžiwara
s charakteristickou architekturou a množstvím
luceren rozvěšeným podél cest a na svatyni samotné. ulice Naramachi – s tradičními domy
a obchody se suvenýry, muzei, čajovnami a občerstvením. odjezd do druhé největší metropolitní japonské oblasti osaky, ubytování, nocleh.
10. den: Po snídani Ósaka – hlavní město prefektury Ósaka a třetí největší město v japonsku
s počtem obyvatel 2,7 milionu, při ústí řeky
jodo do Ósackého zálivu. Hrad – velkolepá budova uprostřed nádherné zahrady- replika původní stavby ze 16. stol. s muzeem, vyhlášené
kuromon tržiště s více než stoletou historií, centrum kulinářských specialit… Volno k nákupům
a individuálním občerstvení. odpoledne odjezd
k jedné z nejvyšších budov ve městě umeda
sky Building – mrakodrap dvou věží spojených
visutou částí se zahradou. odjezd do centra
města dotonbori a shinsaibashi – turisty nejvyhledávanější nákupní zóny ve městě. Volno.
Návrat do hotelu, nocleh.
11. den: Po snídani transfer na letiště a odlet
s přestupem do ČR. Přílet do Prahy v podvečerních hodinách.
800 112 112

Kióto

osaka

Hirošima

Okajama Ósaka

Kjóto

Tokio
Hakone

Nara

Termíny
1.5. – 11. 5. 2020
25.9. – 5.10. 2020

od

111 860 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• letenku Praha – tokio/osaka – Praha s přestupy
• 9x ubytování se snídaní v hotelu ***
• 8 obědů, 1 večeři
• transfery autokarem a vlakem dle programu
• vstupy dle programu
• českého a místního průvodce
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 sb.
cena nezahrnuje
• další vstupy do památkových objektů mimo
program zájezdu
• spropitné povinně splatné na místě

Fakultativní služby
• 8 večeří 7 990 kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 13 990 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci je 15
osob.
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TYO2671.html

PoZNáVACÍ Zá jeZdy | Dálný výchoD

| VÝCHodoAsijskÉ metRoPole: PekiNg – tokio | 10 dNÍ

mount Fudji

velká čínská zeď

Peking

Peking | Velká Čínská Zeď | tokio | kamakura | Hora Fudži

Program zá jezDu:
1. den: odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.
2. den: Přílet do jednoho z největších měst na
světě – Pekingu, transfer do hotelu, ubytování,
večeře, volno.
3. den: Po snídani odjezd k velké čínské zdi –
největší a nejdelší stavba v dějinách lidstva o délce více jak 6 000 km postavená k obranným účelům proti nepřátelským nájezdům. Zastávka
v juyongguyan – jednoho z jejich tří největších
průsmyků, volno k prohlídce. Návrat do Pekingu
a návštěva letního paláce (uneSco) na malebném ostrůvku jezera Kunming. Největší a nejzachovalejší královský park v zemi, mistrovské
dílo čínského designu zahradní krajiny nazývané
také jako muzeum královských zahrad. Návrat
do hotelu, večeře, volno. Večer fakultativní možnost návštěvy kungfu show.
4. den: Po snídani odjezd do centra města k náměstí nebeského klidu Tiananmen s památníkem hrdinů, mauzoleem mao Ce-tunga,
a branou do impozantního komplexu budov zakázaného města – sídla 24 dynastií čínských
císařů ming a Čching. dále taoistický soubor náboženských staveb chrám nebes z roku 1420,
chrám lama s jedinečnou 26 metrů vysokou
sochou Budhy ze santalového dřeva. Návrat do
hotelu, večeře, volno nebo fakultativní možnost
projížďky městem rikšou.
5. den: Po snídani volno k individuálnímu programu, prohlídkám, nákupům v Pekingu nebo
na místě možnost objednat výlet k návštěvě
vodního města gubei. města připomínajícího
Benátky, obklopeného jezerem a nedaleko vzdálenou majestátní částí Velké čínské zdi Simatai.
možnost projížďky na lodi, nákupů, ochutnávky
místních pokrmů či se jen pokochat pomalým

životním rytmem městečka… Návrat do hotelu,
volno.
6. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
hlavního japonského města se sídlem císaře Tokia. Po příletu transfer do hotelu, večeře, volno.
7. den: Po snídani celodenní prohlídka města –
mj. Tokio Sky Tree – 634 m vysoká televizní věž,
nejvyšší budova v japonsku a v době dokončení
také druhá nejvyšší na světě. Prohlídka chrámu
asakusa – nejstarší chrám bohyně milosrdenství
v tokiu ze 7. stol., nakamise – nejstarší tokijská
nákupní ulice z počátku 18. stol. s možnostmi
nákupu tradičních suvenýrů, výrobků a specialit,
šintoistická Svatyně meiji…,zábavní automobilové centrum toyota megaweb, nákupní centrum
v středověkém stylu Venus Fort, volno… Návrat
do hotelu, večeře ubytování.
8. den: Po snídani pokračování v prohlídce města
– císařský palác obklopený rozlehlým parkem
a mohutnými vodními příkopy, nejznámější nákupní a zábavní čtvrti ginza a Shibuya…, odpoledne odjezd do pobřežního města Kamakura
k návštěvě chrámu kotoku-in s 11 metrů vysokou
bronzovou sochou Budhy, odtud k tradičním japonským zahradám proslulým svou sezónní krásou Sankaeien…, návrat do hotelu, ubytování,
večeře.
9. den: Po snídani odjezd k nejvyšší japonské
hoře a stále aktivní sopce – Fudži (3 776 m),
krátká plavba po jezeře ashi, za dobréhoho počasí výjezd na vrchol hory Komagatake k pozorování hory Fudži, návštěva kouzelné vesničky
oshino hakai mezi jezery kawaguchiko a yamanakako… návrat do hotelu, večeře.
10. den: Po snídaní transfer na letiště a odlet s přestupem do Prahy. Přílet ve večerních hodinách.
www.cedok.cz

Termíny
15.5.-24.5.2020
21.8.-30.8.2020
25.9.-4.10.2020

od

79 420 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• letenku Praha – Peking – tokio – Praha s přestupy
• 8 x ubytování v hotelu***/**** , 8 snídaní
a 7 večeří
• transfery dle programu zájezdu
• vstupy dle programu
• českého a místní průvodce
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 sb.

cena nezahrnuje
• další vstupy do památkových objektů mimo
program zájezdu
• kungfu show, projížďku rikšou, výlet do gubei (cca 130 usd)
• spropitné povinně splatné na místě

Fakultativní služby
• čínské vízum 3 500 kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 14 490 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci je
15 osob. minimální počet pro realizaci v místě
dokupovaných výletů a služeb za cca uvedenou cenu je 10 osob. Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PEK2670.html
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Dálný výchoD | Rusko

| kAmČAtkA – tA jemNá Země VulkáNŮ A jeZeR | 13 dNÍ

medvědi na Kamčatce

Petropavlovsk-kamčatskij | Velbloudí hora | kurilské jezero | milkovo | kozyrevsk | sopka tolbačik | esso | milkovo
Avačinskaja zátoka | ostrov staričkov | sopka gorely | sopka mutnovskij

Program zá jezDu:
1: den: V dopoledních hodinách odlet z Prahy
do Petropavlovsk-Kamčatského.
2. den: Přílet na kamčatku, do PetropavlovskKamčatského. transfer do hotelu a oběd. Prohlídka města (vyhlídka a některé z historických
památek). město, založené dánským navigátorem
Vitusem Beringem v roce 1740, bylo vždy strategickým přístavem na dálném východě Ruska
a mnoho expedic při plavbě kolem světa zde doplňovalo zásoby. Večeře a nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani odjezd terénním vozem na
úpatí avačinské sopky (860 m n. m.), kdy část
trasy vede korytem suché řeky. Proto nám cca
30 km trasy potrvá 2–2,5 hodiny. Pěší exkurze
na horu Verbljud (1 200 m n. m.) zabere 3–4 hodiny. oběd cestou. hora verbljud (velbloud)
se nachází na horském průsmyku mezi sopkami
Avačinská a korjatská. je to skalnatý masiv se
dvěma ostrými vrcholy, které vznikly během
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erupcí těchto sopek. Cesta zpět do Petropavlovsk-kamčatského. Večeře a nocleh v hotelu.
4. den: snídaně. individuální volno nebo fakultativně: transfer na heliport a odlet vrtulníkem ke
Kurilskému jezeru (cca 1 hod). u jezera cca
1,5 hod. pozorování medvědů a lososů, dle podmínek v místě. oběd: losos s rýží, čaj/káva/džus.
ke kaldeře sopky Sudač se přesuneme 15 minutovým letem. sopka je díky své stavbě přírodní
památkou, podnikneme zde krátkou vycházku.
Poté, co sopka v roce 1907 zkolabovala, rozptýlil
se její sopečný materiál do okruhu 200 km. Po
dalším cca 20minutovém letu přistaneme na úpatí
sopky chudutka. koupání v unikátní říčce sycené
horkými prameny, transfer do hotelu a večeře.
5. den: snídaně. transfer terénním vozem do
vesnice Kozyrevsk na břehu řeky kamčatka.
oběd na cestě do staré kozácké osady milkovo.
Příjezd do vesnice kozyrevsk – jedné z nejstarších
osad regionu kamčatka. Založena byla v 18. stol.
800 112 112

na místě starobylé vesnice itelmen. Prohlídka
okolí. možnost využití typické ruské sauny (banya). Večeře. Přenocování v dřevěných chatách.
6. den: snídaně. odjezd k sopce Tolbalčik do
výšky cca 1 200 m n. m. podnikneme exkurzi ke
struskovým kuželům, vzniklých při erupci Velké
lávové tolbačikovy trhliny v letech 1975–1976.
Výstup na jeden z nových vulkanických kuželů,
vyhlížejících jako „minisopky“ o výšce až 200 m.
Po obědě exkurze do „mrtvého lesa“ a průzkum
starých lávových jeskyní v kráteru hvězda (zvezda). transfer do základního tábora, večeře a nocleh ve stanech.
7. den: Po snídani pěší vycházka do kráteru
menyailov a do erupční trhliny z roku 2012/2013.
(pojmenováno k 50. výročí institutu vulkanologie
a seismologie Fed RAs). Průzkum lokality, kde
se nacházejí rozsáhlé čerstvé lávové proudy, lávové tunely, kamenné sruby a valy ztuhlé lávy.
Při zkoumání následků erupce roku 2013 vědci

Rusko | Dálný výchoD

| kAmČAtkA – tA jemNá Země VulkáNŮ A jeZeR | 13 dNÍ

Poloostrov Kamčatka, sopečný kráter

Sopka Tobalčik
Beringovo
moře
Milkovo
Ochotské
moře

Avačinská
sopka
Tichý oceán

Malka
Chodutka
Kurilské jezero

Petropavlovsk-Kamčatskyj
Mutnovský
Sudač

Termín
9. 8. – 21. 8. 2020

od

112 800 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Petropavlovsk –
kamčatskij – Praha včetně tax a příplatků
(s přestupem)
• dopravu dle programu (minibus, autobus,
terenní vůz)
• 8 noclehů v hotelech, ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a polopenzí
• 9 obědů
• 2 noclehy ve stanech
• 1 nocleh v dřevěných chatkách
• místní poplatky, česky mluvícího průvodce
• zák. pojištění dle zák. č. 159/99 sb.

objevili dokonce diamanty, které vznikly v důsledku syntézy uhličitých plynů. oběd po cestě,
návrat do základního tábora. Večeře a přenocování ve stanech.
8. den: Po snídani odjedeme do etnograﬁcky
zajímavé vesnice esso; 160 km nám zabere cca
5 hodin jízdy. Cestou zastavíme v osadě evens,
kde se blíže seznámíme s domorodými obyvateli
kamčatky a jejich způsobem života a zvyky.
oběd. Příjezd do esso a ubytování v hotelu s termálním bazénem. Večeře.
9. den: snídaně. Návrat do Petropavlovsk-kamčatského. oběd cestou v osadě milkovo. Příjezd
do Petropavlovsk-kamčatského. Nocleh v hotelu
a večeře.
10. den: snídaně. odjezd do přístavu a plavba podél zátoky avačínskaja do přírodní rezervace
ostrov Staričkov. oběd na palubě. Cestou uvidíme ikonické symboly kamčatky, skály „tři bratři“
a lávový „Ďáblův prst“, a také hnízdiště mořských
ptáků a kolonie tuleňů. V zálivu Tichaja se pokusíme ulovit nějaké mořské ryby. Návrat do
města, transfer do hotelu a večeře.

11. den: Po snídani cesta terénním vozem do
kaldery sopky gorela, kdy cesta vede nejprve
údolím řeky Paratunka. Fotozastávku uděláme
ve výšce 1 100 m ve vilyučinského průsmyku,
nabízejícím pohledy na sopky gorela a mutnovského. Po sopečné plošině dojedeme k úpatí
vulkánu a podíváme se do jeho aktivního kráteru. Největší z nich se nachází v nadmořské výšce
1 600 m a je považován za jeden z nejpůsobivějších na kamčatce (jsou zde i fumaroly). oběd
v kráteru a poté cesta zpět, obvykle 1,5–2 hodiny
k autokaru. Poté cesta do kaňonu opasnyj
s 80metrovým vodopádem a návrat zpět do města. ubytování v hotelu, večeře.
12. den: snídaně a volný den s možností fakultativních výletů: helikoptérou do Údolí gejzírů
a do kaldery uzonu; plavba na moře do zálivu
Russkaja; automobilová/pěší exkurze do horského masivu Vačkažec; rafting po řece Bystraya
(malkinskaja). Nocleh v hotelu, večeře.
13. den: Po snídani návštěva místního rybího
tržiště a možnost nákupu suvenýrů; poté transfer
na letiště a odlet dle letového řádu.
www.cedok.cz

cena nezahrnuje
• spropitné (místní personal, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 10 990 kč
(pouze hotel)
• výlet vrtulníkem (kurilské jezero, sopky sudač a Chodutka) 19 990 kč
• ruské vízum 2 190 kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdů je 12 osob. vzhledem k tomu, že se
jedná o expediční zájezd, není vhodný pro
osoby se sníženou pobyblivostí a klienti
s fóbií z výšek. Změna programu v závislosti
na počasí vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PKC12140.html
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Jihovýchodní Asie | Vietnam

| to nejlepší z Vietnamu s pobytem u moře | 12 dní

Hanoj | zátoka Ha long | Hue | danang | mramorové hory | Hoi an | Ho Chi minhovo město | mekong | thai son | phan thiet

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: odlet z prahy do Vietnamu.
2. den: přílet do hanoje, transfer z letiště do
hotelu. následuje výlet rikšou do staré čtvrti
se starobylými uličkami s obchody – mj. uvidíme
nejstarší chrám na světě Bach ma s bílým
koněm, nejstarší tržnice dong Xuan, do života
čínských obchodníků nahlédnete v memorial
house… návrat na hotel, večer individuální
volno – např. návštěva vodního loutkového
divadla, nocleh v Hanoji.
3. den: po snídani prohlídka nejluxusnější části
města Ba dinh neboli Francouzské čtvrti na
břehu západního jezera. dále se přesuneme
k jezeru hoan Kiem ( jezero navráceného
meče), v jehož středu je chrám nefritové hory
ngoc son přístupný po červeném mostě jitřních
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paprsků s věží Thap rua (Želví věž). Pagoda
chua mot cot stojící „na jednom pilíři“ nacházející se uprostřed jezera s lotosy, ho chi
minhovo mauzoleum, prezidentský palác či
katedrála sv. josefa… přejezd do oblasti zátoky
Ha long s krásnými ostrůvky, „plovoucími“ vesničkami a rybářskými přístavy, transfer do
hotelu, ubytování a nocleh v oblasti Ha long.
4. den: po snídani odjezd do ha Long Bay (dračí
zátoky) – největší atrakce Vietnamu. plavba lodí
zátokou s jedinečnou podívanou na zátoku se
dvěma tisíci vápencovými ostrůvky, homolemi
a smaragdovým mořem. unikátní jsou také
místní jeskyně – např. jeskyně zázraků Hang
sung sot, kterou tvoří 3 podzemní sály s tisíci
stalaktity. zátoka je vyobrazena na místních bankovkách, jedná se o nejnavštěvovanější místo
800 112 112

Vietnamu, je na seznamu unesCo a řadí se mezi
světové přírodní atrakce. návrat do Hanoje
a nocleh v hotelu.
5. den: po snídani transfer na letiště Hanoj, přelet do bývalého císařského města – hue.
Celodenní prohlídka města, kde mj. uvidíte
palác Thai hoa se zlatými draky, majestátní
hrobky minh mang, císařský palác se
zapovězeným purpurovým městem (vystavěno podle pekingského zakázaného města),
královské hrobky dynastie nguyen, plavba po
voňavé řece k pagodě Thien mu (pagoda
nebeské paní). následuje návštěva místního
trhu dong Ba, návrat do hotelu, individuální
volno, nocleh.
6. den: po snídani přejezd do centrální části
Vietnamu, po cestě budeme projíždět rezervací

Vietnam | Jihovýchodní Asie

| to nejlepší z Vietnamu s pobytem u moře | 12 dní

Hanoi
Ha Long

Hue
Hoi An

LAOS

VIETNAM
KAMBODŽA
Phan Thiet

Ho Chi Minh
My Tho

Jihočínské
moře

Termíny
21.10. – 1.11. 2019
2.12. – 13.12. 2019
15. 2. – 26. 2. 2020
10. 4. – 21. 4. 2020
17.10. – 28.10. 2020

od

54 510 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě praha –
Hanoj/saigon – praha s přestupy
• 9 noclehů v hotelech ***/**** se snídaní,
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• leteckou přepravu hanoj-hue
• leteckou přepravu danang-saigon
• transfery autokarem dle programu
• služby česky mluvícího průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 sb.

– laguny tam Giang, pláž lang Co, rybářská vesnička lang Co, průsmykem Hai Van, městem da
nang až do mramorových hor, kde se do krajiny zvedá 5 vrcholů pojmenovaných podle nejdůležitějších prvků – Vodní, dřevová, ohňová,
zemní a Kovová hora. transfer do hoi An, ubytování v hotelu, pěší prohlídka města – japonský
krytý most (symbol města), chrám Thien hau
či domky hoianských obchodníků – tan Ky atd.,
návrat na hotel, nocleh.
7. den: po snídani odjezd na letiště, dle časových
možností cestou krátká zastávka v danang
a přelet do Ho Chi minhova města. odjezd do
oblasti tzv. obilnice Vietnamu – delty mekongu,
kde se produkuje nejvíce rýže z celého
Vietnamu. zastávka ve městě my Tho – hlavní
město provincie známé svými plovoucími trhy,
lodní výlet na ostrov Thai son, kde navštívíme
místní farmy a dílny. transfer do hotelu, nocleh.

8. den: po snídani prohlídka ho chi minhova
města, dřívější název saigon, 9milionová metropole, centrum zábavy a obchodu oblasti – palác
sjednocení, katedrála notre dame, válečné
muzeum, budova hlavní pošty, městská část
cholon tzv. saigonský „chinatown“ či místní
pagody Quan am, phuoc an Hoi Quan, tam son
Hoi Quai či pagoda nefritového císaře. přejezd
do **** hotelu v oblasti phan thiet, individuální
volno, nocleh.
9. den: po snídani volný den k odpočinku na pláži
v Phan Thiet, individuální program, nocleh.
10. den: po snídani volný den k odpočinku na
pláži v phan thiet, individuální program, nocleh.
11. den: po snídani transfer na letiště a odlet
do prahy.
12. den: přílet do prahy.

www.cedok.cz

cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby
• e-vízum 1 000 Kč (+ 25 usd na místě)
• 9 večeří 3 190 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 990 Kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 30 osob.
změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/HAN2631.html
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zátoka ha Long

chrám Wat Xieng

Phan Thiet

Phnom Penh

Hanoj | zátoka Ha long | luang prabang | jeskyně pak ou | Vientiane | buddha park | angkor Wat | phnom penh
Ho či minovo město – saigon | Cu Chi| phan thiet

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: odlet z prahy s přestupem do hanoje,
hlavního města Vietnamu od roku 1010, koloniální architektura, tisíc let staré chrámy, množství
jezer a prastaré tradice dělají z Hanoje jedno
z nejvíce fascinujících měst jihovýchodní asie.
2. den: po příletu do hanoje transfer z letiště
a prohlídka metropole. stará čtvrť – pulsující
obchodní centrum města s množstvím úzkých
uliček pojmenovávaných podle řemeslného odvětví zdejších obchodníků a takzvanými tunelovými domy, tržnice dong Xuang – asijský trh
s doslova neomezenou nabídkou i omamnými
vůněmi místní kuchyně, jezero hoan Kiem oddělující legendární starou čtvrť od koloniální
Francouzské čtvrti, klenutý červený most The
huc na ostrov s okouzlujícím chrámem nefritové hory. Velkolepá stavba ho Či minova
mauzolea, ho Či minovo muzeum s tisícovkami
obrazů a artefaktů. jedinečná pagoda na jednom sloupu chua mot cot, chrám literatury
– první vietnamská univerzita zasvěcená Konfu-

298

ciovi. Večer možnost návštěvy tradičního představení vodních loutek. nocleh v Hanoji, večeře.
3. den: po snídani odjezd do ha Long Bay (přírodní rezervace unesCo) – dračí zátoky s okouzlující scenérií skalnatých krasových ostrovů
vyrůstajících desítky metrů z tyrkysově zelených
vod tonkinského zálivu. nalodění na luxusní
obytnou loď k nezapomenutelné plavbě mezi
tisíci vysokými vápencovými skalnatými ostrovy
porostlými bujnou vegetací, lehký oběd z mořských plodů, cestou zastávka u ti top island ke
koupání nebo výstupu na vrchol ostrova k pozorování zálivu při zapadajícím slunci, večeře na
palubě. nocleh na lodi.
4. den: Časně ráno možnost cvičení tai Chi,
pozdní snídaně na lodi, návštěva perlové farmy
přímo v zátoce Ha long, výklad a možnost
nákupů. druhá část plavby zátokou s prohlídkou
dvou nejznámějších jeskyní – „jeskyně nebeského paláce (thien Cung)“ a „jeskyně dřevěných
kůlů (dau Go)“. návrat do přístavu, vylodění
a návrat do Hanoje, nocleh.
800 112 112

5. den: po snídani případné dokončení prohlídky
Hanoje, odpoledne transfer na letiště k odletu
do laosu. přílet do Laosu, země s bohatou
historií, tisíci chrámy a pagodami, rozmanitou
kulturou buddhistů a animistů, zručnými řemeslníky, drsnou horskou krajinou i příjemně
stínícími džunglemi. transfer z letiště do Luang
Prabang (unesco), ubytování, večeře.
6. den: po snídani prohlídka města s řadou unikátních monumentů, ale i dřevěných domků
a řemeslnými tržišti. mj. nejstarší chrám Wat sene
nazývaný Chrámem 100 000 pokladů, úžasný
chrám Wat Xieng Thong – z roku 1560, reprezentant typické laoské architektury, Královský
palác – národní muzeum… odjezd k nádherným
vodopádům Khouangsi. Krátký výstup na vrcholek mount phousi k prohlídce posvátné stúpy
a panoramatickým výhledům na město a řeku
mekong při západu slunce. podvečerní návštěva
večerního trhu s možností nákupu lokálních produktů. návrat do hotelu, večeře.
7. den: po snídani nalodění na loď a plavba po
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| Vietnam – laos – KambodŽa | 15 dní

vodopády Kuang si

Hanoi
Ha Long

Luang Prabang

Vientiane

Hue
Hoi An

LAOS

Siem
Reap

KAMBODŽA

VIETNAM
Phan Thiet

Phnom
Penh

Angkor Wat

Ho Chi Minh

Termíny
29. 3. – 12. 4. 2020
25.10. – 8.11. 2020

od

mekongu k posvátným jeskyním Pak ou se
stovkami sošek budhy, které zde zanechali věřící.
návrat do Luang Prabang se zastávkou v místní
vesnici. odjezd na letiště a krátký let do
Vientiane, transfer na ubytování, večeře.
8. den: po snídani vientiane – hlavní město
laosu, prohlídka města – mj. nejstarší chrám
Wat sisaket s tisíci soškami budhy, Pha That
Luang – nejvýznamnější budhistický monument
v laosu a národní symbol země se 45 metrů zlatou špicí hlavní stúpy. Patouxai – památník připomínající vítězný oblouk. odpoledne odjezd
do Budha parku, významné laoské atrakce na
břehu mekongu – sbírka skulptur, mj. obří
postava ležícího budhy, sochy božstev i postav
z nedávné minulosti. návrat do hotelu, večeře.
9. den: Časně ráno odjezd na letiště a odlet do
Kambodže (snídaně v letadle), přílet do siem
rap, transfer do hotelu, ubytování, odpočinek,
odpoledne odjezd k Angkor Wat (unesCo) –
nejrozsáhlejší chrámový komplex na světě ze
12. stol., symbol země, hinduistický chrám Pre
rup., návrat na hotel, večeře.
10. den: po snídani odjezd k jižní bráně Angkor
Thom – město na ploše padesáti kilometrů čtve-

Jihočínské
moře

rečních a obklopené vysokou zdí. jeho srdcem
je chrám Bayon s 54 věžemi, na kterých jsou vytesané hlavy boha avalokitéšvary. Ta Prohm –
chrám pohlcený džunglí a zarostlý silnými kořeny
zdejších stromů. transfer do hlavního města
Kambodže – Phnom Penhu, ubytování, večeře.
11. den: po snídani Phnom Penh – prohlídka
města – mj. Královský palác z r. 1866, stříbrná
pagoda se zlatou sochou budhy v životní velikosti, staré město, Wat Phnom (chrám hory) –
symbol města, Toul sleng muzeum, památník
nezávislosti… odpoledne výlet lodí po mekongu,
plovoucí vesnice… návrat do hotelu, večeře.
12. den: snídaně, odlet do ho chi minova města
(saigon), transfer z letiště a prohlídka města –
katedrála notre dame, budova Centrální pošty,
Radnice, opera…volno ve městě nebo odjezd do
cu chi – oblasti známé soustavami válečných
tunelů a bunkrů. návrat do saigonu, ubytování,
večeře.
13. den: snídaně, transfer do Phan Thiet – přímořské letovisko, ubytování, volno k odpočinku,
večeře.
14. den: snídaně, volný den k odpočinku, večeře.
15. den: transfer na letiště a odlet do ČR.
www.cedok.cz

93 990 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu praha – Vietnam – praha
s přestupem včetně tax a příplatků
• místní přelety, dopravu minibusem a transfery dle programu zájezdu
• 1 nocleh na lodi v Ha long s celou penzí
• 12 noclehů s v hotelech **** v pokojích
s příslušenstvím
• strava dle programu – 10 snídaní, 12 večeří
• služby místního a českého průvodce
• plavba po mekongu
• vstupy do památkových objektů uvedených
v programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.
cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů neuvedených v programu
• spropitné povinně splatné na místě (personál, průvodce, řidič)
• vizum do Vietnamu 2 500 Kč vyřízení v ČR
• vizum do Kambodže a laosu – vyřízení na
místě á 30 usd + 2 x foto
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 390 Kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
změna programu vyhrazena.
minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 10 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/HAN2633.html
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Jihovýchodní Asie | Vietnam

| panensKou KRa jinou seVeRníHo Vietnamu| 14 dní

Ban gioc

sapa

ha Long

ninh binh | Ha long | Cao bang | ban Gioc | ba be lake | sapa | Fansipan

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: odlet z prahy do Vietnamu
2. den: přílet do Hanoje, transfer do města a do
hotelu, krátký odpočinek. odpoledne prohlídka
části města – jezero Hoan Kiem s chrámem
nefritové hory (ngoc son) , stará čtvrť… ubytování, večeře. Večer možnost návštěvy představení
vodního loutkového divadla.
3. den: po snídani dokončení prohlídky Hanoje
– exteriéry Ho Či minova mauzolea, prezidentský
palác, pagoda Chua mot Cot na jednom pilíři
uprostřed lotosového jezera, chrám literatury…
oběd v místní restauraci. odpoledne návštěva
entomologického muzea, věznice Hoa lo a oblíbená tržnice dong Xuan s možností nákupů…
ubytování, večeře.
4. den: po snídani odjezd do města ninh binh
jižně od Hanoje. Chrám dinh-le – pozůstatek
zlatého věku středověké kultury země. oběd. odpoledne návštěva jeskynního komplexu tam Coc
nazývaného „suchý Ha long“. lodní výlet obdivuhodnou krajinou a jeskyněmi po řece obklopené skalisky, rýžovými poli a palmami. pěší
(nebo na kole ) prohlídka místních vesnic a pozorování života obyvatel. odjezd na ubytování.
5. den: po snídani odjezd do Ha long, nalodění
a plavba unikátní zátokou (unesco) se dvěma
tisíci vápencovými ostrůvky, skalisky a smaragdovým mořem. oběd na lodi. odpočinek na palubě, zastávka k návštěvě jeskyně thien Canh
son, procházka podél pláží ostrova Hon Co. návrat na loď, kuchařská show s výukou vaření.
Večeře. za úhradu možnost masáží, wellness…
6. den: ranní cvičení tai-či na palubě lodi, snídaně. pokračování v plavbě kolem impozantních
skalních útvarů. návštěva rybářské vesnice.
V poledních hodinách návrat do přístavu a vylodění. odjezd do oblasti lang son. Cestou
oběd. po příjezdu návštěva vesnice místní menšiny tayů a nungů k poznání jejich unikátní kultury. ubytování, večeře.
7. den: po snídani odjezd do provincie Cao bang
směrem k čínské hranici se zastávkou na Chi
lan pasu, místě mnoha střetů místních obyvatel
s čínskými vojsky. Krátká zastávka. oběd v místní
restauraci v Cao bang. pokračování v cestě se
zastávkou a Chrámu matky a dong Khe – důležitého místa dějin země – první bitva v indočínských válkách v roce 1950. průjezd oblastí
nedotčené přírody se zalesněnými vápencovými
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horami, modrými řekami a rýžovými poli s vesnickým domky z hlíny a slámy…ubytování v oblasti, večeře.
8. den: po snídani návštěva nezapomenutelného
přírodního zázraku země – vodopádů ban Gioc
– dechberoucí 300 metrů široká kaskáda na vietnamsko-čínských hranicích na řece Quay son
padající z výšky 70 metrů přes tři útesy. Volno
k odpočinku a pozorování zákoutí vodopádů,
možnost plavby (za úhradu) na bambusových
lodích k vodopádům. prohlídka ngao jeskyně.
Výstup k chrámu phat tich. odjezd na ubytování.
Večeře.
9. den: po snídani odjezd do národního parku
ba be lake– cesta neuvěřitelně krásnou oblastí
s vodopády, řekami, hlubokými údolími, rýžovými
poli, jezery a jeskyněmi uprostřed okolních hor.
oblast je obývána příslušníky menšin zao, H'mong
a tay. zastávka na oběd. lodní výlet po řece nang
k jeskyni puong – 300 metrů dlouhý tunel po
staletí vytvářený vodní erozí. pokračování lodí do
bo-lu – vesnice místního kmene tayů se zajímavými stavbami. ubytování, večeře.
10. den: po snídani plavba na kajacích podél jezera k pozorování nádherných přírodních scenérií. odjezd směrem do unikátní přírodní
provincie sapa – třetí nejnavštěvovanější oblast
Vietnamu se zastávkou na oběd…. příjezd do
města sapa, ubytování, večeře
11. den: po snídani možnost odpočinku v hotelu
a ve městě nebo pěší trek jedinečným údolím
mung Hoa mezi vysokými horami s terasovitými
políčky do vesnice y linh Ho etnika Černých
H´mongů. pokračování do vesnice lao Chai
a skrze rýžová políčka do vesnice ta Van menšiny
Giai. obědový piknik a možnost shlédnout místní
architekturu a život zdejších obyvatel. návrat
do hotelu na jeepech nebo motocyklech. ubytování, večeře.
12. den: po snídani odjezd kabinovou lanovkou
do výšky 2800 metrů pod nejvyšší horu Vietnamu
Fansipan, volno nebo možnost cca dvouhodinového treku k vrcholu hory s úžasnými výhledy
na okolní krajinu. návrat do hotelu, oběd a odpočinek nebo volno k prohlídce města, nákupům…v pozdním odpoledni odjezd do Hanoje,
ubytování, večeře.
13. den: po snídani individuální volno, transfer
na letiště a odlet s přestupem do prahy.
14. den: přílet do prahy.
800 112 112

Nguom Ngao
Cave

Cao Bang
Sapa

Be Be Lake
Lang Son
VIETNAM
Hanoi

LAOS

Ha Long

Luang Prabang
Ninh Binh

Termíny
6. 3. – 19. 3. 2020
13.11. – 26.11. 2020

od

62 970 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• letenku praha – Hanoj – praha s přestupy
• 9 x ubytování se snídaní v hotelu *** /****
a 1 na lodi ****
• stravování dle programu na bázi plné penze
• transfery autokarem, lodí dle programu
• vstupy dle programu
• českého a místního průvodce
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 sb.

cena nezahrnuje
• další vstupy do památkových objektů mimo
program zájezdu
• spropitné povinně splatné na místě
Fakultativní služby
• vietnamské vízum 2 500 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 11 490 Kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
minimální počet účastníků pro realizaci je
15 osob.
změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/HAN2634.html

baRma | Jihovýchodní Asie

| za tajemstVím myanmaRsKÝCH CHRÁmŮ s pobytem u moře | 12 dní

Mandalay
Amarapura
Inwa
Sagaing

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: sraz účastníků na letišti a odlet s přestupem do myanmaru.
2. den: přílet do Yangonu – bývalého hlavního
města barmy dříve známého jako Rangún. transfer na ubytování v hotelu, fakultativně večeře,
nocleh.
3. den: snídaňový balíček s sebou. brzký ranní
odjezd na letiště v yangonu. přelet do starověkého města Bagan s tisíci chrámy. po příletu
návštěva rozmanitého nyaung u marketu – vyhlášeného tržiště. prohlídka baganských pagod
pěšky nebo na e-bikes. tato mistrovská díla přinášejí nevídanou podívanou. mezi nejimpozantnější stavby patří největší buddhistická stúpa
v zemi – shwezigone pagoda, Htilominio temple
– chrám vysoký 46 metrů s detailní rytinami
a glazovanými dekoracemi. ananda temple –
jeden z nejzachovalejších chrámů v baganu postavený králem Kyansittharem. Vegetariánský
oběd v typickém dřevěném klášteře s poklidnou
atmosférou zakončený posvátným rituálem mnichů. po obědě návštěva tradiční lakýrnické dílny.
projížďka koňskými povozy a pozorování západu
slunce z chrámu. ubytování v hotelu. Fakultativně
večeře.
4. den: Fakultativně : let balónem nad baganem.
po snídani přejezd podél řeky ayeyarwaddy do
salay. Cestou zastávka na trhu v provincii Chauk,
možnost nákupu suvenýrů. příjezd ke klášteru
yokesone na břehu řeky v rodném městě spisovatele u pone nya. Klášter je známý svými
dřevořezbami z roku 1882. odjezd do mont popa
s panoramatickými výhledy. oběd. návštěva
popa taungkalat shrine – svatyně tyčící se na
vrcholu již neaktivní sopky považované za domov
37 duchovních bytostí, které zde mají sochy. pro
dosažení vrcholu je třeba odložit boty a vystoupat
777 schodů, cestu zpestřují všude přítomné opice, odměnou za vynaloženou námahu je nádherný výhled. návrat do hotelu, fakultativně
možnost večeře, nocleh.
5. den: po snídani transfer na letiště nyaung

u k místnímu přeletu do heho. přejezd krajinou
rýžových polí skrze plošiny shan do malého
města v šanském státě – Pindayi. návštěva velkolepých jeskyň pindaya s tisíci různorodými
obrázky buddhů. prohlídka domů s tradiční výrobou papíru a slunečníků. oběd v místní restauraci. odjezd k jezeru inle, ubytování v hotelu,
individuální volno, fakultativně večeře, nocleh.
6. den: po snídani výlet na loďkách po jezeře
inle. během této výpravy poznáme život na jezeře – vesničky na vodě, setkání s místními lidmi,
prohlídka farmy na plavoucím ostrově v doprovodu farmáře. seznámení se s technikou intha
– unikátní pádlování jednou nohou. návštěva
místní rodiny v jejich příbytku. pokračování
k phaung daw oo – pagoda, která je nejvíce vyzdvihovaným klášterem v okolí jezera. nga phe
Kyaung monastery- atraktivní dřevěné klášterní
domy s obdivuhodnou sbírkou obrázků buddhy
v různých stylech a vysokými mozaikou dekorovanými sloupy. nga phe Chaung klášter – místními přezdívaný jako klášter „skákající kočky“.
návrat do hotelu. Fakultativně večeře.
7. den: snídaně. transfer na letiště (Heho), hodinový přelet do Thandwe. přejezd na ubytování
v hotelu u pláže ngapali. individuální volno. Fakultativně možnost večeře, nocleh.
8.-10. den: snídaně v hotelu. individuální volno
pro relaxaci u moře. Fakultativně večeře. nocleh.
11. den: po snídani transfer na letiště, přelet
do yangonu. přejezd na proslulou pagodu shwedagon k pěší prohlídce. po obědě krátká procházka do centra yangonu, cestou jsou k vidění
krásné koloniální fasády. sole pagoda – odtud
se naskytuje nepřekonatelný výhled na památník
nezávislosti v parku maha bandula, yangon City
Hall, kostel immanuel baptist a impozantní budovu nejvyššího soudu. Krátká jízda vlakem zakončená návštěvou trhů. odjezd do hotelu
k odpočinku před cestou a na fakultativní večeři.
Ve večerních hodinách transfer na letiště k odletu
s přestupem do prahy.
12. den: přílet do České republiky.
www.cedok.cz

Kalaw

Bagan

yangon | bagan | salay | Heho | salay | pindayi | thandwe | ngapali

ČÍNA

Mount Popa
MYANMAR
(BARMA)
Bago

Pindaya
Inle
THAJSKO
Kyaiktiyo

Yangon
Indický oceán

Termíny
7. 1.–18. 1. 2020
18. 2.–29. 2. 2020
27. 10.– 7. 11. 2020

od

69 990 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• letenku praha – yangon – praha s přestupem
• místní přelety a dopravu v místě autokarem
dle programu
• českého průvodce po dobu zájezdu +
místního průvodce
• 9 x ubytování v hotelu ****
• 5 obědů
• zákonné pojištění dle zákona č .159/99 sb.
cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě

Fakultativní služby
• 10 večeří 5 990 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 11 990 Kč
• myanmarské vizum 1 500 Kč
• let balónem nad baganem 8 490 Kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
změna programu vyhrazena
minimální počet účastníků pro realizaci je
15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/RGN2636.html
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Jihovýchodní Asie | tHa jsKo

| za nejKRÁsnĚjšími pamÁtKami a plÁŽemi tHa jsKa | 12 dní

bangkok | ayutthaya | Kanchanaburi | most přes řeku Kwai | np erawan | Hua Hin | np sam Roi yot | Krabi | phi phi

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: odlet z prahy s přestupem do thajska
(u vybraných termínů přímým letem z Vídně).
2. den: přílet do Bangkoku, transfer na ubytování. možnost fakultativní večeře v 78. patře
restaurace hotelu baiyoke sky, nejvyšší budovy
v thajsku s nádherným výhledem na celé město.
procházka proslulou a turisty nejvyhledávanější
ulicí Khao san. návrat do hotelu, nocleh.
3. den: snídaně. prohlídka nejzajímavějších míst
v Bangkoku – nejvýznamnější svatyně v zemi –
chrám smaragdového buddhy, sídlo thajských
králů – královský palác, královská čtvrť dusit,
chrám ležícího buddhy s unikátní sochou buddhy,
která je jednou z největších v celé zemi. procházka
nejstarší částí bangkoku – čínskou čtvrtí s návštěvou chrámu zlatého buddhy vyrobeného z čistého zlata. odpoledne možnost fakultativní
projížďky lodí po bývalé hlavní dopravní tepně
města – řece Chao phraya k západním břehům
do oblasti thonburi se stovkami dřevěných domů
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vystavěných na pilotech. Ve večerních hodinách
možnost fakultativního výletu do nákupního centra pod širým nebem asiatique Riverfront s večeří
tradiční thajské kuchyně a travesti revue –
Calypso. Volný čas na nákupy na největším nočním trhu v bangkoku. návrat do hotelu, nocleh.
4. den: snídaně. odjezd k procházce po velkolepé letní rezidenci Bang Pa in nedaleko bangkoku. odtud transfer do bývalého hlavního
města thajska a jednoho z nejnavštěvovanějších
míst v zemi – zaniklého starověkého města
Ayutthaya. prohlídka chrámů rozesetých po
celém městě. odtud směrem k barmským hranicím, do oblasti Kanchanaburi. Volný čas na
prohlídku slavného mostu přes řeku Kwai.
ubytování v hotelu na břehu řeky Kwai, obklopeném tropickou vegetací, nocleh.
5. den: snídaně. návštěva národního parku
erawan s procházkou k malebnému vodopádu
s možností koupání v křišťálově čisté vodě a relaxaci. dále rafting na bambusových vorech na
800 112 112

řece Kwai a návštěva „sloní vesnice“. odpoledne zastávka u dřevěného mostu Wang Pho,
který byl vystavěn během druhé světové války.
po krátkém odpočinku odjezd do Kanchanaburi.
ubytování v hotelu, nocleh.
6. den: snídaně. odjezd od hotelu k nejznámějšímu plovoucímu trhu v thajsku – damnoen
saduak, jízda loďkou s možností přímého
nákupu suvenýrů, ovoce či některé z místních
pochutin. po poledni odjezd do Petchaburi, návštěva historického parku na palácovém vrchu
Khao Wang, na vrcholu dosažitelným lanovkou.
V odpoledních hodinách odjezd do přímořského
letoviska hua hin, volno s možností koupání.
ubytování v místním hotelu, nocleh.
7. den: snídaně. odjezd do rybářské vesničky
Bang Pu v národním parku sam roi Yot. Volný
čas nebo odjezd loďkou a 20minutový výšlap
(430 metrů strmou stezkou) k hlavní atraktivitě
parku – jeskyni Phrayanakorn s vybudovaným
královským pavilonem uvnitř. Volno k relaxaci

tHa jsKo | Jihovýchodní Asie

| za nejKRÁsnĚjšími pamÁtKami a plÁŽemi tHa jsKa | 12 dní
THAJSKO
Kanchanaburi
Bangkok
Phetchaburi
Sam Roi Yot

Thajsk›
z¡liv
Ko
Samui

Cheow
Lan Lake
Krabi
Phuket

Ko Lanta
Ostrov Phi Phi
Andamansk… moře

Termíny
4.12. – 15.12. 2019
15. 1. – 26. 1. 2020
15. 2. – 26. 2. 2020 (možnost odletu z Vídně)
13. 3. – 24. 3. 2020
6.11. – 17.11. 2020
9.12. – 20.12. 2020

od

46 990 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou dopravu (Vídeň) praha – bangkok
– Krabi – praha s přestupy v turistické třídě
včetně tax a příplatků
• 9 nocí v hotelech *** ve dvoulůžkových
pokojích s příslušenstvím a snídaní
• přejezdy klimatizovaným minibusem či
autokarem dle trasy zájezdu
• služby česky mluvícího průvodce
• povinné poplatky na místě – vstupenky, pronájem lodí a místní průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.
na některé z odlehlých pláží. V odpoledních
hodinách odjezd do městečka chumphon.
ubytování v hotelu, nocleh.
8. den: snídaně. odjezd do národního parku
Khao sok s rozlohou cca. 740 kilometrů čtverečních s pozůstatky nejstaršího panenského pralesa
na světě. projížďka motorovým člunem po jezeře
cheow Larn, obklopené strmými vápencovými
skalami až do výšky stovek metrů nad vodní hladinou. odpoledne odjezd do jedné z nejkrásnějších provincií thajska – Krabi. ubytování, nocleh.
9. den: snídaně. Celodenní volno a odpočinek na
pláži nebo možnost fakultativního celodenního
výletu – plavby lodí KoH tapoo do zálivu Phang
nga a na ostrov jamese bonda – Koh TAPoo.
jedinečnou atmosféru zálivu tvoří neobvyklé
skalní útvary a svěží mangrovové lesy a bezpočet
ostrůvků pokrytých tropickou vegetací. návštěva
vápencové jeskyně Tham Lod a chrámu Wat
suwankuha unikátně vystavěném ve vápencové
jeskyni. součástí výletu je také oběd v restauraci
v rybářské vesničce na ostrově Koh Panyee.
návrat do hotelu, nocleh.

10. den: snídaně. Celodenní volno a odpočinek
na pláži nebo možnost fakultativního celodenního výletu motorovým člunem na jeden z nejkrásnějších ostrovů na světě Phi Phi, nazývaným
také posledním ztraceným rájem na zemi.
Vápencová skála Pileh cove, jeskyně Tam
Phaya nak, vyhlášená sběrem ptačích hnízd
pro gastronomické účely. součástí výletu je oběd
na ostrově Phi Phi don. možnost nákupu na
místním trhu nebo volný čas na opalování či
potápění. malý Phi Phi Leh, strmé skalní stěny
skrývající neuvěřitelně krásné laguny s tyrkysově
zelenou vodou okouzlí svým jedinečným klimatem a krajinou. Volný čas pro opalování na
slavné pláži maya Bay, proslavené natáčením
filmu „pláž“ s leonardem di Capriem v hlavní
roli. návrat do hotelu, nocleh.
11. den: snídaně, dle časových možností-letového řádu volno, transfer na letiště a odlet do
bangkoku. přílet do bangkoku, dle letového řádu
volno před odletem do České republiky, odlet.
12. den: přílet do České republiky.
www.cedok.cz

cena nezahrnuje
• spropitné místnímu průvodci, místnímu
personálu, řidiči cca 5 usd/na osobu/den
– povinně splatné na místě
• fakultativní služby nad rámec programu
(večeře v restauraci baiyoke sky, večeře
a Calypso show v asiatique Riverfront, projížďka po řece Chao phraya do thonburi,
projížďka na slonovi cca 200 usd)
• fakultativní výlety nad rámec programu (celodenní výlet na ostrov phi phi cca 70 usd,
výlet do zálivu phang nga a na ostrov jamese
bonda KoH tapoo cca 60 usd)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
změna programu a hotelů vyhrazena.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BKK2632.html
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Jihovýchodní Asie | indonÉsie

| ČaRoVnÁ jÁVa s pobytem na bali | 12 dní

jakarta | yogyakarta | Kota Gede | prambanan | borobudur | mojokerto | np bromo | pananjakan | Kalibaru
Ketapang | bali | banjaru | aneka lovina | ulun danu | jatiluwih | tanah lot | Kuta

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: sraz účastníků na letišti a odlet s přestupem na jávu.
2. den: přílet do jakarty, ubytování v hotelu
u letiště, ubytování, večeře. při dobrých časových
možnostech prohlídka města.
3. den: odlet časným ranním letem do
Yogyakarty, jejíž oblast je považována za duši
celé země, prohlídka pavilonů sultánova paláceKraton v centru města, návštěva městečka Kota
gede, bývalého sídla mohutné mataramské říše
a centra průmyslu stříbra s unikátním hřbitovem
s hrobkami mataramských králů, odtud odjezd
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k návštěvě nejrozsáhlejšího chrámového hinduistického komplexu v indonésii – Prambanan,
zasvěcenému třem velkým hinduistickým božstvům šiva, Višnu a brahma a zvířatům jim sloužícím. Komplex je zapsán na seznam světového
dědictví unesCo, pozdní oběd, odjezd na ubytování, nocleh.
4. den: po snídani návštěva dalšího do seznamu
unesca zapsaného chrámového komplexu –
Borobudur, který je považován za perlu budhistického umění, architektury a jednoho z nejnavštěvovanějších turistických míst. prohlídka
rozsáhlého areálu, výstup po kamenných scho800 112 112

dech až na vrchol ke dvaasedmdesáti sochám
buddhy, jejichž pohlazení přináší prý štěstí.
jedinečný výhled na okolí se sopkou merapi
v pozadí. odjezd zpět na ubytování, pozdní oběd,
fakultativně vstupenka na představení ramayana
balet s tradiční hudbou a tanci, nocleh.
5. den: snídaně, transfer na vlakové nádraží
a pětihodinová jízda vlakem z Yogyakarty směrem na východ do města mojokerto, oběd,
odtud přes severní pobřeží a Probolinggo na
ubytování do národního parku Bromo, nocleh.
6. den: noční výlet na horu Pananjakan s pozorováním východu slunce s impozantními vulkány

indonÉsie | Jihovýchodní Asie

| ČaRoVnÁ jÁVa s pobytem na bali | 12 dní

SUMATRA
Jávské moře
JÁVA

Jakarta

Mojokerto

Borobudur
Bromo
Yogyakarta
Indický oceán

BALI
Kuta

Termíny
18.5. – 29.5. 2020
6.7. – 17.7. 2020
2.9. – 13.9. 2020

od

49 810 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou dopravu s přestupy praha – jakarta
– denpasar – praha a letenku jakartayogyakarta v turistické třídě včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem, vlakem, trajektem dle
programu zájezdu
• 9 noclehů se snídaní v hotelech a lodgi
**/***/****
• 1 večeře a 6 obědů
• vstupné borobudur, pramabanan, sultánský komplex Kraton, bromo a bali dle programu
• česky mluvící průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.

bromo a stále aktivní semeru v pozadí, opravdu
velkolepá podívaná. snídaně formou balíčku
s sebou. odtud přesun přímo ke kráteru bromo
s možností výstupu k vrcholu kráteru. odjezd na
oběd a dále do Kalibaru k prohlídce kávových
a kakaových plantáží. ubytování v oblasti, nocleh.
7. den: po snídani odjezd do Ketapang, nalodění na trajekt plující na Bali, jízda severním
pobřežím se zastávkou na oběd, návštěva
posvátných horkých pramenů v Banjaru, které
jsou umístěny v bazénech uprostřed džungle
v upravené tropické zahradě. odjezd na ubytování do oblasti Aneka Lovina, nocleh.
8. den: za příznivého počasí výlet k pozorování
delfínů za rozbřesku. snídaně, zastávka u ,,plovoucího‘‘ chrámu ulun danu s nedaleko vzdáleným

a vyhlášeným ovocným trhem Candikuning,
oběd, odtud na prohlídku rýžových terasovitých
políček Jatiluwih a dále k unikátně vystavěnému
vodnímu chrámu Tanah Lot – nejvíce fotografovanému místu na ostrově. ubytování v oblasti
Kuta, nocleh.
9.–10. den: po snídani celodenní volno k odpočinku u moře, individuální možnost využití místních placených služeb raftingu, půjčovny kol či
celodenního výletu na východ ostrova. ubytování,
nocleh.
11. den: snídaně. dle časových možností a letového řádu volno, transfer na letiště v denpasaru
a odlet s přestupem do prahy.
12. den: přílet do České republiky.
www.cedok.cz

cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů neuvedených v odstavci cena zahrnuje
• spropitné místnímu personálu – hotely,
restaurace, řidiči cca 50 usd splatných na
místě
• vstupenka na Ramayana balet cca 25–35 usd

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
změna programu a hotelů vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CGK2652.html
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Jihovýchodní Asie | indonÉsie

| za KoupÁním a poznÁVÁním bali | 9 dní

ulun danu

Kintamani
Gitgit Waterfall

BALI

Tanah Lot

Bukit
Putung
Ubud

Tanah Lot Temple
Denpasar
Indický oceán

Tenganan
Semarapura
MAS
Celuk

Termíny
15. 2. – 23. 2. 2020
22. 2. – 1. 3. 2020
18. 7. – 26. 7. 2020
12. 9. – 20. 9. 2020

denpasar | Celuk | mas | ubudu | Klungkungu | Kusamba | tenganan
putung | Kintamani | jatiluwih | tanah lot

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: sraz účastníků na letišti, odlet s přestupem na bali.
2. den: přílet do denpasaru, transfer do sanuru
do hotelu, ubytování, večeře.
3. den: po snídani návštěva tanečního představení – nejproslulejší z balijských tanců Barong
dance, vyprávějící příběh boje dobra a zla. přesun do celuku – vesnice známé pro své výrobky
ze zlata a stříbra. další zastávka v umělecky zaměřené vesnici mas specializující se na dřevořezby. pokračování do ubudu – kulturního srdce
bali. prohlídka trhů, galerie s kresbami a návštěva
puri saren agung – královského paláce s tradičními balijskými motivy, zahradami a hinduistickými soškami. ubytování v hotelu.
4. den: po snídani návštěva „ráje opic“, přírodní
rezervace a hindský chrámový komplex – monkey
Forest ubud. odpoledne přesun do candidasa
se zastávkou v Klungkungu k prohlídce paláce
Kerta Gosa. pokračování do Kusamba, rybářské
vesnice proslulé výrobou soli. další zastávka jeskyně Goa lawah. zbytek dne bude věnován
návštěvě vesnici v Tenganan známé pro tkané
výrobky (oblečení). ubytování v hotelu.
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5. den: po snídani, cesta na sever k návštěvě
vodního paláce taman tirta Gannga s překrásnými zahradami, sochami a jezírky. pokračování
do Putungu, místa s nádherným výhledem na
východní pobřeží. následně prohlídka největšího
hinduistického balijského chrámu besakih –
komplexu 24 chrámů. přesun do oblasti Kintamani – poskytující úchvatné scenérie kráteru
sopky mount batur a jezera batur. ubytování
v hotelu v oblasti lovina.
6. den: po snídani nenáročný výlet po dřevěných
lávkách k 40m vysokému vodopádu gitgit. pokračování k jezernímu chrámu ulun danu. odjezd k největším a zároveň nejmalebnějším
rýžovým terasám na bali – Jatiluwih (unesCo).
V závěru dne návštěva ikonického chrámu Tanah
Lot – nachází se na skalním ostrůvku omývaným
mořskými vlnami. ubytování v hotelu na pláži.
7. den: snídaně. individuální volno k relaxaci
na pláži.
8. den: snídaně. individuální volno, ve večerních
hodinách transfer na letiště v denpasaru a odlet
s přestupem do prahy.
9. den: přílet do České republiky.
800 112 112

od

39 950 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• letenku praha – denpasar – praha s přestupy
• 4x ubytování na okruhu v hotelu *** a 3x
ubytování u moře v hotelu **** se snídaní
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• českého a místního průvodce
• vstupy dle programu zájezdu
• zákonné pojištění dle zákona č s.159/99sb.
cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě
• vstupy nezahrnuté v ceně zájezdu

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 990 Kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
minimální počet účastníků pro realizaci je
15 osob.
změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DPS2653.html

indonÉsie | Jihovýchodní Asie

| nejKRÁsnĚjší ostRoVy indonÉsie | 16 dní

Ambarita

Prambanan

Bohorok
Medan
Parapat
Pekabaru
Jambi
Palembang
Jakarta

Bandung

sumatra | jáva | bali | lembongan

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: odlet z prahy s přestupy do medanu.
2. den: přílet do medanu, transfer do hotel
v Bohoroku, ubytování, odpočinek po cestě.
3. den: po snídani dvouhodinová procházka
džunglí národního parku Gunung leuser
(unesCo) s možností hlédnout jedinečnou přírodu a různé druhy živočichů, endemitních opic
(organgutan, hulman)…, návštěva místních vesnic obývaných kmenem Karoů a krokodýlí
farmy. odjezd na ubytování, večeře.
4. den: po snídani návštěva domorodé vesnice.
odjezd k majestátním vodopádům sipiso piso.
odjezd do parapatu k jezeru toba a trajektem
na ostrov samosir. ubytování.
5. den: po snídani prohlídka ostrova a domorodých vesnic včetně ukázky domorodých tanců.
návštěva místního malého muzea s exponáty
z každodenního života zdejších kmenů. Vesnice
Ambarita, kdysi obývaná kmenem lidojedů. odjezd z ostrova do medanu, ubytování, nocleh.
6. den: Časně ráno transfer na letiště a odlet do
yogyakarta. transfer z letiště,. Chrám Prambanan – největší a nejkrásnější hinduistický chrámový komplex v indonésii pocházející z 9. stol.
(unesCo), hlavní nádvoří zdobí celkem šest
chrámů. tři jsou velké zasvěcené bohům Višnuovi, šivovi a brahmovi – trojici hinduistického
náboženství. odjezd do hotelu, ubytování.
7. den: po snídani odjezd ke chrámu Borobudur –prohlídka klenotu budhistického umění
a architektury ( unesCo). yogyakarta – prohlídka města obklopeného vysokými zdmi starého města. Kraton – návštěva sultánského
paláce. ubytování.

8. den: po snídani transfer na nádraží a odjezd
vlakem do mojokerto. odtud autokarem do
oblasti národního parku bromo. ubytování
a snídaně do balíčku.
9. den: Časně ráno odjezd terénními vozy do národního parku Bromo-Tengger-semeru. pozorování východu slunce s dechberoucími výhledy
na okolní krajinu s vulkány. přejezd k vulkánu
Bromo. Volno s možností vystoupit na vrchol
vulkánu. odjezd Ketapangu. ubytování.
10. den: Časně ráno odjezd do paltuding – základna pro výstup ke kráteru iljen k pozorování
východu slunce. návrat do hotelu, snídaně. odjezd na pobřeží do přístavu v Ketapangu
a plavba na Bali. odjezd do hotelu v lovina
beach.
11. den: Časně ráno výlet lodí k pozorování delfínů, návrat do hotelu, snídaně. odjezd k prohlídce ostrova – vodopády Gitgit, chrám
ulundanu, oběd, jatiluwih s rýžovými terasovými políčky, chrám tanah lot… ubytování v oblasti sanuru.
12. den: po snídani odjezd do přístavu a plavba
na ostrov Lembongan, prohlídka městečka,
ubytování.
13. den: po snídaní volno k odpočinku, koupání… ubytování.
14. den: po snídani volno, odpoledne návrat
lodí na bali, ubytování.
15. den: po snídani volno, v podvečerních hodinách transfer na letiště a odlet do ČR.
16. den: přílet do prahy.

Mojokerto
Ketapang

Borobudur

Bali

Termíny
27. 5. – 11. 6. 2020
19. 8. – 3. 9. 2020
28.10. – 12.11. 2020

od

68 150 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• letenku praha – medan a denpasar – praha
s přestupy
• 13x ubytování v hotelu ***/****
• místní transfery letadlem, vlakem, autokarem, lodí dle programu
• 1x večeře 3. den a 9 obědů – dny 2.–11.
kromě 3.
• vstupy dle programu
• českého průvodce a místní průvodce
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 sb.
cena nezahrnuje
• spropitné povinně splatné na místě
• vstupy nezahrnuté v ceně zájezdu

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 11 990 Kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
minimální počet účastníků pro realizaci je
15 osob. změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/DPS2654.html

www.cedok.cz

307

Jihovýchodní Asie | sinGapuR | mala jsie

| maGiCKÝ sinGapuR, mala jsie a ostRoV lanGKaWi | 15 dní

singapur

singapur | ostrov sentosa | melaka | putrajaya | Kuala lumpur | Cameronská vysočina | penang | George town | langkawi

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: odlet z prahy s přestupem do singapuru,
s téměř šesti miliony obyvatel, moderními mrakodrapy, obchodními centry a čistotou zářícími
ulicemi, parky i stanicemi metra.
2. den: přílet do singapuru, transfer z letiště,
okružní jízda a prohlídka metropole. merlion
Park – pozoruhodné nábřeží s výhledy na panorama města se sochou „merliona“, národního
symbolu singapuru, zvířete s hlavou lva a tělem
ryby. chinatown (Čínská čtvrť) – proslavené kulturní srdce singapuru s množstvím trhů, restaurací, chrámů a pagod. Little india (malá indie)
– čtvrť s pestrobarevnými domy a chrámy, indickou kuchyní i hudbou rozléhající se ulicemi.
návštěva parku supertree grove – rozsáhlý
zahradní komplex s osmnácti obřími stromy
sahajícími do výšky 25 až 50 metrů, možnost
procházky po visutých chodnících. transfer na
hotel, ubytování, individuální volno např. k prohlídce marina bay…, večeře.
3. den: po snídani celodenní výlet lanovkou na
ostrov sentosa – 500 m od jižního pobřeží.
návštěva muzea „images of singapore live“
(singapurské obrazy) – s voskovými ﬁgurínami
hist. postav v životní velikosti… Večeře v místní
restauraci. návštěva noční laserové a hudební
show „Wings of time“ s ohňovými efekty nad
hladinou moře na pláži siloso. návrat na ubyto-
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vání do singapuru.
4. den: po snídani přejezd do malajsie. melaka
(unesCo) – centrum obchodu s kořením a látkami… Celodenní prohlídka – Kostel sv. Petra,
nejstarší funkční katolický chrám v malajsii.
Porta de santiago – pevnost z roku 1511.
Kostel sv. Pavla – s náhrobními kameny holandských šlechticů. stadthuys – působivá, lososově
růžová radnice a guvernérská rezidence. oběd.
prohlídka nejstaršího čínského chrámu v malajsii
cheng hoon Teng (Chrám zeleného oblaku)
z roku 1646 zasvěcenému bohyni milosrdenství
Kuanjin a okázale ozdobeném pestrobarevnými
skleněnými a porcelánovými ptáky a květinami.
Výlet lodí po řece. odjezd do hotelu, nocleh
v melace.
5. den: po snídani odjezd do města Putrajaya –
administrativní centrum federální malajské vlády,
město plné zahrad se šestisethektarovým umělým jezerem.. Hlavní bulvár Persiaran Perdana
budova Putrajaya convention centre, kruhové
náměstí dataran Putra s budovou Perdana
Putra – kanceláře premiéra a atraktivní mešitou
putra zdobenou kupolí se zlatorůžovým vzorem.
odjezd do Kuala Lumpur na ubytování v hotelu.
Večer návštěva místního folklorního představení
s večeří a možností tance.
6. den: po snídani celodenní prohlídka Kuala
Lumpur – fascinující velkoměsto se směsicí čín800 112 112

ských, indických a malajských pamětihodností
z koloniální historie města s moderními budovami, jedno z nejzelenějších měst v jihovýchodní
asii. Petronas Towers – dvojice ocelí pokrytých
věží s 88 patry z roku 1998 s výškou 451,9 m
a „skybridge“ – visutým mostem v 41. podlaží
spojující obě věže ve výšce 170 m nad zemí.
sultan Abdul samad Building – bývalé sídlo
britských guvernérů, pohádková budova v maurském stylu se čtyřicetimetrovou věží a hodinami
připomínající londýnský big ben. masjid negara
(národní mešita) – moderně vyhlížející mešita
se 73 m vysokým minaretem inspirovaná Velkou
mešitou v mekce. zastávka u Královského
paláce – původní palác z roku 1928 postavený
čínským obchodníkem, nyní sídlo panovníka.
návštěva národního muzea včetně vstupu
s řadou zajímavých exponátů týkajících se malajsijských dějin, hospodářství, umění, řemesel
a různých kultur. přejezd k jeskyním Batu ukrytým v lese ve vápencových útesech s hinduistickou svatyní, prohlídka vč. vstupu. návrat do
hotelu, nocleh v Kuala lumpur, večeře.
7. den: po snídani odjezd do překrásné oblasti
cameronské vysočiny, nejrozlehlejšího malajsijského horského střediska, obklopeného modrými štíty, zelenými kopci s načechranými
čajovými plantážemi, malými vesničkami a bílými vodopády. oblast je známá svým příjemně
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Kuala Lumpur

Langkawi

Penang
Kuala Lumpur

Putrajaja

MALAJSIE

Malakka

Singapur

Jeskyně Batu

Termíny
24. 2. – 9. 3. 2020
22.11. – 6.12. 2020

Buddha Tooth relic Temple

chladivým klimatem, čajovými a jahodovými
plantážemi, včelími farmami, zahradou růží, motýlí farmou a zeleninovým trhem. Vhodné místo
k odpočinku, na procházku lesem, džunglí a poznávání nových rostlin a jejich využití. Cestou zastávka v domorodé vesnici s původními
obyvateli a u 25 m vysokého kaskádového vodopádu Lata iskandar. dojezd na ubytování
v resortu, večeře, nocleh.
8. den: po snídani výstup stezkou „mossy
forest“ (mechový les) na vrchol hory gunung
Brinchang – stezka vede po dřevěných schodech a chodnících pralesem, korunami stromů
až na rozhlednu na vrcholu hory, která poskytuje
ohromující výhledy po okolních panoramatech
hor s čajovými plantážemi. Cestou zpět zastávka
na čajových polích. návrat do resortu, večeře,
nocleh.
9. den: po snídani odjezd na ostrov Penang –
nejmenší ostrovní stát malajsie, přírodní unikát
se spoustou památek z koloniálních období –
nízké městské domy, úzké uličky, čajovny,
chrámy, čínské honosné budovy a indická čtvrť…
george Town (unesCo) – historické hlavní
město ostrova, přístav s uličkami plnými pouličních věštců, kouře z kadidlových tyčinek, stánků,
čínské opery a pálivého grilovaného masa.
individuální volno na proslulé přímořské promenádě „gurney drive“ se spoustou restaurací, chrámů, obchodů…, možnost projížďky
rikšou po pobřeží. návrat na hotel, večeře.

od

10. den: po snídani celodenní prohlídka města
– chrám ležícího Budhy, barmský budhistický
chrám dhammikarama Burmese se souborem
deskových maleb ze života budhy... okružní jízda
městem – pevnost cornwallis, Little india,
mola clan Jetties… návrat na hotel, večeře.
11. den: po snídani transfer do přístavu port
swettenham, plavba na ostrov Langkawi – „tropický ráj“ zelené džungle a modrého oceánu.
první geopark unesCo v jihovýchodní asii, pláže
patřící k nejkrásnějším v celé malajsii, bezcelní
zóna. ubytování, individuální volno, večeře, nocleh.
12. den: po snídani volno k odpočinku a koupání
nebo polodenní výlet po ostrově. oriental
village – nákupní komplex s možností bezcelních nákupů, lanovka Panorama Langkawi na
vrchol majestátní hory gunung machinchang
(708 m) se stezkou sky Bridge (v ceně zájezdu)
s neuvěřitelně krásnými výhledy na okolní hory
a pobřeží. návrat na ubytování, individuální
volno, večeře.
13. den: po snídani volno k odpočinku a koupání
nebo výlet lodí po pobřeží, plavba mokřady,
mangrovovými porosty, kde lze spatřit místní
orly a mořské jeskyně. návrat na ubytování,
večeře.
14. den: snídaně, individuální volno, odpoledne
transfer na letiště langkawi international airport
k odletu do prahy.
15. den: přílet do prahy.
www.cedok.cz

77 830 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu praha – singapur/ langkawi – praha s přestupy včetně tax a příplatků
• dopravu minibusem a transfery dle programu zájezdu
• trajekt z penangu na ostrov langkawi
• 12 noclehů se snídaní v hotelech v pokojích
s příslušenstvím včetně místních tax
• 1 oběd, 10 večeří
• folklorní představení včetně večeře
• výlet lodí po řece melaka
• služby místního a českého průvodce
• vybrané vstupy do památkových objektů
uvedených v programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.
cena nezahrnuje
• další vstupy do památkových objektů
• spropitné (personál, průvodce, řidič) –
povinně splatné na místě
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 14 990 Kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
změna programu vyhrazena.
minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/SIN2651.html
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Jihovýchodní Asie | banGKoK

| ze sinGapuRu do banGKoKu | 14 dní

singapur

singapur | melaka | Kuala lumpur | Cameronská vysočina | George town | Krabi | Khao sok | bangkok

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: sraz účastníků na letišti a odlet z prahy
s přestupem do singapuru.
2. den: přílet do singapuru, transfer z letiště,
okružní jízda městem – strategicky umístěné
hřiště padang obklopené význačnými budovami
Radnice, Katedrálou sv. ondřeje, budovou nejvyššího soudu a nedaleko vzdálenou moderní
budovou divadla esplanade připomínající plod
durianu, merlion Park – s výhledy na panorama
města a sochou ,,merliona‘‘ národního symbolu
singapuru, pulzující uličky indické a Čínské čtvrti.
Volný čas k nákupům ve vyhlášeném obchodním
centru orchard road. zahrada orchidejí a procházka ve věhlasném nábřežním parku ,,garden
by the Bay‘‘ s obřími stromy, visutými chodníčky,
rostlinami z celého světa a jedinečnými světelnými prvky. Večeře na uvítanou v klasické místní
restauraci, transfer do hotelu, nocleh.
3. den: snídaně, odjezd do jedné z nejvyhledávanějších destinací v malajsii – melaky (unesCo),
historické přístavní město ovlivněné evropskými
mořeplavci i čínskými a indickými osadníky. po
příjezdu volno k individuálnímu obědu. odpolední prohlídka města bohatého na historické
a koloniální památky – Porta de santiago dochovaná brána portugalské pevnosti Famosa
z roku 1511, náměstí s okamžitě rozeznatelnými
cihlově červenými budovami a křesťanským kostelem christ church. návštěva muzea historického dědictví Baba-nyonya, nejstarší čínský
chrám v zemi cheng hoon Teng z roku 1645
a také nejstarší mešita ve městě Kampung Kling.
odjezd z města se zastávkou na Čínském kopci
– u největšího čínského hřbitova mimo oblast
Číny. odtud na ubytování do Kuala Lumpuru,
ubytování a individuální volno, fakultativně večeře.
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4. den: po snídani prohlídka jednoho z nejzelenějších měst jihovýchodní asie Kuala Lumpuru,
botanická zahrada Perdana vyhledávaná všemi,
kteří si potřebují odpočinout od ruchu velkoměsta, národní mešita masjid negara celostátní
symbol islámu připomínající velkou mešitu
v mekce, náměstí merdeka s pohádkovou budovou sultána abdula v maurském stylu. Čas
k individuálnímu obědu, poté pulzující Čínská
čtvrť a největší mrakodrapová dvojčata na světě
Petronas Tower spojená visutým mostem ve
výšce 170m nad zemí, volno k individuální prohlídce, návrat na hotel, fakultativně večeře.
5. den: snídaně, odjezd k jeskyním Batu – přírodní vápencový komplex a hinduistická svatyně
s obrovskou zlatou sochou hinduistického boha
murugana, která je domovem různých náboženských božstev. po individuálním obědě odjedeme na pobřeží do Kuala selangor se
zastávkou u bývalé holandské pevnosti Altingsburg a rybářské vesnici s ochutnávkou malajské
kuchyně. odjezd k řece selangor do Kampung
Kuantan s nezapomenutelnou plavbou lodí.
návrat na hotel v pozdních večerních hodinách.
6. den: snídaně, odjezd do rozlehlé oblasti cameronské vysočiny, která je jednou z nejoblíbenějších turistických destinací v malajsii.
příjemné podnebí a fascinující příroda s vodopády, jezery nabízí všem návštěvníkům ideální
podmínky pro odpočinek. zastávka u kaskádovitých vodopádů Lata iskandar, v domorodé
vesnici a nakonec u čajových plantáží s ukázkou
sběru a ochutnávkou. Volno k individuálnímu
obědu. odpoledne návštěva jahodové, motýlí
a hmyzí farmy. odjezd na ubytování, volno k individuálnímu odpočinku. Fakultativně večeře.
7. den: snídaně, odjezd do jediného výzkumného
pracoviště s orangutany v poloostrovní malajsii
800 112 112

- Bukit merah – krátká plavba po jezeře a pěší
procházka zalesněným ostrovem nabídne možnost pozorování dospělých jedinců i mláďat.
po prohlídce odjezd do královského města s britskou koloniální minulostí Kuala Kangsar. návštěva mešity ubudiah, jejíž pozlacená kopule
a minarety ohromují již z dálky. po individuálním
obědě odjezd do jednoho z ekonomicky nejdůležitějších států malajsie Penangu. odjezd na
ubytování, individuální volno, fakultativně večeře.
8. den: snídaně, prohlídka hlavního města založeného brity v roce 1786 george Townu
(unesco). město s prvotřídním pouličním jídlem,
barevnou koloniální architekturou a netradičním
pouličním uměním. prozkoumáme tři hlavní
historické ulice Lebuh Armenian, Love Lane
and Lebuh muntri včetně návštěvy dílen místních umělců a modrého panství cheong Fatt
Tze. dále zastávka na nábřeží proslulém vodními
osadami domů na kůlech různých čínských klanů.
Volno k individuálnímu obědu. odpoledne návštěva největšího buddhistického chrámu v malajsii Kek Lok si sestávajícího z klášterů,
modlitebních sálů a originálně upravených zahrad. Výjezd nejstrmější tunelovou lanovkou na
světě na kopec penang, jehož vrchol nabízí dech
beroucí výhledy a za jasných dní lze dohlédnout
až k horám ostrova langkawi. odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
9. den: snídaně, přejezd do thajska. ubytování
v hotelovém resortu u pláže v Krabi. individuální
volno, fakultativně večeře.
10. den: snídaně, celodenní volno u bazénu, na
pláži nebo účast na některém z výletů zde nabízených, ubytování, fakultativně večeře.
11. den: snídaně, odjezd do národního parku
Khao sok s pozůstatky nejstaršího panenského

banGKoK | Jihovýchodní Asie

| ze sinGapuRu do banGKoKu |14 dní

pralesa na světě. ubytování v luxusních
stanech elephant hills kempu, delikátní thajský
oběd na uvítanou. po obědě možnost projížďky
na loďkách k prozkoumání a fotografování okolí
řeky Khao sok. dále budeme mít příležitost dozvědět se o projektu sloní ochrany a něco o životě
thajských slonů – účastnit se jejich krmení, koupání a naučit se od jejich ošetřovatelů tajemství
komunikace. Volno k odpočinku a relaxaci s panoramatickým výhledem na okolní hory pokryté
džunglí například z místního baru se sklenkou
vína či koktejlem v ruce. Večer tradiční thajské
taneční vystoupení v podání žáků místní školy
či lekce s ukázkou vaření thajských specialit. Večeře a nezapomenutelný nocleh v přírodně klimatizovaném prostředí deštného pralesa.
12. den: po snídani procházka v jednom z nejstarších deštných pralesů Khao sok s objevováním unikátních druhů rostlin, hmyzu a zvířat.
oběd podávaný přímo v pralese, vařený v bambusu jako za časů starých objevitelů. návrat do
tábora, volný čas ke krátké regeneraci a sbalení
zavazadel. transfer na letiště a odlet do bangkoku. po příletu ubytování, individuální volno
a rozlučková večeře.
13. den: po snídani prohlídka Bangkoku – pulzujícího města s moderními obchodními centry
v kontrastu se starobylými buddhistickými chrámy. prohlídka chrámu zlatého Budhy s obrovskou sochou vyrobenou z čistého zlata, oblíbený
květinový trh Pak Khlong Talat a chrám Ležícího
Buddhy. po individuálním obědě prohlídka královského komplexu grand Palace – nejdůležitější
náboženské památky bangkoku vybudované
jako sídlo thajské královské rodiny a správních
úřadů včetně nejvýznamnější svatyně v zemi –
chrámu smaragdového Buddhy. dále projížďka
lodí po bývalé hlavní dopravní tepně města –
řece Chao phraya s návštěvou chrámu Úsvitu
– Wat Arun, který se svými zdobenými věžičkami
a majestátním umístěním na břehu řeky patří

mezi nejhezčí v zemi. dle letového řádu volno,
transfer na letiště a odlet s přestupem do prahy.
14. den: přílet do prahy.

THAJSKO

Bangkok

Termíny
23. 3. – 5. 4. 2020
9.11. – 22.11. 2020

od

84 590 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou dopravu praha – singapur –
bangkok – praha s přestupy v turistické třídě
včetně tax a příplatků
• místní přelet Krabi – bangkok
• přejezdy klimatizovaným minibusem či
autokarem dle trasy zájezdu
• 10 noclehů v hotelech **** a 1 nocleh
v luxusním kempu
• snídaně, 2 obědy, 4 večeře
• vybrané vstupy do památkových objektů
uvedených v programu
• služby česky mluvícího průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.

cena nezahrnuje
• spropitné místnímu průvodci, řidiči, personálu cca 5 usd/osoba/den
• fakultativní služby nad rámec programu
• další vstupy do památkových objektů
• obědy, večeře a další extra služby neuvedené v odstavci cena zahrnuje

Khao
Sok
Krabi

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 23 990 Kč
• 7 večeří 7 490 Kč

MALAJSIE

cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Pulau Pinang
Kuala Kangsar

informace
minimální počet účastníků pro realizaci je
15 osob.
změna programu vyhrazena.

Cameron
Highlands
Kuala
Lumpur
Malakka

Singapur

www.cedok.cz

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/SIN2641.html
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Jihovýchodní Asie | mala jsie

| mala jsie a deštnÉ pRalesy | 14 dní

Kuala lumpur | taman negara | Kuching | semenggoh | bako | sandakan | sepilok | sukau | Kelenanap oxbow

ProgrAm zá Jezdu:
1. den: odlet z prahy s přestupem do Kuala
Lumpur, jedno z nejzelenějších měst v jihovýchodní asii, fascinujícího velkoměsta se směsicí
čínských, indických a malajských pamětihodností z koloniální historie města s moderními
budovami.
2. den: přílet do Kuala Lumpur, transfer
z letiště, okružní jízda a prohlídka metropole.
Kultovní mrakodrap Petronas Towers – dvojice
ocelí pokrytých věží s 88 patry z roku 1998 se
tyčí do výšky 451,9 m s visutým mostem
„skybridge“ v 41. podlaží, spojujícím obě věže
ve výšce 170 m nad zemí. sultan Abdul samad
Building – pohádková budova v maurském stylu
se třemi cibulovitými kopulemi z ryzího cínu,
jedna z nich korunuje čtyřicetimetrovou vysokou
věž s hodinami připomínající londýnský big ben,
bývalé sídlo britských guvernérů, dnes pobočka
malajsijského nejvyššího soudu. masjid negara
(národní mešita) – moderně vyhlížející mešita
je snadno k rozeznání podle špičatého, 73 m
vysokého minaretu s balkonem a hvězdicovité
hlavní kupole. zastávka u Královského paláce
– původní palác z roku 1928 postavený čínským
obchodníkem je nyní sídlem panovníka.
národní muzeum s řadou zajímavých exponátů
týkajících se malajsijských dějin, hospodářství,
umění, řemesel a různých kultur. stavba má
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osobitou střechu ve stylu minangkabau a dva
krásné nástěnné obrazy na čelní fasádě z italské
skleněné mozaiky. transfer na hotel, ubytování,
individuální volno, večeře.
3. den: po snídani odjezd do Kuala Tembeling
k nalodění na plavbu bujným tropickým pralesem s domorodými vesnicemi podél řeky až do
centrální vesnice největšího a nejstaršího malajského národního parku Taman negara, dojezd
do centrální vesnice Kuala Tahan k ubytování
v resortu, večeře. po večeři možnost noční procházky džunglí s průvodcem.
4. den: po snídani stezka s místním průvodcem
na horu Teresek (344 m) s působivými výhledy
na severní nížiny s řekami tahan, trenggan
a Keniam i vysoké hory v centrální části parku.
stezka prochází jednou z nejlepších oblastí
k pozorování místního ptactva. po návratu do
údolí procházka podél řeky tembeling k 530 m
dlouhé stezce v korunách stromů „canopy
Walkway“ skládající se ze série lanových mostů
ve výšce 40 m nad zemí. návrat do resortu,
oběd. odpoledne odjezd loďkou po řece tahan
ke kaskádovým peřejím Lata Berkoh, piknik
s odpočinkem a možností koupání v řece nebo
krátké procházky okolní džunglí. návrat do
resortu, večeře, nocleh.
5. den: po snídani zážitková plavba dřevěnými
loďkami „Rapid shooting“ sedmi peřejemi do
800 112 112

Kuala Trenggan. Cestou zpět zastávka v domorodé vesnici orang Asli s možností seznámit se
s kulturou a kočovným způsobem života původních obyvatel. návrat do resortu, oběd.
odpoledne individuální volno, večeře, nocleh.
6. den: po snídani volno, v poledních hodinách
odjezd z resortu lodí po řece zpět do Kuala
Tembeling a odtud odjezd do Kuala Lumpur
k ubytování, večeře.
7. den: po snídani transfer na letiště a přelet na
ostrov borneo do Kuchingu, hlavního a nejvíce
zalidněného města státu sarawak plného zeleně
a krásným nábřežím „Kuching Waterfront“
s množstvím obchůdků, restaurací a barů, rozhlednou, divadlem pod širým nebem a hudebními fontánami. okružní jízda a prohlídka centra
města – čínská čtvrť s krásnými koloniálními
kupeckými domy a čínskými chrámy, Velká
kuchingská kočka – symbol města, stará soudní
budova, Hranatá a Kulatá věž, Hlavní bazar…
odjezd na ubytování, večeře.
8. den: po snídani odjezd do semenggoh, rehabilitačního centra orangutánů zachráněných ze
zajetí, zraněných či osiřelých s možností sledování během krmení v jejich přirozeném prostředí
(v případě dobrého počasí), krátká procházka
džunglí v rezervaci. odjezd k prohlídce jednoho
z typických „Bidajužských dlouhých domů“ –
působivá tradiční stavba s více než 100 dveřmi

mala jsie | Jihovýchodní Asie

| mala jsie a deštnÉ pRalesy | 14 dní

vyvýšená na kůlech nad půdou pralesa, kde
dodnes žijí domorodí vesničané. ukázka tradičních tanců, prohlídka mini knihovny a domu
lebek, ochutnávka místního rýžového vína.
návrat do Kuchingu, individuální volno, večeře
v místní restauraci, návrat na hotel.
9. den: po snídani odjezd lodí do národního
parku Bako situovaného na poloostrově. jedná
se o jedno z nejlepších míst na pozorování zvířat
v jejich přirozeném prostředí deštného pralesa:
spousty druhů opic, ještěrek a divočáků v přirozeném prostředí zahrnující pískovcové skály,
močály, skalní útesy či mangrovníky. procházka
po krásných stezkách, nabízí se zde i možnost
koupání na odlehlé pláži teplého jihočínského
moře. návrat na nocleh v Kuchingu, večeře.
10. den: po snídani odjezd na letiště a přelet
na severní část ostrova borneo – do města Kota
Kinabalu, transfer do hotelu, volný čas na individuální prohlídku města, večeře, nocleh.
11. den: snídaně formou balíčku, brzký ranní
transfer na letiště a odlet do sandakanu, odjezd
do rezervace sepilok zachraňující zraněné a osiřelé orangutany, které se snaží vracet po uzdravení zpět do deštného pralesa. procházka po
dřevěných stezkách pralesem ke zhlédnutí
krmení orangutanů a k nově otevřené školce
pro mláďata. návštěva centra ochrany medvěda
malajského – nejmenšího žijícího medvěda na
světě. po obědě transfer k plavbě po řece
Kinabatangan s možností pozorování bohaté
fauny a ﬂóry okolního deštného pralesa. dojezd
na ubytování v resortu na břehu řeky, večeře
při svitu svíček na terase nad řekou.
12. den: možnost brzké ranní projížďky po řece
k jezeru Kelenanap oxbow a zážitkem probouzení deštného pralesa při východu slunce. po
snídani procházka s místním přírodovědcem
stezkou po dřevěných chodnících vinoucí se pralesem za resortem. po obědě v resortu plavba

po řece k prozkoumání další části deštného pralesa. návrat do resortu, večeře.
13. den: po snídani návrat do sandakanu. po

obědě dle letového řádu program či transfer na
letiště a odlet s přestupy do prahy.
14. den: přílet do prahy.

Poring
Jihočínské moře

Kota Kinabalu Sandakan

MALAJSIE

Bandar Seri
Begawan

Kuala Tahan
Kuala
Tembeling

Sukau

BRUNEJ

MALAJSIE

Kuala
Lumpur
Bako NP
Singapur

Termíny
23. 3. – 5. 4. 2020
10. 7. – 23. 7. 2020
29. 8. – 11. 9. 2020

od

72 370 Kč

*

* více na str. 357

cena zahrnuje
• leteckou přepravu praha – Kuala lumpur
– praha s přestupy včetně tax a příplatků
• místní přelety
• dopravu minibusem a transfery dle programu zájezdu
• 11 noclehů se snídaní v hotelech či resortech
***/**** v pokojích s příslušenstvím
• 5 obědů, 11 večeří
• služby průvodce
• vybrané vstupy do parků a památkových
objektů uvedených v programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.
www.cedok.cz

Kuching

cena nezahrnuje
• další vstupy do parků a památkových objektů
• spropitné (personál, průvodce, řidič) – povinně
splatné na místě, cca 10 usd/osoba/den
• poplatky za fotografování, např. taman negara, sepilok centers
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 11 990 Kč
cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
změna programu vyhrazena.
minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/KUL2650.html
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OCEÁNIE | Austrálie

| Austrálie – ZlAtý trOJúhelNíK | 11 DNí

Cairns | Velký bariérový útes | Ayers rock | sydney

PrOgram zÁ jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy.
2. den: let na trase.
3. den: Přílet do Cairns, transfer do hotelu, ubytování. Prostor na odpočinek po dlouhém letu.
Nocleh v Cairns.
4. den: snídaně. Celodenní výlet na Velký bariérový útes – jenž je s délkou přes 2 000 km
největším korálovým systémem na světě. Jde
o jedinou stavbu živých organismů na Zemi,
kterou lze spatřit i z Měsíce. K plavbě patří
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možnost šnorchlování, přičemž oběd a půjčení
brýlí s ploutvemi je v ceně). Nocleh v Cairns.
5. den: snídaně. Prostor pro odpočinek a relaxaci
v přímořském městě. Zájemci však mohou podniknout (fakultativně) celodenní výlet do NP
daintree a Cape Tribulation, kde se mohutné
katedrály deštných pralesů potkávají s oceánem.
V ceně je přibližně hodinová plavba po řece
Daintree river, prohlídka národního parku a oběd
v místní restauraci (výlet fakultativně). Nocleh
v Cairns.
800 112 112

6. den: snídaně. transfer na letiště a přelet do
ayers rock, ubytování. Odpoledne výlet
k největšímu a nejslavnějšímu monolitu světa
Ayers rock – jazykem původních obyvatel uluru.
Výlet zakončíme se sklenicí sektu pozorováním
obrovité masy pískovce o výšce 348 m
v překotné symfonii měnících se barev zapadajícího slunce. Nocleh v Ayers rock.
7. den: Brzy ráno zakusíme měkké světlo
vycházejícího slunce u 30 gigantických kamenných dómů Kata tjuta (Mnoho hlav) nebo také

| Austrálie – ZlAtý trOJúhelNíK | 11 DNí

Austrálie | OCEÁNIE

Velký
Bariérový
útes

Cairns
Uluru
(Ayers Rock)

AUSTRÁLIE
Sydney

Termíny
12.11. – 22.11. 2019
3. 2. – 13. 2. 2020
25. 2. – 6. 3. 2020
19.10. – 29.10. 2020

od

88 360 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• 7 nocleh kategorie *** se snídaní
• dopravu autobusem, minibusem či vozem
• služby českého průvodce

ausTrÁlIE – navíc v ceně
• plavba k Velkému bariérovému útesu /
oběd a šnorchlovací výbava zahrnuta
• odpolední výlet k Ayers rock, ranní výlet
k Olgas
• vstup do Featherdale Wildlife Parku, kde
uvidíte všechna typická australská zvířata
• plavba v rámci prohlídky sydney

Cena nezahrnuje
• fakultativní vstupy a výlety, spropitné, strava
• vízum do Austrálie 500 Kč (na požádání
zajistíme)
možnost prodloužení
CaIrNs – odpočinek na australské riviéře
FIdŽI – pobyt na ostrovech snů o jižních
mořích
COOKOVY OsTrOVY – návštěva tropického
ráje a klidu
Poznámka
Počet dní na cestě závisí na letecké dopravě.
Program na 7 nocí zůstává stejný.

Olgas, které se nalézají cca 40 min. jízdy od
uluru. V okolí skalních masivů žijí unikátní rostliny a živočichové, kteří se dokonale přizpůsobili
tvrdým podmínkám pouště. transfer na letiště
a odlet do sydney. ubytování, nocleh v sydney.
8. den: Po snídani následuje celodenní pěší
prohlídka města, při níž se podíváme do přístavní čtvrti Circular Quay se světoznámou
budovou opery a monumentálním mostem
Harbour Bridge. Navštívíme rovněž nejstarší
čtvrť města the rocks, vyhlídkovou věž (vstup
fakult.), hyde Park a katedrálu svaté Marie.
Nocleh v sydney.

9. den: snídaně. Výlet do rezervace Featherdale
Wildlife Park, kde se setkáte s ikonami australské
zvířeny, jakými jsou klokan, koala, ježura, pštros
emu či tasmánský čert. Na cestě zpět do sydney
zastávka u olympijského stadionu (lOh 2000).
Odpoledne pak můžeme navštívit Opera house,
muzeum výstavby harbour Bridge, které se
ukrývá v jednom z pilířů mostu, mořské akvárium
a další zajímavostí sydney (vstupy fakult.). Část
prohlídky města podnikneme lodí (v ceně).
Nocleh v sydney.
10. den: transfer na letiště, odlet do Prahy.
11. den: Přílet do Prahy.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 900 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CNS0830.html

315

OCEÁNIE | Austrálie – NOVý ZÉlAND

| Austrálie – NOVý ZÉlAND | 18 DNí

Cairns | sydney | Auckland | hobbiton | rotorua | Wellington

PrOgram zÁ jEzdu:
1. den: Odlet z Prahy.
2. den: let na trase.
3. den: Přílet do Cairns, transfer do hotelu, ubytování. Prostor na odpočinek po dlouhém letu.
Nocleh v Cairns.
4. den: snídaně. Celodenní výlet na Velký bariérový útes – jenž je s délkou přes 2 000 km největším korálovým systémem na světě. Jde
o jedinou stavbu živých organismů na Zemi, kterou lze spatřit i z Měsíce. K plavbě patří možnost
šnorchlování, přičemž oběd a půjčení brýlí
s ploutvemi je v ceně. Nocleh v Cairns.
5. den: snídaně. Prostor pro odpočinek a relaxaci v přímořském městě. Zájemci však mohou
podniknout celodenní výlet do NP daintree
a Cape Tribulation, kde se mohutné katedrály
deštných pralesů potkávají s oceánem. V ceně
je přibližně hodinová plavba po řece Daintree
river, prohlídka národního parku a oběd
v místní restauraci (výlet fakultativně). Nocleh
v Cairns.
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6. den: snídaně. transfer na letiště a přelet do
ayers rock, ubytování. Odpoledne výlet k největšímu a nejslavnějšímu monolitu světa Ayers
rock – jazykem původních obyvatel uluru. Výlet
zakončíme se sklenicí sektu pozorováním obrovité masy pískovce o výšce 348 m v překotné
symfonii měnících se barev zapadajícího slunce.
Nocleh v Ayers rock.
7. den: Brzy ráno zakusíme měkké světlo vycházejícího slunce u 30 gigantických kamenných
dómů Kata tjuta (Mnoho hlav) nebo také Olgas,
které se nalézají cca 40 min. jízdy od uluru.
V okolí skalních masivů žijí unikátní rostliny
a živočichové, kteří se dokonale přizpůsobili tvrdým podmínkám pouště. transfer na letiště
a odlet do sydney. ubytování, nocleh v sydney.
8. den: Po snídani následuje celodenní pěší prohlídka města, při níž se podíváme do přístavní
čtvrti Circular Quay se světoznámou budovou
opery a monumentálním mostem Harbour
Bridge. Navštívíme rovněž nejstarší čtvrť města
the rocks, vyhlídkovou věž (vstup fakult.), hyde
800 112 112

Park a katedrálu svaté Marie. Nocleh v sydney.
9. den: snídaně. Výlet do rezervace Featherdale
Wildlife Park, kde se setkáte s ikonami australské
zvířeny, jakými jsou klokan, koala, ježura, pštros
emu či tasmánský čert. Na cestě zpět do sydney
zastávka u olympijského stadionu (lOh 2000).
Odpoledne pak můžeme navštívit Opera house,
muzeum výstavby harbour Bridge, které se
ukrývá v jednom z pilířů mostu, mořské akvárium
a další zajímavostí sydney (vstupy fakult.). Část
prohlídky města podnikneme lodí (v ceně).
Nocleh v sydney.
10. den: transfer na letiště a přelet na Nový
Zéland, ubytování, volný program.
11. den: Prohlídka města, při které kromě jiného
navštívíte akvárium Kelly Tarlton’s sealife
s antarktickou expozicí a rozsáhlou kolonií tučňáků, a také nejvyšší věž jižní hemisféry sky
tower. Nocleh v Aucklandu.
12. den: Odjezd do centra termální činnosti
rotorua s mnoha působivými vřídly a gejzíry. Po
cestě navštívíme Hobbiton, vesničku, která svým

Austrálie – NOVý ZÉlAND | OCEÁNIE

| Austrálie – NOVý ZÉlAND | 18 DNí

Cairns
Velký Bariérový útes
Uluru
(Ayers Rock)
AUSTRÁLIE
Auckland
Featherdale W.P.

Termíny
3.2. – 20.2. 2020
25.2. – 13.3. 2020
19.10. – 5.11. 2020

od

Sydney
Vaitomo Caves
Tongarino N.P.

Rotorua
Taupo
Wellington

NOVÝ ZÉLAND

133 480 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• 14 nocleh kategorie *** se snídaní
• dopravu autobusem, minibusem či vozem
• služby českého průvodce

ausTrÁlIE: navíc v ceně
• plavba k Velkému bariérovému útesu /
oběd a šnorchlovací výbava zahrnuta
• odpolední výlet k Ayers rock, ranní výlet
k Olgas
• vstup do Featherdale Wildlife Parku, kde
uvidíte všechna typická australská zvířata
• plavba v rámci prohlídky sydney
NOVÝ zÉlaNd: navíc v ceně
• vstup na vyhlídkovou věž v Aucklandu
• vstup do antarktické polární expozice
s kolonií tučňáků v Aucklandu
• vstup do hobbitonu
• vstup do termální oblasti Wai-O-tapu
• vstup do termální oblasti Whakarewarewa

půvabem nadchne nejen milovníky tolkienovy trilogie. Prohlídka natáčecích míst Pána prstenů
zahrnuta. Později odpoledne můžete navštívit
také ovčí show (fakultativně). Nocleh v rotorua.
13. den: Prohlídka termální oblasti Whakarewarewa a malebného městečka rotorua. Den
můžete zakončit stylově v Polynéských lázních.
Nocleh v rotorua.
14. den: snídaně. Cestou k jezeru Taupo navštívíme nejbarevnější termální oblast Nového
Zélandu Wai-O-tapu. Dále pokračujeme kolem
vodopádů Huka Falls a jezera Taupo k NP
tongariro, nocleh.
15. den: Výlet do okolí aktivních sopek v Národním parku Tongariro, případně možnost letu nad
horou – respektive činným vulkánem Mt. ruapehu. Odpoledne přejezd do Wellingtonu, ubytování, nocleh.
16. den: Prohlídka města s vyhlídkou z hory
Mt. Victoria. Zájemci mohou navštívit Národní

muzeum, jehož expozice o historii a přírodě zodpoví všechny otázky o Novém Zélandu. Nocleh
ve Wellingtonu.
17. den: transfer na letiště a odlet do Prahy.
18. den: Přílet do Prahy.
PrOdlOuŽENí: Nový zéland – jižní ostrov
Využijte výhodné možnosti prodloužení zájezdu
o návštěvu nesmírně poutavého a přírodními
zázraky nabitého Jižního ostrova Nového
Zélandu.

CENa PrOdlOuŽENí: 36 990 Kč/os.
(z této ceny není možné poskytnout jakoukoli
slevu)
Příplatek za jednolůžkový pokoj v rámci prodloužení o Jižní ostrov 11 990 Kč.

Cena nezahrnuje
• fakultativní vstupy a výlety, spropitné, strava
• vízum do Austrálie 500 Kč (na požádání
zajistíme)
Poznámka
Počet dní na cestě závisí na letecké dopravě.
Program na 14 nocí zůstává stejný.
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 28 900 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 16 osob.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CNS2702.html

www.cedok.cz
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Severní AmerikA | USA

| MěSTA A PříRODA VýCHODU USA | 10 DNí

new York

KANADA
Niagarské
vodopády

Buﬀalo

New York

USA

Washington D.C.
Philadelphia

Termíny
7. 4. – 16. 4. 2020
30. 4. – 9. 5. 2020
28. 6. – 7. 7. 2020
18. 7. – 27. 7. 2020
1. 9. – 10. 9. 2020
23. 9. – 2.10. 2020
15.10. – 24.10. 2020

New York | Niagarské vodopády | Buﬀalo | Washington D.C. | Annapolis
Philadelphia

ProgrAm zá jezdu:
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 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 metrem, projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa
jako kupříkladu 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 rozsvěcující město (vstup fakul.). Po ničivém útoku
teroristů na “dvojčata” Světového obchodního
centra (WTC) v roce 2001 se ESB stala nejvyšší
budovou 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 prohlédneme
Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť a obchody
na Páté Avenue. Večer se pak na rozzářeném
náměstí Times Square, všeobecně považovaném
za místo, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální
příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města.
Nocleh na Manhattanu.
4. den: Přejezd státem New York. V podvečer
příjezd do oblasti niagarských vodopádů, podle času orientační procházka podél vodopádů.
Následuje ubytování, volný program, nocleh
v blízkosti Niagara Falls.
5. den: Pěší výlet podél vodopádů s několika
úžasnými vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu
padající vody. Sílu běsnícího živlu znásobí plavba
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lodí do blízkosti vodní stěny. Po průjezdu Buﬀalem, kdysi pyšného a bohatého centra rejdařského obchodu na Velkých jezerech, odjedeme
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 prohlídka města.
Večer se rovněž nabízí možnost ndividuální návštěvy půvabné čtvrtě Georgetown s mnoha stylovými restauracemi, bary a pivnicemi. 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, monumentu prvního prezidenta George Washingtona
či památníkům prezidentů Abrahama Lincolna
a Thomase Jeﬀersona. Také navštívíme Arlingtonský hřbitov, kde je společně se svým bratrem
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 některého
z muzeí na třídě The Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C.
8. den: Odjezd do Annapolis – které díky architektonickému 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
ponorek, 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 návštěvou Independence Hall a Liberty Bell –
zvonu, jenž je pro všechny Američany symbolem
svobody a nezávislosti. Transfer na letiště do
New Yorku a večerní odlet do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.
800 112 112

od

49 820 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu a letištní poplatky
• 8x ubytování kategorie *** (v NY vždy 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

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 18 000 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno náhr.
programem). Prohlídka NY zpravidla pěšky
a metrem (3 USD/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.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/JFK0550.html

USA | KANADA | Severní AmerikA

| METROPOLE VýCHODU USA A KANADY | 15 DNí

Washington

KANADA
Toronto

Montreal
Ottawa

Buﬀalo
USA

New York

Pittsburgh

Philadelphia

Washington D.C.

New York | Philadelphia | Washington | Toronto | Otawa | Montreal

ProgrAm zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do new Yorku, přejezd
do Philadelphie, ubytování, nocleh.
2. den: Návštěva Philadelphie s prohlídkou centra města, Independence Hall a Liberty Bell –
zvonu, který je pro Američany symbolem svobody. Přejezd do Atlantic City, města nazývaného
Las Vegas východu. Volný program, nocleh.
3. den: Přejezd trajektem na poloostrov Chesapeake. Zastávka v Annapolis – které díky architektonickému stylu, historii a přímořskému
rázu patří k nejhezčím městečkům USA. Sídlí
zde elitní námořní akademie, k jejímž kadetům
patří prezidenti, kapitáni ponorek, astronauti či
příslušníci komand SEALS. Přejezd do Washingtonu D.C., nocleh.
4. den: Dnes pokračuje prohlídka města, při níž
uvidíme Bílý dům, sídlo senátu a kongresu
Kapitol, památníky amerických prezidentů Washingtona, Lincolna a Roosevelta a také světoznámá
muzea obklopující centrum města, tzv. Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C.
5. den: Odjezd do Pittsburghu, v němž hrála
řada českých hokejistů včetně Jaromíra Jágra.
Pittsburgh je také městem úžasné architektury.
Kvůli poloze na soutoku dvou řek se mu říká
město mostů. Nocleh.
6. den: Přejezd k jezeru Erie, jednomu z pěti
velkých jezer. Podél jezera dojedeme do Buﬀala,
kde učiníme krátkou prohlídku a pokračujeme
k Niagaře. Ubytování v hotelu následované
návštěvou Niagarských vodopádů, kterou často
ve večerních hodinách doplní působivá světelná
show. Nocleh v Niagara Falls.
7. den: Ráno pokračujeme prohlídkou vodopádů s výhledy na 55 metrů vysokou masu vody.
Sílu živlu znásobí plavba lodí v blízkosti vodní
stěny. Odjezd do Toronta v Kanadě, ubytování,
nocleh.

new York

8. den: Prohlídka Toronta s návštěvou CN Tower
a vyhlídky ve výšce 350 metrů. Její skleněné dno
dokáže vyvolat pocit děsu a paniky. CN Tower
byla donedávna nejvyšší stavbou světa. Odjezd
podél jezera Ontario do Ottawy. Nocleh na trase.
9. den: Příjezd do ottawy, hlavního města
Kanady. Prohlídka města a jeho nejatraktivnějších
míst – Rideau Canal, budovy parlamentu a dalších
pamětihodností. Přejezd do Montrealu ve francouzsky mluvící provincii Québec City, nocleh.
10. den: Prohlídka historické části montrealu
připomínající starou Francii s bazilikou Notre
Dame. Návštěva centra s mrakodrapy a vyhlídky
nad městem. Odjezd do Saranac Lake v USA,
nocleh.
11. den: Cesta státem New York s návštěvou
Albany. V podvečer příjezd do New Yorku. Volný
program, případně večerní návštěva města. Nocleh v New Yorku.
12. den: Prohlídku města zahájíme plavbou na
Liberty island se sochou Svobody a ostrov Ellis
Island s muzeem emigrace, symbolem přistěhovalců, kteří zde čekali na povolení ke vstupu do
Nového světa. Pak, už suchou nohou – projdeme
jižní Manhattan a jeho nejznámější místa, jako
kupříkladu ﬁnanční čtvrť Wall Street s burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church či
rušnou Čínskou a Italskou čtvrť. Z terasy mrakodrapu Empire State Building si vychutnáme
rozsvěcující se město. Nocleh v New Yorku.
13. den: Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí
v okolí Central Parku a Páté avenue. Večer
na rozzářeném náměstí Times Square vstřebáme
jedinečnou atmosféru města. Nocleh v New
Yorku.
14. den: Volno. Odpoledne odlet do Prahy.
15. den: Přílet do Prahy.

www.cedok.cz

Termíny
20. 5. – 3. 6. 2020
2. 9. – 16. 9. 2020

od

64 860 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 13x ubytování kategorie ***
• doprava vozy či mikrobusy (pouze)
• vstupy do národních parků
• služby českého průvodce
• výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis
Island
• vstup na vyhlídkovou věž CN Tower
v Torontu
• plavba lodí do blízkosti Niagarských
vodopádů
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 23 800 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 10 osob. V New Yorku při
požadavku na pokoj se dvěma oddělenými
lůžky bude účtován poplatek 890 Kč/os.
Změna programu dle aktuální situace
vyhrazena.
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/JFK0555.html
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Severní AmerikA | USA

| TO NEJLEPší Z USA | 20 DNí

San Francisco

New York | Washington | Philadelphia | San Francisko | národní parky | Grand Canyon

ProgrAm zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do new Yorku. Transfer
do hotelu, volno. Nocleh v New Yorku.
2. den: Prohlídku města zahájíme plavbou
a návštěvou Liberty Islandu se sochou Svobody
a Ellis Islandu. Projdeme jižní Manhattan, uvidíme Wall Street s burzou cenných papírů, Trinity Church, Čínskou a Italskou čtvrť, z Empire
State Building vychutnáme panoráma města.
Nocleh.
3. den: Prohlídka oblastí okolo Centrálního
parku a Times Square. Podíváme se k Rockefellerovu centru, divadelní čtvrti a luxusním obchodům na Páté Avenue.
4. den: Přejezd státem New York k niagarským
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vodopádům. Nocleh v Niagara Falls.
5. den: Pěší výlet podél vodopádů s vyhlídkami
na 55 metrů vysokou masu padající vody. Nocleh na trase.
6. den: Návštěva gettysburgu, kde se odehrála
klíčová bitva občanské války mezi pokrokovým
Severem a otrokářským Jihem. Odpoledne příjezd do Washingtonu d.C. a částečná prohlídka
města. Nocleh ve Washington D.C.
7. den: Prohlídka města, během níž se podíváme k Bílému domu, Kapitolu, monumentu
prezidenta George Washingtona či památníku
Abrahama Lincolna. Také navštívíme Arlingtonský hřbitov a řadu dalších zajímavostí. Nocleh
ve Washingtonu D.C.
800 112 112

8. den: Odjezd do Annapolis, které díky stylu,
historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím
městečkům v USA. Zastávka u velkolepého
mostu Chesapeake Bridge. Příjezd do Philadelphie, nocleh.
9. den: Prohlídka centra Philadelphie, Independence Hall a zvonu Liberty – symbolu americké
svobody. Transfer na letiště, odlet do Los Angeles, nocleh.
10. den: V kolébce ﬁlmového průmyslu navštívíme Chodník slávy, premiérové kino Mann’s Chinese Theatre, Financial Center, milionářskou čtvrť
Beverly Hills, pláže Venice Beach či předměstí boháčů Santa Monica. Nocleh v Los Angeles.

USA | Severní AmerikA

| TO NEJLEPší Z USA | 20 DNí

11. den: Prohlídka nP joshua Tree – strhující
rezervace žulových skal, zahrad kaktusů a lesů
juk krátkolistých. Přes Mohavskou poušť přejezd
do Williamsu. Část cesty pojedeme po legendární route 66. Nocleh ve Williams.
12. den: Odjezd k velkému kaňonu – největší
atrakci státu Arizona i celých USA. Fakultativně
doporučujeme let nad touto gigantickou hříčkou
přírody o délce 500 km, šířce 25 km a hloubce
1,5 km. Přejezd do Page, nocleh.
13. den: Prohlídka jezera Lake Powell a mohutné přehrady Glen Dam na řece Colorado.
Návštěva Antilopího kaňonu (fakult.), jenž si
získá srdce každého fotografa. Příjezd do NP
Bryce Canyon. Nocleh.
14. den: Průzkum nP zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčky. Přesun
do Las vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých
atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv. Stripu
spojená s návštěvou vybraného kasina. Nocleh
v Las Vegas.
15. den: Putování Údolím smrti s nejnižším
(86 m pod úrovní moře) a nejteplejším bodem
západní polokoule. V roce 1913 zde bylo rekordních 57 °C ve stínu. Nocleh v Bakersﬁeld.
16. den: Návštěva nP Sequoia s lesy obrovitých
sekvojí. Sekvoje se dožívají 3 200 let a dorůstají
téměř do 100 m výšky. Nocleh ve Fresnu.
17.–18. den: Přejezd do San Franciska. Během
dvou dnů návštěva většiny zajímavých míst
města: Golden Gate Bridge, pitoreskní Čínské
čtvrti, přístavní ob lasti Fisherman’sWharf i prudkých ulic Russian Hill. Svezeme se tramvají
cable-car (fakult.) a podnikneme plavbu v zátoce
s výhledy na oba mosty a ostrov Alcatraz – pevnost. Nocleh v San Francisku.
19. den: Dopoledne volno, odpoledne transfer
na letiště a odlet do Prahy.
20. den: Přílet do Prahy.

Socha Svobody

K

San Francisco

USA – západ

Sequoia Death
N.P. Valley

Zion N.P.

Las Vegas

Los Angeles

Joshua
Tree N.P.

Bryce
Canyon N.P.

Lake Powell
Grand
Canyon N.P.
Williams

Termíny
7. 4. – 26. 4. 2020
30. 4. – 19. 5. 2020
28. 6. – 17. 7. 2020
18. 7. – 6. 8. 2020
1. 9. – 20. 9. 2020
23. 9. – 12.10. 2020
15.10. – 3.11. 2020

od

89 300 Kč

Niagara Falls
Syracuse

USA – východ

Buﬀalo
Gettysburg

Washington D.C.

Annapolis

New York
Philadelphia

Bay Bridge

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 na jednolůžkový pokoj 33 900 Kč
*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 18x ubytování kategorie *** (v NY na Manhattanu)
• 10x snídaně (pouze západní okruh)
• doprava autobusy, mikrobusy či vozy
• vstupy do národních parků
• služby českého průvodce
• Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis
Island
• Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských
vodopádů
• Vstupné do Gettysburgu a Independence
Hall
• Plavba v San Francisku ke Golden Gate Bridge
www.cedok.cz

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno náhradním programem). Prohlídka New Yorku
zpravidla pěšky a metrem – cca 3 USD/os/jízda. V New Yorku při požadavku na pokoj se
dvěma oddělenými lůžky bude účtován poplatek 890 Kč/os. Minimální počet účastníků
pro realizaci – 10 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/JFK0580.html
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Bryce Canyon

Los Angeles | N. P. Josua Tree | N. P. Grand Canyon | N. P. Bryce Canyon | N. P. Zion | Las Vegas | N. P. Sequoia | San Francisco

PROGRAM ZÁ JEZDU:
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
pohlcuje vše, co mu stojí v cestě. V Mekce ﬁlmového průmyslu nás čeká návštěva Chodníku
slávy, premiérového 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 doporučujeme návštěvu zábavního parku
Universal Studios. Nocleh v Los Angeles.
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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
turistické 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 vyhlídek, případně se vydáme na pěší výlet po okraji. Průjezd
800 112 112

zemí navažských indiánů do Page u jezera 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 navažského vápence
je považována za vrcholné dílo čarující přírody
Utahu. Nocleh v blízkosti rezervace Bryce Canyon
či jeho okolí.
6. den: Průzkum národního parku zion, jehož
krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké
říčky. Podnikneme pěší výlet k některému ze zajímavých míst parku. Brzy odpoledne následuje
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Termíny
17. 3. – 28. 3. 2020
15. 4. – 26. 4. 2020
8. 5. – 19. 5. 2020
4. 6. – 15. 6. 2020
6. 7. – 17. 7. 2020
26. 7. – 6. 8. 2020
17. 8. – 28. 8. 2020
9. 9. – 20. 9. 2020
1.10. – 12.10. 2020
23.10. – 3.11. 2020

od

55 460 Kč

*

* více na str. 357

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

přesun do Las vegas – velkoměsta hazardu
a oslnivých atrakcí. Ve zbytku dne volný program
za povzbudivého cinkotu 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 vysokých hor hledali cestu do vysněné Kalifornie.
Nocleh na trase.
8. den: Návštěva Národního parku Sequoia v pohoří Sierra nevada s lesy obrovitých sekvojí.
Kdo nikdy neviděl tyhle velikány o váze 600 tun,
neuvěří vlastním očím. Sekvoje se dožívají 3200
let a hravě dorůstají téměř stametrové výšky.

Král mezi králi – general Sherman Tree má
v obvodu 32 metrů a váží neuvěřitelných 1 385
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 generace beatniků Haight-Ashbury, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’sWharf
i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme se kabelovou tramvají cable car (fakultativně) a podnikneme plavbu v zátoce (v ceně) s výhledy na oba
majestátní mosty a na ostrov Alcatraz – pevnost
a káznici, v níž byl vězněn 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.
www.cedok.cz

Cena nezahrnuje
• fakultativní vstupy a výlety
• stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA, bližší informace
u prodejce.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 16 900 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LAX0505.html
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Severní AmerikA | USA

| AMERICKý ZÁPAD – ZLATý OKRUH | 16 DNí

Los Angeles | Hollywood | NP Joshua Tree | Velký kaňon | Monument Valley | NP Zion | Las Vegas | NP Údolí smrti
San Francisco

PROGRAM ZÁ JEZDU:
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 rezervace žulových skal a pitoreskních lesů juk
krátkolistých. Přes Mohavskou poušť přejezd do
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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, případně zkusíme
i výlet po okraji. Odjezd do Mexican Hat v rezervaci
Navahů, nocleh.
6. den: monument valley – snad každého napadne, že tohle už viděl. Vždyť úvodní scéna
z ﬁlmu Tenkrát na západě s rudými monolity
proslavila 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
800 112 112

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 oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv.
Stripu spojená s návštěvou vybraného kasina. Ve
zbytku dne volný program za povzbudivého cinkotu
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.

USA | Severní AmerikA
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Capitol Reef N.P.

Monument Valley
Grand Canyon N.P.
Joshua Tree N.P.

Termíny
30. 4. – 15. 5. 2020
18. 5. – 2. 6. 2020
16. 6. – 1. 7. 2020
3. 7. – 18. 7. 2020
20. 7. – 4. 8. 2020
15. 8. – 30. 8. 2020
12. 9. – 27. 9. 2020
28. 9. – 13.10. 2020
17.10. – 1.11. 2020

od

68 620 Kč

*

* více na str. 357

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

10. den: Odjezd do nP Údolí smrti. Navštívíme
nejteplejší a nejníže položený bod západní polokoule a vžijeme se do pocitů pionýrů, kteří
v ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor
hledali cestu do vysněné Kalifornie. Podél pohoří
Sierra Nevada přejezd k Mammoth Lakes.
11. den: Prohlídka jezera mono Lake ozdobeného šedivě bílými vápencovými věžemi. Pak
se protáheme průsmykem Tioga Pass do NP Yosemite. Návštěva Yosemitského údolí s nejvyšším vodopádem (739 m) Severní Ameriky
a vyhlídky Glacier Point s omračující panoramou
žulových masivů. Nocleh v Oakhurst u NP.
12. den: Ráno návštěva pohádkového háje sekvojí obrovských mariposa grove (nebo jiný)
s velikány o váze 600 tun... pak vyrazíme k divokému 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 přivede 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
inspiraci k napsání Ostrova pokladů. K večeru
příjezd do San Franciska.
14. den: San Francisco – návštěva nejzajímavějších
míst města. Uvidíme golden gate Bridge, pitoreskní 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.
www.cedok.cz

Cena nezahrnuje
• fakultativní vstupy a výlety/stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA, bližší informace
u prodejce
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 22 700 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
S ohledem na klimatické podmínky je v jarních
měsících možná úprava trasy, kdy namísto
Mammoth Lakes, Mono Lake a Tioga Pass
následuje nocleh v Bakersﬁeld s následnou
prohlídkou Yosemitu z jihozápadní strany.
Minimální počet pro realizaci je 10 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LAX0500.html
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malebný kraj Viñales, Pinar del rio

Stará Havana

Pinar del Rio
Havana
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Cienfuegos

Atlantický oceán
Trinidad
KUBA

Karibské moře

Havana | Viñales | NP Ciénaga de Zapata | Cienfuegos | Trinidad
Santa Clara | Varadero

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Havany (s přestupem),
přílet, transfer do hotelu a nocleh.
2. den: Snídaně, prohlídka koloniální Havany
zahrnující unikátní historické centrum města –
náměstí Katedrály, Plaza de armas, Staré náměstí a náměstí sv. Františka. Cestou ochutnávka kubánského rumu a návštěva proslulého
hotelu Ambos Mundos a pokoje 511, kde pobýval
Ernest Hemingway. Oběd v typické restauraci
(není v ceně) a pokračování přes havanskou zátoku do čtvrti Casablanca, odkud je překrásná
vyhlídka na město od sochy Krista a pevnosti El
Morro. Nechybí projížďka po ikonickém pobřežním bulváru Malecón směrem ke čtvrti Vedado
a k náměstí „Plaza de la revolución“. Dále
individuální volno např. s možností projížďky
neodmyslitelnými barevnými kabriolety (fakultativně). Večeře v soukromé restauraci. Návrat
do hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do západní části ostrova do provincie Pinar del río proslulé jak tabákovými plantážemi tak také unikátními
přírodními scenériemi údolí Viñales. Po cestě
návštěva botanické zahrady v Soroa. V malebném údolí Viñales prohlídka Mural de la Prehistoria a Mirador Los Jasminez (vyhlídka známá
z kultovního seriálu o majoru Zemanovi). Oběd ve
Finca San Vicente. Večeře a nocleh v Casas Particulares (ubytování v soukromí).
4. den: Snídaně. Pokračování na jih ostrova do
Národního parku Ciénaga de zapata, kde navštívíme krokodýlí farmu a lodí pojedeme na
Aldea Taína, ostrov na jezeře pokladů. Dále cestou podél zátoky Sviní (dějiště neúspěšné invaze
USA v roce 1961), zastávka v městečku Playa
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Girón a návštěva místního muzea Museo de la
Intervención. Ubytování u pláže v all inclusive
hotelu Rancho Luna. Večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, individuální volno s možností
koupání. Oběd v hotelu. Odjezd do města Cienfuegos, nazývaného také perlou jihu, založeného v 19. století francouzskými přistěhovalci.
Návštěva centra města a možnost nákupů.
Odjezd směrem k městu Trinidad, ubytování all
inclusive u pláže ancón, možnost koupání.
Večeře a nocleh v hotelu.
6. den: Po snídani prohlídka Trinidadu, města
pod patronací UNESCO, včetně vyhlášeného
baru „La Canchánchara“. Trinidad se svou koloniální atmosférou pyšní malebnými uličkami
s barevnými domy a paláci, centrálním náměstím
Plaza mayor a trhy s možností nákupů např.
tradiční trinidadské krajky. Návrat do hotelu na
pláži Ancón (all inclusive), večeře a nocleh.
7. den: Po snídani odjezd do oblasti Topes de
Collantes, nacházející se v centru pohoří Escambray, výlet nákladním vozem ZIL 6x6 do národního parku guanayara. Dopoledne
procházka malebnou přírodou se stromovými
kapradinami, broméliemi, kávovníky, banánovníky, orchidejemi či bambusy. Oběd na konci
stezky a poté odjezd do města Santa Clara se
zastávkou u mauzolea Ernesta Che Guevary.
Odjezd do Varadera, ubytování v hotelu s all
inclusive. Nocleh.
8. den: Individuální volno s možností koupání,
stravování zajištěno formou „all inclusive“. V odpoledních hodinách odjezd na letiště a odlet
zpět do Prahy.
9. den: Přílet do Prahy.
800 112 112

Termíny
31.1. – 8.2. 2020
25.2. – 4.3. 2020
17.3. – 25.3. 2020

od

46 000 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků (s přestupem)
• pozemní dopravu autokarem či minibusem
• 6 noclehů v hotelech **/***
• 1 nocleh v soukromých domech
• stravování v rozsahu uvedeném v programu
• prohlídky a vstupy dle programu
• průvodce
• zák. pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 4 490 Kč
• víza 990 Kč, na požádání zajistíme
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/HAV2923.html

| VELKý OKRUH KUbOU | 13 DNí

Popis obrázku
Havana

KUbA | STředNí ameriKa

Santiago de Cuba

Trinidad

Atlantický oceán
Pinar
del Rio
Varadero
Havana
Camagüey

Havana | Pinar del Rio | Cienfuegos | Trininad | Camagüey | bayamo
Santiago de Cuba | Santa Clara | Varadero

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Havany (s přestupem),
transfer do hotelu. Ubytování a večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně, prohlídka koloniální Havany
zahrnující unikátní historické centrum města
– náměstí Katedrály, Plaza de armas, Staré
náměstí a náměstí sv. Františka. Cestou
ochutnávka kubánského rumu a návštěva proslulého hotelu Ambos Mundos a pokoje 511,
kde pobýval Ernest Hemingway. Oběd v typické
restauraci (není v ceně) a pokračování přes havanskou zátoku do čtvrti Casablanca, odkud je
překrásná vyhlídka na město od sochy Krista
a pevnosti El Morro. Nechybí projížďka po ikonickém pobřežním bulváru malecón směrem
ke čtvrti Vedado a k náměstí „Plaza de la revolución“. Dále individuální volno např. s možností projížďky neodmyslitelnými barevnými
kabriolety (fakultativně). Večeře v soukromé restauraci. Návrat do hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do západní části ostrova do provincie Pinar del Río proslulé jak tabákovými plantážemi tak také jedinečnými
přírodními scenériemi údolí Viñales. Oběd. Návštěva Mural de la Prehistoria a Mirador Los Jasminez (vyhlídka známá z kultovního seriálu
o majoru Zemanovi). Návrat do Havany, večeře
v hotelu. nocleh.
4. den: Po snídani odjezd směrem na jih ostrova k pobřeží Karibského moře, do města
Cienfuegos, jež se nazývá perlou jihu. Zde budeme mít volný čas v centru města kolem Parque Martí, kde se nachází stavby jako Katedrála
či budova divadla a nechybí uličky se stánky pro
nákupy suvenýrů. Projížďka kolem zátoky až
k honosné budově Palacio del Valle
s uvítacím koktejlem na terase paláce. Oběd
(není v ceně). Přejezd do Trinidadu, města pod
patronací UNESCO. Ubytování v hotelu u pláže,

stravování je zajištěno formou „all inclusive“.
5. den: Po snídani prohlídka Trinidadu, města
pod patronací UNESCO včetně vyhlášeného
baru „La Canchánchara“. Trinidad se svou koloniální atmosférou pyšní malebnými uličkami
s barevnými domy a paláci, centrálním náměstím Plaza Mayor a trhy s možností nákupů
např. tradiční trinidadské krajky. Ubytování
v hotelu u pláže, stravování je zajištěno formou
„all inclusive“. Nocleh.
6. den: Po snídani odjezd do Camagüey. Prohlídka pěkného koloniálního města s autentickou místní atmosférou. Oběd (není v ceně).
Přejezd do města Bayamo (rodiště kubánské
hymny). Ubytování, večeře a nocleh v hotelu Sierra Maestra.
7. den: Po snídani odjezd k Bazilice del Cobre
ležící na kopci severozápadně od Santiaga de
Cuba. Místní soška Panny Marie byla vyhlášena
papežem patronkou Kuby. Přejezd do Santiaga de Cuba, prohlídka města včetně pevnosti
el morro a hřbitova Santa iﬁgenia (hrob Fidela Castra). Večeře a nocleh.
8. den: Po snídani přejezd do Santa Clara. Cestou oběd ve Finca Oasis. Večeře a nocleh.
9. den: Po snídani prohlídka města Santa Clara
a návštěva mauzolea Ernesta Che Guevary.
Oběd (není v ceně). Přejezd do Varadera. Ubytování v hotelu, stravování je zajištěno formou
„all inclusive“.
10. den: Individuální volno s možností koupání,
stravování je zajištěno formou „all inclusive“.
11. den: Individuální volno s možností koupání,
stravování je zajištěno formou „all inclusive“.
12. den: Individuální volno s možností koupání,
v podvečerních hodinách transfer do Havany,
odlet do Prahy (s přestupem).
13. den: Přílet do Prahy
www.cedok.cz

Trinidad

KUBA

Karibské moře

Santiago

Termín
2.3. – 14.3. 2020
25.4. – 7.5. 2020

od

59 750 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků Praha – Havana – Praha
(s přestupem)
• 11 noclehů v hotelech *** (8 noclehů na
okruhu, 3 noci na Varaderu)
• stravování v rozsahu uvedeném v programu
• dopravu minibusem, průvodce
• všechny vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• případné další vstupy a stravování
Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 5 990 Kč
• víza 990 Kč, na vyžádání zajistíme
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka proběhne cca 2 týdny před odletem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/HAV2922.html
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| VELKý OKRUH MEXIKEM | 14 DNí

Chichén itzá, Kukulkánova pyramida

Mexico City | Tula | Teotihuacán | Cholula | Puebla | Oaxaca | Monte Albán | Mitla | San Cristobal de las Casas
Palenque | Merida | Chichen Itza | Cancún

Program zájezdu:
1. den: Odlet z Prahy do mexico City – hlavního města Mexika. Transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka města, kde mj. uvidíme hlavní náměstí zvané zocalo s katedrálou,
prezidenský palác, jehož stěny na vnitřním nádvoří jsou vyzdobeny výjevy z mexické historie,
Templo mayor a dále prohlédneme antrolopologické muzeum. Na závěr se krátce zastavíme
na vyhlášeném náměstí garibaldi, kde se scházejí 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 mexic-
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kou kuchyní. Dále následuje návštěva Teotihuacánu, který je nejznámější a nejmonumentálnější lokalita Mexika, které dominuje 65 metrů
vysoká pyramida Slunce. Dále uvidíme mj. pyramidu Měsíce, ze které se naskýtá užasný výhled
na celou „Cestu mrtvých“ či chrám Quezalcoatla.
Ve večerních hodinách návrat do hotelu. Nocleh.
4. den: Snídaně. Cestou do Choluly uvidíme nerozlučnou dvojici sopek Popocatepetl (5 465 m. n. m)
a Ixtaccíhutl. Archelogická zóna Cholula se může
pochlubit největší pyramidou na americkém kontinentě či spletí chodeb pod pyramidou. Dále budeme pokračovat do půvablé Puebly, kde si
prohlédneme několik kostelů a Palafoxionovu
knihovnu. Individuální volno. Nocleh v Pueble.
5. den: Po snídani zamíříme polopouštní krajinou
s obřími sloupovitými kaktusy do prvotřídní
800 112 112

turistické destinace, města oaxaca (uNeSCo).
Odpoledne navštívíme zapotécko-mixtéckou lokalitu monte albán (uNeSCo), geniálně umístěnou na uměle zarovnaný vrchol kopce. Volno ve
městě, nocleh.
6. den: Po snídani navštívíme lokalitu mitla
(uNeSCo) se složitými geometrickými motivy,
tajemnými 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 3 000 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 1 000 m se dokonce stal

| VELKý OKRUH MEXIKEM | 14 DNí

MEXIKO | STředNí ameriKa
San juan Chamula

USA

Karibské moře

MEXIKO
Teotihuacán
Mexiko City

Chichén
Cancún
Itza
Uxmal

Puebla
Oaxaca

Palenque

Tichý oceán
San Cristobal
de las Casas

GUATEMALA

Termíny
8. 2. – 21. 2. 2020
14.11. – 27.11. 2020

od

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“ indiánského Mexika.
8. den: Snídaně. Dopoledne prohlédneme
město včetně malebného indiánského trhu
před kostelem Santo Domingo či kostel San
Francisco s barokními oltáři, poté odjedeme
k travertinovým kaskádám agua azul ve stejnojmenném národním 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 odjedeme do přístavního města
a koloniální pevnosti Campeche (uNeSCo),
prohlídka města. Nocleh.
10. den: Po snídani odjedeme k návštěvě kla-

sického mayského města uxmal (uNeSCo)
s „Kouzelníkovou pyramidou“, palácem a dalšími stavbami. Poté odjedeme do meridy, kde
si prohlédneme nádherné koloniální stavby
kolem náměstí 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
toltécko-mayské lokality Chichén itzá (uNeSCo)
s dokonalou devítistupňovou pyramidou a posvátnou propastí „cenote“. Cestou se ještě zastavíme v bývalém náboženském centru Mayů,
městě izamal. Odpoledne přejedeme na karibské pobřeží poloostrova yucatan do Cancúnu.
Nocleh.
12. den: Snídaně. Volný den na bílých plážích
nebesky modrého Karibiku. Nocleh.
13. den: Snídaně, transfer na letiště, odlet do
Prahy.
14. den: Přílet do Prahy.
www.cedok.cz

77 550 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Mexico City a zpět
Cancún – Praha (s přestupy) vč. letištních
poplatků
• 12 noclehů 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.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 13 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/MEX2911.html
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| KOLONIáLNí MěSTA MEXIKA & DíA DE LOS MUERTOS | 11 DNí

Mexico City | San Andrés Mixquic | Teotihuacán | Queretaro
San Miguel de Allende | Guanajuato | San Luis Potosi | Zacatecas | Potosí
Zacatecas | Aguascalientes | Guadalajara | Toluca

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy (s přestupem) do mexico
City. Ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani navštívíme zocalo, největší
náměstí na světě s mnoha oltáři a dále pokračujeme do koloniální čtvrti Coyoacán. Krátká
procházka po starém náměstí s dlážděnými uličkami. Následuje návštěva Xochimilca, autentického místa prehispánské doby. Uvidíme
pestrobarevné trajineras (lodě), které v době
mexických „dušiček“ získávají jedinečnou barvu
a atmosféru. Návštěva San andrés mixquic se
slavnostní výzdobou, oltáři či osvětlenými hrobkami. V Mexiku je totiž zcela rozdílné pojetí dušiček než v Evropě. Unikátní mexické “dušičky”
patří k památkám nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani návštěva antropologického
muzea s bohatými sbírkami. V odpoledních hodinách odjedeme do Teotihuacánu, které je nejznámější a nejmonumentálnější lokalit Mexika.
Město mezi lety 200–700 n. l. mělo nesmírný vliv
na celou Mesoameriku a které stalo se později
kultovním místem pro Aztéky. Uvidíme pyramidy
Slunce a měsíce, cestu mrtvých či Chrám Quetzalcoatla. Při zpáteční cestě se zastavíme u chrámu panny Marie Guadeloupské. Nocleh.
4 .den: Po snídani odjezd do Queretara, města
založeného roku 1531 s katedrálou, klášterem
San agustín, vládním paláce, chrámem Santa
Clara, chrámem a bývalým klášterem Santa
rosa de Viterbo či místem, kde násilně skonal
Maxmilian Habsburský. Transfer do San Miguel
de Allende. Ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani prohlídka města s koloniální
atmosférou, založeného r. 1542 se strategickou
polohou mezi hlavním městem a jihozápadem
USA. Za pozornost stojí kostel sv. miguela archanděla z konce 17. stol. V roce 1880 byla přistavena neogotická věž. Odpoledne odjezd do
Guanajuata. Ubytování a nocleh.
6. den: Po snídani prohlídka guanajuata
(uNeSCo), jednoho z nejkrásnějších měst. Jeho
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sláva a bohatsví vzešla díky těžbě stříbra a zlata.
Projdeme po Plaza del Baratillo či Plaza de
San Fernando, což je typické guanajuatské náměstí obklopené krásnými koloniálními domy.
Nevynecháme Chrám San diego, Plaza de la
Paz, Baziliku Panny marie guanajuatské,
Legislativní palác. Jedno z nejkrásnějších mexických divadel najdeme právě zde – Teatro
juarez z roku 1903. Nocleh.
7. den: Po snídani odjezd do města Zacatecas.
Cestou se zastavíme ve městě San Luis Potosí
(uNeSCo), které vděčí za svůj boom těžbě zlata
a stříbra. San Luis Potosí je jedno z nejmalebnějších měst v Mexiku. Má velice fotogenické
centrum s krásnými náměstími či parky plných
květin. V odpoledních hodinách příjezdu do zacatecas. Noční prohlídka ulic historického centra.
Ubytování a nocleh.
8. den: Po snídani prohlídka města založeného
v 16. stol., krátce po objevení drahých kovů
v oblasti. Město leží v údolí mezi kopci s množstvím velkolepých barokních staveb. Návstěva katedrály, chrámu ex San agustín, muzea Pedro
Coronel a dolu el eden nad městem. Odjezdu
do aguascalientes. Kromě monumentální Plaza de Toros (býčí aréna) je ve městě k vidění
balustráda v parku San Marcos, chrámy či nádherný západ slunce. Ubytování a nocleh v Guadalajaře.
9. den: Po snídani odjezd do do Tequily. Návštěva
farmy, kde se dozvíme s procesem pěstování
agáve a zpracování tradičního mexického nápoje “Tequila”. Odpoledne prohlídka guadalajary, města se čtyřmi náměstími,
metropolitní katadrálou, justičním palácem
či jedním z nejkrásnějších divadel – Teatro degollado z roku 1866. Ubytování a nocleh.
10. den: Snídaně v hotelu. Ráno odjezd zpět do
Mexico City. Cestou navštívíme historické centrum města Toluca. Večer příjezd na letiště
a odlet (s přestupem) do Prahy.
11. den: Přílet do Prahy.
800 112 112

USA
MEXIKO
Zacatecas
San Luis
Potosi
Guanajuato

Karibské moře
Teotihuacán

Toluca Mexico City
Guadalajara
Tichý oceán
GUATEMALA

Termíny
31.10. – 10.11. 2019
31.10. – 10.11. 2020

od

74 260 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha–Mexico City a zpět
(s přestupem) vč. letištních poplatků
• 9x ubytování v kvalitních hotelech kat. ***
se snídaní
• dopravu minibusem, česky mluvícího průvodce
• všechny vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidiči)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 12 490,-Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/MEX2915.html

| TO NEJLEPší Z MEXIKA | 8 DNí

MEXIKO | STředNí ameriKa

Teotihuacán

Taxco

Taxco

MEXIKO

Karibsk… moře

Teotihuac¡n

Chich…n
Itza

Mexiko City
Taxco

Canc⁄n

Uxmal

Puebla

Palenque
Oaxaca
Tich› oce¡n

Mexico City | Teotihuacán | Oaxaca | Puebla | Taxco | Cuernavaca

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy (s přestupem) do mexico
City. Ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani si prohlédneme centrum
města, kde mj. uvidíme hlavní náměstí zvané
Zocalo s katedrálou, „Templo Mayor“ – zbytky
chrámu Aztéků, palác s freskami Diego Rivery či
Antropologické muzeum. V odpoledních
hodinách odjedeme do Teotihuacánu, který je
nejznámější a nejmonumentálnější lokalitu
Mexika. Město mezi lety 200–700 n. l. mělo
nesmírný vliv na celou Mesoameriku a které se
stalo později kultovním místem pro Aztéky.
Uvidíme pyramidy Slunce a Měsíce, cestu
mrtvých či Chrám Quetzalcoatla. Právě z pyramidy Měsíce se naskýtá úžasný výhled na celou
„cestu mrtvých“. Při zpáteční cestě se zastavíme
u chrámu panny Marie Guadeloupské. Nocleh.
3. den: Snídaně a následný přejezd polopouštní
krajinou s obřími sloupovými kaktusy do
oaxacy. Město je proslulé historickými památkami z koloniální doby a zároveň je považováno
za jedno z hlavních center mexické gastronomie.
Centrum Oaxacy představuje unikátní a zachovalý příklad španělské koloniální architektury
a společně s Monte Albán ﬁguruje od roku 1987
na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Město
založili španělští conquistadoři v roce 1529.
Nejkrásnějším kostelem je bezesporu „iglesia
de Santo domingo“, odkud je to po pěší zóně
kousek na „Zocalo“ náměstí a centrum města,
kde můžete ochutnat čokoládu připravenou
podle receptu původních indiánských obyvatel
nebo třeba „tlayudu“ a další gastronomické
laskominy. Ubytování a nocleh.

4. den: Ráno návštěva monte albánu, významného království Zapotéků, geniálně umístěného
na uměle zarovnaný vrchol kopce. Dále následuje
přesun do mitly, která byla centrem mixtécké kultury. mitla znamená v nářečí Nahuatl „místo
mrtvých“ a centrum města bylo stavebně koncipováno právě jako brána oddělující svět živých od
podsvětí. Po cestě návštěva „Arbol Milenário”,
stromu starého téměř 1 200 let. Nocleh v Oaxace.
5. den: Po snídani se přesuneme do Puebly,
hlavního města stejnojmenného státu. Puebla
je jedním z nejdůležitějších měst v Mexiku a hrála
významnou roli v jeho historii. Město založené
španělskými conquistadory v 16. století je dnes
čtvrtým největším městem Mexika a je též na
seznamu UNESCO díky mnoha architektonickým
skvostům, které zde můžete navštívit, mimo jiné
„Rosárium“ – říká se, že je to nejkrásnější kaple,
co se týká zlaté výzdoby. Puebla patří mezi nejznámější gastronomická centra v zemi, takže zde
můžete zažít kulinářské orgie a ochutnat třeba
„mole“, místní specialitu – omáčku, jejímiž hlavními ingrediencemi jsou chilli a čokoláda a servíruje se s kuřetem a rýží. Ubytování, nocleh.
6. den: Ráno transfer do malebného městěčka
Taxco, známého především těžbou stříbra ale
též mnoha historickými památkami. Prohlídka
města, při niž uvidíme i kostel Santa Prisca. Nad
městem je postavena socha Krista. Možnost
nákupu stříbrotepeckých výrobků. Ubytování
v Taxcu. Nocleh.
7. den: Transfer do hlavního města, cestou návštěva Cuernavaca, prohlídka historického centra města. Večer transfer na letiště a odlet
(s přestupem) do Prahy.
8. den: Přílet do Prahy.
www.cedok.cz

San Cristobal
de las Casas

GUATEMALA

Termíny
24. 4. – 1. 5. 2020
16. 8. – 23. 8. 2020
24.10. – 31.10. 2020

od

44 180 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Mexico City
a zpět (s přestupem) vč. letištních poplatků
• 6 x ubytování v kvalitních hotelech *** se
snídaní
• dopravu minibusem, místního česky/slovensky mluvícího průvodce
• všechny vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 590 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/MEX2912.html
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STředNí ameriKa | MEXIKO | GUATEMALA | bELIZE
| MAySKé POKLADy Tří ZEMí | 12 DNí

Karibsk… moře Chich…n
Itza
Merida
Canc⁄n
Uxmal
Playa
Campeche
del carmen
MEXIKO

Palenque

Chetumal
Tikal

Tich› oce¡n

Playa del Carmen | Chichén Itzá | Mérida | Uxmal | Campeche
Palenque | yaxchlán | Isla Flores | Tikal | Xunantunich | Chetumal | Playa del Carmen

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy. Odbavení na letišti 2 hodiny před odletem. Přílet do Cancúnu, uvítání
průvodcem na letišti. Transfer do Playa del
Carmen. Ubytování a večer volný program.
Nocleh.
2. den: Snídaně, odjezd do Chichén itzá, největšího a nejslavnějšího mayského města v severní
části yucatánu. Tento chrámový komplex mayských památek byl vybrán mezi 7 novodobých
divů světa. Nejznámější pyramidou v tomto komplexu je Kukulkánův chrám, zvaný též el
Castillo, Chrám válečníků, hřiště na pelotu
nebo Caracol – mayská observatoř. Přejezd do
méridy. Ubytování v centru města a prohlídka
méridy z koloniálního období v okolí náměstí
Plaza Mayor: Palác, který si nechal postavit španělský conquistador Francisko F. Montejo, druhou nejstarší katedrálu na americkém kontinentě
San Ildefoncio z 16. století, Guvernérův palác
a další.
3. den: Snídaně. Přejezd do uxmalu a prohlídka
archeologického naleziště, jednoho z nejvýznamnějších 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, ubytování a nocleh.
4. den: Snídaně, odjezd směr Palenque, odpoledne příjezd do archeologické zóny Palenque
(UNESCO) a prohlídka tohoto starobylého města:
Palenque je považováno za nejkrásnější mayské
město klasického období. Nález zachovalé hrobky
krále Pakala v kryptě pod „Chrámem nápisů“
v šedesátých letech minulého století udělal
z Palenque kultovní místo. 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, romantického městečka, které je
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situované uprostřed čarokrásného jezera Petén
Itzá. Ubytování, volný program, koupání v jezeře,
návštěva stylových hospůdek s výhledem na
západ slunce nad jezerem. Nocleh.
6. den: Snídaně v hotelu, celý den volný program,
odpočinek, koupání, možnost projížďky loďkou
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 pyramid obdivovat překrásné výhledy do okolní přírody,
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 sledovat
z vrcholu pyramidy s názvem „el Templo de las
manos rojas“ vysoké téměř 40 metrů. S největší
pravděpodobností si budete téměř sami vychutnávat tento nezapomenutelný zážitek.
7. den: brzy ráno odjezd z Flores (snídaňový balíček) a návštěva „Parque Nacional Tikal“ (UNESCO),
jednoho z největších a nejproslulejších center
mayské kultury v klasickém období. Prohlídka
Centrální a Severní akropole, chrámu Velkého
jaguára a Chrámu masek, Chrámu V, dále Mundo
Perdido (ztracený svět), skupiny Sedmi chrámů,
jakož i nejvyššího mayského chrámu/pyramidy
v Tikalu a celé Střední Americe, jímž je Templo IV
s výškou téměř 70 metrů. Po prohlídce návrat do
Flores.
8. den: brzy ráno (snídaňový balíček) odjezd
z Flores, po překročení hranic zastávka
v Xunantunich a prohlídka jednoho z významných mayských království na území belize.
Následuje transfer na hranice s Mexikem
v Chetumalu, ubytovánív hlavním městě státu
Quintana Roo. Nocleh.
9. den: Ráno transfer do Tulumu a prohlídka
tohoto pozoruhodného mayského naleziště,
které bylo postaveno na skále nad karibským
mořem, a fungovalo jako důležitá křižovatka
obchodních cest a významný přístav. Po prohlídce transfer do Playa del Carmen a ubytování
v centru města blízko pláže, nebo za příplatek
hotel s All inclusive přímo na pláži.
10. den: Individuální program u moře, možnost
fakultativních výletů (Xcaret, Isla Contoy).
11. den: Individuální program u moře, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.
12. den: Přílet do Prahy.
800 112 112

BELIZE
HONDURAS

GUATEMALA

Termín
4. 3. – 15. 3. 2020

od

75 200 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Cancún a zpět
včetně letištních tax (s přestupem)
• transfer z/na letiště v Cancúnu
• česky / slovensky hpvořícího průvodce
• pozemní dopravu minibusem
• dopravu lodí Frontera Corozal – yaxchilán –
Frontera Corozal, Frontera Corozal – bethel
• vstupné do všech archeologických nalezišť
a veškeré výlety kromě fakultativních
(yaxha, apod.)
• 1 nocleh v Playa del Carmen se snídaní, 1 nocleh v Méridě v hotelu *** s americkou snídaní,
1 nocleh v Campeche v hotelu *** s americkou snídaní, 1 nocleh v hotelu *** v Palenque
(se snídaní po cestě do yaxchilánu), 3 noclehy
v hotelu *** v Isla Flores s americkou snídaní,
1 nocleh v hotelu *** v Chetumalu se snídaní
• 2 noclehy v hotelu *** v Playa del Carmen
blízko moře (za příplatek možno **** all
Inclusive přímo na pláži)
• pojištění dle zák. č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje
• stravování kromě uvedených snídaní a oběda
• fakultativní výlet do yaxha a další neuvedené
• imigrační poplatky při vstupu/výstupu
z Mexika (2x 30 USD) a belize (1 x 20 USD)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 16 900 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 12 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/MEX2914.html

MEXIKO | GUATEMALA | bELIZE | STředNí ameriKa

| TO NEJLEPší Z yUCATáNU | 11/12 DNí

Tulum

Playa del Carmen

Palenque, Chrám nápisů

Chichen Itzá | Ik-Kil | Merida | Uxmal | Campeche | Palenque | Xpujil
Kohunlich | Chetumal | Tulum | Playa del Carmen

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy. Odbavení na letišti 2 hodiny před odletem. Přílet do Cancúnu, transfer
do hotelu v Playa del Carmen. Večer možnost
návštěvy centra střediska a večeře ve stylové
restauraci. 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
seznamu 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 neboli mayskou observatoř, největší
hřiště na mayskou 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 nejvýznamnějších středisek mayské civilizace
s mnoha zajímavými budovami: Kouzelníkova
pyramida, Královský palác a klášter jeptišek, jenž
je považován za nejdokonalejší budovu takzvaného puuckého stylu, který vyniká ozdobnými
prvky na fasádě a mnoha maskami boha deště
Chaca. Z vrcholu Velké devítistupňové pyramidy
je dech beroucí výhled na celé království. Přejezd
do Campeche, ubytování v hotelu *** a poté
procházka historickým centrem města, které je
zařazeno na seznamu UNESCO a patří mezi nejmalebnější koloniální města v Mexiku. Pro
zájemce 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 seznamu
kulturního dědictví UNESCO a leží na zvlněných
kopcích pohoří Altos de Chiapas. Uprostřed
smaragdově zeleného tropického lesa se dochovalo velké množství chrámů, paláců a pyramid
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 prohlídka musea, kde budete obdivovat
repliku sarkofágu 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 oblasti zvané Rio bec. Zde budete obdivovat
majestátné chrámy a pyramidy tohoto kdysi
mocného království, na téměř všechny chrámy
a paláce se dá ještě vystoupat. Po krátkém transferu 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 civilizace 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 zajímavého archeologického naleziště z pozdně klasického 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. den: Individuální volno v hotelu all
inclusive s možností dalších zajímavých fakultativních výletů.
10./11. den: Individuální volno, během dne
transfer na letiště a odlet do Prahy.
11./12. den: Přílet do Prahy.
www.cedok.cz

Chichen Itz¡
Karibsk… moře
Merida
Uxmal

Canc⁄n
Playa del
Carmen
Tulum

Campeche

Palenque
MEXIKO

Kohunlich

GUATEMALA

Termíny
24.11. – 5.12. 2019
10. 2. – 20. 2. 2020
4. 3. – 15. 3. 2020
28. 3. – 8. 4. 2020

od

70 500 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Cancun a zpět
(s přestupem) vč. letištních tax
• letištní taxy
• 5 noclehů s polopenzí ve *** hotelech
během okruhu
• 4/5 noclehů s all inclusive v Playe del
Carmen
• doprava klimatizovaným autobusem (minivanem) během okruhu
• česky/slovensky mluvící průvodce
• vstupy do archeologických nalezišť
• mayský průvodce na pyramidách
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné, fakultativní výlety

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj od 17 690 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/CUN2916.html
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STředNí ameriKa | PANAMA | NIKARAGUA | KOSTARIKA
| PANAMA – NIKARAGUA – KOSTARIKA | 11 DNí

HONDURAS

NIKARAGUA
Leon
Managua
Granada
Arenal
Volcane

A

San José

IK
AR
ST
KO

Monteverde

Karibské moře

PANAMA

Tichý oceán

Panamský
průplav

Panama
City

Termíny
15. 3. – 25. 3. 2020
12. 10. – 22. 10. 2020

Panama City | Panamský průplav | Rio Chagres | Managua | N.P. Masaya
Managua | Leon | N.P. Masaya | Grenada | N.P. Arenal | N.P. Monteverde

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Panama City (s přestupem), transfer do hotelu. Ubytování, nocleh.
2. den: Snídaně. během prohlídky města nevynecháme Staré město, el amador Causeway či
budeme obdivovat moderní výstavbu. Prohlídka
Panamského průplavu, možnost pozorování
lodí a provozu celého průplavu, muzea průplavu.
Odpoledne návštěva muzea Biodiversidad,
které navrhl světově proslulý architekt Frank
Gehry. Nocleh v Panama City.
3. den: Po snídani návštěva indiánského
kmene embera v rio Chagres, kde můžeme
ocenit životní styl jednoho z domorodých etnik,
jeho ruční řemesla a suvenýry. Kromě návštěvy
si můžeme vychutnat osvěžující vody vodopádu.
4. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
hlavního města Nikaragui – managua. Krátká
prohlídka města a transfer do Leonu. během
prohlídky Leonu nevynecháme katedrálu či muzeum básníka Rubena Daria, které se nachází
v krásném koloniálním domě. Ubytování. Nocleh
v Leonu.
5. den: Snídaně. brzy ráno odjezd do Granady.
Cestou navštívíme národní park masaya. Vyrazíme i na vrchol sopky, kde bude možnost pozorovat červenou zářící lávu uvnitř kráteru.
Přejezd k návštěvě trhu Masaya, kde místní řemeslníci nabízí předměty – ručně vyráběnou barevnou keramiku či kožené zboží. Odjezd na
ubytování. Nocleh.
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6. den: Po snídani návštěva koloniálního
města granada, nejstaršího města na kontinentě.
Prohlédneme si historickou část města včetně
dominantní 500 let staré katedrály La
merced s nádherným výhledem na město či muzeum San Francisco. Na závěr dne prohlídka muzea čokolády, kde uvidíme proces výroby.
Možnost výroby vlastní čokolády. Nocleh.
7. den: Po snídani přejedeme do Kostariky, do
oblasti národního parku monteverde. Cesta
vede krásnou scenérií jezera Arenal. Uvidíme
různé plantáže např. cukrové třtiny, kávy či banánů. Večeře a nocleh v monte Verde.
8. den: Po snídani následuje návštěva národního
parku monteverde nedaleko městečka Santa
Elena, V ceně je vstup na visuté lávky v korunách
džungle s panoramatickým výhledem. Rezervace
o 10 500 hektarech v nadmořské výšce 1 200
až 1 400 m n. m. nabízí jiný pohled na ﬂóru
a faunu a ukazuje velké přírodní bohatství Kostariky. Nocleh.
9. den: Po snídani transfer do La Fortuny. Odpoledne výlet k sopce arenal, uvidíme staré
lávové pole z předchozích velkých erupcí. Následuje návštěva termálních pramenů v hotelu
baldi s řadou různě teplých až horkých bazénů.
Možnost koupání. Odjezd na ubytování. Nocleh.
10. den: Snídaně, transfer na letiště v San Jose,
odlet (s přestupy) do Prahy.
11. den: Přílet do Prahy ve večerních hodinách.
800 112 112

od

74 260 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků s přestupem
• místní přelet Panama City – Managua
včetně tax a příplatků
• pozemní dopravu dle programu
• služby místního, českého/slovenského průvodce
• 9 noclehů se snídaní v hotelu **** dle programu
• stravování dle programu
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy mimo program
• turistickou taxu cca 13 USD (Nikaragua)
• odletovou taxu cca 26 USD (Kostarika)
Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 16 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/PTY2921.html

KOSTARIKA | STředNí ameriKa

| OKRUH KOSTARIKOU S PObyTEM U MOřE | 9 DNí

NIKARAGUA
Liberia

N.P. Arenal
N.P. Poas

Tamarindo

Karibské
moře

San José
KOSTARIKA

Tichý oceán

Termíny
8. 2. – 16. 2. 2020
8.11. – 16.11. 2020

od

San José | N.P. Poas | N.P. Arenal | Monteverde | Guanacaste

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy (s přestupy) do San josé.
2. den: Přílet v ranních hodinách do San José –
hlavního města Kostariky. Po snídani odjezd do
národního parku Poas, kde budeme obdivovat
největší aktivní sopku na světě o průměru 1,6 km
a hloubkou 320 metrů. Cestou zpět budeme
míjet plantáže cukrové třtiny, kávy či jahod a sledovat i změnu vegetace od horské k deštnému
pralesu. Ubytování v San José. Nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do oblasti Arenalu,
impozantního a stále činného vulkánu s perfektním kónickým tvarem. Návštěva městečka
v Sarchi s možností nákupu místních suvenýrů.
Odjezd do termálního komplexu hotelu
Paradise Hot Springs Baldi nebo podobného,
kde můžete využít nepřeberného množství jezírek s příjemně teplou termální vodou, zasazených do nezapomenutelného prostředí
kostarické přírody. Stylová večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně, odjezd do oblasti pohoří

Tillaran. Přejezd lodí přes impozantní jezero
arenal, největší a nejdůležitější jezero v Kostarice.
Odpoledne návštěva přírodní rezervace, kde
můžete na visutých mostech a lávkách (vstup
v ceně) obdivovat tropickou přírodu spolu
s nepřeberným množstvím místní fauny, včetně
rozmanitých druhů ptactva a motýlů. Nocleh
v oblasti Monteverde.
5. den: Snídaně. Při zpáteční cestě opustíte
mlžné pralesy a přejedete do suchých tropických, které jsou charakteristické pro paciﬁcké
pobřeží Kostariky. Cestou nádherné panoramatické výhledy na zátoku Nicoya. Ubytování
v hotelu Tamarindo diria nebo podobném
v oblasti Guanacaste. Nocleh.
6. – 7. den: Snídaně. Individuální volno, koupání
na pláži se zlatavým pískem či možnost fakultativních výletů.
8. den: Snídaně, transfer na letiště v Libérii
a odlet (s přestupy) do Prahy.
9. den: Přílet do Prahy ve večerních hodinách.
www.cedok.cz

64 390 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• pozemní dopravu autokarem nebo minibusem
• služby místního, českého/slovenského průvodce
• 7 noclehů se snídaní v hotelech ****
• vstupy dle programu, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 15 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
Na cestu je nutný biometrický pas a registrace ESTA – let z Evropy může být trasován
přes USA. Minimální počet účastníků pro
realizaci zájezdu je 12 osob.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/SJO2921.html
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jIžNí amerIka | EKVáDOR

| EKVáDOR – ZEMě NA ROVNíKU | 9 DNí

Cotopaxi

guayaquil
KOLUMBIE

Quito
EKVÁDOR Cotopaxi
Riobamba
Guaiaquil

Quito | Otovalo | Lasso | Cotopaxi | Riobamba | Cuenca | Cajas | Guayaquil

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Quita (s přestupem).
Ubytování. Nocleh v Quitu.
2. den: Po snídani prohlídka hlavního města
ekvádoru – Quita, jednoho z nejvýše položených měst na světě, ležící na úpatí hory
Pichincha (4 800 m n. m.). Během prohlídky uvidíme bezpočet nádherných koloniálních domů,
vládní palác, katedrály, mj. i první kostel ve
městě – kostel San Francisco (1537-1605), který
je věrnou kopií paláce Escorial v Madridu. Dále
pokračujeme k návštěvě monumentu La
mitad del mundo, kde Charles Marie de la
Condamine přesně určil rovník – pomyslná čára
cca 40 000 kilometrů dlouhá, která obepíná
Zemi a jediné místo na světě, kde není v poledne žádný stín. Odjezd na ubytování. Nocleh.
3. den: Snídaně. Výlet do indického města
otavalo s největším a nejznámějším trhem
v celé Jižní Americe. Budeme mít příležitost koupit ručně tkané oděvy, koberce, vlněné tapiserie, výrobky ze dřeva. Dále přejedeme do
laguny Cuicocha v kráteru vyhaslé sopky
Cotacachi (4 939 m n. m.), v ekologické rezervaci
Cotacachi-Cayapas. Ubytování v Lassu. Večeře.
Nocleh.
4. den: Snídaně. Návštěva národního parku
Cotopaxi, který se nachází na úpatí jednoho
z nejvyšších aktivních vulkánů, Cotopaxi
(5 897 m n. m.). Procházka a možnost pozorování planě rostoucích rostlin. Procházka kolem jezera Limpiopungo (3 800 m n. m.), pozorování
ptáků a divokých koní. Uvidíme i jedny z největ-
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ších vodopádů v Ekvádoru. Odjezd do
Chimboraza. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani se přesuneme do městečka
Alausi, které je výchozím místem pro naši jízdu
vlakem el Nariz del diablo. Cesta vede malebnou andskou krajinou, soutěskami, po mostech, kolem se tyčí strmé svahy vysokých hor.
Po návratu do Alausi přejedeme k ruinám největšího města Inků v Ekvádoru – Ingapirca, postaveného na vrcholu Canari, uvidíme
opevnění, nádvoří, terasy, chrám boha Slunce.
Ubytování v hotelu v Cuence, večeře, nocleh.
6. den: Snídaně. Prohlídka Cuenca, jež je považováno za nejkrásnější město v Ekvádoru
a bylo zapsáno i na seznam UNESCO. Zaujme
nás koloniální architektura, dlážděné uličky
i jedinečná atmosféra. Nevynecháme park
Abdon Calderon se Starou a Novou katedrálou, incké ruiny Todos Santos, sousedící s pozůstatky španělského mlýna. Ubytování,
večeře. Nocleh.
7. den: Snídaně. Výlet do národního parku El
Cajas s ledovcovými jezery a lagunami. Dále pokračujeme do guayaquilu, největšího města
a hlavního přístavu Ekvádoru. Navštívíme park
Seminario – historickou botanickou zahradu,
kde po trávnících běhají leguáni. Projdeme se
podél pobřežní Malecon 2000, s krásným výhledem na řeku Guayas. Ubytování, večeře, nocleh.
8. den: Snídaně. Individuální volno, možnost
vlastního poznávání města. Transfer na letiště
a odlet do Prahy (s přestupem).
9. den: Přílet do Prahy.
800 112 112

Cuenca

PERU

Termíny
7.10. – 15.10. 2019
2. 3. – 10. 3. 2020
5.10. – 13.10. 2020

od

65 700 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Quito a zpět
(s přestupy) vč. letištních poplatků
• 7 x ubytování v hotelech *** se snídaní
• dopravu minibusem, vlakem,
• česky mluvící průvodce
• všechny vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné (řidič, průvodce), stravování
Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 7 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Změna programových
dnů dle aktuální situace vyhrazena.
Informativní schůzka s průvodcem proběhne
cca 2 týdny před odletem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/UIO2924.html

| VELKÝ OKRUH KOLUMBIí | 14 DNí

KOLUMBIE | jIžNí amerIka

Ostrov Barú

Cartagena
VENEZUELA

PANAMA
KOLUMBIE

Medellín
Manizales
Arménia

Bogota | Zipaquirá | Arménia | údolí Cocora | Salento | Manizales | N.P.Los
Nevados | Medellín | Cartagena | ostrov Barú

Program zá jezdu:
1. den: Odlet do Bogoty, přílet, transfer do
hotelu v koloniálním srdci Bogoty „La Candelaria”, ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani půldenní prohlídka Bogoty,
třetího nejvýše položeného hlavního města
v Latinské Americe (cca 2 600 m n. m.). Prohlídka
zahrnuje rozlehlé náměstí Plaza Bolívar s katedrálou, koloniální centrum města s malebými
uličkami či návštěvu proslulého muzea zlata,
skrývající ty největší skvosty předkolumbovské
éry. Nechybí ani výlet lanovkou na vrchol
Monserrate, poutní místo s bazilikou, odkud je
neopakovatelný výhled na nekonečné panorama města. Odpoledne volný čas pro vlastní
poznávání města.
3. den: Po snídani odjezd do půvabného městečka zipaquirá, kde se v bývalých solných
dolech nachází podzemní solná katedrála
s křížovou cestou. Odpoledne návrat do Bogoty
a odlet do centra oblasti věhlasné kolumbijské
kávy „zona cafetera”, do města arménia.
Transfer do hotelu, ubytování.
4. den: Po snídani celodenní putování po přírodních krásách zeleného údolí Cocora, kde jsou
volně k vidění kolibříci nebo papoušci a četně se
zde vyskytuje kolumbijský národní strom –
vysoká vosková palma. Vedle toho městečko
Salento je jedním z nejmalebnějších v celé
Kolumbii a to nejen díky barvami hýřícím fasádám, ale i všudypřítomné vůni té nejlepší kávy.
5. den: Po snídani zasvěcení do tradice pěstování
a zpracování věhlasné kolumbijské kávy, poté

přesun do města manizales, ubytování, nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní návštěva národního
parku Los Nevados se zasněženými vrcholky,
ledovcovými jezery a se stále aktivními vulkány,
jakým je např. ledovcem pokrytá sopka Nevado
del Ruiz (5 321 m n. m.). Nechybí ani nezapomenutelné koupání v termálních pramenech.
7. den: Po snídani přejezd do druhého největšího
města Kolumbie do medellínu. Cestou krásné
výhledy na Andy a přilehlá údolí. Příjezd do
Medellínu, individuální volno, ubytování, nocleh.
8. den: medellín, druhé největší město
Kolumbie, v minulosti proslulé především drogovým kartelem Pabla Escóbara. Prohlídka
města plného kontrastů – od chudinské čtvrti
Comuna 13 s vyhlídkou uprostřed slumů až po
náměstí Plaza Botero se sochami medellínského rodáka, světově proslulého sochaře
Fernanda Botera.
9. den: Po snídani odlet do Cartageny, perly
Karibiku, transfer do hotelu v koloniálním centru
Cartageny, ubytování, individuální volno, nocleh.
10. den: Snídaně. Prohlídka města zahrnující
nádherné koloniální centrum města obehnané
hradbami, klášter La Popa, Hrad Sv. Filipa
a odpoledne volný čas (nákupy, koupání, atd.)
11. den: po snídani přesun do hotelu Decameron
na ostrově Barú s all inclusive programem.
12. den: individuální volno, možnost koupání či
relaxace na pláži.
13. den: Přesun na letiště v Cartageně, přelet
do Bogoty, odlet do Evropy.
14. den: Přílet do Prahy.
www.cedok.cz

Bogota

Termíny
16. 10. – 29. 10. 2020

od

69 840 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků (s přestupem)
• místní přelety včetně tax a příplatků
• 12 noclehů v hotelech ***
• služby českého průvodce
• pozemní dopravu autem či minibusem
• vstupy dle programu
• stravování v rozsahu uvedeném v programu
• all inclusive během pobytu na ostrově Barú
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 16 990 Kč
• přípl. za polopenzi (1.–10. den) 5 790 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
je 12 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. Informativní schůzka s průvodcem proběhne cca 2 týdny před odletem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BOG2931.html
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jIžNí amerIka | KOLUMBIE | PANAMA
| KOLUMBIE – PANAMA | 15 DNí

madla miraﬂores a Pedro miguel, jezero miraﬂores a nejužší místo na trase Corte de Culebra. Oběd na palubě lodi. Plavba tímto
průplavem se nepochybně vryje každému cestovateli navždy do paměti. Návrat autokarem
do Panama City. Nocleh.
14. den: Snídaně. Individuální volno v Panama
City. Transfer na letiště. Ve večerních hodinách
odlet do Prahy (s přestupem).
15. den: Přílet do Prahy.

Bocas
del Toro
Gamboa

Bogotá | Boyaca | Zipaquirá | Villa de Leyva | Chiquinquira | Raquira | Cartagena
Panama City | Panamský průplav | David | Boquete | Almirante | ostrov Colon
ostrov Bastimentos | jezero Gatún

Program zájezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Bogoty (s přestupem).
Transfer, ubytování v hotelu.
2. den: Po snídani půldenní prohlídka Bogoty,
třetího nejvýše položeného hlavního města v Latinské Americe (cca 2 600 m n. m.). Prohlídka
zahrnuje rozlehlé náměstí Plaza Bolívar s katedrálou, koloniální centrum města s malebnými
uličkami či návštěvu proslulého Muzea zlata,
skrývající ty největší skvosty předkolumbovské
éry. Nechybí ani výlet lanovkou na vrchol monserrate, poutní místo s bazilikou, odkud je neopakovatelný výhled na nekonečné panorama
města. Nocleh.
3. den: Snídaně. Cestou do Villa de Leyva se nejprve zastavíme u mostu Boyaca, kde Simon Bolívar uskutečnil rozhodující bitvu proti španělským
dobyvatelům a dále v půvabném městečku zipaquirá, kde se v bývalých solných dolech nachází
podzemní solná katedrála s křížovou cestou. Villa
de Leyva – již u vjezdu do městečka s dlážděnými
uličkami a koloniálními domy poznáme, proč
patří k nejkrásnějším v Jižní Americe. Rázem se
ocitneme o několik století zpět. Ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani navštívíme klášter Ecce Homo
ze 17. stol., nevynecháme ani paleontologické
muzeum s více než 500 fosíliemi. Při zpáteční
cestě se zastavíme u katedrály v Chiquinquiře
a pitoreskní raquiře. Návrat do Bogoty a odlet
do Cartageny, jednoho z nejkrásnějších měst
v Jižní Americe. Transfer, ubytování v hotelu.
5. den: Snídaně. Cartagena – prohlídka města
zahrnují nádherné koloniální centrum města
obehnané 11 km dlouhými hradbami, k vidění
je tu klášter La Popa či pevnost Sv. Filipa. Odpoledne individuální volno. Nocleh.
6. den: Během dne transfer na letiště a odlet
do hlavního města Panamy – Panama City.
Ubytování v centru. Nocleh.
7. den: Po snídani prohlídka fascinujícího města
založeného v roce 1519 – nevynecháme Staré
město (uNeSCo) s mnoha jedinečnými koloniálními stavbami, el amador Causeway, odkud
je nádherný výhled na panorama města s moderní
výstavbou. Prohlídka Panamského průplavu,

338

možnost pozorování lodí a provozu celého průplavu, muzea průplavu. Nocleh v Panama City.
8. den: Snídaně. V dopoledních hodinách transfer
na letiště a odlet do davida a následně do Boquete – městečka na řece Caldera v západní
Panamě – svěží klima, nedotčená příroda. Nejdříve projdeme městečko, odpoledne krátká
procházka do okolí. Uvidíme vzácného ptáka
quetzala? Ubytování v hotelu. Nocleh.
9. den: Po snídani vzrušující a nezapomenutelný
zážitek – procházka po visutých mostech. Zde
získáme zcela nový pohled na přírodu shora.
Odpoledne v blízkosti hotelu navštívíme plantáž
kávy – dozvíme se mnohé o pěstování a zpracování kávy včetně ochutnávky. Nocleh.
10. den: Po snídani cestou (3,5 hod) přes Cordillera de Talamanca do almirante a dále podél
Karibského pobřeží se stále se měnící vegetací
a dále vodním taxi, které nás zaveze na ostrov
Colón. Útulné bary, restaurace, stánky se suvenýry
a obchody – s uvolněnou typicky karibskou atmosférou. Odpoledne individuální volno, možnost
koupání, zapůjčení kajaku či kola, popř. možnost
lodí odjet k pláži Playa Bluﬀ. Nocleh v Almirante.
11. den: Po snídani plavba lodí mangrovovými
lesy za zpěvu vodního ptactva do Coral Cay,
s klidným mořem, jedním z mnoha korálových
ostrovů na karibské části Panamy. Možnost koupání či šnorchlování. Místní restaurace postavené
na kůlech nad vodou nabízejí různé lahůdky
s mořskými plody. Poté přejezd lodí na další korálový ostrov – Bastimentos. Ostrov je obklopen
mangrovníky a nádhernou přírodou bez silnic...
Možnost koupání na jedné z nejznámějších pláží
v Bocas del Toro – Playa de la rana roja. Odpoledne návrat na hlavní ostrov. Nocleh.
12. den: Snídaně. Dopoledne individuální volno. Možnost zapůjčení např. jízdního kola či
vodním taxíkem prozkoumat další ostrovy a pláže. V odpoledních hodinách transfer na letiště
a odlet do Panama City. Transfer do hotelu v centru města. Nocleh.
13. den: Po snídani lodní výlet k jezeru gatún
– mluví se také o osmém divu světa. Poplujeme
Panamským průplavem, budeme míjet zdy800 112 112

Cartagena
Panamský
průplav

PANAMA
Panama
David
City
Tichý oceán

M
LU
KO

E
BI Villa
de Leyva

Zipaquirá
Bogotá

Termíny
2. 2. – 16. 2. 2020
7.11. – 21.11. 2020

od

97 760 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Bogotá a Panama
City – Praha v turistické třídě včetně tax
a příplatků (s přestupem)
• místní přelety Bogotá – Cartagena /
Cartagena – Panama City / Panama City –
David – Panama City včetně tax a příplatků
• 13 noclehů v hotelech ***
• služby českého a místního průvodce
• pozemní dopravu autokarem, lodí
• vstupy dle programu
• stravování v rozsahu uvedeném v programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 11 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet pro realizaci zájezdu 12 osob.
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. Informativní schůzka s průvodcem proběhne cca. 2 týdny před odletem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BOG2932.html

ARGENTINA | BOLIVIE | CHILE | jIžNí amerIka

| ARGENTINA – BOLIVIE – CHILE | 14 DNí

PERU

Buenos Aires | Salta | Quebrada del Toro | San Antonio de los Cobres
Purmamarca | Pucara | Humahuaca | Villazón | Uyuni | ostrov Incahuasi
laguna Colorada | laguna Verde | El Tatío | Valparaíso | Viña del Mar
Santiago de Chile

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy (s přestupy) do Buenos
Aires.
2. den: Přílet. Transfer do hotelu. Odpoledne
polodenní prohlídka města, během které navštívíme hlavní náměstí Plaza de mayo s prezidentským palácem Casa rosada, metropolitní
operu Teátro Colon či nejstarší rezidenční čtvrť
v Buenos Aires – San Telmo, Recoleta s proslulým
hřbitovem (poslední odpočinek Evy Peron). Přístavní čtvrť La Boca s přízračnými, barevným
plechem potaženými domky, dříve bývala čtvrť
evropských přistěhovalců, nyní místních umělců.
Fakultativně večeře s představením argentinského tanga. Nocleh.
3. den: Transfer na letiště a odlet na sever Argentiny do města Salta. Ubytování, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd ze Salty soutěskou
kolem Quebrada del Toro a města Campo Quijano, rio Blanco. Budeme kopírovat trať legendárního vlaku Tren de Nubes. Návštěva města
San antonio de los Cobres. Dále přejezd do
Salinas grandes – solné pláně se zářivým odleskem slunce. Zpět dolů působivou cestou, plnou serpentín Cuesta de Lipán do vesnice
Purmamarca s kopci sedmi barev. Ubytování
v Purmamarce nebo Tilcaře. Nocleh
5. den: Po snídani návštěva Tilcary, kde navštívíme předkolumbovskou pevnost Pucara a archeologické muzeum. Poté v Uquíi kostel se
zajímavými malbami cuzské školy umění a nevynecháme kečuánskou vesnici Humahuaca
s památníkem hrdinů či kostel Candelária s olejomalbami z 18. stol. Při zpáteční cestě prohlídka
města Jujuy, kde dýchá na cestovatele blízká Bolívie. Za pozornost stojí Katadrála (1763) i vládní
palác ve francouzském stylu. Ubytování a nocleh
v Saltě.
6. den: Po snídani přejezd do Bolívie. Přes Villazón, hornické centrum atocha a Tupizu pokračujeme po náhorní plošině do Uyuni. Cestou
oběd. Zastavíme také u Cementerio de trenes
(hřbitov lokomotiv). Ubytování a nocleh v Uyuni.
7. den: Po snídani odjezd k návštěvě solných
plání. Ve vesnici Colchani uvidíme metody extrakce soli, pokračování na ostrov Incahuasi –
oáza s jedinečným a izolovaným ekosystémem

s obřími kaktusy vysokými až 10 metrů. Oběd.
Dále navštívíme předkolumbovskou pevnost
Pucara de Ayque a nedaleké chullpares (hrobky)
na úpatí sopky Thunupa. Návrat do Colchani.
Večeře. Nocleh.
8. den: Ráno odjezd na jih přes vesnice San
Cristobal a Culpina do údolí alota s úžasnými
skalními formacemi. Příjezd do Villamar. Oběd
a večeře. Nocleh v okolí.
9. den: Snídaně a odjezd k návštěvě cihlově
zbarveného jezera Laguna Colorada, gejzírů
Sol de mañana (4 950 m n. m.), akvamarínových
lagun Verde s výhledem na majestátný kuželovitý vulkán Licancábur (5 930 m n. m.). Přejezd
do Chile. Krátká prohlídka San Pedro de Atacama
s kostelíkem a věhlasným muzeem. Večeře
v místní restauraci. Nocleh.
10. den: Dopoledne navštívíme lagunu Cejar,
komplex tří slaných jezer s tyrkysovou vodou
(možnost koupání). Oběd v San Pedro. Odpoledním cílem bude návštěva Valle de la Luna
(měsíční údolí), zřejmě nejsušší místo na světě,
nevynecháme kamenný útvar Tres Marias či rozhlednu Kari, ze které je vidět barevný západ
slunce. Návrat do San Pedro. Nocleh
11. den: V brzkých ranních hodinách odjezd k nejvýše položenému gejzírovému poli (4 320 m n. m.)
na světě – el Tatio. Za úsvitu vytváří gejzíry neobvyklé minerální formace. Oběd v San Pedro
de Atacama. V odpoledních hodinách přelet do
Santiaga de Chile. Večeře a nocleh.
12. den: Snídaně. Celodenní výlet k Tichému
oceánu. Navštívíme důležitý chilský přístav a bývalý domov básníka Pabla Nerudy Valparaíso.
Zde jistě neujdou naší pozornosti pestrobarevné
domky stavěné na kopcích spojené výtahy či
Viña del mar, město přezdívané jako město
květin. Možnost koupání v Tichém oceánu. Návrat do Santiaga. Nocleh.
13. den: Snídaně. Pěší prohlídka Santiaga de
Chile – města plného kontrastů, uvidíme jak koloniální domy tak i moderní skleněné výškové
budovy. Projdete se po Plaza de armas, uvidíme
katedrálu San Francisco či prezidentský palác
La Moneda. Individuální volno. Odjezd na letiště
v Santiagu de Chile a odlet do Prahy.
14. den: Přílet do Prahy.
www.cedok.cz

BOLÍVIE
Uyuni
San Pedro
de Atacama

PARAGUAY
Salta

Viña
del Mar
Valparaíso
Santiago
de Chile

ARGENTINA
U

Buenos
Aires

CHILE

Termíny
5.7. – 18. 7. 2020
30.9. – 13.10. 2020

od

97 760 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• místní přelety Buenos Aires – Salta / Calama
– Santiago de Chile včetně tax a příplatků
• pozemní dopravu autem či minibusem
• 11 noclehů v hotelech kat. ***
• vstupy dle programu
• stravování dle programu
• česky hovořící průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 15 990 Kč
• příplatek za večeři s představením argentinského tanga vč. transferu 2290 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet pro realizaci zájezdu 12 osob.
Informativní schůzka s průvodcem proběhne
cca 2 týdny před odletem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/EZE2976.html
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od

X Kč

*

* více na str. 357

Lima | Cuzco | Picaq | Ollantaytambo | Machu Picchu | Puno | Jezero Titicaca | Arequipa | údolí Chívay
kaňon Colca | Nazca

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupy).
2. den: V dopoledních hodinách přílet do
Cuzca. Po příletu odjezd do hotelu a následně
absolvujeme prohlídku Cuzca, kde jistě nevynecháme Plaza Mayor či chrám Slunce (Coricancha). Individuální volno, možnost vlastního
poznávání. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani absolvujeme druhou část
prohlídku Cuzca a dále navštívíme pevnost
z megalitických 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.
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Minibus nás vyveze k ruinám a my pak procházkou sejdeme až do Pisaqu – města, kde se nachází věhlasný trh. Cestou uvidíme i největší
skalní incký hřbitov. Dále odjedeme do
urubamby, kde poobědváme. Po prohlídce
pevnosti ollantaytambo absolvujeme panoramatickou jízdu vlakem malebným údolím kolem
řeky Urubamba do Aquas Calientes. Nocleh.
5. den: Brzká snídaně a odjezd na fascinující
ztracené město Inků – machu Picchu. S místním průvodcem si prohlédneme toto magické
místo, které se nám vryje navždy do paměti.
V odpoledních hodinách odjedeme do Aquas
Calientes, individuální volno. V pozdních odpoledních hodinách se vrátíme do Cuzca (vlakem/minibusem). Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní přejezd luxusním
autobusem po náhorní planině do Puna s nád800 112 112

hernými výhledy na majestátní Andy. Cestou se
zastavíme u kostela v andahuaylillas, založeného 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
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Cuzco
Nazca
Puno

Lima

BOLÍVIE

Arequipa

Termíny
20. 4. – 3. 5. 2020
3.10. – 16.10. 2020

od

termálních lázní La Calera nedaleko městečka
Chivay.
9. den: Časně ráno po snídani odjedeme na celodenní výlet do kaňonu Colca, který se řadí
mezi nejhlubší na světě. Uvidíme nezapomenutelnou 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 individuální 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 odpoledních hodinách navštívíme preincký hřbitov
Chauchilla s více než 2 000 hroby, kde prostřed-

nictvím zachovalých mumií a ostatků nahlédneme
hlouběji do období před Inky. Nocleh v Nazce.
12. den: Snídaně. Možnost fakultativního vyhlídkového letu nad tajemnými nazcanskými
liniemi obřích rozměrů (cca 120 USD). Obrazce
(kosmonaut, opice, kondor, ruce, kolibřík) byly
objeveny 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 návštěvníka. 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 balkony. Odjezd na letiště a odlet z Limy.
14. den: Přílet do Prahy.
www.cedok.cz

78 810 Kč

*

* více na str. 357

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 hostelech 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 120 USD
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 8 190 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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/dovolena/LIM2960.html
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Lima | Cuzco | Picaq | Ollantaytambo | Machu Picchu | Puno
Jezero Titicaca | Sillustani

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupem). Při
dobrých časových možnostech prohlídka Madridu.
2. den: Přílet do Limy, transfer do hotelu. Po
snídani zavítáme 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
balkony. V odpoledních hodinách navštívíme
úchvatné museo Larco, které ohromí nejednoho návštěvníka. Zde jsou vystaveny originální
předměty z předkolumbovské doby. Ubytování,
nocleh v Limě.
3. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
Cuzca. Po příletu odjezd do hotelu; následuje
prohlídka Cuzca, při níž jistě nevynecháme
Plaza mayor či chrám Slunce (koricancha).
Dále navštívíme pevnost z megalitických kamenů Sacsayhuaman umístěnou nad městem,
tajemné labyrinty svatyně v Quencu. Návrat do
Cuzca. Nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani se vydáme do Posvátného
údolí řeky Vilcanota, cestou zahlédneme pevnosti Puca Pucara a incké lázně Tambo Machay.
Dále pokračujeme do Pisaqu, bývalého ceremoniálního centra. Zde nás čeká návštěva místního
trhu. Oběd. Následuje přejezd do Ollantaytamba, jednoho z nejmonumentálnějších architektonických komplexů starověké incké říše.
Ubytování v okolí. Nocleh.
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5. den: Po snídani absolvujeme panoramatickou jízdu vlakem malebným údolím kolem řeky
Urubamba do Aquas Calientes. Odjezd autokarem na fascinující ztracené město Inků –
machu Picchu. S místním průvodcem si prohlédneme toto magické místo, které se nám
vryje navždy do paměti. V odpoledních hodinách se vrátíme do Cuzca. Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní přejezd luxusním
autobusem po náhorní planině do Puna s nádhernými výhledy na majestátní Andy. Cestou se
zastavíme u kostela v andahuaylillas, založeného
v roce 1580, prohlédneme si ruiny chrámu boha
Viracochy v raqchi. Oběd cestou. Nocleh 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 se setkáme s místním etnikem
a poobědváme tradiční rybí speciality (pstruh či
pejerrey). Ve večerních hodinách návrat do
Puna. Nocleh.
8. den: Po snídani odjedeme z Puna k návštěvě
předinckého pohřebiště Sillustani na břehu jezera Umayo. Zde uvidíme kruhové až 12 metrů
vysoké kamenné věže (chullpas), které sloužily
jako hrobky. Možnost posledních nákupů a odjezd na letiště v Juliace. Odlet s přestupy do
Prahy nebo možnost prodloužení o Bolívii
a Chile (na následující stránce).
9. den: Přílet do Prahy.
800 112 112

BOLÍVIE
Jezero Titicaca

Termíny
9.5. – 17. 5. 2020
1.7. – 9. 7. 2020
26.9. – 4.10. 2020

od

62 040 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků (s přestupy)
• pozemní dopravu (autobus, minibus, vlak)
• 6 noclehů se snídaní v hotelech **/***
• 4 obědy
• vstupy dle programu
• česky hovořícího průvodce
• pojištění dle zákona 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. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka proběhne cca 2 týdny před odletem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LIM2968.html
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Salar de uyuni

Valparaíso

PERU
Puno
Tiwanacu
Laguna Colorada
San Pedro de Atacama
Calama

BOLÍVIE
La Paz
Uyuni
PARAGUAY

Viña del Mar

Puno | jezero Titicaca | Copacabana | ostrov Slunce | La Paz | Tiwanacu
Uyuni | Villamar | Laguna Colorada | San Pedro de Atacama
Santiago de Chile | Viña del Mar | Valparaíso

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupem). Při
dobrých časových možnostech prohlídka
madridu.
2. den: Přílet do Limy a následný přelet do
juliacy, transfer do Puna. Krátká procházka
městem. Nocleh.
3. den: Snídaně a kolem jezera Titicaca
(3 808 m n. m.), nejvýše položeným splavným
jezerem světa do Bolívie. Návštěva města
Copacabana, slavného poutního místa jižní
Ameriky s katedrálou v maurském slohu. Dále
plavba po jezeře k ostrovu Slunce. Oběd a večeře na ostrově.
4. den: Snídaně. Procházka po ostrově Slunce
s krásnými výhledy, domorodými vesnicemi či
předkolumbovským komplexem Chincana.
Následně plavba k ostrovu měsíce s chrámem
Iñaq uyu. Přejezd do La Paz, nocleh.
5. den: Snídaně. La Paz – prohlídka města
(sídlo vlády) s basilikou sv. Františka, muzeem
zlata, centrem El Prado či obchůdky v tzv. uličkách čarodějnic. Pěkné výhledy jsou z městské
lanovky „teleférico“. Odpoledne prohlídka
Tiwanacu – kolébka andských kultur, posvátné
místo a klenot architektury. Nocleh v La Paz.
6. den: V ranních hodinách odlet do Uyuni
a přejezd k návštěvě největších solných plání
Salar de uyuni se zastávkou v Colchani. Za pozornost stojí i ostrov Incahuasi porostlý 6 000
obřími kaktusy či předkolumbovský komplex
aique Pucara. Oběd a večeře. Nocleh v Uyuni.
7. den: Po snídani návštěva Cementerio de
trenes (hřbitov lokomotiv) a přes San Cristobal

a Culpina do údolí alota s úžasnými skalními
formacemi do Villamar. Oběd a večeře. Nocleh
v okolí.
8.den: Snídaně a odjezd k návštěvě cihlově
zbarveného jezera Laguna Colorada, gejzírů
Sol de mañana (4 950 m n. m.), akvamarínových lagun Verde s výhledem na majestátný
kuželovitý vulkán Licancábur (5 930 m n. m.).
Přejezd do Chile. Krátká prohlídka San Pedro
de atacama s kostelíkem a věhlasného muzea.
Západ slunce budeme pozorovat ve Valle de la
Luna.
9. den: V brzkých ranních hodinách odjezd
k nejvýše položenému gejzírovému poli na
světě – el Tatio. Za úsvitu vytváří gejzíry neobvyklé minerální formace. Zde se bude i podávat
lehčí snídaně. V odpoledních hodinách přelet
do Santiaga de Chile. Nocleh.
10. den: Snídaně. Celodenní výlet k Tichému
oceánu, nejprve navštívíme důležitý chilský přístav a bývalý domov básníka Pabla Nerudy
Valparaíso. Naší pozornosti neujdou pestrobarevné domky stavěné na kopcích spojené výtahy či Viña del mar, město přezdívané jako
město květin. Možnost koupání v Tichém
oceánu. Nocleh v Santiagu.
11. den: Po snídani prohlídka Santiago de
Chile – města plné kontrastů, kde uvidíme jak
koloniální domy, tak i moderní skleněné výškové budovy. Projdeme se po Plaza de armas,
uvidíme katedrálu San Francisco či prezidentský palác La moneda. Individuální volno
a večer odlet (s přestupem) do Prahy.
12. den: Přílet do Prahy.
www.cedok.cz

Valparaíso
Santiago
de Chile

Termíny
7. 7. – 18. 7. 2020
2.10. – 13.10. 2020

od

97 320 Kč
A

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků (s přestupy)
• místní přelety včetně tax a příplatků
• česky hovořícího průvodce
• pozemní dopravu autem či minibusem
• 9 noclehů v hotelech či hostelech ***
• stravování dle programu
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 13 690 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Změna programu dle
aktuální situace vyhrazena. Informativní
schůzka s průvodcem proběhne cca 2 týdny
před odletem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LIM2969.html
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Lima | Cuzco | Machu Picchu | Pisaq | jezero Titicaca | Copacabana | La Paz | Tiwanacu | Arequipa | Nazca - Islas
Ballestas | Lima
Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupem).
transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: V dopoledních hodinách přelet do
Cuzca. Po příletu odjezd do hotelu a následně
absolvujeme prohlídku Cuzca, prohlédneme historické centrum bývalého hlavního města říše
Inků, budeme procházet inckými uličkami, navštívíme i chrám Slunce. Posedíme na balkóně
některého z koloniálních paláců. Individuální
volno, možnost vlastního pozvávání. Nocleh
v hotelu.
3. den: Po snídani absolvujeme druhou část prohlídku Cuzca a dále si vyjdeme k inckému chrámovému centru Sacsayhuaman nad Cuzcem,
prohlédneme 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-
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menům Tambomachay, dále přejedeme do
posvátného údolí řeky Vilcanota / Urubamba do
města Pisaq. Zde nás čekají panoramatické
výhledy a prohlídka ruin inckého královského
města Pisaq. Fakultativně je možnost pozvolného sestupu přírodou s nádhernými výhledy
a exotickou vegetací (cca 4 km). Na závěr dne přejedeme do města Ollantaytambo. Prohlednéme
toto tajemné 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 údolím
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
barevných motýlů do Aguas Calientes. Nocleh.
800 112 112

6. den: Po snídani se vydáme na prohlídku
skvostu inckých měst machu Picchu.
S místním průvodcem si prohlédneme toto
magické místo, které se nám vryje navždy do
paměti. Večer návrat (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 vesničky andahuaylillas, kde navštívíme krásně
malovaný kostelíček ze 17. století. Nocleh.
8. den: Snídaně. Na loďce podnikneme výlet
k rákosovým ostrovům uros. V odpoledních
hodinách přejedeme do Bolívie do městečka
Copacabana – slavného poutního místa jižní
Ameriky. Z předincké skalní observatoře budeme
sledovat údajně nejkrásnější západ slunce nad
jezerem Titicaca. Nocleh.

PERU | jIžNí amerIka
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BRAZÍLIE

PERU
Machu
Picchu

Lima
Nazca

Cuzco
Puno

Arequipa

BOLÍVIE
La Paz
Tiwanacu

Tich› oce¡n

Termín
1. 8. – 18. 8. 2020

od

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
výhledy 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 autobusem 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 pojedeme k romatickému jezeru Umayo, prohlédneme také předincké pohřebiště Sillustani
s kamennými věžemi. Odpoledne přejedeme
autobusem 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
areálu Santa Catalina.
14. den: Snídaně a přejezd autobusem pouštní
krajinou do městečka Nazca, prohlídka starobylého pohřebiště (kultura Nazca). Nocleh.
15. den: Snídaně. Fakultativně přelet nad
pouštními obřími kresbami (geoglyfy) a dále pěší
procházka k liniím a dále návštívíme muzeum
Marie Reiche. Dále přejedeme na poloostrov
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, lachtanů a mořského ptactva. V odpoledních hodinách se vydáme autobusem po silnici
Panamericana pouští do Limy. Nocleh.
17. den: Snídaně a následná prohlídka historického centra Limy, procházka parky čtvrti
Miraﬂores. Večer odlet do Evropy.
18. den: Přílet do Prahy.
www.cedok.cz

97 760 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha–Lima a zpět (s přestupem) vč. letištních poplatků
• místní přelet Lima – Cuzco vč. letištních
poplatků
• 15 noclehů v hotelech či hostelech **/***
se snídaní
• 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 120 USD
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 690 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Vzhledem k přestupům
a nutnému přenášení zavazadel není zájezd
vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Informativní schůzka s průvodcem proběhne
cca 2 týdny před odletem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/LIM2961.html
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amazonie

Vodopády Iguazu

rio de janeiro

Manaus

rio de janeiro – Ipanema Beach

BRAZÍLIE
BOLÍVIE

CHILE PARAGUAY

Rio de Janeiro | vodopády Iguazú | Manaus | Amazonie | Salvador da Bahia

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do rio de janeira (s přestupy).
2. den: Přílet do Rio de Janeira, transfer do
hotelu. Ubytování. Nejprve odjedeme do čtvrti
Cosme Velho a následně ozubnicovou železnicí
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 výhledem na město
a zátoku Guanabara. Nocleh.
3. den: Individuální volno, koupání na pláži
Copacabana či možnost účasti na dalších zajímavých fakultativních výletech. Nocleh v Rio de
Jainero.
4. den: V dopoledních hodinách transfer na letiště
a odlet k vodopádům Iguazú (v portugalštině se
nazývají Iguacu). Transfer do hotelu. V odpoledních
hodinách návštěva brazilské strany vodopádů.
Naskytnou se nám nádherné panoramatické
výhledy na hřmící vodopády. Nocleh.
5. den: Po snídani polodenní návštěva vodopádů z argentinské strany, kde se po lávkách
dostaneme téměř pod vodopády s nezapomenutelným garganta de diablo (Ďáblovo hrdlo).
Oběd. Nocleh.
6. den: Snídaně. Transfer na letiště (s přestupem) do manausu. Transfer do hotelu, ubytování, nocleh.

346

7. den: Po snídani prohlídka manausu, města,
které je branou do Amazonie. Uvidíme nádherný
operní dům Teatro Amazonas, slavnou tržnici
Mercado Municipal z roku 1882 a mnoho výstavních paláců z dob kaučukových baronů. Nocleh
v Manausu.
8.–9. den: Po snídani poplujeme lodí (2,5 hod.),
uvidíme soutok řek Negro a Solimoes, kde se
mísí v neuvěřitelné délce 8 km tmavá se světle
hnědou řeky Solimoes. Oběd. Možnost vlastního
poznávání místní ﬂóry a fauny. Navštívíme
také místní komunitu indiánů a poplujeme na
loďce k pozorování kajmanů. Nocleh v lodge
v Amazonii.
10. den: Po snídani transfer na letiště
v Manausu a následný odlet do Salvador da
Bahia, transfer do hotelu, ubytování, individuální volno k vlastnímu poznávání města. Nocleh.
11. den: Snídaně a následná prohlídka historické
části Salvadoru da Bahia, bývalého hlavního
města s nejlépe zachovalým koloniálním historickým centrem Brazílie, při níž nevynecháme čtvrť Pelourinho, uvidíme mnoho
barokních kostelů, historické jádro s katedrálou
a kostel Sao Francisco. Oběd. Nocleh.
12. den: Snídaně. Individuální volno a během
dne odlet do Prahy (s přestupy).
13. den: Přílet do Prahy.

800 112 112

Salvator
da Bahía

Vodopády
Iguazu

Rio de Janeiro

Termíny
16.11. – 28.11. 2019
8. 3. – 20. 3. 2020
15.11. – 27.11. 2020

od

92 590 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků Praha – Rio de Jainero a zpět
• místní přelety včetně tax a příplatků
• 10 noclehů v hotelech turistické kat. ***,
v Amazonii v lodge s plnou penzí
• stravování dle programu
• pozemní dopravu (autobus, minibus, loď)
• služby česky mluvícího průvodce
• vstupné dle programu
• pojištění dle zákona 199/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 13 590 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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/dovolena/GIG2955.html
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BRAZÍLIE
BOLÍVIE

Salvator
da Bahía

Vodopády
Iguazu

CHILE PARAGUAY

Rio de Janeiro

Termíny
19.10. – 28.10. 2019
8. 3. – 17. 3. 2020
17.10. – 26.10. 2020

od
Salvador de Bahia | vodopády Iguazú | Rio de Jainero

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy (s přestupy) do Salvadoru.
2. den: Přílet do Salvadoru de Bahia a následný
transfer do hotelu. Následuje první část prohlídky bývalého hlavního města s nejlépe zachovalým koloniálním historickým centrem Brazílie.
Doporučujeme například program „Bahia v noci”
– večeře s přehlídkou afro-brazilské kultury.
Nocleh.
3. den: Po snídani následuje druhá část prohlídky, při níž uvidíme mnoho barokních kostelů,
historické jádro s katedrálou, čtvrť Pelourinho.
Nocleh.
4. den: Snídaně. Individuální volno a následný
transfer na letiště a odlet do Foz do Iguacu.
Ubytování a nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva vodopádů Iguazú
(v portugalštině se nazývají Iguacu). Procházkou
subtropickým pralesem se dostaneme do
samého centra parku. Zdejší vyhlídky jak na brazilské, tak i argentinské straně skýtají panoramatické výhledy na hřmící vodopády (až 80 metrů
vysoké). Nezapomenutelným vodopádem je
garganta del diablo (Ďáblovo hrdlo). Nocleh
ve Foz do Iguacu.

6. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
rio de janeiro. Ubytování a možnost individuálního poznávání města. Nocleh.
7. den: Po snídani prohlídka města, nevynecháme pěkný kostel Candelária a dále vystoupáme lanovkou na Pao de azúcar – „Cukrovou
homoli“ s nádherným výhledem na město
a zátoku Guanabara. Odpoledne odjedeme do
čtvrti Cosme Velho a následně povrchovou lanovkou pod vrchol Cornovada. Zde na 710 metrů
vysokém vrchu stojí symbol Rio de Jainera,
40 metrů vysoká socha Krista. Na závěr podnikneme panoramatickou projížďku k laguně
„Rodrigo de Freitas“ a k pláži Copacabana.
Nocleh.
8. den: Snídaně. Individuální volno, koupání na
pláži Copacabana či možnost účasti na dalších
zajímavých fakultativních výletech, například
večerní program „Rio by Night“. Nocleh v Rio de
Jainero.
9. den: Snídaně. Individuální volno, možnost
koupání na pláži Copacabana. Odpolední transfer a odlet (s přestupy) do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.
www.cedok.cz

59 990 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků (s přestupy)
• místní přelety včetně tax a příplatků
• služby českého průvodce
• pozemní dopravu autem či minibusem
• 7 noclehů v hotelech *** se snídaní dle programu
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 9 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/GIG2956.html
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2019

PERU

BRAZÍLIE

BOLÍVIE

Vodopády
Iguazu
Rio de
Janeiro

PARAGUAY
Ciudad del Este

Santiago
de Chile

La Boca

CHILE

Colonia del
Sacramento

URUGUAY

Buenos
Aires
ARGENTINA

Termíny
17. 4. – 28. 4. 2020
1.11. – 12.11. 2020

Buenos Aires | Colonia del Sacramento | vodopády Iguazú | Ciudad del Este
Rio de Janeiro

Program zá jezdu:
1. den: Odlet (s přestupy) z Prahy do Buenos
aires.
2. den: Přílet a transfer do hotelu. Polodenní
prohlídka argentinské metropole, kde nevynecháme hlavní náměstí Plaza de mayo s prezidenským palácem Casa rosada, metropolitní
operu Teátro Colon, obelisco či nejstarší rezidenční čtvrti v Buenos Aires – San Telmo,
Palermo či Recoleta s proslulým hřbitovem, místem posledního odpočinku Evy Peron. Přístavní
čtvrť La Boca 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 na ranč
estancie don Silvano s folklorním a Gaucho
show. V ceně výletu oběd s ochutnávkou místních specialit. Možnost jízdy na koni. Návrat do
Buenos Aires. Nocleh.
4. den: Po snídani poplujeme k návštěvě Colonia
del Sacramento (uruguay), města pod patronací UNESCO. Během prohlídky můžeme obdivovat historickou část města, dlážděné uličky,
projdeme se po Plaza de Armas, kde stojí nejstarší kostel v Uruguai – Iglesia matriz z roku
1680. Nevynecháme ani starý přístav s majákem
postavený v roce 1857 s pěkným výhledem na
město a zátoku río de la Plata. V odpoledních
hodinách návrat do Buenos Aires. Nocleh.
5. den: Po snídani transfer na letiště a přelet
k vodopádům Iguazú. Ubytování. Nocleh.
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6. den: Snídaně. Návštěva vodopádů Iguazú.
Procházkou subtropickým pralesem se dostaneme do samého centra parku. Zdejší vyhlídky
skýtají panoramatické výhledy na hřmící vodopády (až 80 metrů vysoké) s nezapomenutelným
garganta de diablo (Ďáblovo hrdlo). Nocleh.
7. den: Po snídani výlet do druhého největšího
města Paraquaye – Ciudad del este, kosmopolitního města ležícího na trojmezí Argentiny,
Brazílie a Paraguaye. Návštěva centra města,
a návštěva nejvýkonnější hydroelektrárny na
světě – Itaipú. Nocleh v brazilském Foz do Iguacu.
8. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do
rio de janeiro. Transfer do hotelu, ubytování,
nocleh.
9. den: Snídaně. Odjezd do čtvrti Cosme Velho
a následně ozubnicovou železnicí 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 výhledem na město
a zátoku Guanabara. Nocleh.
10. den: Snídaně. Individuální volno, koupání
a relaxace na pláži Copacabana či možnost
účasti na dalších zajímavých fakultativních výletech, např. představení samby. Nocleh v Rio de
Jainero.
11. den: Snídaně. Individuální volno, možnost
koupání a relaxace na pláži Copacabana.
Odpolední transfer a odlet (s přestupy) do Prahy.
12. den: V odpoledních hodinách přílet do
Prahy.
800 112 112

od

72 710 Kč

*

* více na str. 357

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
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 11 990 Kč
• noční Rio de Jainero se sambou a večeří
3 490 Kč
Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Změna programu dle
aktuální situace vyhrazena. Informativní
schůzka s průvodcem proběhne cca 2 týdny
před odletem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/EZE2971.html

ARGENTINA | BRAZíLIE | CHILE | URUGUAY | jIžNí amerIka

| ARGENTINA – BRAZíLIE – CHILE – URUGUAY | 15 DNí

PERU

BRAZÍLIE

BOLÍVIE
PARAGUAY

Viña
del Mar
Valparaíso
Santiago
de Chile

CHILE

Rio de Janeiro | vodopády Iguazú | Buenos Aires | Colonia del Sacramento
(Uruguay) | Mendoza | Santiago de Chile

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 odjedeme do čtvrti Cosme Velho a následně ozubnicovou železnicí 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
výhledem na město a zátoku Guanabara.
Nocleh.
4. den: Snídaně. Volný den. Individuální volno,
možnost koupání na věhlasné pláži Copacabana
či Ipanema. Nocleh v Rio de Jainero.
5. den: Snídaně. Individuální volno a následný
transfer na letiště a odlet do Foz do Iguacu.
Ubytování a nocleh.
6. den: Snídaně. Návštěva vodopádů Iguazú
(v portugalštině se nazývají Iguacu). Procházkou
subtropickým pralesem se dostaneme do
samého centra parku. Zdejší vyhlídky jak na brazilské, tak i argentinské straně skýtají panoramatické výhledy na hřmící vodopády (až
80 metrů vysoké). Nezapomenutelným vodopádem je Garganta del Diablo (Ďáblovo hrdlo).
Nocleh v Puerto Iguazú.
7. den: Snídaně a během dne 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, metropolitní operu Teátro Colon či nejstarší rezidenční čtvrt v Buenos aires – San
Telmo, Recoleta s prosnulým hřbitovem, místem
posledního odpočinku Evy Peron. Přístavní čtvrť
La Boca láká návštěvníky přízračnými barevnými
plechem potaženými domky, dříve čtvrť evrop-

ských přistěhovalců a nyní místních umělců.
Fakultativně večeře s představením argentinského tanga. Nocleh.
9. den: Snídaně. Celodenní výlet do estancie
s folklorním a gaucho show. V ceně výletu
oběd s ochutnávkou místních specialit.
Možnost jízdy na koni. Návrat do Buenos Aires.
Nocleh.
10. den: Snídaně. Individuální volno, možnost
návštěvy např. muzea Evy Peron či výborného
muzea výtvarných umění. Fakultativně možnost
celodenního 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 impozantní 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
kontrastů, 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 bývalý 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 Tichém
oceánu. Odjezd na letiště v Santiagu de Chile
a odlet do Prahy.
15. den: Přílet v pozdně večerních hodinách do
Prahy.
www.cedok.cz

Mendoza
Buenos
Aires

Vodopády
Iguazu
Rio de
Janeiro

Colonia del
Sacramento
URUGUAY

ARGENTINA

Termíny
16. 11. – 30. 11. 2020

od

96 820 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků
• místní přelety Rio de Jainero – Iguazú –
Buenos Aires – Mendoza včetně tax a příplatků
• pozemní dopravu autem či minibusem
• 12 noclehů v hotelech kat. ***
• stravování dle programu
• česky hovořící 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 16 990 Kč
• příplatek za večeři s představením argentinského tanga vč. transferu 3 490 Kč
• celodenní výlet lodí do Colonia del
Sacramento v Uruguai 3 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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/dovolena/GIG2972.html
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jIžNí amerIka | CHILE

| VELKÝ OKRUH PO CHILE | 12 DNí

Santiago de Chile | Calama | poušť Atacama | Punta Arenas | Puerto Natales | národní park Torres del Paine | ledovec
Serrano | ledovec Balmaceda | Santiago de Chile | Valparaíso | Viña del Mar

1. den: Odlet (s přestupy) z Prahy do Santiago
de Chile.
2. den: Přílet a transfer do hotelu. Následná
prohlídka Santiago de Chile – města plné kontrastů, kde uvidíte jak koloniální domy tak i moderní skleněné výškové budovy. Projdeme se po
Plaza de Armas, uvidíme katedrálu San
Francisco či prezidentský 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 odpoledních hodinách návštěva údolí Valle de la
Luna, procházející pohořím Cordillera de la Sal.
Uvidíme velké písečné duny, amﬁteátr a přírodní památku „Las Tres Marías“. Tento den za-
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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 pokračujeme do města Toconao s kostelem San
Lucas a věží Campanario. Návrat do San Pedro.
Nocleh.
5. den: Brzy ráno odjezd k návštěvě nejvýše položeného gejzírového pole na světě – El Tatio.
Za úsvitu vytváří gejzíry neobvyklé minerální
formace a chrlí vysoká oblaka páry. Pozorovat
budeme různé geotermální aktivity. Zde se
800 112 112

bude podávat lehká snídaně. Možnost koupání
v termálních pramenech. Návrat do San Pedro,
poté návštěva vesnice Machuca, Odpoledne
odjezd k návštěvě laguny Cejar, která se nachází v srdci Salar de Atacama. Díky vysoké
koncentraci soli a lithia je zde plavání jednodušší než v Mrtvém moři – možnost koupání
uprostřed nádherné krajiny. Návrat do hotelu.
Nocleh.
6. den: Snídaně. Transfer z hotelu na letiště
a odlet do Patagonie – města Punta Arenas
(s přestupem). Transfer do hotelu, ubytování,
nocleh.
7. den: Snídaně v hotelu. V dopoledních hodinách plavba přes Magalhaesův průliv na ostrov Magdalena, kde budeme obdivovat

| VELKÝ OKRUH PO CHILE | 12 DNí

CHILE | jIžNí amerIka
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Sacrament
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NP Torres
del Paine
Punta Arenas
Magalhaesův průliv

gejzíry el Tatio

Termín
27. 10. – 7. 11. 2020

od

96 350 Kč

*

* více na str. 357

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 a lodí
dle programu
• česky hovořícího průvodce
• 9 noclehů v hotelech *** se snídaní
• obědy (4., 8. a 9. den)
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
© Pavel žák

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 jeskyně Milodon, kde byly objeveny zachovalé
pozůstatky prehistorického býložravce, který žil
před 12 000 lety. Odtud cesta pokračuje do národního parku, kterému dominují žulové pilíře
2800 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 návštěva laguny Amarga a návrat do
Puerto Natales. Nocleh.
9. den: Po snídaní plavba fjordem Última
Esperanza k úchvatným ledovcům Serrano
a Balmacena. Cestou uvidíme rázovitou kra-

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• případné další vstupy

jinu, dále kolonie tuleňů a kormoránů. Plavba
pokračuje do přístavu Toro odkud podnikneme
nenáročnou procházku okolní přírodou. Po stylovém patagonském obědě návrat lodí do
Puerto Natales. 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 celodenní výlet k Tichému
oceánu. Navštívíme důležitý chilský přístav
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 Tichém
oceánu. Návrat do Santiaga de Chile a večer
odlet (s přestupem) do Prahy.
12. den: Přílet v pozdně večerních hodinách do
Prahy.
www.cedok.cz

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 18 190 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

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/dovolena/SCL2974.html
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jIžNí amerIka | CHILE | ARGENTINA

| PATAGONIE – ZEMě NA KONCI SVěTA | 9 DNí

Punta Arenas | Puerto Natales | ostrov Magdalena | N.P. Torres del Paine | pohoří Paine | N.P. Los Graciares – ledovec
Perito Moreno | El Calafate | Buenos Aires

Program zá jezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Punta Arenas (s přestupy). Při dobrých časových možnostech prohlídka Madridu.
2. den: Přílet do Punta arenas. Krátká prohlídka
města. Za pozornost stojí vyhlídka Cerro Mirador
La Cruz s pěkným výhledem na město či
Magalhaesův průliv.
3. den: Snídaně v hotelu. V dopoledních hodinách plavba přes magalhaesův průliv na ostrov
magdalena, kde budeme obdivovat největší
kolonií tučňáků magallanských. Návrat do Punta
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Arenas. V odpoledních hodinách odjezd autokarem do Puerto Natales (250 km). Ubytování,
nocleh.
4. den: Snídaně v hotelu. Výlet do národního
parku Torres del Paine. Cestou návštěva jeskyně
Milodon, kde byly objeveny zachovalé pozůstatky
prehistorického býložravce, který žil před 12 000
lety. Odtud pokračujeme do národního parku,
kterému dominují žulové pilíře 2800 m vysoké.
Zde uvidíme mohutný vodopád Salto grande
mezi jezery Nordenskjöld a Pehoe. Oběd a procházka k vyhlídce na ledovec Grey s jeho impo800 112 112

zantními ledovými krami. Ubytování a nocleh.
5. den: Po snídani transfer do přístaviště a po
řece Serrano plavba motorovým člunem
s výhledy na velké ledové pole, pohoří Paine
a ledovec Tyndall. Dále trek k ledovci Serrano,
kde nás čeká stylový „patagonský oběd“. Návrat
lodí do Puerto Natales. Nocleh.
6. 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 padají do vody

CHILE | ARGENTINA | jIžNí amerIka

| PATAGONIE – ZEMě NA KONCI SVěTA | 9 DNí

Mendoza
Santiago
de Chile

Buenos
Aires
ARGENTINA

URUGUAY

CHILE

El Calafate
NP Torres
del Paine
Punta Arenas
Isla Magdalena

Termíny
19.11. – 28.11. 2019
6. 2. – 14. 2. 2020
12.11. – 20.11. 2020

ostrov magdalena

od

87 420 Kč

*

* více na str. 357

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně
tax a příplatků (s přestupy)
• místní přelety a zpět včetně tax a příplatků
• služby česky hovořícího průvodce
• pozemní dopravu minibusem či autokarem
• 6 noclehů v hotelech *** se snídaní dle programu
• 3 obědy či obědové balíčky
• vstupy do národních parků
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy mimo program

a způsobují malé přílivové vlny. Obědový balíček.
Návrat do el Calafate. Individuální volno.
Možnost návštěvy muzea Glaciarium, kde se
můžete dozvědět více o ledovcích. Ubytování
a nocleh.
7. den: Snídaně v hotelu. V odpoledních hodinách odlet z El Calafate do Buenos aires.
Ubytování, nocleh.
8. den: Po snídani prohlídka prohlídka města
během které jistě nevynecháme hlavní náměstí Plaza de mayo s prezidenským palácem
Casa rosada, metropolitní operu Teátro Colon
či nejstarší rezidenční čtvrt v Buenos aires –
San Telmo, Recoleta s prosnulým hřbitovem,
místem posledního odpočinku Evy Peron.
Přístavní čtvrť La Boca láká návštěvníky přízračnými barevnými plechem potaženými domky,
dříve čtvrť evropských přistěhovalců a nyní místních umělců. V odpoledních hodinách odlet (s
přestupy) do Prahy.
9. den: Ve večerních hodinách přílet do Prahy.

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 16 990 Kč
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Změna programu dle
aktuální situace vyhrazena. Tento program
není vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí! Informativní schůzka s průvodcem
proběhne cca 2 týdny před odletem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/SCL2975.html

www.cedok.cz
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PrOdej

Kde a jak získáte informace o aktuální ceně vybraného zájezdu?
Dlouhodobým cílem naší cestovní kanceláře je nabízet Vám, našim zákazníkům, vždy ty nejvýhodnější cenové podmínky. Abychom mohli
ﬂexibilně reagovat na speciální nabídky ze strany našich dodavatelů a tyto výhody v reálném čase promítnout do konečné ceny zájezdů,
není součástí tohoto katalogu tištěny ceník. Aktuální ceny jednotlivých zájezdů uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz. V rámci
tohoto katalogu je u každého zájezdu uvedena jeho webová stránka a QR kód, jejichž pomocí získáte všechny potřebné informace včetně
aktuálních cen a slev rychle a pohodlně buď ve svém počítači, nebo mobilním telefonu. Aktuální cenovou nabídku Vám také rádi připraví
naši zkušení prodejci na některém z prodejních míst Čedoku nebo Čedok Partneři či autorizovaní prodejci. Seznam prodejních míst CK
Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných prodejců uvádíme na závěrečných stránkách tohoto katalogu. V případě osobní návštěvy některého z prodejních míst CK Čedok, Čedok Partnera nebo vybraného autorizovaného prodejce Vám bude vypracována nejvýhodnější
cenová nabídka na Vámi vybraný zájezd, případně Vám naši prodejci vytisknou aktuální ceník na Vámi vybraný zájezd.

Internetový on-line prodej na www.cedok.cz

Vám nabídne vždy aktuální nabídku včetně cen, 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.

Osobní informace a rezervace

Na 64 našich prodejních místech nebo u našich autorizovaných
prodejců. Seznam poboček CK Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných prodejců včetně kontaktů naleznete v závěru tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz.
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Telefonické informace a rezervace

Na modré bezplatné lince Čedok 800 112 112 nebo na
221 447 777. Telefonní čísla jsou Vám k dispozici od pondělí do neděle od 8:00 do 21:00 hod.

Písemné informace a rezervace

E-mailem: info@cedok.cz
Dopisem na adrese:
Čedok a.s., rezervace zájezdů, 30. dubna 26, 702 00, Ostrava
facebook.com/ck.cedok

800 112 112

instagram.com/ckcedok#mujcedok

Parkujte pod střechou
a přímo u terminálu
na Letišti Praha
Objednávejte na pobočkách,
telefonicky či e-mailem. Více info
na www.cedok.cz/dalsi-sluzby

PA

S MA RT

INFOrMACe | oBSAh, roZSAh A DALší PoDMíNKy PoSKyToVáNí SLUžeB

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.
Ubytování

Ubytovací kapacity v tomto katalogu jsou klasiﬁkovány
dle oﬁciální klasiﬁkace v příslušné destinaci a to pomocí symbolu *. V případě, že ubytovací kapacita nemá
oﬁciální klasiﬁkaci v rámci dané destinace, je příslušná
ubytovací kapacita uváděna v tomto katalogu taktéž
bez klasiﬁkace.
Přestože naši pracovníci věnují nákupu ubytovacích
kapacit náležitou péči a stejná péče je následně věnována i úplnosti 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 případě Vám bude poskytnuto ubytování
shodné či vyšší kategorie.
• doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo
apartmá je stanovena provozovatelem ubytovacího
zařízení 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 garantovat v každém případě
bezprostřední návaznost ubytování 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 ubytovacích zařízeních či blízko nich mimo hlavní
sezonu, může přesto v místě pobytu docházet ke
stavební či jiné technické 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 nepříjemnou skutečností, se kterou se můžete
v ubytovacích zařízeních setkat, je výskyt různých
druhů hmyzu a především komárů. Přes intenzivní
snahy správců ubytovacích zařízení nelze vyloučit výskyt hmyzu v pokojích nebo apartmánech. Problémy
mohou nastat i s výskytem hlodavců, 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 prostředků.
• v mnoha případech není tekoucí voda v ubytovacích
zařízeních pitná; o kvalitě vody se vždy nejprve informujte u delegáta nebo u personálu ubytovacího
zařízení. V některých ubytovacích zařízeních, především na ostrovech, 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 apartmánech i koupelnové prádlo a hygienické potřeby. V uzavřených nevětraných prosto-

*

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
+

symbol plus - vyšší kvalita základního stupně
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rách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvýšené
vlhkosti k výskytu plísně, a to i přesto, že je koupelna
pravidelně čištěna. Plíseň za konkrétních podmínek
vznikne ve velmi krátké době. Vliv na to mají i klimatické podmínky, způsobující vyšší kondenzaci 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 venkovních 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 standardů v České republice. např. konﬁgurace koupelen bývá velmi úsporná a často sprcha
není oddělena sprchovým koutem.
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 rovnocenné a prodávají se za stejnou cenu.
Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje záleží
výhradně na možnostech ubytovacího zařízení. Standardní jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.
pokoje, které jsou situovány na mořskou stranu, nemusejí však mít i výhled na moře. Uvedená charakteristika znamená, 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
výpadkům 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 formálnější 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 provozovatelé 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
rozsah kontinentální snídaně rozšířený o plátek sýra
nebo salámu, popř. vejce
• anglická snídaně – rozšířená kontinentální snídaně
doplněná o další typická teplá i studená jídla
• bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování
• ligh all inclusive zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou), 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 pro-
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bíhá 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
kombinovaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou
švédského 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 zvyklosti 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. Fakultativní stravování je realizováno při
minimálním počtu 15 osob ve skupině.

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 společností. V souladu s platnými mezinárodními
předpisy a dohodami nemůže naše cestovní kancelář
ovlivnit případné změny letecké společnosti, typu letadla, letového 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 předčasně 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 jiných CK. Naše CK používá na svých
cestách autokary v dálkové úpravě, což obvykle zahrnuje TV s DVD a nabídku teplých 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. Nenaplnění minimálního počtu přihlášených nebo
vyprodání kapacit (vstupenky, výlety...) na fakultativní
službu není důvodem pro bezplatné zrušení zájezdu.

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 průvodcovskou činnost bez místního
živnostenského povolení).
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Konkrétní prohlídky jednotlivých lokalit po výstupu
z autokaru (např. archeologických areálů, zahrad, prostranství před významnými stavbami, interiérů kostelů,
muzeí, památkových objektů apod.) probíhají individuálně bez přímého 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 mluvícím 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

Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový
poplatek propadá a CK tento poplatek nevrací. rovněž
tak nemůže refundovat cenu zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu neudělení vstupního víza, popřípadě
je-li z určité země vyhoštěn. Podmínky pro udělení
a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární
úřad není povinen nás o tom informovat. Doporučujeme proto ověřit si potřebné informace vždy předem
na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském
úřadě. 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.

„obecné údaje o pasových a vízových požadavcích
včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz do zemí publiv
tomto
katalogu
najdete
na
kovaných
www.cedok.cz/dalsi-sluzby/viza/“.

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 příslušného státu. Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si vízové podmínky této
destinace sami ještě před zakoupením 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. rovněž tak CK nemůže vracet cenu
zájezdu, je-li klient 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.

jízdenka na vlak společnosti České dráhy
zcela zdarma

Využijte speciální nabídku a ušetřete více než polovinu
času za svozy z Moravy k zájezdům do Prahy a užijte si
pohodlí vlaků společnosti České dráhy. Cestujícím
z kraje Moravskoslezského, Zlínského, olomouckého
a Jihomoravského na požádání, při doplatku vybraných
zájezdů (označených heslem Morava*) s odjezdem/odletem z Prahy, poskytneme zdarma Poukázky na jízdenky ČD. Poukázky bude možné vyměnit za jízdenky
do druhé vozové třídy v eshopu ČD. K jízdence je
možné zakoupit v eshopu ČD místenku na vlak dle
vlastního uvážení s ohledem na čas odjezdu/příjezdu
nebo odletu/příletu zájezdu. Jízdenka je platná pouze
s platnou smlouvou o zájezdu a její datum odpovídá
odjezdu/příjezdu nebo odletu/příletu zájezdu, případně minus jeden den před začátkem zájezdu nebo
plus jeden den po skončení zájezdu. Nevyužité poukázky/jízdenky jsou nerefudovatelné.
Čedok, a.s. a České dráhy, a.s. nenesou odpovědnost
za případné ztráty, způsobené zpožděním nebo zrušením vlaků zvolených zákazníkem. Nabídka platí do
vyčerpání kapacity vyčleněné pro tuto akci.
Novinka
Koupání
a poznávání

Pěší turistika

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 příslušnou hygienickou stanicí či odborným lékařem.
Aktuální informace najdete také na příslušných internetových stránkách. 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 objednávky nebo bezhotovostně také
na základě vystavené faktury. Při osobní návštěvě pobočky jsou možné jak hotovostní platby, tak platby platebními kartami. Bližší informace 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.

dodatečná přání zákazníků

K požadavkům klienta na ubytování nebo dopravu, které
klient uvádí při objednávce zájezdu, se Čedok snaží přihlížet a dle svých možností se jim snaží vyhovět.

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 podmínkách. 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 katalogu), 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 subjektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí.
Poznávací zájezdy nejsou vhodné pro lidi se sníženou
pohyblivostí.

Ceny služeb

Základní cena je cena uvedená na webových stránkách
www.cedok.cz u konkrétních zájezdů. Tato cena nezahrnuje fakultativní služby, nepovinné příplatky a případné slevy. Základní cena a zákazníkem zakoupené

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu

2019

Nejžádanější
hotel roku 2019

Zlatý tip Čedoku

Skvělá cena

Za málo peněz

Dětský zájezd

okružní jízda
v ceně

Zájezdy vhodné
pro skupiny

Degustace
vína

Pro rodiny
s dětmi

Bez nočních
přejezdů

výlet lodí po řece
V CeNĚ

Výlet lodí v ceně

fakultativní služby tvoří cenu zájezdu ve smyslu zákona.
Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou uvedeny
v Kč a za jednu osobu. Nabídky „v poslední minutě“,
„speciální nabídky“, mohou uvádět cenu nižší, než je
cena uvedená v katalogu. Při zakoupení zájezdu individuálním cestovatelem při neobsazení vícelůžkového
pokoje bude požadována úhrada příplatku za jednolůžkový pokoj. Vstupy do památkových objektů nejsou
zahrnuty v ceně, není-li v programu zájezdu uvedeno
jinak.

Slevy za včasný nákup

Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových
stránkách www.cedok.cz u jednotlivých zájezdů (za
tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu
jednotlivých zájezdů nebo Qr kód) nebo Vám je
ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře
Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty,
kteří jsou držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich
doprovod v rámci jedné smlouvy o zájezdu a ubytovací
jednotky (pokoj či apartmán). Slevy za včasný nákup
poskytujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na fakultativní služby a příplatky).
Slevy za včasný nákup nejsou poskytovány u zájezdů
s realizací v září až listopadu 2019. Slevy nelze navzájem sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít
současně). Slevu ve výši až 15% poskytujeme na vybrané zájezdy a termíny do odvolání, nejpozději však
do 31.12.2019

Snížená záloha pro zájezdy
s odjezdem/odletem do 30.4.2020

Při zakoupení zájezdu s odjezdem/odletem od 1. 12.
2019 do 30. 4. 2020 nejpozději do 31. 10. 2019 nabízíme možnost úhrady snížené zálohy ve výši 30 % ceny
zájezdu na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu. Doplatek je splatný nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení Všeobecných smluvních podmínek
cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále jen „VSP“) o splatnosti celkové ceny zájezdu nejsou touto nabídkou dotčena. Nabídka platí do odvolání, nejpozději však do
31. 10. 2019.

Snížená záloha pro zájezdy
s odjezdem/odletem od 1.5.2020

Při zakoupení zájezdu s odjezdem/odletem od 1.5.2020
nejpozději do 29.2.2020 nabízíme možnost úhrady snížené zálohy ve výši 30 % ceny zájezdu na osobu při
uzavření smlouvy o zájezdu. Doplatek je splatný nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení
Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře
Čedok a.s. (dále jen „VSP“) o splatnosti celkové ceny
zájezdu nejsou touto nabídkou dotčena. Nabídka platí
do odvolání, nejpozději však do 29.2.2020.

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací
jednotlivých programů publikovaných v tomto katalogu jsou u jednotlivých zájezdů uváděny symboly ve
žlutém rámečku s „cenou od…“, např. 14 920 Kč*.
Jedná se vždy o nejnižší cenu v rámci nabízené sezóny
(nejlevnější termín) a délky zájezdu (ten nejkratší zájezd), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při
zakoupení zájezdu nejpozději do 31.10.2019 (u zájezdů s odletem/odjezdem od 1.1.2020), respektive
při zakoupení zájezdu do 30.9.2019 (u zájezdů s odletem/odjezdem do 31.12.2019). Může se proto stát, že
po tomto datu nebude možné zájezd za takto uvedenou cenu zakoupit. Tyto cenové údaje slouží pouze
pro snazší porovnání jednotlivých zájezdů a nemají
charakter návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu
§ 1732 občanského zákoníku. Aktuální ceny všech zájezdů uvádíme na www.cedok.cz

Výhrada změny podmínek

Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným
předstihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací
zájezdu proto mohou nastat nové okolnosti, které mají
vliv na podmínky realizace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto před sjednáním smlouvy o zájezdu
bude informovat o případných změnách oproti informacím uvedeným v katalogu.
Údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni
uzávěrky, tj. k 31. 7. 2019. Čedok si vyhrazuje právo na
jejich změnu. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Katalog
je platný do 31. 12. 2020.
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VšeOBeCNÉ SMLUVNÍ POdMÍNKY CeSTOVNÍ KANCeLÁŘe ČedOK A.S.

ÚVOdNÍ USTANOVeNÍ

1. Cestovní kancelář Čedok a.s., se sídlem Na příkopě 857/18,

111 35 Praha 1, Česká republika, IČo: 601 92 755, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod. sp. zn. B 2263 (dále jen „Čedok“):
a) jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník dále jen oZ) nabízí a prodává zájezdy (§1b zákona č. 159/199 Sb. o některých podmínkách podnikání
a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
dále jen ZCr) na základě smlouvy o zájezdu. Při uzavření
smlouvy o zájezdu či bezprostředně po jejím uzavření
vydá Čedok zákazníkovi Potvrzení o zájezdu v textové
podobě (§ 2525 a násl. oZ). Je-li smlouva vyhotovena
v písemné formě, nahradí její stejnopis Potvrzení o zájezdu, a obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro Potvrzení o zájezdu.
b) nabízí a prodává pobyty, tj. ubytování, jehož součástí je
příp. i stravování, nebo ubytování spolu s další jednou
nebo více službami cestovního ruchu nepředstavující významnou ani podstatnou část pobytu (§ 1a ZCr), které
nejsou zájezdem, ani spojenými cestovními službami
(dále jen „pobyt“), a to na základě smlouvy o zajištění
pobytu. Při uzavření smlouvy o zajištění pobytu či bezprostředně po jejím uzavření Čedok vydá zákazníkovi
příslušný doklad o zakoupení pobytu v textové podobě
(potvrzení o zajištění pobytu/voucher/poukaz apod.
Je-li smlouva o zajištění pobytu vyhotovena v písemné
formě, obsahuje všechny smluvními stranami dohodnuté podmínky a vzájemná práva a povinnosti.
c) zprostředkovává výběr alespoň dvou typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny
samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb
cestovního ruchu, čímž dochází ke sjednání spojených
cestovních služeb (§ 1c ZCr, dále jen „spojené cestovní
služby“ nebo „SCS“). V těchto případech Čedok a.s. vydá
zákazníkovi příslušné doklady o zakoupení každé jednotlivé služby u příslušného poskytovatele (voucher, dopravní ceninu apod.).
d) zprostředkovává prodej některého z typů služeb cestovního ruchu (§1a ZCr), nebo soubor jednoho typu služeb
s další jednou nebo více službami cestovního ruchu,
které nepředstavují významnou část ceny dané kombinace a ani nejsou podstatnou částí takového souboru,
a které nejsou zájezdem, ani pobytem a ani spojenými
cestovními službami (dále jen „jiná služba Cr“).
V těchto případech Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný
doklad o zakoupení služby u příslušného poskytovatele
služby (dopravní ceninu, vstupenku, voucher apod.).
2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře
Čedok a.s. (dále je „VSP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran ze:
a) smlouvy o zájezdu
b) smlouvy o zajištění pobytu
c) smlouvy o zprostředkování prodeje spojených cestovních služeb
d) smlouvy o zprostředkování prodeje jiné služby Cr
3. Čedok před uzavřením smlouvy o zájezdu, nebo před tím,
než zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením smlouvy na službu, která je součástí SCS, informuje zákazníka, k jaké smlouvě jeho komunikace s Čedokem
směřuje, a předá mu příslušný formulář v souladu s vyhláškou č. 122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé
typy zájezdů a spojených cestovních služeb, který obsahuje
informaci, zda se jedná o zájezd nebo SCS a informaci
o právní ochraně zákazníka.
4. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře
Čedok a.s. (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí smlouvy
o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo smlouvy o zajištění pobytu, nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Čedok a.s.

ČÁST A – ZÁ jeZd A POBYT
Článek I – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU PŘedMĚT A OBSAH
SMLOUVY
1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem
a Čedokem uzavřením smlouvy o zájezdu. obsah této
smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou i součástí
katalogu a zveřejněny též na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/ , popisem zájezdu v katalogu, případně
v jiném nabídkovém materiálu včetně jejich online verzí na
https://www.cedok.cz/ odkazem na kód produktu uvedeném
ve smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu), dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé
údaje k poskytovaným službám uvedenými v katalogu (Informace – obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb), a na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/
(Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu), přepravními podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/
příp. i speciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.
V případě uzavření smlouvy o zájezdu Čedok odpovídá za
řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu
a je povinen poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník může vůči Čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vyplývající z právních předpisů evropské unie a ZCr, týkajících
se zájezdů. Zákazník má v tomto případě rovněž zajištěnou
ochranu pro případ úpadku Čedoku, na základě Čedokem
uzavřeného pojištění záruky pro případ úpadku.
2. V případě pobytů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem
a Čedokem uzavřením smlouvy o zajištění pobytu. obsah
této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou součástí katalogu a zveřejněny též na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/, popisem pobytu v katalogu, příp. v jiném
nabídkovém materiálu včetně jejich online verzích na
https://www.cedok.cz/ odkazem na kód produktu uvedeném ve smlouvě o zajištění pobytu, dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje
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3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

k poskytovaným službám uvedenými v katalogu (Informace
– obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb), a na
https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/ (Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu) příp. i speciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její
nedílná součást.
V případě uzavření smlouvy o zajištění pobytu Čedok odpovídá za řádné poskytnutí služeb a zákazník může vůči Čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vyplývající ze smlouvy
a oZ. Na zákazníka se v těchto případech však nebudou
vztahovat práva přiznaná cestujícím vyplývající z právních
předpisů evropské unie a ZCr týkajících se zájezdů a spojených cestovních služeb.
Ubytování, které je obsahem smlouvy o zájezdu pořádaném
Čedokem nebo smlouvy o zajištění pobytu, je vždy v souladu s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno.
Jsou-li ve smlouvě o zájezdu nebo ve smlouvě o zajištění pobytu 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 uvedených v odst. 1 a 2. Čedok si vyhrazuje
právo měnit před uzavřením smlouvy o zájezdu a smlouvy
o zajištění pobytu podrobné vymezení zájezdu a pobytu.
Délka zájezdu je vyjádřena 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 dopravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.). Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy
zahrnuty 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. Délka pobytu, v případě zajištění ubytování
jako jedné služby cestovního ruchu, která není součástí zájezdu ani spojených cestovních služeb je vyjádřena počtem
nocí.
V případě, že ve smlouvě o zájezdu či smlouvě o zajištění
pobytu je uvedeno, že se jedná o zájezd či pobyt „na vyžádání“, pak se smlouva v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou dle § 548 odst. 2 oZ. rozvazovací
podmínka je splněna v případě, jestliže sjednaný zájezd či
pobyt není k dispozici z důvodu vyčerpání či neexistence (i)
ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit, (iii) jiné služby
podstatné a významné pro realizaci zájezdu či pobytu. V případě naplnění rozvazovací podmínky Čedok oznámí zákazníkovi zánik smluvního vztahu nejpozději do 7 dnů od
uzavření smlouvy, pokud není ve smlouvě sjednána jiná
lhůta a bez zbytečného odkladu vrátí zákazníkovi vše, co od
něho obdržel. Zákazník v těchto případech nemá nárok na
náhradu škody, majetkové i nemajetkové újmy či jakékoli
další jiné plnění ze strany Čedoku.
Není-li v popisu zájezdu/pobytu nebo ve smlouvě uvedeno
jinak, nejsou zájezdy nebo pobyty vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Není-li v popisu zájezdu/pobytu nebo ve smlouvě uvedeno
jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány
v českém nebo slovenském jazyce.
Podpisem smlouvy o zájezdu/pobytu, resp. převzetím Potvrzení o zájezdu/zajištění pobytu a potvrzením závazné objednávky v online rezervačním systému (podle typu smlouvy
a zemi čerpání služeb) zákazník osvědčuje, že před uzavřením smlouvy:
a) byl řádně informován o podmínkách, rozsahu a obsahu
poskytovaných služeb a seznámil se se všemi charakteristickými a hlavními náležitostmi poskytovaných služeb,
b) mu byly poskytnuty na příslušném formuláři informace
o zájezdu, že se na zákazníky vztahují veškerá práva eU
týkající se zájezdů a odpovídající právní ochrana pro případ úpadku cestovní kanceláře,
c) se seznámil a převzal Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s.,
d) byl informován o zpracování osobních údajů a poučen
o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s.,
e) mu byl předán doklad o pojištění cestovní kanceláře
Čedok a.s. pro případ úpadku vystavený pojistitelem,
f) mu byly poskytnuty informace o pasových a vízových
požadavcích pro cestu a přibližných lhůtách pro jejich
vyřízení a dále i o tom, jaké zdravotní doklady jsou příp.
na cestu a pobyt vyžadovány,
g) příp. převzal pojistné podmínky pro cestovní pojištění
a pro krytí nákladů spojených se stornem zájezdu/pobytu.

Článek II – CeNOVÉ A PLATeBNÍ POdMÍNKY

1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a cenu pobytu před nastoupením na pobyt. Za zaplacení ceny se považuje, podle formy úhrady, den převzetí
hotovosti, den platby platební kartou anebo den připsání
platby na účet Čedoku.
Výše záloh a časový rozvrh plateb jsou stanoveny, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak, takto:
a) u zájezdu a pobytu je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny,
b) doplatek ceny zájezdu nebo pobytu je zákazník povinen
uhradit nejpozději 60 dnů před zahájením zájezdu nebo
nástupu na pobyt;
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 60
dnů před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt je zákazník (postupitel) povinen uhradit 100 % sjednané ceny již
při vzniku smluvního vztahu. Při porušení tohoto závazku
má Čedok právo od smlouvy o zájezdu nebo od smlouvy
o zajištění pobytu odstoupit.
2. V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu nebo pobytu
formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky
(poukazu) Čedokem přijímané zákazník (poukazník) i Čedok
(poukázaný) postupují v souladu s podmínkami pro jejich
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uplatnění a přijímání stanovenými poukazatelem (vydavatelem) takové poukázky (poukazu). Poukázky (poukazy) lze
uplatnit pouze v provozovně Čedoku a v plné nominální
hodnotě a nelze je směnit za peníze a to ani v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu či smlouvy o zajištění pobytu
kteroukoliv ze smluvních stran ani zrušení zájezdu či pobytu
ze strany Čedoku.

Článek III – PrÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. K základním právům zákazníka patří zejména:

a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených
služeb ve smlouvě o zájezdu či smlouvě o zajištění pobytu,
b) právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb ve smlouvě o zájezdu či
smlouvě o zajištění pobytu,
c) právo být seznámen s případnými změnami sjednaných
služeb,
d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest,
které jsou obsahem smlouvy o zájezdu nebo smlouvy
o zajištění pobytu, příp. dalších dokumentů 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 a na https://www.cedok.cz,
nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud to vyžadují okolnosti, i na předání letenky, poukazu/voucheru
k ubytování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů, pronájmu motorového vozidla apod. nebo
jiného dokladu, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle
smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou adresu
uvedenou ve smlouvě, a pokud není uvedena, dopisem
zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve smlouvě,
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 povinen dodržet postup a podmínky dle odst. 2 písm. l) tohoto článku.
2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě 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 zletilé
osoby a souhlas zákonných zástupců s doprovodem
třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob,
jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu
na služby čerpané v zahraničí,
d) v případě, že stát, kam cestuje nezletilá osoba, vyžaduje
písemné potvrzení a souhlas zákonných zástupců s vycestováním (informace lze zjistit na webových stránkách
MZV Čr v rubrice věnované konkrétnímu státu), zajistit
takový doklad zákonných zástupců nezletilého s úředně
ověřeným podpisem,
e) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb
a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu,
odjezdu, pobytu apod.) se všemi požadovanými doklady,
f) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do
příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad
vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad
o zdravotním pojištění, souhlas zákonných zástupců
s vycestováním nezletilého pokud je vyžadováno apod.);
příslušníci jiných států než států ehP jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů
zemí, kam cestují a potřebná víza si zajistit,
g) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při
cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení a doporučení pro cesty požadovaná zejména leteckými
dopravci,
h) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat
předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů,
i) počínat si za všech okolností tak, aby předcházel vzniku
škody na zdraví a majetku nebo jiné újmy své, ostatních
zákazníků, poskytovatelům služeb nebo Čedoku a uhradit případnou škodu a újmu, kterou způsobil,
j) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních
zákazníků, dodržovat pravidla slušného chování, hygieny,
k) ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké
přepravě uplatnit bez zbytečného odkladu přímo u dopravce,
l) zaplatit v případě opravy jména, příjmení, data narození
a jiných osobních údajů nebo opravy kontaktních údajů
(adresy, e-mailu, telefonu apod.) u zájezdu a pobytu v zahraničí (mimo Slovenska) poplatek ve výši 200,- Kč na
osobu a u zájezdu a pobytu v tuzemsku a na Slovensku
poplatek ve výši 100,- Kč na osobu.
m) v případě, že zákazník (postupitel) využije svého práva
na oznámení změny v osobě zákazníka zájezdu dle odst.
1 písm. f) tohoto článku, je povinen oznámení učinit
v textové podobě a doručit je Čedoku, případně prodejci, u kterého uzavřel smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka
(postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje
potřebné k uzavření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu a
– splňuje podmínky pro účast na zájezdu.

VšeOBeCNÉ SMLUVNÍ POdMÍNKY CeSTOVNÍ KANCeLÁŘe ČedOK A.S.

oznámení je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň
sedm dnů před zahájením zájezdu.
V případě změny v osobě zákazníka 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 zákazníka, který uzavřel smlouvu ve
prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří zejména:
a) odpovědnost jako spoludlužníka za splnění závazků
všech osob, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel, vč.
včasné úhrady ceny zájezdu nebo pobytu a předání
všech potřebných informací včetně dokumentů v textové podobě, které obdržel, zejména pak tyto VSP, doklad
o pojištění Čedoku pro případ úpadku apod.,
b) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokem
uzavřel, s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, které
mu byly poskytnuty, nebo obdržel před uzavřením
smlouvy, nebo na které je odkazováno v těchto VSP,
nebo které od Čedoku obdrží v době platnosti smlouvy,
zejména je pak informovat o podmínkách, rozsahu, obsahu a kvalitě služeb, o všech charakteristických a hlavních náležitostech služeb, právech a povinnostech
zákazníků Čedoku, o pasových a vízových požadavcích
pro cestu a pobyt, o tom jaké zdravotní doklady jsou na
cestu a pobyt vyžadovány, o zpracovávání osobních
údajů zákazníků Čedoku a jejich právech v souvislosti
s ochranou osobních údajů zákazníků Čedoku, o pojistných podmínkách na cestu a pobyt, apod.,
c) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit a předat všem účastníkům zájezdu doklad pojišťovny o pojištění záruky pro případ úpadku
Čedoku,
d) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost
a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které Čedoku v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.
b) ostatní změny smluvních podmínek (jako např. změna
termínu zájezdu/pobytu, zkrácení či prodloužení zájezdu/pobytu, změna hotelu apod.) jsou posuzovány
jako odstoupení od smlouvy a uzavření nové smlouvy,
tzn., že Čedoku vzniká právo na odstupné a zákazník je
povinen zaplatit odstupné dle článku VI těchto VSP.
c) V případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné osoby
ve dvoulůžkovém pokoji, je zbývající osoba povinna
uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj (neobsazené
lůžko). V případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné
osoby na pevném lůžku ve dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou, je cestující osoba původně ubytovaná na přistýlce povinna uhradit rozdíl v ceně mezi pevným
lůžkem a přistýlkou.

Článek VI – OdSTOUPeNÍ Od SMLOUVY A OdSTUPNÉ (STOrNOPOPLATKY)

1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo nástupu

2.

Článek IV – POVINNOSTI A PrÁVA ČedOKU

1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku III
se vztahují odpovídající povinnosti a práva Čedoku.
2. Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu sjednaných služeb
cestovního ruchu a v případě zájezdu má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
3. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka
o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které
jsou pro zákazníka důležité a které jsou Čedoku známy.
Článek V – ZrUšeNÍ A ZMĚNY dOHOdNUTÝCH SLUŽeB

1. Zrušení dohodnutých služeb

a) Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením,
pokud počet osob přihlášených na zájezd je nižší než 35
účastníků, pokud není v popisu zájezdu, resp. ve
smlouvě o zájezdu uvedeno jinak, a zrušení zájezdu
oznámí zákazníkovi ve lhůtě:
– 20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka
činí více než šest dní,
– 7 dní před zahájením zájezdu, v případě, že jeho délka
činí dva až šest dní,
– 48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že jeho
délka činí méně než dva dny.
b) Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením,
nebo pobyt před jeho nástupem, jestliže mu k plnění závazku dle smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění
pobytu brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti
a zrušení zájezdu nebo pobytu oznámil zákazníkovi bez
zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu nebo
nástupu na pobyt.
2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu
a nástupu na pobyt
a) Čedok si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných
změn ve svých smluvních závazcích vyplývajících ze
smlouvy o zájezdu. Údaje o změně je Čedok povinen
oznámit zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají
zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu.
b) Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdu
změnit některou z hlavních náležitostí smlouvy o zájezdu (§ 2527 oZ), nebo nemůže-li splnit zvláštní požadavky zákazníka, které Čedok dle smlouvy o zájezdu
přijal, nebo navrhne-li zvýšení ceny zájezdu o více než
osm (8) procent, může zákazník návrh na změnu
smlouvy o zájezdu přijmout nebo může od smlouvy odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. Spolu s návrhem
na změnu závazků vyplývajících ze smlouvy o zájezdu
oznámí Čedok zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové
podobě (i) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu;
(ii) lhůtu, v níž může zákazník od smlouvy odstoupit,
která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu; (iii) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy; (iv) údaje o případném
náhradním zájezdu a jeho ceně. Pokud zákazník ve lhůtě
stanovené Čedokem od smlouvy o zájezdu dle tohoto
ustanovení neodstoupí, platí, že zákazník se změnou závazků souhlasí. V případě, že v důsledku změny smlouvy
o zájezdu dle tohoto ustanovení dojde ke snížení jakosti
nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.
c) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před nástupem
na pobytu změnit podmínky smlouvy o zajištění pobytu
ustanovení odst. 2 tohoto článku obdobně.
3. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka
a) V případě, že zákazník uplatní své právo na změnu
v osobě účastníka zájezdu (postoupí smlouvu o zájezdu)
dle článku III odst. 1 písm. f) postupem dle článku III
odst. 2 písm. k) této části VSP, Čedok provede změnu
smlouvy o zájezdu. Zákazník (postupitel) a nový zákazník
(postupník) jsou pak zavázáni společně a nerozdílně

3.

4.

5.

6.
7.

na pobyt od smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění pobytu odstoupit z důvodu
a) zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle článku V, odst.
1 VSP, nebo
b) poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy.
oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením
zájezdu nebo nástupu na pobyt
a) bez uvedení důvodu,
b) nesouhlasí-li se změnou závazků vyplývající ze smlouvy
dle článku V, odst. 2 VSP,
c) z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících ze
smlouvy,
d) v případě smlouvy o zájezdu dále také, jestliže v místě
určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním
okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti,
které mají významný dopad na poskytování zájezdu
nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu.
oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Čedoku, popřípadě prodejci, u kterého zájezd nebo pobyt zakoupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení,
adresu, číslo smlouvy. odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo pobyt
zakoupil. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle ustanovení odst. 1
písm. a) a odst. 2 písm. b), c) nebo d) tohoto článku VSP je
Čedok povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo
v jeho prospěch. V případech uvedených v odst. 1 písm. a)
a odst. 2 písm. d) tohoto článku VSP nevzniká Čedoku vůči
zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle ustanovení
odst. 2 písm. a) tohoto článku VSP nebo odstoupí-li Čedok
od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zákazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši stanovené v odstavci 5, pokud není
ve smlouvě uvedeno jinak.
Výše odstupného při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd nebo nástupu na pobyt je stanovena na
osobu vč. dětí. U dětí, které se účastní zájezdu nebo pobytu
dle smlouvy zcela zdarma, odstupné není Čedokem uplatňováno.
5.1. Odstupné u zahraničních zájezdů, pobytů a u lodních zájezdů je stanoveno ve výši skutečně
vzniklých nákladů spojených se zrušením zájezdu
nebo pobytu, nejméně však:
v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
a) 60. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
1.500,- Kč na osobu,
b) 59. až 29. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
30 % sjednané ceny,
c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
50 % sjednané ceny,
d) 14. až 6. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
80 % sjednané ceny,
e) 5 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
100 % sjednané ceny.
5.2. Odstupné u zájezdů a pobytů v tuzemsku a na Slovensku, je stanoveno ve výši skutečně vzniklých
nákladů spojených se zrušením zájezdu nebo pobytu, nejméně však:
v případě, odstoupení od smlouvy nejpozději
a) 30. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
200,- Kč za osobu,
b) 29. až 20 den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
10 % sjednané ceny,
c) 19. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
30 % sjednané ceny,
d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
70 % sjednané ceny,
e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
80 % sjednané ceny,
f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
100 % sjednané ceny.
5.3. Stornopoplatky za fakultativní služby
V případě, že zákazník stornuje pouze některou z fakultativních služeb, činí stornopoplatek 100% ceny objednané fakultativní služby, pokud nebude dohodnuto
jinak.
Sjednanou cenou se pro účely výpočtu odstupného rozumí
celková cena zájezdu/pobytu včetně ceny všech zákazníkem
zakoupených fakultativních služeb.
Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Čedoku a smluvně sjednané nebo právním předpisem stano-
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vené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

8. Nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt bez předchozího od-

stoupení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu,
či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu,
že nesplnil některou z povinností dle čl. III odst. 2 písm. f)
a g) VSP, hradí 100 % sjednané ceny.
9. Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené
zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je
vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
10. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka platí
pro výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Čedoku je
rozhodným dnem pro výpočet odstupného den zrušení zájezdu v rezervačním systému Čedoku.
11. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu/pobytu zákazník uhradil formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné
poukázky (poukazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok
ve věci úhrady odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.
Článek VII – PrÁVA Z VAdNÉHO PLNĚNÍ A OdPOVĚdNOST
ZA šKOdU A ÚjMU

1. Zákazník je za všech okolností povinen se počínat tak, aby
předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků,
Čedoku a jeho obchodních partnerů.

2. Čedok odpovídá za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do
zájezdu/pobytu a v případě zájezdu má Čedok povinnost
poskytnout zákazníkovi pomoc v případě nesnází.

3. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

poskytovaných Čedokem dle smlouvy o zájezdu nebo
smlouvy o zajištění pobytu musí být učiněno vážně, určitě
a srozumitelně.
Zájezd/pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního
ruchu zahrnutá do zájezdu/pobytu poskytována v souladu
se smlouvou o zájezdu nebo smlouvou o zajištění pobytu.
V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě
o zajištění pobytu s Čedokem, vzniká zákazníkovi právo
z vadného plnění smlouvy (na reklamaci). Způsob uplatnění
reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí
o reklamaci blíže upravuje reklamační řád Čedoku, který je
zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách Čedoku dále
i u třetí osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a rovněž i na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/.
Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve
smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu, 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
obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Má-li zájezd/pobyt vadu, je zákazník povinen ji vytknout Čedoku včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe přímo v místě poskytování služby
u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného zástupce, aby mohla být sjednána okamžitá náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě
s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného
způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem
reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí
reklamace.
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.
Má-li zájezd/pobyt vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného
odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu v důsledku vady zájezdu je dva roky.
V případě vady zájezdu má zákazník právo určit přiměřenou
lhůtu k odstranění vady, ledaže Čedok odmítne odstranit
vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy.
Čedok odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo
odstranění vady zájezdu vyžaduje nepřiměřené náklady
s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu. Neodstraní-li Čedok vadu zájezdu ve lhůtě
dle odst. 10 tohoto článku VSP, má zákazník právo odstranit
vadu zájezdu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu zájezdu, může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.
Vyskytnou-li se po odjezdu zájezdu podstatné vady zájezdu,
nabídne Čedok bez dodatečných nákladů pro zákazníka
vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat. To platí i v případech, kdy je návrat
zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než je stanoveno smlouvou o zájezdu, poskytne
Čedok přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné
s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li
poskytnutá sleva přiměřená.
Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek
není závislý na vůli, činnosti a postupu Čedoku (vyšší moc)
nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká
zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu
z ceny.
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14. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Čr vázána,

omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti
ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí Čedok
škodu jen do výše tohoto omezení. Promlčecí lhůta pro
právo zákazníka na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinností Čedokem ze smlouvy o zájezdu je dva roky.
Čedok neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí
osobou, která není spojena s poskytováním služeb v rámci
zájezdu, nebo mimořádnou nepředvídatelnou nebo neodvratitelnou okolností vzniklou nezávisle na vůli Čedoku.

ČÁST B - ZPrOSTŘedKOVÁNÍ PrOdeje SPOjeNÝCH CeSTOVNÍCH SLUŽeB

1. Tyto VSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak,
i na zprostředkování spojených cestovních služeb.

2. V případě zprostředkování spojené cestovní služby

3.

4.

5.

6.

vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením smlouvy o zprostředkování spojených cestovních služeb, tj. smlouvy vedoucí k zakoupení alespoň dvou různých
typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou zákazníkem uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými
poskytovateli služeb, jestliže zákazník
a) při jedné návštěvě nebo kontaktu s prodejním místem
Čedoku (při fyzické přítomnosti smluvních stran nebo
online) si prostřednictvím prodejního místa Čedoku provede samostatný výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby cestovního ruchu, nebo
b) prostřednictvím Čedoku uzavře smlouvu o poskytnutí
služby cestovního ruchu a do 24 hodin po obdržení potvrzení o zakoupení první služby, uzavře na základě cílené činnosti Čedoku a prostřednictvím Čedoku
smlouvu o poskytnutí alespoň jedné další služby cestovního ruchu od jiného poskytovatele služeb.
V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat
práva přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd dle platných
předpisů evropské unie a ZCr. Čedok proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady
zprostředkovaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok proto
není povinen přijímat a vyřizovat reklamace vad zprostředkovaných služeb zahrnutých ve SCS a v případě problémů se
zákazník musí obrátit na příslušného poskytovatele služby.
Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli
a jejich obchodní podmínky.
Pro případ zprostředkování spojené cestovní služby má
Čedok, jak vyžaduje právo evropské unie zajištěnu ochranu
za účelem vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil přímo Čedoku za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho
úpadku. Tímto však nevyplývá právo na vrácení ceny za
službu poskytovanou jiným poskytovatelem v případě jeho
úpadku. Čedok nemá zajištěnu ochranu za účelem vrácení
ceny, kterou zákazník zaplatil za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku, pokud byla platba zákazníkem
poukázána přímo na účet poskytovatele služby a Čedok je
nepřijal.
Před uzavřením smlouvy o zprostředkování spojených cestovních služeb Čedok (i) zákazníka informuje o podmínkách,
obsahu, rozsahu a ceně služeb cestovního ruchu zahrnutých v SCS, (ii) informuje zákazníka, resp. předá zákazníkovi
informace na příslušném formuláři k SCS dle vyhlášky
č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy
a zájezdů a spojených cestovních služeb a (iii) na vyžádání
předá zákazníkovi i doklad o pojištění záruky pro případ
jeho úpadku.
Není-li dohodnuto jinak, je smlouva o zprostředkování SCS
sjednána bezúplatně a platby, které Čedok od zákazníka obdrží, jsou platbami přijatými ve prospěch poskytovatelů jednotlivých služeb.

ČÁST C - ZPrOSTŘedKOVÁNÍ PrOdeje jINÝCH SLUŽeB

1. Tyto VSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak,

i na zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního
ruchu.

2. V případě zprostředkování jiných služeb Cr vzniká

smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením
smlouvy o zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu,
tj. smlouvy vedoucí ke sjednání smlouvy o nákupu jednotlivých služeb Cr zákazníkem přímo s poskytovatelem takové
služby nebo prostřednictvím dalších zprostředkovatelů takových služeb cestovního ruchu (např. Amadeus apod.),
které nejsou zájezdem ani SCS.
3. V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat
práva přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd nebo
smlouvu o zprostředkování SCS dle platných předpisů
evropské unie a ZCr. Čedok proto neponese odpovědnost
za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady zprostředkovaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok proto není
povinen přijímat a vyřizovat reklamace vad takto zprostředkovaných služeb a v případě problémů se zákazník musí
obrátit na příslušného poskytovatele služby. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv
upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli a jejich obchodní podmínky.
4. Zprostředkování jiných služeb Cr je Čedokem zpravidla zpoplatněno, o výši poplatku je zákazník informován před uzavřením smlouvy o zprostředkování jiných služeb Cr. Platby,
které Čedok od zákazníka obdrží, jsou platbami přijatými ve
prospěch poskytovatelů jednotlivých služeb.
ČÁST d – OSTATNÍ, SPOLeČNÁ A ZÁVĚreČNÁ USTANOVeNÍ
Článek I – OCHrANA ZÁKAZNÍKA PrO PŘÍPAd ÚPAdKU ČedOKU A POjIšTĚNÍ
1. Čedok, jako pořadatel zájezdů, má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle ZCr, na základě kterého vzniká
zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel smlouvu o zájezdu, právo
na plnění v případě pojistné události, kdy budou zákazníkovi
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vráceny uskutečněné platby za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu úpadku, a kdy bude zákazníkovi zajištěna repatriace, pokud je součástí zájezdu doprava.
2. Čedok, jako zprostředkující spojené cestovní služby, má
sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle ZCr, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě
pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny veškeré
platby, které od zákazníka Čedok obdržel.
3. Součástí zájezdů/pobytů, spojených cestovních služeb a jiných služeb cestovního ruchu Čedoku není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že
zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením
od smlouvy.
4. 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 II – ZPrACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚdA jů ZÁKAZNÍKů (ZÁKONNÉ ZPrACOVÁNÍ)

1. Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn zpracovávat

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

osobní údaje svých zákazníků v odpovídajícím rozsahu, jejichž zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy uzavřené s Čedokem v souladu se smlouvou a za účelem plnění
zákonných povinností Čedoku z takového smluvního vztahu
vyplývajících.
K uvedenému účelu Čedok zpracovává osobní údaje, které
jsou uvedeny ve smlouvě v rozsahu zejména: (i) identiﬁkačních údajů, tj. zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu),
číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnost, kód
vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis (v případě
podnikatele fyzické osoby i obchodní ﬁrmu, IČo, sídlo); (ii)
kontaktních údajů, tj. zpravidla kontaktní adresa (ulice
a číslo, obec, PSČ, země pobytu), email, telefonní číslo; (iii)
fakturačních údajů, tj. zpravidla bankovní spojení, údaje
o platbách.
Správcem osobních údajů zákazníka je společnost Čedok a.s.,
se sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, 111 35 Praha 1,
Česká republika, IČo 601 92 755, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. B 2263.
Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně,
tak automatizovaně v elektronické formě v informačních
systémech Čedoku, jako jsou IT aplikace, software apod.
osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci
Čedoku a smluvně pověřenými zpracovateli.
Pro účely zpracovávaní má k osobním údajům zákazníka přístup Čedok jako správce, jeho zaměstnanci a dále také Čedokem smluvně pověření zpracovatelé, a to především
poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci/zprostředkovatelé Čedoku, kteří se zákazníkem uzavírají smlouvy jménem
a na účet Čedoku, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích,
dopravních apod.).
osobní údaje zákazníka zpracovávané Čedokem pro účely
splnění smlouvy, a to zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk či datum narození, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země,
státní občanství, telefonní kontakt, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů poskytovány v nezbytném rozsahu
také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména
ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům,
animátorům apod. Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země evropského hospodářského prostoru,
budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na
žádost zákazníka poskytne Čedok informace o tom, zda
existuje rozhodnutí evropské komise o odpovídající ochraně
dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.
Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat,
zpracovávat a předávat osobní údaje uvedené ve smlouvě
i po ukončení smlouvy za účelem plnění právních povinností, a to v rozsahu a za podmínek pro účely stanovené příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy.
Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat
a zpracovávat osobní údaje i po ukončení smlouvy nezbytné
pro účely oprávněných zájmů Čedoku. osobní údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa,
email a telefonní číslo tak Čedok zpracovává zejména:
a) za účelem rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb,
vytváření nezávislé recenze služeb získáváním informací
o hodnocení poskytnutých služeb a spokojenosti zákazníků;
b) za účelem přímého marketingu, zejména pro zasílání
obchodních sdělení formou emailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního
čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou
prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání. Zákazník má právo kdykoliv vznést námitku proti zasílání takových obchodních sdělení a to na
adresu sídla společnosti Čedok a.s., nebo emailem na
adresu info@cedok.cz nebo při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení s využitím elektronického
kontaktu způsobem uvedeným v takovém sdělení, nebo
oznámením nesouhlasu se zasíláním zpráv na mobilní
zařízení prostřednictvím telefonního čísla na telefonní
číslo, ze kterého bylo sdělení zasláno. V takovém případě
Čedok nebude dále obchodní sdělení zasílat, ani jinak
zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely přímého
marketingu.
osobní údaje svých zákazníků Čedok jako správce zpracovává po dobu trvání uzavřené smlouvy k zajištění jejího splnění. Po ukončení smluvního vztahu zejména pro
vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících
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s uzavřenou smlouvou Čedok uchovává osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností
správce a k zajištění oprávněných zájmů správce. Doba
uchovávání osobních údajů zákazníků Čedoku je dána
obecně závaznými právními předpisy upravující zejména reklamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluvních stran, lhůty pro archivaci dokumentů apod.
10. Ustanovení o zpracovávání osobních údajů zákazníků dle
ustanovení tohoto článku VSP se přiměřeně uplatní i na fyzické osoby, v jejichž prospěch zákazník smlouvu s Čedokem
uzavřel. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 oZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto
třetích osob, a to na základě smluvního či jiného zastoupení.
11. Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osobních údajů uplatnit následující práva:
a) Právo na informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje
Čedok svým zákazníkům v těchto VSP, příp. ve Speciálních smluvních podmínkách, pokud jsou součástí
smlouvy, a dále pak v Informacích o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou
osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s.,
které jsou k dispozici ve všech provozovnách Čedoku
i zpřístupněny na https://www.cedok.cz/ochrana-osobnich-udaju/ .
b) Právo na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje
jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na
poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování; (ii)
kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým
osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení
této doby; (v) existenci práva požadovat od správce
opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku
proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně proﬁlování; (viii)
informace a záruky v případě předávání osobních údajů
do třetích zemí. Zákazník má právo na poskytnutí kopií
zpracovávaných osobních údajů.
c) Právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírá
jejich správnost.
d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V některých zákonem stanovených případech je Čedok
povinen osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat.
Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť Čedok má právní povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.
e) Právo na omezení zpracování
Zákazník má právo, aby Čedok omezil zpracovávání jeho
osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost
svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,
aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii)
zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich
použití; (iii) Čedok již nepotřebuje jeho osobní údaje pro
účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení,
výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník
vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů,
a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody
Čedoku převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.
f) Právo na přenositelnost údajů
Zákazník má právo získat své osobní údaje, které Čedok
zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému
správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních
údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním
osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud si zákazník bude přát a bude-li to technicky možné, předá osobní údaje zákazníka jinému
správci Čedok.
g) Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu
osobních údajů
Zákazník má právo se kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový
orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111,
internetová adresa https://www.uoou.cz.
Článek III – ZÁVĚreČNÁ USTANOVeNÍ

1. rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly

vzniknout ze smlouvy uzavřené s Čedokem 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 mimosoudního 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. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je
spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporu online. Podrobnější informace
o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na
http://ec.europa.eu/odr.
4. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 2. 9. 2019. Dnem nabytí
účinnosti těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne
1. 7. 2018. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode
dne nabytí jejich účinnosti.

aUtoriZovanÍ proDEJci

aš: AŠSKÁ CA, Hlavní 2747, 354526980; BEnEšov: ADVENTURE PLUS, Masarykovo náměstí 102, 317728443; BEroUn: CA LINGUA TOUR, Husovo nám. 78,
311625804; BÍlina: A JA TOUR, Želivského 53/5, 417535874; BÍlovEc: MUSIL a partneři, Slezské náměstí 21/33, 511119983; Blansko: AIKO TOUR,
Svitavská 1, 516418629; S-TOUR BLANSKO, Rožmitálova 14, 516417035; BoskovicE: SLUNCE A SNÍH, Růžové náměstí 3, 605454249; BranDýs naD
laBEm: PAO, Komenského náměstí 1267/7, 326902848; Brno: INVIA.CZ, a. s., Cejl 105/107, 533111533; DUKER, Kobližná 18, 542212041; STUDENT AGENCY
K.S., Náměstí Svobody 17, 542424242; Agentura ZÁ JEZDY.CZ, a. s., Veselá 199/5, 800656630; BřEclav: JUNIOR, 17.listopadu 1a, 777339117; BYstřicE
poD HostýnEm: KYŠÁKOVÁ, Dolní 1567, 573378193; Čáslav: EL-TOUR, Nám. J. Žižky z Trocnova 172, 327314469; ČElákovicE: KADLECOVÁ, Masarykova
780, 608303903; ČEská lÍpa: ANETATOUR, Moskevská 81, 487525619; ČEské BUDěJovicE: BOHEMIA TRAVEL, Hradební 31, 387318731; CLUBTOUR
GROUP, U Černé Věže 18, 386353055; ROSLO, Nám.Přemysla Otakara II. 84/24, 386355932; ČErvEný kostElEc: SUR, Havlíčkova 654, 498100657; ČEský
BroD: ČESKOBRODSKÁ CA, Náměstí Arnošta z Pardubic 46, 321622651; ČEský těšÍn: VITALITA TRAVEL, Hlavní třída 31, 558711804; DěČÍn: CK DEZKA
DĚČÍN, Prokopa Holého 808/8, 412532111; JATOUR, Masarykovo náměstí 190/17, 412516313; DomažlicE: SUNNY.CZ, Náměstí Míru 129, 721177828; Dvůr
králové naD laBEm: MENCLOVÁ CA, Palackého 106, 499629139; frEnštát poD raDHoštěm: DALIBOR TOURS, Horní 26, 556836534; frýDEk mÍstEk: SLUNÍČKO, Nádražní 1100, 558629104; frýDlant naD ostravicÍ: Svatava BAČÁKOVÁ, Spořitelní 1062, 558679170; HavÍřov: MARIA TOUR,
Dlouhá tř. 13, 596811039; LETEM SVĚTEM, Dlouhá třída 29, 596812615; HavlÍČkův BroD: ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, 569428464; M TOUR, Dolní
227, 569420347; Hlinsko: HELLA, Dvořákovo nábřeží 292, 721024496; HoDonÍn: LIDO, Nár. Třída 4, 518342867; HolicE: ATLANTIS, Palackého 251, tel:
466682229; HoražďovicE: Ciao…, cestovní kancelář, s. r. o., Mírové náměstí 15, 376511999; Hostinné: ORCHIDEA, Náměstí 38, 720962602; HostomicE:
Cestovní agentura IvTravel, Slunečná 548, 728068000; HraDEc králové: B&K TOUR, Komenského 249, 495408198; KAMI TOUR, Švehlova 463,
495580252; VERANA.CZ, Třída ČSA 239, tel: 495581026; HranicE: VIA TOUR, Svatoplukova 79, 581601293; HUmpolEc: ADORES, s. r. o., Nerudova 185,
565533296; HLINÍK, Svatopluka Čecha 656, 608222933; HUstopEČE: IDEAL, Dukelské nám. 1, 519413027; cHEB: LEVOROVÁ, Svobody 31, 723974484;
cHlUmEc naD ciDlinoU: CHLUMECKÁ CA, Klicperovo náměstí 11, 495485764; cHocEň: MAUNA KEA, Tyršovo náměstí 298, 606076097; VS TOURS,
Kollárova 1045, 465471588; cHrUDim: JAKUBÍKOVÁ, Filištínská 28, 469638788; AGENTURA ŠŤEPÁNKA, s. r. o., Břetislavova 61, 469622768; JaBlonEc
naD nisoU: CA LUPINO TOUR, Liberecká 1, 603801305; INDIVINDI, Jiráskova 9, 483306627; LAGUNA CA, Dolní Náměstí 594/14, 483315465; Jaroměř:
M-TOUR, Náměstí 16, tel: 491812400; JEsEnÍk: MONDI-TOUR, Palackého 1333/1, 584409423; JiČÍn: FARSKÁ, Valdštejnovo náměstí 88, 493538818;
SPORTCENTRUM, Valdštejnovo náměstí 2, 493531977; ZÁ JEZDY JIČÍN, s. r. o., Židovská 68, 493525696; JiHlava: AC TOUR, Palackého 51, 567300069;
V2 TRAVEL, Divadelní 19, tel: 723257770; JÍlové U praHY: AGENTURA 97, Chotouň 97, 241951214; JinDřicHův HraDEc: HRONOVÁ, Růžová 40/II,
384321649; karviná: RELAX-TOUR, Žižkova 2379 - poliklinika, tel: 602790099; kDYně: CAMPANA, Náměstí 131, 379311272; klaDno: MONTY, Italská
2316, 311215900; STELLA, Kleinerova 1471, 312245270; ALKA, Italská 2369, 312682349, WTC Concept, Nám. starosty Pavla 10, 312240285; kláštErEc
naD oHřÍ: CILINDR, Petlerská 416, 774643330; Prima travels, U Potoka 527, 777728280; klatovY: JAROŠÍK, Nám. Míru 64/I, 376310279; kolÍn: CESTA
Spa, Legerova 432, 321712313; ROJA TOUR, Rubešova 61, 321623292; kopřivnicE: IMPULS, Štefánikova 570, 556808780; kostElEc naD orlicÍ:
TANUS, s. r. o., Dukelských hrdinů 900, 494323493; kralovicE: ANDRIAS Tour, Nám. Osvobození 35, 373317180; kralUpY naD vltavoU: ABACA,
Jungmannova 89, 326550480; ELIXA, Jungmannova 75, tel: 312244353; krnov: MORAVIA, Hlavní náměstí 32, 605721400; kroměřÍž: CK Tina, Farní 95, tel:
573342244; FRČIME, 1. Máje 281, 776372463 lanškroUn: TREFA, Hradební 316, 465635473; lánY: BOČKOVÁ, Lesní 362, 313502150; lEDEČ naD
sáZavoU: NONA, Husovo náměstí 139, 569731087; lEtoHraD: SUPERPOBYTY, Orlice 168, 734475747; DAVYTOUR, Václavské nám. 53, tel: 721163860;
liBErEc: Veronika PEŠKOVÁ, Strakonická 321/34, 773644507; CAMPANATOUR, Pražská 7, tel: 485105060; lipnÍk naD BEČvoU: GTOUR group, 28. října
602, 581771503; litomYšl: LA PLAYA, Bělidla 1058, 605161873; litovEl: BAVI, Náměstí Přemysla Otakara 754, 585371076; litvÍnov: JORDAN, 9. května
2041, 476732453; loUnY: DANATOUR, Pražská 898, 415655906; IVA, Žatecká 146, 415652848; TAM I ZPĚT, Vrchlického 781, 415652086; lYsá naD laBEm:
EVENTOUR, Masarykova 209, 325551595; mariánské láZně: TOUR CENTRUM, Poštovní 160, 354626528; mělnÍk: ASTRA TOUR, Náměstí Míru 4,
603142023; GALATOUR, Nám. Karla IV. 3359, 739030389; milEvsko: NEAN TOUR, Riegrova 145, 382521089; VLTAVA, Husovo nám. 189, tel: 382526139;
SUCHANOVÁ, Masarykova 585, tel: 382526633; most: ASPEN TOUR, Radniční 1/2, 476000027; A-TURIST, Budovatelů 2375, 476700470; nácHoD: A Z TRAVEL, Palackého 20, 491423688; nEratovicE: NEON TRAVEL, 28. října 1403, 733193991; nové město naD mEtUJÍ: CIS - cestovní
agentura, T.G.Masaryka 69, 491471073; nové strašEcÍ: ALLEGRO, Čsl. armády 172, 313573700; nový BYDžov: SKY WAY, 28. října 1644, 495491206;
nýřanY: RODATOUR, Benešova 745, 377932266; olomoUc: BOHEMIAN FANTASY, Tř. Kosmonautů 1288/1, 585222557; opoČno: MARIN, Nádražní 167,
494667848; orlová - lUtYně: SUN TRAVEL, F. S. Tůmy 1200, 597603619; ostrava: AGENTURA Hana, Čs. Legií 3058/7, 596120694; CK HB TOUR,
Francouzská 6167, 596913030; LUMIS, Teslova 1129/2 b, 603984297; KRUPIC TRAVEL, Alšovo nám. 691/4, 737557430; ostrov naD oHřÍ: LEMON TOURS,
Hlavní třída 982, 353615255; parDUBicE: Agentura HaK, Smilova 308, 466610234; pElHřimov: KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; plZEň: DUNA, Riegrova
10, 377226319; SUNSET TRAVEL, Skupova 24, 377478648; IDEÁLNÍ ZÁ JEZDY, Pražská 6, 377224953; ELI TOURS, Na Roudné 276/19, tel: 603472442;
poDBořanY: AZURO, Přátelství 411, 415722454; poDěBraDY: IVANKA, Havlíčkova 53, 606893670; praHa 1: Dovolenkování.cz, Na Příkopě 23,
732402202; INVIA.CZ, a. s., Václavské náměstí 58, 226000622; Agentura ZÁ JEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; praHa 3: SUPERZÁ JEZDY.CZ,
Chrudimská 2a, 272743981; praHa 4: Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Na Strži 65/1702, 596915232; NUBIS, Arkalycká 757, 222365747; praHa 5: Levné
zájezdy, Zborovská 1204/10, 270005170; praHa 6: LAST.CZ, V Podbabě 118/25, 227222277; praHa 7: ESO-travel, Korunovační 22, 233377711-15; praHa 8:
TRAVEL PORTAL, Karolínská 650/1, 234121121; praHa 10: Gala-travel, Švehlova 1391/32, 271752362; GLOBUS TRAVEL, Rubensova 2238/4, 274775062;
pracHaticE: OCEAN CZ, Zvolenská 30, 388318746; přEloUČ: HOLIDAY TIP, Perštýnské náměstí 181, 774075755; přÍBram: CA SÁRA, Plzeňská 77,
734594466; Lucie Travel, spol. s r. o., Václavské náměstí 144, 318630837; rakovnÍk: CK KONTAKT, Husovo nám. 2347, 605276053; rokYcanY: BOHEMIA
TRANS, J. Knihy 177/I, 371725346; ŠKODA AVIA TOUR, Palackého 15, 371728777; INEX, Masarykovo nám. 215, 371722579; roUDnicE naD laBEm:
1.CESTOVNÍ, Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Alej 17. listopadu 812, 416815590; roUsinov: GRAND TRAVEL, Sušilovo nám. 425/48, 517371868;
řÍČanY: BENONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; sEDlČanY: FRIEDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 735889444; soBěslav: EVA, Náměstí Republiky 57, 777245568;
sokolov: F&K TRAVEL, Staré náměstí 37, 352623319; M SPORT, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; L'UBICA, Staré náměstí 23, tel: 353605322; stará
BolEslav: BOHEMIA, Třebízského 1733, 608051562; strakonicE: CIAO…, cestovní kancelář, U Sv. Markéty 58, 383323450; STRAKOTOUR, Palackého
náměstí 86, 383321964; sUšicE: TEMPO TOURS, Náměstí Svobody 6, 376528389; svitavY: PALMA, Nám. Míru 89, 461541000; štErnBErk: BARTOŇKOVÁ,
ČSA 7, 585013470; štětÍ: Štětská cestovní agentura, Krátká 64, 416810605; šUmpErk: Cestovní agentura ISTRIA, Hlavní třída 18, 583216703; táBor:
COMETT PLUS, 9. května 1989, 381256079; D - TOUR, 9.května 2886, 381251725; tacHov: ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; tanvalD:
BEZVACESTOVÁNÍ.CZ, Krkonošská 90, 608027703; tEplicE: ASSIST- your way, U Nemocnice 3064, 417532820; TEP TOUR, Masarykova třída 652/18,
417577738; Teplická rekrea, Masarykova 536/5, 417530857; trUtnov: GOJMI-TOUR, Bulharská 61, 499818364; třEBÍČ: ADRIATIC TOUR, Smila Osovského
42/6, 568840340; ANCLA TOUR, Soukupova 14/77, 724310752; LOSTRIS, Karlovo náměstí 33, 607527233; třinEc: BESKYD-EURO, Palackého 397, 558997200;
týnEc naD sáZavoU: GLOBUS, Jílovská 504, 317701888; UHErský BroD: DALIMA, Moravská 83, 572637026; ÚstÍ naD laBEm: K-TOUR, Mírové
náměstí 99/23, 475213003; ÚstÍ naD orlicÍ: Agentura CAM, M.R. Štefánika 234, 465527696; valašské mEZiřÍČÍ: VALAŠKA, Mostní 99, 571611211; LAST
MINUTE, Mostní 98/8, 571610111; vlašim: YVETTA CA, Riegrova 1828, 317847132; vrcHlaBÍ: Vrchlabská CK, Krkonošská 203, 499421131; vsEtÍn:
VS TRAVEL, Nám. Svobody 1321, 571437721; vYškov: COLUMBUS, Masarykovo nám. 4, 517333255; SWISS SERVICE, Masarykovo náměstí 42, 517333300;
Zastávka U Brna: Lenka Havlátová, Zakřany 157, 734695161; ZnoJmo: JINÁ, Hakenova 25, 515227147; žatEc: JAROTOUR, Nám. Svobody 42, 415710236;
PALMERA, Obránců Mírů 1924, 415710031; DÁMSKÝ KLUB, Volyňských Čechů 3198, 774944656

www.cedok.cz

proDEJnÍ mÍsta ck ČEDok
poBoČkY ck ČEDok
ck ČEDok Brno
Nádražní 10/654
602 00 Brno-město
542 321 267
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 Brno
Otevřeno 7 dní v týdnu
Globus Brno
Hradecká 40
621 00 Brno
724 626 833
cedok-brno-globus@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
Otevřeno 7 dní v týdnu
OC Futurum
Brněnská 1825/23A
500 09 Hradec Králové
495 534 620-621,
724 626 746
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
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,
774 735 732
cedok-liberec@cedok.cz

ck ČEDok liBErEc
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Nisa
České Mládeže 456
460 03 Liberec
482 317 670, 724 626 882
cedok-liberec-nisa@cedok.cz
ck ČEDok litoměřicE
Dlouhá 194/47
412 01 Litoměřice
416 731 318; 724 626 966
cedok-litomerice@cedok.cz

ck ČEDok mlaDá BolEslav
T. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá Boleslav
326 326 903, 724 626 749
cedok-mladaboleslav@cedok.cz

ck ČEDok most
Tř. Budovatelů 3067, 434 84 Most
476 704 504; 476 704 455;
476 704 560
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, 724 626 772
cedok-olomoucsantovka@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;
724 626 774
cedok-plzen@cedok.cz

ck ČEDok plZEň
Otevřeno 7 dní v týdnu
OC Plzeň Plaza
Radčická 2
301 00 Plzeň 3
724 626 906, 221 447 226
cedok-plzen-plaza@cedok.cz

ck ČEDok praHa
Na Příkopě 857/18
(vchod z ul. Nekázanka)
110 00 Praha 1
224 197 637, 224 197 699,
224 197 632
halazajezdy@cedok.cz
cedok-prikopy@cedok.cz

ck ČEDok praHa
Vestibul stanice Metra „A“ Můstek
110 00 Praha 1
224 224 461
cedok-mustek@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 Krakov
Lodžská 850/6
181 00 Praha 8 – Troja
cedok-praha-krakov@cedok.cz
724 626 884
ck ČEDok praHa
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Letňany
Veselská 663
199 00 Praha 9 – Letňany
221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

ck ČEDok praHa
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Černý Most
Chlumecká 765/6
198 00 Praha 9 – Černý Most
724 626 967
cedok-praha-cernymost@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,
724 626 911
cedok-teplice@cedok.cz

ck ČEDok ÚstÍ naD laBEm
Hrnčířská 57/10
400 01 Ústí n. L. - centrum
475 220 382; 475 220 384;
724 626 745
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
BEnEšovská ca
Pražská 1696/2, 256 01 Benešov
317 723 491
info@benesovskaca.cz

ca Čas
Havlíčkova 7
266 01 Beroun
311 625 762
Cas.ca@seznam.cz

ca GottliEBErová
Nám. T. G. Masaryka 172
470 01 Česká Lípa
487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz

ca GloBtoUr Dobříš
Pražská 1752
263 01 Dobříš
Tel: 318 520 059
ca.dobris1@seznam.cz

ca BEnE
Msgre. B. Staška 66
344 01 Domažlice
379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz

aGEntUra klikni.cZ s.r.o.
Nádražní 1088
738 01 Frýdek-Místek
773 673 083
info@klikniacestuj.cz
toUr těšÍn, s.r.o.
Hlavní třída 71
736 01 Havířov
596 811 740
tourtesin1@seznam.cz

ca BBs Hlinsko
Adámkova 237
539 01 Hlinsko
Tel: 469 311 433
cestovka@bbshlinsko.cz

ca top toUr
Karola Sliwky 128/14
733 01 Karviná
tel: 596 311 748
catoptour@seznam.cz

lc kontakt s.r.o.
P. Bezruče 3388 – OC CENTRAL
272 01 Kladno
777 000 777
lck2@lck.cz

GloBUs toUr cZ, spol. s r.o.
Na Hradbách 155
280 01 Kolín 1
321 718 718
info@globus-tour.cz

ck aGEntUra foX, s. r. o.
Záhumenní 1152
742 21 Kopřivnice
556 808 250, 607 888 833
prodejna@ckfox.cz

ca EUrocEntrUm
Tyršova 880
517 41 Kostelec nad Orlicí
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz

kUtnoHorská ca
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora
327 512 331
kca@atlas.cz

ca JEDEmE.cZ
Komenského mám. 113
271 01 Nové Strašecí
775 091 483
info@ca-jedeme.cz

ca amima
Trávnická 2 (st.poliklinika)
796 01 Prostějov
582 330 654, 776 330 654
info@amima.cz

ca annasta
28. října 146, 535 01 Přelouč
605 155 054
ckannasta@cmail.cz
ck soUČEk s.r.o.
Palackého 20, 750 02 Přerov
581 706 050
provck@soucek.cz

ck a Jv přÍBram
Žežická 599, 261 01 Příbram
318 692 712
ajv@ajvpribram.cz

ca rakovnÍk
Nádražní 4, 269 01 Rakovník
722 928 467
carakovnik@gmail.com

ca EUrocEntrUm
Svatohavelská 66
516 01 Rychnov nad Kněžnou
494 532 949
eurocentrum@eurocentrum.cz

ca kD toUr
Krále Jiřího z Poděbrad 626
252 30 Řevnice
777 885 760
Petr.kaderabek@kdtour.cz

ca vitatUr
Masarykovo náměstí 138/13
274 01 Slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

ca lm toUr – kellerová
Gen. Hlaďo 22, 741 11 Nový Jičín
556 701 598, 720 101 648
ca sUn toUr
Ludmila.kellerova@seznam.cz
Mladotické nábřeží 848
763 21 Slavičín
Tel. 577 341 994
ca cimEa travEl
ca lm toUr – Gillar
Mírové náměstí 5/5
Gen. Hlaďo 22, 741 11 Nový Jičín info@casuntour.cz
748 01 Hlučín
737 649 649
mirek.gillar@ktknet.cz
595 042 240, 605 545 387
ca atlas s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1
cimeatravel@seznam.cz
787 01 Šumperk
ck matoUšEk
TEL: 774 140 752
ca lavia
Ing. Petr Matoušek
Na Příkopě 61, 288 02 Nymburk caatlas@caatlas.cz
Palackého 3996
430 01 Chomutov
325 616 348
792 405 105
ck laDa
info@ckmatousek.cz
cedok@calavia.cz
Bulharská 54
541 01 Trutnov
atlas Zá JEZDů s.r.o.
ca sEDláková lEnka
Horní náměstí 3, 746 01 Opava
499 819 018
E. Floriánové 2
605 138 723
cklada@lada-trutnov.cz
466 01 Jablonec nad Nisou
prodej@atlas-zajezdu.cz
483 320 976
BEnfica s.r.o.
Ck.jablonec@seznam.cz
ca JEžová
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec
Masarykova třída 1325
ca alfa
558 331 959
735 14 Orlová-Lutyně,
info@benﬁca.cz
Valdštejnovo nám. 99
596 516 387, 774 122 768
506 01 Jičín
jezova@jezova.cz
493 531 536
ca moJE cEsta
alfajicin@iol.cz
ca vmv toUr
Masarykovo nám. 34
Svobody 1680, (třída Míru 110)
686 01 Uherské Hradiště
530 02 Pardubice
ca HaDravová irena
572 550 420
Panská 136/1
732 410 912
zajezdy@mojecesta.cz
377 01 Jindřichův Hradec
info@vmvtour.cz
384 361 099
ca praDěD
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz Čpa makléři s.r.o.
Valová 268/2
789 01 Zábřeh
Újezd 4012/10
ca mk – toUr
 583 455 596, 583 411 083
796 01 Prostějov
ckpraded@ckpraded.cz
Kpt. Jaroše 510
582 332 691
432 01 Kadaň
j.hepnar@cpam.cz
474 342 727
mktour@atlas.cz

intErnEtový on-linE PRODEJ
24 hodin denně na www.cedok.cz
Telefonické informace a rezervace na modré lince Čedok 800 112 112

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 jsou vyhrazeny.
DTP: Magnus I s.r.o. | Tisk: ORTIS Drukarnia Sp. z o.o. | Foto: © fotky & foto, Allphoto images, Dr. Eva Loucká, Mirek Frank, iStock, Shutterstock, archiv Čedoku | © 2019 Čedok a.s., veškerá práva vyhrazena.
Uvítáme vaše připomínky k tomuto katalogu.

