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PŘEHLED HOTELŮ PRO VAŠI RYCHLOU ORIENTACI

Omán 
Hotel Al Fanar & Residence ***** all inclusive od 26 310 Kč 22
Hotel Rotana Salalah ***** all inclusive od 26 310 Kč 23
    
Spojené arabské emiráty    
Hotel San Marco ***	 snídaně	 od 18 060 Kč 32
Hotel Avari Dubai **** polopenze od 23 220 Kč 33
Hotel Citymax Al Barsha ***	 snídaně	 od 23 220 Kč 34
Hotel Auris Plaza *****	 snídaně	 od 25 800 Kč 35
Hotel Lou Lou a Beach Resort ****	 snídaně	 od 24 680 Kč 36
Hotel Kempinski Ajman *****	 snídaně	 od 24 940 Kč 37
Hotel Umm Al Quwain *** polopenze od 32 070 Kč 38
Hotel Double Tree By Hilton Res. 
& Spa Marjan Island ***** polopenze od 28 890 Kč 39
Hotel Double Tree 
By Hilton Ras Al Khaimah ****	 snídaně	 od 15 650 Kč 40
Hotel  Hilton Ras Al Khaimah 
Resort & Spa ***** all inclusive od 26 570 Kč 41
Hotel Cove Rotana Resort *****	 snídaně	 od 31 130 Kč 42
Hotel Oceanic Khorfakkan 
Resort & Spa **** polopenze od 27 520 Kč 43
Hotel Fujairah Rotana 
Resort & Spa ***** all inclusive od 23 470 Kč 44
Hotel Hilton Fujairah Resort ***** all inclusive od 21 580 Kč 45
Hotel Park Inn Abu Dhabi 
Yas Island ***	 snídaně	 od 28 120 Kč 46
Hotel Park Hyatt Abu Dhabi 
Hotel & Villas *****	 snídaně	 od 54 950 Kč 47
    
Izrael    
Hotel Leonardo Club Dead Sea **** all inclusive od 33 360 Kč 52
Hotel Crowne Plaza Dead Sea  *** polopenze od 33 360 Kč 53
Hotel Isrotel Dead Sea  ****** polopenze od 33 790 Kč 54
Hotel Isrotel Ganim Dead Sea **** polopenze od 29 840 Kč 55
    
Kapverdské ostrovy    
Hotel Oasis Atlantico Belorizonte **** all inclusive od 19 600 Kč 59
Hotel Oasis Atlantico Salinas Sea ***** all inclusive od 24 680 Kč 61

 katalog 
Ubytování  kategorie stravování cena od str.

 katalog 
Ubytování  kategorie stravování cena od str.

Hotel Melia Tortuga Beach 
Resort and SPA ***** all inclusive od 29 410 Kč 61
Hotel Pontao  ***	 snídaně	 od 17 110 Kč 61
    
Srí Lanka    
Hotel Pandanus Beach **** all inclusive od 36 890 Kč 67
Hotel Club Bentota **** all inclusive od 36 980 Kč 68
Hotel Avani Bentota **** polopenze od 35 770 Kč 69
Hotel Bentota Beach **** polopenze od 36 120 Kč 70
Hotel Hikka Tranz by Cinnamon **** polopenze od 36 800 Kč 71
Hotel Royal Palms Beach ***** polopenze od 36 120 Kč 72
Hotel Tangerine **** polopenze od 32 680 Kč 73
Hotel Cinnamon Bey ***** polopenze od 38 350 Kč 74
Hotel Eden Resort and Spa ***** polopenze od 39 730 Kč 75
Hotel Mermaid *** polopenze od 35 260 Kč 76
Hotel Koggala Beach *** polopenze od 30 780 Kč 76
Hotel Hibiscus Beach *** all inclusive od 32 930 Kč 77
Hotel Long Beach Resort *** polopenze od 31 820 Kč 77
    
Maledivy    
Resort Adaaran Meedhupparu ****/ *****  all inclusive od 70 380 Kč 84
Resort Hudhuranfushi **** all inclusive od 69 460 Kč 85
Resort Holiday Island **** polopenze od 54 740 Kč 86
Resort Sun Island ***** polopenze od 56 580 Kč 87
Resort Paradise Island ***** polopenze od 57 500 Kč 88
Resort Royal Island ***** polopenze od 62 560 Kč 89
Resort Taj Coral Reef Vivanta ***** all inclusive od 125 120 Kč 90
Baros Resort *****	 snídaně	 od 110 400 Kč 91
Kuredu Island Resort **** plná penze od 73 600 Kč 92
Resort Kuramathi Island **** plná penze od 79 580 Kč 93
    
Thajsko    
Hotel Centara Grand West Sands ***** polopenze od 55 210 Kč 106
Hotel Cape Panwa *****	 snídaně	 od 58 050 Kč 107
Hotel Novotel Phuket 
Kata Avista Resort *****	 snídaně	 od 44 540 Kč 108
Hotel Novotel Phuket Kamala Beach ****	 snídaně	 od 56 930 Kč 109
Hotel Sentido Graceland 
Khao Lak Resort ***** all inclusive od 57 360 Kč 110
Hotel Natai Beach Resort & Spa *****	 snídaně	 od 53 830 Kč 111
Hotel Sunshine Garden ***	 snídaně	 od 34 040 Kč 112
Hotel Sea Breeze ***	 snídaně	 od 32 200 Kč 113
Hotel Long Beach Garden ****	 snídaně	 od 38 640 Kč 114
Hotel Centara Grand Mirage *****	 snídaně	 od 51 520 Kč 115
Hotel Klong Prao Resort ***	 snídaně	 od 37 720 Kč 116
Hotel Chaweng Regent ****	 snídaně	 od 56 120 Kč 117
Hotel Centara Grand Beach 
Resort/Samui *****	 snídaně	 od 57 960 Kč 118
Hotel Aloha Resort ****	 snídaně	 od 45 080 Kč 119
Hotel Sand Sea Resort ****	 snídaně	 od 50 600 Kč 120
Hotel Centara Grand Beach 
Resort/Krabi *****	 snídaně	 od 69 920 Kč 121
    
Seychely    
Hotel Berjaya Beau Vallon Bay *** polopenze od 58 130 Kč 126
Hotel Coral Strand *** polopenze od 54 180 Kč 127
Hotel Valmer Resort ***	 snídaně	 od 52 370 Kč 128
Hotel Hilton Allmanda  **** polopenze od 72 670 Kč 128

Srí Lanka, Hotel Club Bentota **** , str. 68

Dominikánská republika, Hotel Grand Bahía Principe La Romana 
***** , str. 207

Seychely, Hotel Coral Strand  *** , str. 127
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PŘEHLED HOTELŮ PRO VAŠI RYCHLOU ORIENTACI

 katalog 
Ubytování  kategorie stravování cena od str.

 katalog 
Ubytování  kategorie stravování cena od str.

Hotel Paradise Sun **** polopenze od 94 340 Kč 129
Hotel Le Duc ***	 snídaně	 od 67 080 Kč 130
Hotel L‘Archipel **** polopenze od 76 190 Kč 131
    
Mauricius     
Hotel Le Ravenala Attitude  **** polopenze od 50 650 Kč 138
Hotel Zilwa Attitude **** polopenze od 49 790 Kč 139
Hotel Emeraude Beach Attitude *** all inclusive od 45 750 Kč 140
Hotel Sugar Beach Resort ***** polopenze od 54 090 Kč 141
Hotel Lux Le Morne *****	 snídaně	 od 57 270 Kč 142
Hotel Veranda Grand Baie *****	 snídaně	 od 44 720 Kč 143
Hotel Veranda Palmar *** all inclusive od 48 760 Kč 143
Hotel Anelia & SPA ***** polopenze od 52 110 Kč 144
Hotel Coin de Mire Attitude *** polopenze od 40 420 Kč 145
Hotel Maritim ***** polopenze od 61 310 Kč 146
Hotel Maritim Crystals Beach **** all inclusive od 50 220 Kč 146
Hotel Outrigger Mauritius 
Resort & SPA ***** polopenze od 55 550 Kč 147
    
Keňa    
Hotel Reef *** polopenze od 30 960 Kč 156
Hotel Bamburi Beach *** all inclusive od 26 310 Kč 157
Hotel Neptune Beach **** all inclusive od 27 170 Kč 158
Hotel Baobab Beach Resort **** all inclusive od 28 550 Kč 159
Hotel Southern Palms **** polopenze od 24 990 Kč 160
Hotel Diani Reef ***** polopenze od 37 580 Kč 161
Hotel Sandies Tropical Village **** all inclusive od 40 760 Kč 162
Hotel Leopard Beach **** polopenze od 38 180 Kč 163
    
Zanzibar
Hotel Royal Zanzibar Beach Resort ***** all inclusive od 39 210 Kč 168
Hotel Diamonds La Gemma 
Dell‘ Est Resort ***** all inclusive od 43 430 Kč 169
Hotel Diamonds Mapenzi Beach Club **** all inclusive od 38 350 Kč 170
Hotel Melia Zanzibar  ***** all inclusive od 64 150 Kč 171
Hotel Sultan Sands Island Resort ***** polopenze od 33 880 Kč 172
Hotel Kiwengwa Beach ***** all inclusive od 27 170 Kč 173
Hotel Uroa Bay **** all inclusive od 28 630 Kč 174
Hotel Karafuu Beach Resort ***** polopenze od 29 150 Kč 175
    
Kuba    
Hotel Melia Jardines del Rey ***** all inclusive od 46 180 Kč 182
Hotel Memories Flamenco Beach ***** all inclusive od 46 180 Kč 183
Hotel Memories Caribe Beach ***** all inclusive od 46 180 Kč 184
Hotel Pestana Cayo Coco Beach  ***** all inclusive od 47 900 Kč 185
Hotel Playa Coco **** all inclusive od 42 310 Kč 186
Hotel Tryp Cayo Coco **** all inclusive od 45 660 Kč 187
    
Dominikánská republika    
Hotel Barcelo Bávaro Beach ***** all inclusive od 64 670 Kč 194
Hotel Barcelo Bávaro Palace Deluxe ***** all inclusive od 68 710 Kč 195
Hotel IFA Villas Bávaro **** all inclusive od 40 420 Kč 196
Hotel Grand Bahia 
Principe Bávaro/PC ***** all inclusive od 48 840 Kč 197
Hotel Luxury Bahia Principe Ambar ***** all inclusive od 55 810 Kč 198
Hotel Luxury Bahia 
Principe Esmeralda ***** all inclusive od 54 090 Kč 199
Hotel Bávaro Princess Beach Resort ***** all inclusive od 45 150 Kč 200

Hotel Caribe Club Princess **** all inclusive od 49 020 Kč 201
Hotel Grand Palladium 
Bávaro Resort  ***** all inclusive od 51 770 Kč 202
Hotel Royalton Punta Cana  ***** all inclusive od 47 980 Kč 203
Hotel Majestic Elegance ***** all inclusive od 58 730 Kč 204
Hotel Whala Bávaro *** all inclusive od 38 520 Kč 205
Hotel Dreams La Romana ***** all inclusive od 55 810 Kč 206
Hotel Grand Bahia 
Principe La Romana ***** all inclusive od 39 990 Kč 207
Hotel Bellevue Dominican Bay *** all inclusive od 35 940 Kč 208
Hotel Don Juan Beach Resort  *** all inclusive od 37 840 Kč 209
    
Mexiko    
Hotel Ramada 
Cancún City ***	 snídaně	 od 34 400 Kč 214
Hotel Flamingo *** all inclusive od 47 550 Kč 215
Hotel Barceló Costa ***** all inclusive od 45 490 Kč 216
Hotel Barceló Tucancún **** all inclusive od 45 490 Kč 217
The Reef Playacar  **** all inclusive od 47 210 Kč 218
HM Playa del Carmen ****	 snídaně	 od 40 420 Kč 219
Vila Casa Cascada **** bez stravování od 39 810 Kč 220
Villa Casa Alborada **** bez stravování od 42 390 Kč 220
Grand Riviera Princess Resort ***** all inclusive od 47 890 Kč 221
Hotel Barceló Maya Beach & Caribe ***** all inclusive od 50 390 Kč 222
Hotel Barceló Puerto Vallarta ***** all inclusive od 46 010 Kč 223
    
Kostarika    
Hotel Punta Leona ****	 snídaně	 od 44 200 Kč 227
Secrets Papagayo Resort & Spa **** all inclusive od 90 120 Kč 228
Hotel Flamingo Beach **** all inclusive od 56 930 Kč 229
Hotel Tamarindo Diria 
Beach and Golf Resort **** all inclusive od 44 630 Kč 230
Hotel Parador Resort & Spa ****	 snídaně	 od 49 530 Kč 231
    
Panama    
Hotel Blue Bay Coronado Golf **** all inclusive  od 45 060 Kč 235
Hotel Royal Decameron 
Golf Beach Resort & Villas **** all inclusive  od 46 180 Kč 236

Kuba, Hotel Memories Caribe Beach***** , str. 184 Panama, Royal Decameron Golf Beach Resort&Villas  **** , 
str. 236-237

Keňa, Hotel Leopard Beach **** , str. 163
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SLEVY

POBYTOVÉ ZÁJEZDY 
Slevy za včasný nákup  Club Čedok  Ostatní klienti 
–	uzavření	smlouvy	do	30.9.2016	 16	%	 14	%	
–	uzavření	smlouvy	do	31.10.2016	 14	%	 12	%	
Nákupem zájezdu se rozumí uzavření smlouvy o zájezdu. 
Slevy u zájezdů na Maledivy a do Thajska s dopravou do Bangkoku jsou 
o 6 % nižší.

… A NAVÍC 
u vybraných leteckých pobytových zájezdů při včasné rezervaci do 
31.10.2016 parkování u letiště ZDARMA* 
 *možnost parkování u Letiště Václava Havla Praha pro vybrané zájezdy na Kubu, 
do Dominikánské republiky, Panamy, na Zanzibar, do Thajska a SAE,  při uzavření 
smlouvy do 31.10.2016, podmínky viz str. 11 

Trvalé slevy od 1.11.2016  Club Čedok  Ostatní klienti
–	uzavření	smlouvy	50	a	více	dní	před	odletem	 8	%	 6	%	
–	uzavření	smlouvy	40	a	více	dní	před	odletem	 6	%	 4	%	
Nákupem zájezdu se rozumí uzavření smlouvy o zájezdu.
Trvalé slevy k zájezdům na Maledivy a do Thajska s dopravou do Bangkoku 
neposkytujeme. 

Nechcete platit celou zálohu najednou?
Kupte	si	zájezd	se	sníženou	zálohou	3000 Kč! 
Při	 zakoupení	 leteckého	pobytového	 zájezdu	 z	tohoto	 katalogu	do	30.9.2016	
nabízíme	 možnost	 úhrady	 snížené	 zálohy	 ve	 výši	 3	 000	 Kč	 za	 jednu	 osobu	
s	doplatkem	do	 50	%	 ceny	 zájezdu	do	 31.10.2016.	 Při	 využití	 snížené	 zálohy	
3	000	Kč/os.	vám	poskytneme	o	2	%		nižší	slevy	za	včasný	nákup.	Ustanovení	
Všeobecných	smluvních	podmínek	cestovní	kanceláře	Čedok	a.s.	o	splatnosti	
ceny	zájezdu	nejsou	touto	nabídkou	dotčena.		Tato	nabídka	se	nezvatahuje	na	
zájezdy s odlety v listopadu. 

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP AŽ 16 %
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SE ZAHÁJENÍM OD 1.12. 2016
Slevy za včasný nákup Club Čedok  Ostatní klienti 
–	uzavření	smlouvy	do	31.10.2016	 8	%		 6	%

Trvalé slevy od 1.11.2016  Club Čedok  Ostatní klienti
–	uzavření	smlouvy	50	a	více	dní	před	odletem	 4	%	 2	%	
Nákupem zájezdu se rozumí uzavření smlouvy o zájezdu. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SE ZAHÁJENÍM OD 1.5. 2017
Slevy za včasný nákup Club Čedok  Ostatní klienti 
–	uzavření	smlouvy	od	1.11.2016	do	28.2.2017	 8	%		 6	%

Trvalé slevy od 1.3.2017  Club Čedok  Ostatní klienti
–	uzavření	smlouvy	50	a	více	dní	před	odletem	 4	%	 2	%	
Nákupem zájezdu se rozumí uzavření smlouvy o zájezdu. 

Sleva pro členy Clubu Čedok	platí	pro	klienty,	kteří	jsou	držiteli	členské	karty	
Clubu	Čedok,	a	jejich	doprovod	v	rámci	jedné	smlouvy	a	ubytovací	jednotky	
(pokoj	či	apartmán).	

Slevy za včasný nákup a trvalé slevy poskytujeme procentní sazbou ze 
základní	ceny	zájezdu	(nevztahuje	se	na	fakultativní	příplatky).	Slevy	nelze	
navzájem	sčítat,	ani	je	sčítat	s	jinými	slevami	(použít	současně).	

Cena od* 
Pro	 lepší	 orientaci	 a	snadnější	 rozlišení	 cenových	 relací	 ubytovacích	 objektů	
publikovaných	v	tomto	katalogu	 jsou	u	jednotlivých	kapacit	uváděny	symboly	
ve	žlutém	rámečku	s	„cenou	od	…“,	např.	od	15	990	Kč*.	Jedná	se	vždy	o	nejnižší	
cenu	 v	nabízeném	 období	 u	nejlevnějšího	 typu	 pokoje	 (pokud	 je	 v	daném	
hotelu	 nabízeno	 více	 typů	 pokojů),	 poníženou	 o	slevu	 za	 včasný	 nákup	 pro	
běžné	klienty,	platnou	při	zakoupení	zájezdu	v	září	2016.			
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SLEVY

U	produktů	 označených	 tímto	 symbolem	 jsme	 o	naší	 cenové	 výhodnosti	
přesvědčeni	natolik,	že	pokud	by	takto	označený	zájezd	byl	v	Čedoku	skutečně	
dražší,	 než	 katalogová	 cena,	příp.	 katalogová	 cena	 snížená	o	slevu	 za	 včasný	
nákup	 shodného	 zájezdu	 jiné	 cestovní	 kanceláře,	 snížíme	 Vám	 cenu	 na	
katalogovou	 cenu,	 případně	 katalogovou	 cenu	 sníženou	 o	slevu	 za	 včasný	
nákup	této	CK.	

PRO NÁROKOVÁNÍ TÉTO SLEVY STAČÍ DOLOŽIT 
SHODNOST ZÁJEZDŮ V NÁSLEDUJÍCÍCH PARAMETRECH:  
■  ubytovací	zařízení	(např.	stejný	hotel,	stejný	penzion	atd.)
■  termín	a	délka	zájezdu,	druh	a	kvalita	dopravy,	datum,	čas	a	odjezdové	místo	
■   kategorie	ubytování	a	typ	pokoje	(např.	pokoj	s	příslušenstvím,		nebo	bez	něj,	
s	balkonem,	nebo	bez	něj,	výhled	na	moře,	počet	lůžek,	přistýlek	atd.)

■  rozsah	stravování	(např.	polopenze,	all	 inclusive);	druh	a	způsob	stravování	
(např.	kontinentální	snídaně,	bufetový	způsob)			

■  způsob	pojištění	včetně	rozsahu	a	obsahu	pojistného	plnění	
■  služby	zahrnuté	navíc	v	ceně	zájezdů	(výlety,	vstupy	na	pláž,	plážové	služby	
atd.)	

Naše	 garance	 se	 vztahuje	 jen	 na	 katalogové	 ceny	 zájezdů,	 příp.	 katalogové	
ceny	snížené	o	slevu	z	včasný	nákup.	Na	žádné	speciální	či	zvláštní	nabídky,	na	
nabídky	publikované		mimo	hlavní	katalogy	ani	na	nabídky	typu	„last	minute“	
se nevztahuje. 

V	ubytovacích	 kapacitách	 označených	 tímto	 symbolem	 poskytujeme	 ve	
vybraných	 	 termínech pro seniora ve věku nad 55 let slevu ve výši 25% 
ze	 základní	 ceny	 zájezdu,	 a	to	 za	 níže	 uvedených	 podmínek.	 Sleva	 platí	 pro	
jednoho	 seniora	 při	 ubytování	 ve	 dvou	 a	vícelůžkovém	 pokoji	 společně	
s	dalšími	 osobami.	 Slevu	 pro	 seniora	 nelze	 použít	 současně	 s	jinou	 slevou.	

Doprovodné osoby mohou čerpat příslušnou slevu za včasný nákup. 
Sleva	platí	do	vyčerpání	 kapacity	 vyčleněné	pro	 tuto	akci,	nejpozději	 však	do	
31.10.2016.	Termíny,	kdy	lze	slevu	využít,	uvádíme	v	záhlaví	konkrétních	ceníků.		
Takto	zvýhodněný	zájezd	nelze	hradit	hodnotovými	nebo	slevovými	poukazy.	
Při	využití	této	slevy	se	aplikuje	standardní	záloha	50	%.

V	zájezdech	označených	v	katalogu	symbolem	„Pobyt pro dítě ZDARMA“ platí 
jedno	dítě,	splňující	věkové	podmínky	uvedené	v	ceníku	u	ubytovacího	zařízení,	
ubytované	na	1.	 přistýlce	 v	pokoji	 s	nejméně	dvěma	dospělými	osobami,	 jen	
pevnou	 dětskou	 cenu	 a	navíc	 další	 osoby	 ubytované	 ve	 společném	 pokoji	
čerpají slevu za včasný nákup	 (neplatí	pro	případné	druhé	dítě	na	přistýlce	
platící	 pevnou	 dětskou	 cenu).	 Pevná	 dětská	 cena	 zahrnuje	 jen	 cenu	 letenky	
a	doplňkových	 služeb.	 Pobyt,	 tedy	 ubytování	 a	stravování,	má	dítě	ZDARMA. 
Výši	 pevných	 dětských	 cen	 uvádíme	 v	ceníku	 u	příslušného	 ubytovacího	
zařízení	 v	liště	 dětská	 cena.	 Z	pevných	 dětských	 cen	 se	 neposkytuje	 sleva	 za	
včasný	nákup.	

Garance 
NEJNIŽŠÍ CENY

Vice na str. 7

Pobyt pro 
dítě ZDARMA

Vice na str. 7

SLEVA 
pro seniory 25 %

Vice na str. 7

Platí pro odlety: 10. 1., 6. 3. 2017
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INFORMACE O LETECH

Užijte si let prostorným letounem, 
pro který je cesta do exotických 
destinací, jako jsou Panama, Kuba, 
Zanzibar či Thajsko, hračkou.
Po příletu z Prahy na varšavském 
letišti přestoupíte do moderního, 
komfortního letadla A330-200, 
se kterým se bez zbytečných 
mezipřistání vydáte přímo za 
exotickými zážitky. Cestujícím je 
k dispozici 333 sedaček v long-
-haul konfiguraci economy, za 
příplatek samozřejmě také 12 
polohovatelných sedadel ve třídě 
Club Class (business) s nadstan-
dardním servisem.

K dobré pohodě při letu přispívají osobní multimediální centra v podobě dotekových obrazovek, kterými je vybaveno každé sedadlo. Můžete si vybírat ze 
široké nabídky muziky, například si sestavit svůj playlist oblíbených písniček pro celý let, anebo poslouchat album po albu. Volba zábavy je na vás. Stačí jen 
zapojit sluchátka.

• Motory: 2 Rolls Royce Trent 772B
• Množství paliva: 245,316	lb	(111,272	kg)
• Provozní rychlost:	Mach	0.82	(870	km/h)
• Max. vzletová váha:	509,042	lb	(233,000	kg)
• Délka:	188	ft	8	in	(58.8	m)
• Rozpětí:	197	ft	10	in	(60.3	m)
• Výška kormidla: 57	ft	1	in	(17.4	m)
• Dolet: 9,600	km	(6,000	námořních	mil)
• Sedadla: celkem 345 (12 v Club Class 
	 business	třídě	a	333	v	economy	třídě)

TŘÍDA CLUB CLASS (BUSINESS)

PRO LETECKÉ FAJNŠMEKRY PŘIDÁVÁME 
TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI DÁLKOVÉHO 
LETADLA A330-200 (332):

TŘÍDA ECONOMY

EXOTIKA POHODLNĚ NA KŘÍDLECH A330
PANAMA | KUBA | ZANZIBAR | THAJSKO
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CLUB  ČEDOK

VĚRNOSTNÍ SLEVA 
Při	 koupi	 vybraného	 zahraničního	 zájezdu,	 každý	 držitel	 členské	 karty	 Clubu	
Čedok,	 a	jeho	 doprovod	 v	rámci	 jedné	 rezervace	 a	ubytovací	 jednotky,	může	
čerpat	 věrnostní	 slevu,	 která	 je	 o	2%	 vyšší,	 než	 sleva	 pro	 všechny	 další	
zákazníky. 

… A NAVÍC  
pro	členy	Clubu	Čedok	u	vybraných	zájezdů	parkování	u	Letiště	Václava	Havla	Praha	

ZDARMA 
za	podmínek	uvedených	na	str.	11

NEJSTE JEŠTĚ ČLENY CLUBU ČEDOK? 

NEVÁHEJTE A PŘIDEJTE SE!
Stačí	 pouze	 zakoupit	 zahraniční	 zájezd	 z	nabídky	 cestovní	 kanceláře	 Čedok,	
vyplnit	členský	formulář	a	uvedené	atraktivní	slevy	můžete	čerpat	již	při	koupi	
dalšího	zájezdu.	Výhody	pro	členy	Clubu	Čedok	nejsou	omezeny	pouze	na	slevy	
při	 koupi	 zájezdů	 -	 	 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	 kterékoliv	
pobočce	cestovní	kanceláře	Čedok.	K	čerpání	uvedených	slev	je	nutno	při	koupi	
zájezdu	předložit	platnou	členskou	kartu	Club	Čedok.	

PODTRŽENO A SEČTENO 
BÝT ČLENEM CLUBU ČEDOK SE PROSTĚ VYPLATÍ!

CLUB ČEDOK 
ATRAKTIVNÍ SLEVY AŽ 16 % NAŠIM VĚRNÝM ZÁKAZNÍKŮM Z NABÍDKY TOHOTO KATALOGU 

Věrnostní program Club Čedok je určen našim zákazníkům, kteří jsou držiteli karty Club Čedok. Tito zákazníci mohou 
v rámci věrnostního programu čerpat nadstandardní slevy. 
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AEROPARKING
Zaparkujte	přímo	na	Letišti	Václava	Havla	v	Praze

8	DNÍ	JEN	ZA	790Kč!
PARKING PD HOLIDAY: OD	790	KČ
✳		Fyzická	ostraha	parkoviště	+	kamerový	systém
✳		V	ceně	parkovného	klimatizovaný	shuttle	bus	přímo	k	terminálům
✳  Shuttle bus jezdí od/do parkingu PD HOLIDAY na zavolání zákazníka kdykoli

PARKING PA SMART: OD	990	KČ
✳		Fyzická	ostraha	parkoviště	+	kamerový	systém
✳		Přímo	u	Terminálu	2	za	skvělou	cenu
✳		Optimální	volba	pro	dovolenkáře

PARKING PC COMFORT: OD	1	290	KČ
✳		Přímo	po	levé	straně	u	Terminálu	1
✳		Fyzická	ostraha	parkoviště	+	kamerový	systém
✳		Služba	úschovy	cenností,	dobíjení	baterie,	umytí	automobilu
✳  Spojení s Terminálem 2 pomocí lávky

Při	objednání	do	31.	10.	2016	Parking	PC 
Comfort za cenu Parking PD Holiday!

Objednávejte	na	pobočkách,	

telefonicky	či	e-mailem.	

Více	informací	na	www.cedok.cz/služby.

CENÍK PARKOVÁNÍ na vybranou parkovací dobu
Doba 

parkování
Parking PD 
HOLIDAY

Parking PA 
SMART

Parking PC 
COMFORT

8 dní 790	Kč 			990	Kč 1	290	Kč
12 dní 1	350	Kč 1	490	Kč 1	690	Kč
15 dní 1	550	Kč 1	690	Kč 1	890	Kč

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI

Směr Praha centrum 

SMARTPA

AEROPARKING LETIŠTĚ PRAHA

UŽIJTE SI KOMFORT VIP SERVISU
VIP Service Club CONTINENTAL na Letišti 
Václava Havla Praha za poplatek nabízí 
okamžité odbavení, cestování bez stresu 
a čekání na přepážkách v pohodlí salonku před 
odletem nebo příletem Vašeho letadla. Prostě 
se nemusíte o nic starat - vše zařídíme za Vás. 
Objednávejte se zájezdem u místních prodejců, 
on-line či telefonicky.

VIP Service Club CONTINENTAL poskytuje: 
–  samostatnou	příjezdovou	cestu	k	VIP	terminálu
–  parkování	4	dny	zdarma	za	podmínky	společného	
objednání	VIP	odbavení	na	odlet	i	přílet

–  Škoda	Limousine	Service	s	řidičem	zdarma	do	30	
km	z/na	letiště

–  okamžité	 odbavení	 cestujícího	 i	zavazadel	 bez	
čekání

–  soukromí	 a	pohodlí	 v	luxusním	 prostředí	 -	
k	dispozici	Vám	bude	jeden	z	9	luxusních	salonků

–  all-inclusive	občerstvení	s	obsluhou	(alko,	nealko,	
snack)

–  VIP Service THAI MENU
–  občerstvení	 formou	self	service	v	době	od	23:00	

do 05:00
–  TV,	wifi,	denní	tisk
–  individuální	bezpečnostní	kontrolu
–  odvoz	přímo	k	letadlu	vozem	a	samostatný	vstup	

na palubu letadla
–  při	 příletu	 odvoz	 přímo	 z	letadla	 a	doručení	

zavazadel do Clubu CONTINENTAL
–  dovoz zavazadel
–  dětský	koutek
–  tax free, nákupy v duty free

C

D
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PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI

PARKOVÁNÍ ZDARMA U LETIŠTĚ V. HAVLA 

JAK SLEVU ZÍSKÁTE?
–  Stáhněte si buďto do mobilu kupon na webu poskytovatele: 
   flysilesia.com/cs
–  Požádejte o slevu na přepážce informací katovického letiště

CENÍK PARKOVÁNÍ na vybranou parkovací dobu*:

		 Standardní	cena	 Cena	po	slevě	„Fly	Silesia!“
3 dny: 110 PLN 11 PLN
1	týden:	 130	PLN	 13	PLN
2	týdny:	 172	PLN	 17,20	PLN

Sleva	90%	z	ceny	parkování	na	nehlídaném	parkovišti	 č.	1	 letiště	v	Katovicích	platí	pro	
parkování	po	dobu	2	a	více	dnů	a	zároveň	při	platbě	v	hotovosti	 výhradně	pro	vozidla	
s	českou	 nebo	 slovenskou	 SPZ.	 Uplatňuje	 se	 u	obsluhy	 při	 výjezdu	 z	parkoviště.	 Slevu	
a	její	podmínky	poskytuje	samostatně	polský	regionální	slevový	program	letiště	Katovice	
„FLY	SILESIA!“	(web:	flysilesia.com/cs).	*	-	Ceny	známé	v	době	tisku	katalogu.

Při	 objednání	 vybraných	 leteckých	 pobytových	 zájezdů	 na	 Kubu,	 do	
Dominikánské	 republiky,	Panamy,	na	Zanzibar,	do	Thajska	a	S.A.E.	nejpozději	
do	31.10.	2016	nabízíme	jedno	parkovací	místo	pro	osobní	auto	na	parkovišti	
GO Parking ZDARMA.

Ostatním klientům, včetně těch, co objednají po termínu, nabízíme:
–  1	 parkovací	 místo	 pro	 osobní	 auto	 u	 letiště	 VH	 Praha	 se	 slevou	 až	 
1	000	Kč	u	zájezdů	se	základní	cenou	vyšší	než	50.000	Kč	za	osobu

–  v	ostatních	 případech	 nabídneme	 parkování	 za	 sníženou	 cenu	 od	 
GO Parkingu či	Letiště Praha a.s.

Veškeré	 nabídky	 parkování	 platí	 do	 vyčerpání	 parkovacích	 míst.	 O	aktuální	
dostupnosti	se	informujte	u	prodejců.	

90% SLEVA Z CENY PARKOVÁNÍ PRO ODLETY Z POLSKÝCH KATOVIC!
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WWW.ČEDOK.CZ

REZERVACE A PRODEJ

1. Zadání web kódu přímo do pole adresy
Zadejte	url	adresu	čedoku	a	web	kód	ve	formátu: 
www.cedok.cz/webkód	(např.	www.cedok.cz/2989) 
Příslušný	web	kód	naleznete	v	katalogu	vždy	v	záhlaví	zájezdu,	
hledejte piktogram

2. Zadání web kódu do vyhledávání: 
Zadejte	do	vyhledávacího	pole	webcode=2989,	které	najdete	na	našich	
stránkách www.cedok.cz 

web kód: www.cedok.cz/2989

Zjednodušte si hledání pomocí našeho web kódu www.cedok.cz  
Pokud si vyberete zájezd z tohoto katalogu a chcete se dozvědět více o středisku, prohlédnout si všechny dostupné obrázky hotelu, zjistit aktuální 
cenu zájezdu nebo zájezd přímo online objednat, je tady pro Vás náš pomocník – web kód, který vás bez složitého hledání přivede k požadovanému 
zájezdu. 
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REZERVACE A PRODEJ

QR KÓD  
Stáhněte si aktuální informace a ceny 
vybraného zájezdu přímo do svého mobilu!
Další možností jak rychle a pohodlně 
získat aktuální informace o vybraném 
hotelu a cenách je QR kód. Příslušný QR 
kód naleznete v katalogu vždy u každého 
hotelu, hledejte …

1. Co je třeba k načtení QR kódu? 

Ke	čtení	QR	kódu	je	třeba	mít	mobilní	telefon	
s	fotoaparátem,	připojením	na	internet	
a	nainstalovanou	tzv.	čtečku	QR	kódů.	Čtečka	
QR	kódu	je	aplikace	pro	„chytré“	mobilní	
telefony,	kterou	je	možné	nainstalovat	do	
příslušného	mobilního	telefonu	pomocí	služby	
pro stahování aplikací. 

2. Jak načíst samotný QR kód? 

Fotoaparát	Vašeho	mobilního	telefonu	
zaostříte	na	QR	kód	u	vybraného	hotelu	
a	aplikace	Vás	již	sama	přesměruje	na	
webovou stránku, kde naleznete informace 
o	vybraném	zájezdu	včetně	aktuálních	cen	
a	termínů.			

 WWW.CEDOK.CZ
INTERNETOVÝ ON-LINE PRODEJ NA 

WWW.CEDOK.CZ 
Telefonické informace a rezervace na 
telefoním	čísle	221	447	777	od	pondělí	do	neděle	
8:00	–	21:00	hod.	nebo	na	modré	bezplatné	lince	
Čedok	800	112	112	–	24	hodin	denně.	

Osobní informace a rezervace	na	60	našich	
prodejních	místech	nebo	u	našich	autorizovaných	
prodejců.	Seznam	prodejních	míst	CK	Čedok,	
autorizovaných	prodejců	a	kontakty	naleznete	
v	zadní	části	tohoto	katalogu	nebo	na	www.cedok.
cz. 

Písemné informace a rezervace  
Faxem	na	čísle:	221	447	136	 
E-mailem:	info@cedok.cz	 
Dopisem na adrese:  
Čedok	a.s.,	rezervace	zájezdů	 
Luxembourg Plaza,  
Přemyslovská	2845/43,	130	00	Praha	3			
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Délka a rozsah zájezdu
Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do celkového počtu 
dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu 
a  zpět, a  to i  v  případech, kdy je doprava organizována v  pozdních 
nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách.

Obsaditelnost pokojů
- dospělá osoba    - dítě

V  katalogu uvádíme u  jednotlivých ubytovacích kapacit informaci 
o  variantách obsaditelnosti jednotlivých pokojů. Pokud je v daném 
hotelu k dispozici více typů pokojů je uváděn zpravidla nejčastěji 
využívaný typ pokoje. Větší postavička znamená dospělou osobu, menší 
pak dítě do věkového limitu uvedeném v  ceníku. Uvedené možnosti 
obsazení jsou výčtem možných variant obsaditelnosti standardního 
typu pokoje.

Ubytování
Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v  každém cíli 
cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely – tak, aby 
odpovídala Vašim představám a  finančním možnostem. Vzhledem 
k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie ubytování se mohou 
v  jednotlivých zemích výrazně lišit, užívá Čedok pro hodnocení 
ubytovacích zařízení vlastní stupnici kvality služeb. Stupnice kvality 
služeb hotelů a  apartmánů vyjadřuje pouze názor Čedoku na 
kvalitu ubytování tak, jak se jeví z  hlediska standardu požadavků 
středoevropského cestovatele. Upozorňujeme, že kvalita ubytování 
v  apartmánech není totožná s  hotelem, neboť jde o  odlišný typ 
ubytovacího zařízení. Například nelze očekávat, že apartmány označené 
třemi symboly Čedoku odpovídají svou úrovní stejně označenému 
hotelu. Kvalita služeb v  apartmánech je zpravidla nižší než v  hotelích, 
což nachází své vyjádření v cenách zájezdů. Vysvětlení stupnice kvality 
služeb je uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit důkladně 
prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě apartmánů či hotelů vybírají 
to nejlepší a  v  katalogu je pravdivosti a  přesnosti popisů ubytovacích 
objektů věnována obzvláštní péče, nemůže Čedok ovlivnit některé 
skutečnosti: 
•  ve výjimečném případě, zpravidla nikoli vinou naší CK, může dojít 

k  překnihování ubytovacího objektu. V  takovém případě Vám bude 
poskytnuto ubytování shodné či  vyšší kategorie.

•  doba určená k  ubytování a  opuštění pokoje nebo apartmá je 
stanovena hotelem (ubytovatelem) tak, aby mohl být proveden řádný 
úklid. Naší snahou je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na ubytování 
na minimum. Stejně tak při odjezdu Vám zpravidla naši zástupci 
zabezpečí po nezbytně nutnou dobu úschovu zavazadel. Bohužel naše 
cestovní kancelář nemůže garantovat v každém případě bezprostřední 
návaznost ubytování na Váš příjezd nebo 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  ubytovacích objektech nemůže naše CK zajistit absolutní 
klid, podobné skutečnosti je možné částečně eliminovat jen vhodným 
výběrem ubytování.

   Ačkoliv se turistické destinace snaží ve většině případů provádět 
veškerou údržbu a stavební činnost v ubytovacích zařízeních či blízko 
nich spíše mimo hlavní sezonu, může v místě pobytu v jakékoliv době 
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 kapacit 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 řešit na 
místě ihned, neboť reklamace po skončení zájezdu a  požadavky 
finanční náhrady jsou bez možnosti osobního ověření delegátem 
náročnější.

•  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 minimálně na třech místech. Předejdete tak 
případným nepříjemnostem spojeným se ztrátou všech dokladů 
a finančních prostředků.

•  v  žádném případě nelze označit vodu v  ubytovacích objektech za 
pitnou. U některých hotelů, především na ostrovech, může být voda 
tekoucí z vodovodů slaná. Výjimečně může docházet i  k problémům 
se zásobováním vodou, zejména teplou.

•  koupelny ubytovacích objektů 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  mycí potřeby na 
nádobí. V  uzavřených nevětraných prostorách, 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 krátkém časovém horizontu. Nemalý vliv na tom mají 
i klimatické podmínky. Proto je třeba v  pokojích pravidelně větrat.

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

•  pokud je ubytovací zařízení vybaveno klimatizací, může se stát, že 
v  některých hotelích bude v  činnosti pouze v  době nejvyšší sezóny 
nebo za příplatek. 

•  ubytovací zvyklosti v  některých zemích se mohou lišit od standardů 
v České republice.

   např. konfigurace koupelen bývá velmi úsporná a  často je sprcha 
řešena přímým výstupem vedle sanitárního zařízení

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

•  dalším typem úsporného 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, a  není-li 
uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato lůžka poskytovat slevu z ceny. 

•  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 neobsazené lůžko, a to i v případech, kdy 
toto lůžko není v pokoji umístěno.

   V  praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a  dvoulůžkový pokoj 
s doplatkem na neobsazené lůžko 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.

•  při prodeji pokojů, kajut na lodi a  zejména apartmánů preferujeme 
prodej těchto jednotek jako celek jednomu objednateli. V  některých 
případech a  se souhlasem klienta jsou v  prodeji i  jednotlivá lůžka 
v  těchto jednotkách s  jejich doobsazením dalšími cizími klienty. 
Uvedená forma prodeje je určena pro klienty, kteří nejsou schopni 
plně obsadit celou ubytovací jednotku, nechtějí hradit poplatky za 
neobsazená lůžka a  zároveň jim nevadí, když stejný objekt, zejména 
sociální zařízení popř. kuchyňku, sdílejí s  jinými klienty. Při zakoupení 
těchto produktů v případech, kdy klient nehradí předepsané poplatky 
za neobsazená lůžka, doporučujeme pečlivě konzultovat obsazení 
jednotky s prodejcem. Požadavek a očekávání klienta, že při této formě 
odběru produktu zůstanou neobsazená a  neuhrazená lůžka fakticky 
volná, nemůžeme splnit. Uvedený stav nastává pouze výjimečně 
v případech, kdy celá ubytovací kapacita není plně obsazena.

•  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 ubytovatelé a cestovní kancelář na toto má 
jen velmi omezený vliv. 

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
•  bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování 

s nabídkou studené i teplé kuchyně 
•  švédské stoly – samoobslužný systém stravování s  nabídkou pouze 

studené kuchyně
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 zvoleného ubytovacího objektu. 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.
Fakultativně dokoupené večeře garantujeme při počtu deseti a  více 
zájemců.

Doprava
Protože celkový dojem z  Vaší dovolené nepochybně ovlivní kvalita 

dopravy, věnovali jsme v  přípravě sezóny zvýšenou pozornost výběru 
smluvních dopravců.
Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo na 
pravidelných linkách prověřených leteckých společností. V  důsledku 
denního vytížení letových tras i  techniky linkovým provozem se 
charterové lety realizují převážně v  nočních hodinách. V  souladu 
s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže naše cestovní 
kancelář ovlivnit případné změny letecké společnosti, typu letadla, 
letového řádu a  trasy (včetně mezipřistání). V  některých případech 
nastávají změny jen několik hodin před odletem. Ve Vašich pokynech 
uvedenou dobu letu je proto nutné chápat jako orientační, neboť 
může být změněna např. vlivem nepříznivých letových podmínek. Délka 
trvání zájezdu vychází z  platného letového řádu v  době zpracování 
katalogu. Změnou řádu, především v  případě nočních letů, může být 
zkrácen celkový počet dní trvání zájezdu, avšak bez vlivu na zkrácení 
 zaplacených služeb v cílovém místě. Dopravce je oprávněn v důsledku 
povětrnostních, technických, nebo jiných vlivů nezávislých na vůli 
dopravce 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 na letiště v  Praze zajišťujeme buď vlastními 
autokary, nebo dopravními prostředky prověřených autobusových 
společností. Naše CK zpravidla využívá standardních autokarů v dálkové 
úpravě, která obvykle zahrnuje i  video a nabídku teplých a  studených 
nápojů. V případě nízkého zájmu o dopravu do centrálního odjezdového 
místa nebo na/z letiště může být tato doprava zrušena. Děje se tak, 
pokud počet zájemců o tuto službu klesne pod 6 osob. V tomto případě 
bude klientům vrácena částka, kterou za tuto službu uhradili. 

Změny cen 
Čedok si v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami vyhrazuje 
právo na změnu cen. Z  obchodních důvodů provádíme v  průběhu 
prodeje úpravy cen a  doprodejové akce posledních míst například 
prodejem v  režimu „v poslední minutě“, „last mi nu te“, „speciální 
nabídka“ či „nabídka no name“. V průběhu těchto akcí nemůže Čedok 
klientům dodatečně měnit cenu zájezdu platnou v době jeho zakoupení.
Ke změně ceny může dojít v  důsledku zvýšení ceny pohonných hmot 
či plateb spojených s  dopravou jako jsou letištní, přístavní či jiné 
poplatky nebo v případě, že se směnný kurs české koruny použitý pro 
stanovení ceny zájezdu změní v průměru o více než 10%. Ceny letenek 
tvořících součást zájezdu při využití pravidelné letecké přepravy jsou 
kalkulovány v optimální knihovací třídě. Při vyprodání knihovací třídy si 
Čedok vyhrazuje právo změnit cenu dopravy v závislosti na potvrzené 
ceně letenky. Náklady na leteckou  přepravu byly kalkulovány s velkým 
předstihem a vycházely z průměrné světové ceny leteckého paliva nebo 
ropy platné v době kalkulace.

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.  

Dodatečná přání klientů 
K  doplňujícím nebo upřesňujícím požadavkům klienta na ubytování 
nebo dopravu, které klient uvádí při objednávce zájezdu, Čedok přihlíží 
a  dle svých možností se snaží klientům vyhovět. Tyto požadavky však 
je třeba vždy považovat pouze za nezávazné poptávky typu „pokud 
to bude možné“ a  jejich splnění netvoří součást závazku Čedoku vůči 
klientům. Pokud jde o požadavky za příplatek (např. balkon, výhled na 
moře, dětská postýlka) uvedené ve smlouvě o zájezdu, je Čedok povinen 
zajistit splnění tohoto požadavku.  

Průvodci 
Všechny poznávací 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.

Delegáti 
Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový delegát, bude Vás po 
příjezdu kontaktovat a bude Vám nápomocen v místě pobytu. Delegát 
má na starosti obvykle více ubytovacích objektů a do střediska dojíždí. 
Při úvodní informativní schůzce Vás blíže seznámí s pobytovým místem 
a  poskytovanými službami. Pro kontaktování střediskového delegáta 
doporučujeme využívat pro řešení veškerých záležitostí především 
úřední hodiny, pravidelné schůzky nebo telefonické spojení pro případ 
mimořádné události nebo potřeby okamžité pomoci.

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 a  v  přiměřené míře mimo 
autokar.
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 
Výlety nabízené v  katalogu za podmínky účasti předem stanoveného 
minimálního počtu zájemců mohou být provázeny česky mluvícím 
průvodcem.  Pro doprodej výletů na „poslední chvíli“ přímo na místě 
pobytu může být stanovena nižší cena, než je cena určená pro běžný 

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

*

velmi jednoduché ubytování s minimálním komfor-
tem a jednoduchým rozsahem stravování

**

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

***

běžný turistický standard ubytovacích a stravova-
cích služeb

****

kvalitní ubytování, vyšší standard ubytovacích a stra-
vovacích služeb

*****

luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb

*

zmenšený symbol (půl symbolu)  
- vyšší kvalita základního stupně
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prodej. Totéž se týká i půjčování aut. Při zakoupení výletů či pronájmu 
aut od místních agentur či kanceláří vzniká přímý smluvní vztah mezi 
klientem a poskytovatelem těchto služeb. 
Čedok neodpovídá za vady zboží či služeb, které si klient zakoupí 
v  průběhu výletů u  místních prodejců či poskytovatelů služeb. Výlety, 
zboží a další služby z místní nabídky nejsou součástí zájezdu Čedoku.

Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů 
V  případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí s  vízovou 
povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich udělení. Udělení víz 
spadá do kompetence příslušných zastupitelských úřadů. 
Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá a CK nemůže 
jeho hodnotu refundovat, ledaže by tak učinil příslušný zastupitelský 
úřad. Rovněž tak nemůže refundovat cenu zájezdu, pokud klient 
stornuje zájezd z  titulu neudělení vstupního víza, popřípadě je-li 
z určité země vyhoštěn nebo není-li do země, s níž máme i bezvízový 
styk, vpuštěn. V  některých zemích se vyžaduje vyplnění vstupní karty 
při vstupu do země. Před opuštěním země se pak vyplňuje karta pro 
odjezd ze země.
Při cestách s  mezipřistáním v  USA se vyžaduje rovněž vstupní vízum 
do USA.
Uvedené informace o  vízových formalitách jsou platné pouze pro 
občany ČR. Podmínky pro udělení a  platnost víz se mohou během 
roku měnit a  konzulární úřady nejsou povinny nás o  tom informovat. 
Doporučujeme proto ověřit si potřebné informace předem na www.
mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě.
Občanům třetího státu, kteří mají vízovou povinnost, doporučujeme, 
aby si veškeré informace, týkající se vízové povinnosti a  důležité 
skutečnosti s  tím spojené, zjistili ještě před zakoupením zájezdu. 
Uvedené se vztahuje jak na cílové, tak na tranzitní země. Pokud si 
takový klient neopatří víza pro cílové nebo tranzitní země a je ze zájezdu 
vyloučen, nese veškeré náklady za storno zájezdu. V případě neudělení 
víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.

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.
Austrálie 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
a  elektronicky vystavené vízum, tzv. eVISITOR, kdy klient obdrží „VISA 
CARD NOTICE“ (na přání zajistí CK Čedok). K  získání víza je potřeba 
vyplnit formulář a dodat kopii pasu.
Ázerbájdžán 
Turistické vízum je za poplatek 1 900 Kč, vyřízení trvá 3 týdny. K získání 
víza je potřeba pas a 2x fotografie. Klient se musí osobně dostavit na 
ambasádu z důvodu odebrání otisků prstů.
Barma 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
a turistické vízum, k jehož získání je třeba předložit barevnou kopii pasu 
a 3x pasovou fotografii. Vyřízení trvá cca 3 týdny.
Čína 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
a  turistické vízum (na přání zajistí CK Čedok), pro jehož získání je 
potřeba 1 dotazník, pasová fotografie, potvrzení o zaměstnání a souhlas 
 zaměstnavatele s dovolenou (případně potvrzení o studiu či důchodu), 
výpisy z účtu za poslední 3 měsíce. Ostatní dokumenty dodá CK. Vše je 
nutné dodat minimálně 3 – 4 týdny před nástupem na zájezd do CK.
Dominikánská republika 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
a turistická vstupní karta za poplatek 10 USD, který se hradí po příletu 
na letišti.
Indie 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
a  turistické vízum, pro jehož získání je potřeba vyplnit elektronicky 
formulář (na přání zajistí CK Čedok) + 2x foto 5 x 5 cm. Ostatní potřebné 
dokumenty zajistí CK. Vše je nutné dodat minimálně 3 – 4 týdny před 
nástupem na zájezd do CK.
Írán 
Turistické vízum: 2 500 Kč/osoba, K  získání víza je potřeba 3x foto 
pasového formátu (ženy musí mít foto v  šátku se zahalenými vlasy) 
a  biometrický pas platný 6 měsíců po návratu. Klienti musí žádost 
o  vízum osobně podat a  víza osobně vyzvednout. Nutné potvrzení 
o cestovním pojištění. Po udělení plné moci může vízum obstarat CK. 
Klient se musí osobně dostavit na ambasádu z důvodu odebrání otisků 
prstů. Vyřízení víz trvá 2 měsíce.
Izrael 
Bezvízový styk. Je nutný jen cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu). 
Vstupní a výstupní poplatek na hraničním přechodu.
Jamajka 
Bezvízový styk do 30 dnů pobytu. Je nutný jen cestovní pas (platný 6 
měsíců po návratu). 
Jordánsko 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
a  jednorázové vstupní vízum, které lze získat na počkání na letišti 
a pozemních hraničních přechodech. Vstupní vízum je nutné si zajistit 
po příletu na letišti v Ammánu za poplatek cca 60 USD. Na základě 
informace platné v době vydání tohoto katalogu bude pro cestující do 
Agaby vstupní vízum do Jordánska zajištěno zdarma na letišti.
Kambodža 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
a  turistické vízum, které lze získat přes internet tzv. eVISA (na přání 
zajistí Čedok) nebo po příletu na mezinárodním letišti v Phnom Penhu 
nebo Siam Reapu či na pozemních hraničních přechodech (nutno mít 
pasovou fotografii s sebou). Poplatek za toto vízum činí cca 30 USD.
Kanada
Pro vstup do země je potřeba cestovní pas platný 6 měsíců po návratu + 
registrace ETA, kterou za poplatk 700 Kč vyřídí CK Čedok.

Keňa 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 

a jednorázové vstupní vízum musí být zajištěné ještě před příjezdem do 
země. Od 1. 9. 2015 lze zajistit víza pouze prostřednictvím internetu, tzv. 
E-visa. Poplatek činí cca 55 USD.
Kuba 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
a  turistická vstupní karta (na přání zajistí CK Čedok). Pro její získání je 
potřeba pouze kopie pasu. 
Laos 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
a turistické vízum, které lze získat na vybraných mezinárodních letištích 
za poplatek cca 30 USD, zároveň je nutné předložit 2 fotografie.
Madagaskar 
Turistické vízum se uděluje při vstupu do země za poplatek 60 Eur. 
K získání víza je potřeba 1 fotografie a fotokopie cestovního pasu.
Mongolsko 
K turistickému vízu je potřeba 2x foto, platnost pasu musí být 6 měsíců 
po příletu. Vyřízení trvá cca 14 dní.
Namibie 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu)  
+ turistické vízum (vyřizuje se ve Vídni) - trvá cca 2 týdny – bližší 
informace u prodejců nebo na CK Čedok
Nepál 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) + 
turistické vízum, které lze získat na všech hraničních přechodech nebo 
letišti v Káthmándu na 30 dnů za poplatek cca 30 USD. Je nutné s sebou 
mít zásobu pasových fotografií!
Omán
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu)+ 
turistické vízum, které lze získat na 30 dnů na mezinárodním letišti 
v Muscatu nebo na ománských hraničních přechodech.
Srí Lanka 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
+ turistické vízum tzv. ETA APPROVAL NOTICE, které se vyřizuje 
elektronicky za poplatek. Na přání zajistí CK Čedok.
Tanzanie 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
+ turistické vízum, které lze získat po příletu na letiště za poplatek 
cca 50 USD. K získání je třeba předložit očkovací průkaz s potvrzením 
o očkování proti žluté zimnici.
USA 
Pro vstup do země je potřeba platný cestovní pas (platný 6 měsíců 
po návratu) + platné turistické vízum, jehož typ odpovídá skutečnému 
účelu pobytu. Při turistických cestách (typ víza B-2) může imigrační 
úředník omezit dobu pobytu v USA na 1 měsíc. Víza do USA se vyřizují 
elektronicky /www.usembassy.cz/. CK Čedok – vízové oddělení, může 
žádost vyřídit a  sjednat termín pohovoru. Pro klienty s  biometrickým 
pasem je možnost vyřízení tzv. registrace ESTA v  rámci bezvízového 
programu za 900 Kč. Registrace ESTA umožňuje cestovat do USA na 
turistickou nebo služební cestu do 90 dnů pobytu v USA. Použitelnost 
je 2 roky.
Registrace ESTA je za poplatek a je nutná pro všechny cestovatele i děti, 
kteří musí mít vlastní cestovní pasy.
Vietnam 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) + 
turistické vízum, které na přání zajistí CK Čedok.
Zanzibar 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
+ turistické vízum, které lze získat po příletu na letišti za poplatek 
cca 50 USD. K  jeho získání je potřeba mezinárodní očkovací průkaz 
s potvrzením o očkování proti žluté zimnici.
Zimbabwe 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po návratu) 
+ turistické vízum, které lze získat na letišti v  Harare, Bulawayo nebo 
Victoria Falls za poplatek cca 30 USD na 30 dnů.

Ceny za zajištění víza se vyjadřují mimo základní cenu zájezdu jako 
fakultativní služba. Ceny víz vycházejí z ceny sjednané v době přípravy 
zájezdů a mohou se změnit. Poznávací zájezdy připravujeme s větším 
předstihem než pobytové zájezdy. Proto se ceny víz uváděných 
u  poznávacích zájezdů mohou odchylovat od cen publikovaných 
u pobytových zájezdů.

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

Očkování a léky  
Ve většině destinací nabízených v  našem katalogu není vyžadováno 
povinné očkování. Výjimku tvoří očkování proti žluté zimnici, jež je pro 
vstup do některých zemí povinné.
Před cestou doporučujeme konzultaci případných rizik s  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. 
Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objednávka byla potvrzena 
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. 

 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 
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 
v  době rezervace 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.

Specifika okružních plaveb 
Pro účast na těchto zájezdech platí navíc následující podmínky: 
Ke gala večeřím je vyžadován večerní společenský oděv, k  běžným 
večeřím je třeba používat dlouhé kalhoty, košili a sako pro pány a šaty, 
kostým nebo společenské kalhoty a blůzu pro dámy. 
Při nalodění Vám budou zavazadla odebrána a samostatně dopravena 
do kajuty. Za poškození či ztrátu zavazadel ručí lodní společnost jen 
omezeně, podobně jako u  letecké přepravy. Proto doporučujeme 
mít cennosti, léky, doklady, peníze a  jiné nepostradatelné předměty 
v  příručním zavazadle. Je zakázáno do lodi vnášet potraviny a  nápoje 
jakéhokoliv druhu ve všech typech zavazadel. Lodní společnost má 
právo kontrolovat zavazadla a   zabavit nežádoucí předměty. Toto 
pravidlo platí i  pro vnášení potravin a  nápojů při návratu na loď při 
zastávkách během plavby. U všech plaveb včetně plaveb uvnitř EU se 
musejí účastníci před naloděním prokázat pasem platným nejméně 
6 měsíců po návratu z  plavby. Nelze cestovat pouze s  občanským 
průkazem. Totéž platí pro děti všeho věku. Klient je povinen mít vyřízeny 
veškeré formality nutné pro vstup do cílových zemí plavby (např. vízum), 
a  to ještě před nástupem na plavbu. Lodní společnost má právo 
kdykoliv změnit trasu případně i  plavbu zrušit. Důvodem mohou být 
povětrnostní či bezpečnostní podmínky, politická situace nebo situace 
spadající do kategorie vis major. V těchto případech nevzniká klientům 
nárok na odškodnění za plavbu nebo její část. Absolutní rozhodovací 
pravomoc má na lodi kapitán a  účastník plavby je povinen řídit se 
jeho pokyny. Na lodi nelze provádět specializované lékařské zákroky. 
Těhotné ženy se mohou plavby účastnit jen po konzultaci s  lékařem, 
nejdéle do 22. týdne těhotenství. Minimální věk pro účast na plavbě je 6 
měsíců pro plavby do 7 nocí a 12 měsíců pro delší plavby. Minimální věk 
pro samostatné cestování mládeže je 18 (Evropa, Asie) až 21 let (Karibik, 
Amerika). Toto jsou také věkové hranice pro samostatné kajuty pro děti 
a mládež, pokud kajuta není vedle kajuty rodičů. Stejná věková omezení 
platí pro konzumaci alkoholu. Útrata za služby nezahrnuté v ceně plavby 
Vám bude zpravidla účtována prostřednictvím plastové plavební karty. 
Poslední večer svůj účet vyrovnáte na recepci. Při nástupu pro krytí 
Vašeho účtu personál zaregistruje Vaši platební kartu, která musí být 
embosovaná (údaje vyražené na kartě vystupují nad její povrch), tj. pro 
Vaši účast na plavbě je tato karta nezbytná.
K Vašemu účtu na lodi se automaticky účtuje spropitné, které je povinné 
a hradíte jej při závěrečném vyrovnání. 

Ceny služeb 
Základní cena je cena, která je taxativně uvedená v ceníku konkrétního 
zájezdu. Tato cena nezahrnuje fakultativní služby a nepovinné příplatky. 
Základní cena a  zákazníkem zakoupené fakultativní služby tvoří cenu 
zájezdu ve smyslu zákona. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou 
v Kč/jedna osoba. 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.

Nabídky v poslední minutě
U  doprodejových akcí „v poslední minutě“, „speciální nabídka“, či 
„nabídka no name“, může být cena nižší, než cena uvedená v katalogu. 

Změna 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 si proto vyhrazuje právo změnit údaje uvedené 
v  tomto katalogu z  technických, provozních nebo jiných důvodů, 
zejména rozsah a obsah služeb a dále i podmínky realizace účasti na 
zájezdu.
Zejména může dojít ke změnám a  posunům letového řádu a  dále ke 
změnám pořadí jednotlivých programových dnů nebo prohlídek.
Trasy nakreslené v mapkách jsou jen orientační a mohou se změnit. Pro 
obsah nabízených služeb je směrodatný verbální popis.
Pořadí programových dnů může být pozměněno dle momentální 
situace v místě.

Ceny uvedené v tomto katalogu a ceníku byly kalkulovány dle kurzů 
platných k 1. 8. 2016. Ceny pobytových zájezdů jsou publikovány 
v samostatném ceníku, který je nedílnou součástí tohoto katalogu. 
Údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj. 
k 15.7.2016. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby 
jsou vyhrazeny. Katalog je platný do 31.12.2017.

OBSAH, ROZSAH A DALŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – INFORMACE
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Vy cestujete,
   my se staráme

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás

Limity pojistného plnění (v Kč) Light Complex Complex Plus

Územní rozsah Celý svět

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

400 000
200 000

400 000
200 000

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel

30 000
10 000

5)

1)

30 000
10 000

5)

1)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

6 000 000
3 000 000

200 000

6 000 000
3 000 000

200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

5 000
5 000 2)

5 000
5 000 2)

Stornopoplatky
Přerušení cesty

50 000
50 000

3) 80 000
50 000

3)

Nevyužitá dovolená 16 000 4) 16 000 4)

Cena pojištění Light Complex Complex Plus

za osobu  
a pobyt

Celý svět

490 Kč 990 Kč 1 190 Kč

Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený 
u stornopoplatků varianty Complex, je nutné zvolit variantu 
Complex Plus.

Vysvětlivky: 
1)  2 000 Kč za 1 hodinu zpoždění delšího než 6 hodin   
2)  1 000 Kč za 6 hodin zpoždění   
3)  spoluúčast 20 %   
4)  2 000 za den   
5)  spoluúčast 500 Kč

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

www.ERVpojistovna.cz

Exkluzivní nabídka  

pro klienty Čedoku
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Komplexní cestovní pojištění SVĚT (pojistné za osobu a pobyt)         Standard        Special*            Plus         Plus Special*     Plus 120   
                                                                                                                  990,- Kč       1 390,- Kč      1 190,- Kč      1 790,- Kč      1 495,- Kč
Služby zahrnuté v kompexním cestovním pojištění Svět:                Limity plnění v Kč  Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby                                             6 000 000         6 000 000          6 000 000           6 000 000          6 000 000
Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:

za trvalé následky úrazu stanovené % z                                               400 000            400 000             400 000              400 000             400 000
za úmrtí následkem smrti                                                                      200 000            200 000             200 000              200 000             200 000
za dobu nezbytného léčení stanovené % z                                            40 000              40 000               40 000                40 000               40 000

Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou 
za škodu na zdraví do                                                                        2 000 000         2 000 000          2 000 000           2 000 000          2 000 000
za škodu na věci do                                                                           1 000 000         1 000 000          1 000 000           1 000 000          1 000 000
za škodu finanční do                                                                             500 000            500 000             500 000              500 000             500 000

Pojištění cestovních zavazadel
za jednu pojistnou událost                                                                      30 000              30 000               30 000                30 000               30 000
za jednu věc                                                                                              5 000                5 000                 5 000                  5 000                 5 000

Odstoupení od smlouvy - storno                                                                      50 000              50 000               80 000                80 000             120 000
Pojištění nevyužité dovolené                                                                             15 000              15 000               15 000                15 000               15 000
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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. 24 hodin denně.
U pojištění Standard, Special, Plus, Plus Special a Plus 120 je součástí pojištění i náhradní doprava do ČR v případě vážné rodinné události (nemoc
nebo úmrtí rod. příslušníka, vloupání do bytu, požár bytu) do výše 20 tis. Kč.
Kompletní znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Evropa
zahrnuje i Kypr, Egypt, Maroko, Tunisko, Turecko, Izrael

Cestovní pojištění České pojišťovny
zahrnuje pojistné krytí v rozsahu a za ceny uvedené níže: Ostatní svět

Limity plnění v Kč
3 000 000

Limity plnění v Kč
6 000 000

Pojištění léčebných výloh (pojistné za osobu a pobyt)                           Evropa Basic        300,- Kč            Svět Basic           490,- Kč

Toto pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenční služby

Komplexní cestovní pojištění EVROPA (pojistné za osobu a pobyt)         Standard              Special*                  Plus                 Plus 120
                                                                                                           490,- Kč              590,- Kč              890,- Kč            1 295,- Kč

Služby zahrnuté v kompexním cestovním pojištění Evropa:             Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč    Limity plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby                                                3 000 000               3 000 000                3 000 000               3 000 000
Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:

za trvalé následky úrazu stanovené % z                                                  200 000                  200 000                   200 000                  200 000
za úmrtí následkem smrti                                                                         100 000                  100 000                   100 000                  100 000
za dobu nezbytného léčení stanovené % z                                                20 000                    20 000                     20 000                    20 000

Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou 
za škodu na zdraví do                                                                           2 000 000               2 000 000                2 000 000               2 000 000
za škodu na věci do                                                                              1 000 000               1 000 000                1 000 000               1 000 000
za škodu finanční do                                                                                500 000                  500 000                   500 000                  500 000

Pojištění cestovních zavazadel
za jednu pojistnou událost                                                                         15 000                    15 000                     15 000                    15 000
za jednu věc                                                                                                 5 000                      5 000                       5 000                      5 000

Odstoupení od smlouvy - storno                                                                         30 000                    30 000                     80 000                  120 000
Pojištění nevyužité dovolené                                                                                15 000                    15 000                     15 000                    15 000

Specialy*  Exkluzivně 0% spoluúčasti v případě plnění z pojištění storna. Nabídka tohoto pojištění je platná pouze do 31. 10. 2016.
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OMÁN 

Omán představuje dosud ještě nepoznanou tajemnou destinaci s nádechem arabského orientu, která nabízí vysoce kvalitní a nadstandardní 
služby, krásnou přírodu, teplé moře, písečné pláže a přátelské obyvatele. Kromě romantických pouštních scenerií a oáz nabízí i nádherné 
hory, nedotčené pláže u čistého moře a neopakovatelnou atmosféru orientálních bazarů, kde kromě exotického koření, šperků s překrásnou 
výzdobou či ručně tkaných koberců můžete koupit například vzácné kadidlo nebo tradiční dýku, chandžár. Místní kuchyně se může pochlubit 
výběrem arabských lahůdek, jako jsou pokrmy z datlí, velbloudího mléka, jehněčího i skopového masa a také vynikajích ryb a krevet, protože 
Perský záliv je nesmírně bohatým lovištěm ryb. Oblíbenou přílohou tvoří tradiční chlebové placky a rýže a káva, připravovaná tradičním způ-
sobem v džezvě. V Ománu se nalézá mnoho fascinujících historických památek, některé jsou zapsány i na seznamu UNESCO, jako například 
archeologická místa Bat, Al-Khutm, Al-Ayn nebo pevnost Bahla. 

OMÁN
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Počasí je v Ománu různorodé. Nejteplejší mě-
síce jsou od června do srpna. Nejlepší období 
pro návštěvu Ománu je od půlky října do května, 
kdy se denní teplota pohybuje pod 35 stupňů 
Celsia. Moře je zde teplé po celý rok a v kombi-
naci s dlouhými písečnými plážemi je ideálním 
typem pro jedinečnou dovolenou. 

 ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
V  místních luxusních resortech na vás čekají 
jedinečné a  kvalitní služby nadstandardní 
úrovně. Hotelové komplexy nabízejí odpočinek 
na krásných písečných plážích společně s chut-
nou místní gastronomií. Ve většině komplexů 
je možné navštěvovat spa a  wellness centra, 

 SALALAH 
PŘÍMÉ LETY Z KATOVIC 

1. den: Odlet z Katovic do Salalahu, transfer do vybraného hotelu. 
2.-7.den: Pobyt ve vybraném hotelu, volno s možností fakultativních výletů. 
8.den: Odlet ze Salalahu do Katovic. 

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ 8  DENNÍ ZÁJEZDY
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Omán

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Oficiální název: Sultanát Omán
Politický systém: monarchie s hlavou státu 
sultánem, titul monarchy je dědičný
Rozloha: 309 500 km²
Počet obyvatel: 3 miliony
Hlavní město: Maskat
Úřední jazyk: arabština, dorozumíte se anglicky
Náboženství: Arabové – muslimové
Místní měna: ománský rial (OMR) Platební karty 
jsou v Ománu běžně příjímány zejména při platbě 
v hotelích, cestovních kancelářích, větších restau-
racích nebo např. půjčovnách automobilů.
Místní čas: SEČ +3hod (při letním času SEČ 
+2hod)

Elektřina: 220 – 250 V, nutný adaptér
Vstupní formality: vízová povinnost. Vízum je mož-
né si vyřídit na letišti za poplatek 25,- USD
Očkování a lékař: očkování se pro cestu do 
Ománu nevyžaduje. Zdravotnictví je v Ománu na 
dobré úrovni, převažují státní polikliniky, ale počet 
soukromých se stále zvyšuje. Ceny za běžné vy-
šetření jsou relativně vysoké a závisí na provede-
ných úkonech a předepsaných lécích.
Místní zvyky: je třeba respektovat místní zvyky 
včetně oblékání. 

OMÁN 

TURKMENISTÁN

SAUDSKÁ 
ARÁBIE

SAE
OMÁN

KATAR

SÝRIE IRÁK

Muscat

Salalah

fitness, sauny a  další zařízení. Mezi nejnavště-
vovanější letoviska patří Salalah, Salalah Wadi 
Khasbar, Mirbat.
Omán, oficiálně Sultanát Omán je arabský stát 
v  jihozápadní Asii, přesněji v  jihovýchodní části 
Arabského poloostrova, ležící na pobřeží při 
Arabském moři a Ománském zálivu. Na severu 
sousedí se Spojenými arabskými emiráty, na ji-
hozápadě s Jemenem a na západě se Saúdskou 
Arábií. Celková rozloha země je 309 500 km². 
Omán je jednou z nejstarších kolébek civilizace 
na Arabském poloostrově. Už kolem roku 4000 
př. n. l. byla země obydlena Samaritány, pak 
Féničany, Asyřany, Babylóňany, kmenem Šábán 
a na závěr Peršany. Kolem roku 630 se Ománem 
rychle rozšířil islám a  v  zemi vládli náboženští 
vůdci, imámové. Se založením královské dynas-
tie v roce 1154 se Omán stal námořní mocností, 
kterou v roce 1507 zničili Portugalci. Šlo však jen 
o  přechodné období-od roku 1650 si Ománci 
vládli opět sami. Roku 1741 založil Ahmed bin 
Said dynastii Al Said a  tituly imáma a  sultána 
rozdělil mezi své dva syny. V  roce 1798 navá-

zal sultanát Omán úzkou spolupráci s  Velkou 
Británií a  tyto vazby přetrvávají dodnes. Otec 
současného sultána zemi záměrně držel po 
dlouhá léta v izolaci. Jeho syn Qaboos Bin Said, 
který studoval ve Velké Británii, vše od základů 
změnil. V roce 1970 otce sesadil a Omán se za-
čal rychle měnit před očima. Ve velmi krátkém 
čase vybudoval moderní liberální stát s fungují-
cími institucemi a sociální strukturou. Pomohly 
mu v tom zásoby ropy, které mu na to poskytly 
prostředky. Na rozdíl od sousedních Arabských 
Emirátů, Omán se drží svého stylu a tradic, což 
je patrné už na architektuře při prvním pohledu. 
Rozumné panování je patrné na každém kroku 
a  vnější pohled zanechává v  návštěvnících jen 
ten nejlepší dojem.
V listopadu 2010 program OSN pro rozvoj vydal 

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
•blízká exotika, pouhých 6 hodin letu
•vysoká kvalita služeb
•Salalah = Maledivy blízkého východu
•luxusní dovolená na Arabském poloostrovu bez 
mrakodrapů
•atraktivní výlety do nitra arabské historie

  ODLETY: 8 DNÍ Z KATOVIC

zprávu o dlouhodobém rozvoji 135 zemí světa 
za posledních 40 let. Omán se v seznamu umístil 
na prvním místě. 

GASTRONOMIE
Arabské jídlo se skládá hlavne ze skopového 
a jehněčího masa, chlebových placek, rýže, datlí, 
velbloudího mléka a  kávy. Polévky se podobají 
našim, jen se v nich objevuje jiné koření. Perský 
záliv je velmi bohatý na ryby a krevety, které jsou 
nedílnou součástí místní kuchyně. Nedoporu-
čujeme konzumaci vody z  vodovodního řádu. 
Většina hotelů a barů má licenci a může tak pro-
dávat alkohol. Ten je však zakázáno pít na ve-
řejnosti. V hotelech a restauracích bývá zvykem 
nechávat spropitné přibližně 17 % z vaší útraty. 

ČEDOK PLUS
Doprava na letiště Katovice za  zvýhodněnou 
cenu.
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MUSCAT 
Navštivte hlavní město Ománu a současně sídlo 
sultána, Muscat. Návštěvou Muscatu jistě nebu-
dete zklamáni, neboť jde o jedno z nejkrásnějších 
měst světa. Město nabízí mnoho možností rela-
xace, nachází se tu jemně písčité pláže, palmy, 
čisté křišťálové moře apod., ale město vás nezkla-
me ani v oblasti poznávacího turismu. Z památek 
tu návštěvníci mohou obdivovat hindské chrámy 
Shiva a Krishnae, křesťanský kostel svatého Pet-
ra a Pavla, mešitu Ali, Novou mešitu nebo palác 
sultána Abuse. Zajímavé jsou rovněž tři pevnosti 
střežící město. I díky této všestrannosti je Muscat 
ideálním střediskem pro jedinečnou dovolenou. 
Až budete unaveni procházkami po městě, zaví-
tejte na zdejší pláže – a to buď ty veřejné, a nebo 

pokud budete preferovat spíše soukromí, při-
jdou vám vhod pláže hotelové. Velké hotely na-
bízí tzv. plážové kluby plné různých sportovních 
vybavení jako je posilovna, sauna, perličková 
koupel apod. U pobřeží můžete také šnorchlo-
vat nebo se potápět a objevovat tak podmořský 
život. 

SALALAH 
Druhým nejvýznamnějším městem Ománu je 
Salalah. Město je střediskem jižní části Ománu 
a je velmi oblíbenou destinací turistů z Evro-
py z okolních arabských států. Město Salalah 
nadchne mnohé návštěvníky díky velmi vlídné-
mu počasí, které tu panuje od poloviny června 
až do poloviny září. Právě na tuto dobu je tedy 

vhodné si rezervovat ubytování ve městě, často 
je ale nutná rezervace alespoň 6 měsíců pře-
dem. Kromě vlídného počasí láká město Salalah 
i krásnými přírodními scenériemi. Najdete tu 
horské masivy i nádherné písčité pláže. 
Město Salalah je dále oblíbeným výchozím bo-
dem pro výlety do okolních míst a lokalit, které 
jsou z archeologického hlediska velmi zajímavé. 
Navštivte třeba Ayubovu hrobku ležící na vrcho-
lu kopce za městem, je odtud nezapomenutelný 
výhled na město Salalah. Nedaleko města také 
můžete narazit na vykopávky ztraceného města 
Ubar, které bylo archeology objeveno až v  roce 
1992 a podle pověsti se jednalo o kdysi vzkvétající 
město, které bůh zničil, protože se jeho obyvate-
lé zřekli víry a dostali se na zcestí. Východně od 
města Salalah pak leží město Taqa, kde můžete 
navštívit hrad z roku 1984, který sloužil jako sídlo 
místního guvernéra. 
V samotném městě Salalah zavítejte do Kulturní-
ho centra na ulici Ar-Robat, podívejte se do mu-
zea, kde budete moci obdivovat fotografie města 
z poloviny minulého století. Dále jsou zde instalo-
vány například expozice zbraní, místní keramiky, 
šperků, tradičních oděvů, čínských mincí pochá-
zejících z 11. a 12. století nebo modely plachetnic. 
Pokud budete chtít domu přivézt nějaký suve-
nýr, určitě nevynechejte při návštěvě města trh  
Al-Husn, který najdete na ulici Ash-Sharooq. Právě 
tady nakoupíte parfémy, keramiku i kadidla. Na 
své si přijdou i milovníci stříbra a šperků, seženete 
tu i tradiční ománské dýky khandžáry. 
Koho zajímá historie, jistě zamíří na pobřeží. Zhruba 
čtyři kilometry od centra města se nachází zřícenina 
starodávného obchodního přístavu Zafar, dnes zva-
ná Al –Balid. Právě tady byly nalezeny staré čínské 
mince, které jsou uložené v místním muzeu. Vězte 
ovšem, že toto místo můžete navštívit pouze s prů-
vodcem a nebo na základě zvláštního povolení. 

OMÁN

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
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EMIRATES GOLF CLUB
Salalah je bohatý na historii i na archeologické 
vykopávky. Navštívíme starobylé město Al-Ba-
leed a muzeum kadidla. Na cestě se zastavíme 
u indiánských stánků, kde můžete ochutnat ko-
kosové mléko a místní banány. Pak přejedeme 
k  mešitě Sultána  Qaboose (prohlídka pouze 
zvenčí) a budeme pokračovat k  jeho letnímu 
sídlu Palác Sultána Qaboose. Na závěr budeme 
mít volný čas na tržišti Al Husn souk, kde můžete 
zakoupit kadidlo a exotický textil. (cca 4 hodiny)

POZOROVÁNÍ DELFÍNŮ V SALALAHU
Pobřeží Ománu je už roky domovem velryb 
a delfínů, proto je pozorování delfínů v  této 

oblasti velmi oblíbenou aktivitou. Budete mít 
možnost vidět delfíny v  jejich přirozeném pro-
středí. Potom bude následovat koupání v oce-
ánu přímo z lodi. (cca 3 hodiny včetně času na 
koupání)

ZTRACENÉ MĚSTO UBAR  
A RUB AL KHALI 4X4
Tento výlet začíná návštěvou legendárního 
„ztraceného města“ Ubar. Leží na nejnehos-
tinějším místě planety a ve své době bylo 
hlavním centrem trhu s  kadidlem. Cestou se 
můžete kochat magickými dunami a opojnou 
atmosférou pouště Ar Rub Al Khali. Na zpáteč-
ní cestě se ještě zastavíte v přírodním parku 

Wafi Dawkah, kde si budete moct prohléd-
nout staré kadidlovníky a velbloudí farmu. 
(cca 8 hodin) 

SAFARI A TREKKING
Auty 4x4 vyjedete k  přírodním vodopádům 
Ayn Sahalnoot odtud horskou stezkou do 
údolí Wadi Ayun a malého městečka Zayk, 
potom sjedete dolů, kde Vám řidiči připra-
ví oběd. Po odpočinku Vás čeká cesta pěšky 
s  lokálním průvodcem, budou to dvě hodiny 
lehkého trekku mezi skálami v krásné přírodě. 
Pak Vás auta opět odvezou do hotelu. (cca 6 
hodiny)  

OMÁN

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
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OMÁN

od 26 310 Kč*

*více na str. 6

POLOHA
Tento hotel navrhl známý italský designér San-
dro Serapioni. Velmi osobitý projekt se nachází 
na východním cípu zátoky Souly Bay přímo u 
pláže a spojuje moderní design a klidnou arab-
skou architekturu. Al Fanar znamená maják. 
Přímo z bazénu se můžete kochat pohledem 
na romantickou zátoku a palmový háj. Hotel, se 
nachází 30 km od města Salalah, s řadou ná-
kupních i zábavních možností. Navštívit můžete 
i místní trh Souk nebo archeologické naleziště 
Al Balid. Transfer z letiště je 30 minut.

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná klimatizovaná hala s recepcí, hlavní 
restaurace, lobby bar, obchod se suvenýry, dva 

venkovní bazény včetně dětského brouzdaliště, 
dvě venkovní jacuzzi, pool bar, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky zdarma, 
wi-fi v lobby zdarma, směnárna, fitness, tenisové 
kurty, spa centrum. 

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, tenisové kurty (zdarma), plážový volejbal 
(4 profesionální hřiště), půjčovna kol, ping pong, 
vodní sporty, potápění. Pro děti dětský klub, 
hřiště a miniklub zdarma. Spa centrum (sauna, 
pára, masáže) – za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení 
programu All inclusive (snídaně, pozdní snídaně, 

Pokoj Deluxe: |   Zájezdy:   8 dní (KTW) Strava: All Inclusive

HOTEL AL FANAR & RESIDENCES 
Salalah

web code: www.cedok.cz/14467

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

obědy, večeře formou bufetu), vybrané nealko-
holické a alkoholické nápoje. V pátek jsou dle 
vládního nařízení alkoholické nápoje podávány 
pouze mezi 14.00 - 15.00 a 18.00 - 21.45 hod. 
Možnost využívat restaurace v sousedních ho-
telech Juweira Boutique hotel a Rotana Salalah 
resort (vždy jednou za dobu pobytu).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné nebo 
dvou přistýlek, kde je k dispozici koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů, individuální klimatizace, wi-fi 
zdarma, telefon, minibar, trezor, TV/sat. Všechny 
pokoje mají balkon nebo terasu, set na přípravu 
kávy a čaje. Výhled na moře nebo do zahrady.

PLÁŽ
Velikou výhodou hotelu jsou tři písečné pláže, 
které leží blízko hotelu. Jedna z nich je přímo 
před hotelem a vhodná pro děti, umístěna v 
zálivu. Druhá pláž je napůl otevřená k oceánu, 
chráněná molem a třetí, nejdelší pláž je pro mi-
lovníky vln, je otevřena přímo k oceánu. Každý si 
zde může vybrat své.

Pobyt pro 
dvě děti do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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OMÁN

od 26 310 Kč*

*více na str. 6

POLOHA
Luxusní hotel, se nachází 30 km od města Sa-
lalah, s řadou nákupních i zábavních možností. 
Navštívit můžete i blízké archeologické naleziště 
Al Balid i tradiční trh Al Haffa Souk Hotel leží pří-
mo u pláže v palmové zahradě. Areál je protkán 
vodními kanály s mořskou vodou, díky této ne-
zvyklé architektuře má resort velmi příjemnou 
atmosféru. Transfer na letiště 30 minut.

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná klimatizovaná hala s recepcí, hlavní 
restaurace, á la carte restaurace, lobby bar, ob-
chod se suvenýry, dva venkovní bazény, včetně 
dětského brouzdaliště, pool bar, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky zdarma, 

wi-fi v lobby, směnárna, fitness, tenisové kurty, 
spa centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, tenisové kurty, plážový volejbal, vodní 
sporty, potápění. Pro děti miniklub, dětský klub 
a hřiště. Služby za poplatek:hlídaní dětí a spa 
centrum (sauna, pára, masáže).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení 
programu All inclusive -snídaně, obědy, večeře 
formou bufetu, vybrané nealkoholické a alko-
holické nápoje. V pátek jsou dle vládního naří-
zení alkoholické nápoje podávány pouze mezi 
14.00 - 15.00 a 18.00 - 21.45 hod.

HOTEL ROTANA SALALAH  
Salalah

web code: www.cedok.cz/14469

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné nebo 
dvou přistýlek, mají koupelnu s WC a vysouše-
čem vlasů, individuální klimatizace, wi-fi zdar-
ma, telefon, minibar, trezor, TV/sat, župany, set 
na přípravu kávy a čaje, balkon či terasa. Mož-
nost objednání apartmánů a suite.

PLÁŽ
Krásná a prostorná písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře je přímo u hotelu. Sluneční-
ky, lehátka a osušky na pláži zdarma.

Pokoj Standard: |   Zájezdy:   8 dní (KTW) Strava: All Inclusive

Pobyt pro 
dvě děti do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Tam, kde byste ještě před půlstoletím našli jenom sedm ospalých rybářských vesniček, se dnes vypínají honosná obchodní města v americkém 
stylu. Díky rozsáhlým ložiskům „černého zlata“ patří Emiráty k nejbohatším a nejmodernějším státům světa. Každý návštěvník je fascinován 
nekonečnou řadou kontrastů. Na jedné straně nejrychleji se vyvíjející město světa Dubaj s přepychem nákladně zavlažovaných zelených 
ploch,  sedmihvězdičkových hotelů a nákupních rájů v gigantických hypermarketech. Na druhé straně kolorit tradičních orientálních bazarů, 
fascinující pouštní příroda s oázami, pomalý život beduínů, karavany velbloudů a paláce z pohádek tisíce a jedné noci. Turisty však láká i skvě-
lé koupání na kvalitních písčitých plážích s garancí skutečně slunných dní bez deště a nepřebernou nabídkou vodních sportů i rybolovu.

NÁKUPY
Hypermoderní nákupní střediska i  tradiční ba-
zary tvoří skutečné nákupní ráje s úplným sorti-
mentem veškerého myslitelného zboží. Koupíte 
zde zejména zlaté šperky, oblečení luxusních 
značek, obuv, kabelky a další kožedělné výrobky, 
kosmetiku a elektrotechniku. 

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Ve středověku to byla část Ormuzského království, 
od konce 15. století okupovaná Portugalci, od 18. 
století pak pod vlivem Kawasimů a po jejich potla-
čení pod protektorátem Britů až do r. 1971. Začát-
kem 20. století udělal nález nafty a plynu v někte-
rých emirátech z těchto pouštních  oblastí kvetoucí 
zelený ráj. Federace sedmi emirátů, z  nichž se 
stát skládá, má rozdílnou úroveň, závislou na vy-
užívání ropných ložisek. Najdete zde jedno z nej
modernějších měst na zemi s  bohatým nočním 
životem, ale také pomalý a  prostý život v  pouš-
ti. Země situovaná na březích Perského zálivu 
v  severovýchodním cípu Arabského poloostrova 

a sousedící se Saudskou Arábií a Ománem je tvo-
řena nížinou pokrytou písečnou i kamenitou pou-
ští bez řek zhruba na úrovni obratníku Raka. Přes 
malou rozlohu emirátů a  jejich rozdílné rysy je 
možno zaznamenat jako jednotící prvek vstřícnost 
jejich obyvatel k  cizincům. Asi polovina obyvatel 
má arabský a íránský původ, druhou polovinu tvo-
ří jihoasijské a východoasijské národnosti. Jenom  
20 % z nich má občanství státu.

GASTRONOMIE
Díky kosmopolitnímu charakteru turistických cen-
ter zde nalezneme ten nejbohatší výběr všech 
významných světových kuchyní. V tradičních stra-
vovacích zařízeních se představuje i místní kuchy-
ně, je pestrá, využívá bohatství místních produktů 
a  řídí se náboženskými příkazy. Zpracovává pře-
devším skopové maso, obiloviny (kuskus) a zeleni-
nu. Velmi známé jsou cukrářské výrobky. Nabíd-
ka alkoholu je omezena na hotely, speciální bary 
a diskotéky určené cizincům a liší se i místně mezi 
emiráty.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

VI II III IV VI VII VIII IX X XIIXI

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

24 24

28 29
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37 38
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23 23 24 24
27 27

29
32

28
25 24 23

Ideální počasí s  příjemnou teplotou panuje 
v  zimním období od září do května. Letní ex-
trémně vysoké teploty zmírňuje příjemný větřík, 
který vane na pobřeží prakticky nepřetržitě. Vý-
hodou oblasti je trvale slunné počasí prakticky 
bez deště s průměrně 355 slunnými dny v roce.
Popsané klima nelze v  konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.

 DUBAJ PŘÍMÉ DÁLKOVÉ LETY BEZ PŘESTUPU 
S LETECKOU SPOLEČNOSTÍ EMIRATES

 RAS AL KHAIMAH PŘÍMÉ LETY Z KATOVIC 
S LETECKOU SPOLEČNOSTÍ TRAVEL SERVICE
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Atlantický 
oceán

Tichý
oceán

Indický
oceán

EVROPA

ASIE

AUSTRÁLIE

SEVERNÍ
AMERIKA

ROVNÍK

JIŽNÍ
AMERIKA

Praha

Praha - Dubaj 4 800 km

Spojené 
arabské 
emiráty

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
•  krátká letová vzdálenost
•  příjemná teplota vody i v zimě
•  minimum deště, maximum slunce
•  ideální pro zimní dovolenou a nákupy

  PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU
ODLETY: 8 DNÍ Z PRAHY A KATOVIC

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Oficiální název: Spojené arabské emiráty
Politický systém: federace s dělbou pravomocí 
mezi vládu a jednotlivé emiráty 
Rozloha: 83 600 km2  
Počet obyvatel: 7,5 milionů
Hlavní město: Abu Dhabi 
Úřední jazyk: arabština
Další jazyky: perština, hindština, urdština 
Dorozumění: anglicky
Náboženství: 94 % islám, menšina hinduisté 
Měna: SAE dirham (AED) = 100 filů (1, USD = 
3,7 AED)
Peníze s sebou: USD, platby úvěrovými kartami 
běžné, bankomaty k dispozici

Místní čas: SEČ +3 hod (letní čas SEČ + 2 hod.)
Elektřina: 220 V, adaptér není nutný 
Vstupní formality: cestovní pas
Doprava: kvalitní autobusová doprava a taxi. 
Očkování a lékař: Povinné očkování není 
předepsáno. Výskyt nakažlivých chorob velmi 
omezený, vysoká úroveň hygieny. Převažují sou-
kromé kliniky a specializovaná privátní zdravot-
nická zařízení na světové úrovni. Zdravotní rizika 
a aktuálně doporučované očkování (ochranu) 
konzultujte prosím před cestou s hygienickou 
stanicí či odborným lékařem.

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ 8 DENNÍ ZÁJEZDY
1. den: Odlet z Prahy do Dubaje, z Katovic do Ras Al Khaimah transfer do vybraného hotelu.
2.-7. den: Pobyt ve vybraném hotelu, volno s možností fakultativních výletů.
8. den: Odlet z Dubaje zpět do Prahy, z Ras Al Khaimah do Katovic

ČEDOK PLUS
•  přímé lety Praha  Dubaj

 komfort letecké společnosti Emirates
•  přímé lety Katovice  Ras Al Khaimah

 letecká společnost Travel Service
•  česky hovořící asistence

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Perský záliv

Fujairah
Ajman

Umm Al Quwain
Ras Al Khaimah

Sharjah

Dubaj
Abu Dhabi

S.A.E.

SAUDSKÁ ARÁBIE

KATAR

OMÁN

IRÁN
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DUBAJ 
Dubaj je druhým největším emirátem a zároveň 
obchodním a turistickým centrem Středního vý-
chodu. Dubaj je rychle se rozvíjející místo s mo-
derní architekturou, širokými dálnicemi a zelený-
mi parky. Město je rozděleno na dvě části zálivem, 
kterým neustále křižují lodě a  trajekty. Výhodou 
pro turisty je možnost levného nákupu elektroni-
ky, koberců a zejména zlatých předmětů na svě-
tově proslulém „zlatém tržišti“. Velmi populární 
je nákupní festival, který se koná každoročně po 
dobu 30 dnů v únoru a březnu. Kromě obchodní-
ho centra je Dubaj i místem sportu. Konají se zde 
mezinárodní golfové, tenisové a kriketové turna-
je. Ve městě Dubaj se prolíná bohatá  kulturní his-
torie, arabská krása a  pohostinnost s  veškerým 
komfortem, uspokojujícím všechny požadavky 
návštěvníků tohoto krásného emi rátu.

FUJAIRAH
Emirát Fujairah se nachází v  jihovýchodní čás-
ti arabského poloostrova u  Indického  oceánu 
v  blízkosti majestátného pohoří Hajar. Se svou 
rozlohou 1 450 km2 a  populací okolo 80 000 
obyvatel je považován za jeden z  nejzajímavěj-
ších emirátů. Pláže na území tohoto emirátu jsou 
jedny z  nejkrásnější a  dosud ne zcela objevené 
turisty.  Fujairah poskytuje dokonalou kombinaci 
přírody, krásného pobřeží a  horského masivu, 
což vše společně s příjemným klimatem po celý 
rok je úspěšným předpokladem k prožití příjem-
né a klidné dovolené.

SHARJAH
Sharjah je třetí největší emirát a místo, které se 
stalo kulturním centrem Středního východu. Všu-
de lze nalézt prvky islámské tradice.  Příkladem je 
islámský trh u zátoky,  textilní trh na nábřeží, zlatý 
trh při cestě do emirátu  Ajman, včetně mnoha 
mešit a  kulturních budov. Dále zde naleznete 
řadu muzeí s architektonickými nálezy, muzeum 
umění, vědy a historie. Nekonečné množství ma-

lých obchodů a tržišť  nabízí nepřeberné množství 
ručních  výrobků, koberců, zlata a elektro techniky. 

AJMAN 
Ajman je nejmenší ze všech sedmi emirátů. Na-
chází se severně od emirátu Sharjah a  jsou zde 
největší loděnice na stavbu lodí zvaných „Dhows“.

RAS AL KHAIMAH 
Emirát se nachází v severní části Spojených arab-
ských emirátů podél Arabského zálivu. Charak-
teristické pro tento emirát je příjemné podnebí 
a částečně zalesněné pohoří. Ras Al Khaimah byl 
vždy považován za důležité obchodní centrum 
mezi východem a západem. Datlové palmy, píseč-
né pláže, čisté moře, historické pevnosti a původní 
vesnice představují pro Ras Al Khaimah, který leží 
mezi městem Dubaj a historickým Ománem, ideál
ní místo k prožití klidné dovolené.

UMM AL QUWAIN
Tento emirát se nachází na západním pobřeží 
mezi emiráty Ajman a Ras Al Khaimah. Původní 
obyvatelé se živili rybolovem a pěstováním datlí. 
V současné době se zde rozvíjí turistický ruch díky 
dlouhým a krásným plážím s průzračným mořem. 
V blízkosti města Umm Al Quwain se nachází pří-
rodní rezervace Seneyah Island s mnoha druhy 
ptáků, vysoké zvěře a ojedinělým výskytem stro-
mů Al Qaram. K rozvoji turistiky přispívá i největší 
vodní park Dreamland.

ABU DHABI
Emirát Abu Dhabi je největší, nejbohatší a  nejlid-
natější. Současně je hlavním městem Spojených 
arabských emirátů, které je kombinací starobylé 
pouštní kultury, bílých mešit, bulvárů, parků a  lu-
xusních hotelů. Abu Dhabi má pestrou minulost  
a prošlo závratnou přeměnou od období pirátů do 
moderního střediska ropného obchodu. V blízkosti 
je mezinárodní letiště a závodní okruh Yas Marina 
Circuit, kde se konají závody Formule 1.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
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Spojené arabské emiráty jsou ideál ním 
místem pro hráče golfu. Zejména golfová 
hřiště v Dubaji vyhledávají i největší svě-
tové sportovní hvězdy jako například Tiger 
Woods, Ernie Els či Colin Mont go merie. 
 Lákavým atribu tem je kontrast  zeleně 
uměle zavla žovaného hřiště s vyprahlostí 
okolní pouště. Golfové kluby poskytují nej-
vyšší kvalitu  služeb a prvotřídní pod mínky 
pro skvělý zážitek ze hry.

EMIRATES GOLF CLUB
Toto první travnaté hřiště na Středním východě 
bylo otevřeno v roce 1987. Je postaveno v blíz-
kosti města Dubaj v  pouš t     ních dunách. Tento 
golfový klub má dvě 18 jamková hřiště, délku 
okolo 7 100 yardů a Par 72. Hřiště je poměrně 
náročné z důvodů několika jezírek. Handicap 28 
muži a 45 ženy.

EMIRATES GOLF CLUB
Hřiště je umístěno v  samém centru města po-
dél břehu zálivu. Hřiště s 18 jamkami a Par 71 
je mírně svahovité o délce 6 857 yardů. Fairway 
jsou lemovány palmovými stromy a vodními pře-
kážkami. Hřiště má umělé osvětlení. Součástí to-
hoto klubu je i 9 jamkové hřiště a driving range. 
Handicap je 28 pro muže a 45 pro ženy. Hřiště 
je vhodné pro různé typy hráčů.

EMIRATES GOLF CLUB
Velmi náročné golfové hřiště s  18 jamkami 
zabírá plochu přes 200 akrů. Délka je okolo 
7 000 yardů. Možnost pronájmu golfových holí 
a  bot. Handicap pro ženy je 36 a  pro muže 
28. Najednou může hrát skupina maximálně 
4 osob. Tee time interval je 10 minut a musí být 
golfovým klubem vždy potvrzen předem. Mírně 
zvlněný terén, travnaté hrací pole mezi odra-
zištěm a  jamkou a řada písečných překážek je 
výzvou a  vyhledávaným golfovým hřištěm pro 
každého hráče golfu.

NAŠE DOPORUČENÉ HOTELY 
Hotel Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa 

Hotel Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

NAŠE GOLFOVÉ TIPY
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SPORTOVNÍ AKTIVITY
Většina hotelů ve Spojených arabských emirá-
tech nabízí široké možnosti sportov ního vyžití. 
Na plážích jsou většinou k  dispozici jak moto-
rové, tak i nemotorové vodní sporty jako kajaky, 
windsurfing, paragliding, jízda na vod ních skú 
trech, plachetnice, či katamarány. V  rozlehlých 
zahradách hotelových areálů jsou klientům k dis-
pozici hřiště na plážový volejbal, fotbal, či košíko-
vou, tenisové kurty, stolní tenis, lukostřelba. Další 
možnosti stolních her nabízí hotelové herny  
 kulečníky, šipky, šachy a elektronické hry.
Nabídka sportovních možností mimo areály 
hotelů je nesrovnatelně bohatší ve srovnání 
s  ostatními oblíbenými turistickými středisky. 
Emiráty nabízejí potápění na širém moři, brus-
lení a lyžování v krytých halách, jízda na velblou-
dech, či surfování na písečných dunách.
Samostatnou kapitolou je několik golfových 
hřišť, v mnoha případech i s umělým osvětlením, 
na kterých se pořádají turnaje při účasti světo-
vých golfových hvězd. Jde zejména o golfová hři-
ště v Dubaji a Abu Dhabi:
 Emirates Golf Club
 Dubai Creek Golf and Yacht Club
 Saadiyat Beach Golf Club  Abu Dhabi
 Abu Dhabi Golf Club by Sheraton
 Abu Dhabi Golf and Equestrian Club
 Tower Links Golf Club v Ras Al Khaimah.
Velmi oblíbené je sokolnictví, kdy hlavně Arabo-
vé z bohatých rodin mají své sokoly, které jsou 
jedním ze symbolů místního života.
Pravidelné sportovní akce jsou vyhledávané ce-
lebritami celého světa. Jde zejména o nejdražší 
koňské dostihy na světě. Dubai World Cup, závo-

dy na velbloudech ze stájí šejků států Středního 
východu, či tenisový turnaj Dubai Tenis Open.
Dubaj je velkým centrem sportovních aktivit, kde 
žádné přání není nesplnitelné.

PO KOUPÁNÍ… 
Většina hotelových areálů nabízí možnosti zába-
vy ve vlastních restauračních zařízeních, barech 
a  nočních klubech. Vel kým magnetem je i  ná-
vštěva noční Dubaje se širokými možnostmi ná-
kupu v  obchodních centrech otevřených dlou-

ho do noci. Město Dubaj nabízí také stravovací 
možnosti  v  nesčet  ných  restau racích se všemi 
typy místní i mezinárodní kuchyně.

RENT-A-CAR
Pronájem aut je běžnou službou, její využitel-
nost je však omezená. Vzhledem k  poušt nímu 
charakteru destinace s  omezenou sítí silnic se 
v  turistických aglomeracích vyplatí přeprava ta-
xíkem a k cestám do vnitrozemí i podél pobřeží 
lze využít bohaté nabídky  organi zovaných výletů.

SPORT A ZÁBAVA

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
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AQUA PARK WILD WADI
Den strávený v těsné blízkosti světově 
proslulých hotelů Jumeirah Beach (Vlna) 
a Burj Al Arab (Plachetnice).
Celodenní výlet bez stravování. Vodní park Wild 
Wadi v Dubaji, na Jumeirah Beach, nabízí spous-
tu atrakcí, a to jak k běžné relaxaci, tak i pro mi-
lovníky adrenalinu, kteří zde uvítají kromě jiných 
atrakcí i nej delší a nejrychlejší skluzavku Střední-
ho východu, na níž můžete dosáhnout rychlosti 
až 80km/h. Pozn.: ručníky s sebou.

HISTORICKÁ DUBAJ
Poznání historie, kultury a náboženství 
arabů Vám pomůže porozumět místním 
obyvatelům. 
Muzeum vám představí tradiční emirátská za-
městnání a  procházka částí Bastakia – první 
obchodní osadou Írančanů, odkryje půvabná zá-
koutí. Textilní trh a procházka podél dubajského 
zálivu nás zavede do Herritage village – malého 
skanzenu a  velbloudího muzea. V  islámském 
centru se přiblížíte životu a zvyklostem muslimů. 
Plavba na loďce abra vás vrátí do dob minulých. 
Na trhu s  kořením vás zasvětíme do tajemství 
exotických chutí a vůní a na Zlatém trhu do ná-
kupů nablýskaných drahých kovů. 
Cca 6 h, čas vyhrazený i na krátké občerstvení.

MARINA DHOW CRUISE
Po vodách uměle vytvořeného zálivu 
Dubai. 
Marina, částí proslulou svou stovkou mrakodra-
pů, velmi poutavé architektury, vás proveze tra-
diční dřevěná loď dhow.

Dvouhodinová plavba včetně bufetové  večeře 
nabízí výběr z  typické arabské i  mezinárodní 
kuchyně a  možnost nealkoholických nápojů. 
Během plavby se vám naskytne odlišný pohled 
na město s nasvícenou  prominentní rezidenční 
částí, promenádou maríny a  jachtového klubu, 
nákupního centra a  mnoha luxusních hotelů. 
Plavba pokračuje na otevřené moře, kde můžete 
sledovat osvícený palmový ostrov a v dálce i pro-
slulý hotel Atlantis. Budeli dobrá viditelnost, na-
skytne se vám i pohled na osvícený hotel Bujr Al 
Arab. Cca 3 hodiny – večer

LODÍ PO STOPÁCH OMÁNU, POLOOSTROV 
MUSANDAM
Den strávený daleko od civilizace na moři 
s možností objevování podmořského 
světa, v kontrastním prostředí suchých, 
skalnatých hor poloostrova Musandam. 
Při cestě do přístavu Dibba, který leží při hranici 
SAE a Ománu, budete projíždět pohořím Hajar 
na východní pobřeží SAE.
Po nalodění na tradiční arabskou loď dhow vás 
čeká čas plný dobrodružství. Kapitán bude obe-
plouvat pobřeží Musandamského poloostrova 
se zastávkou v  jedné ze zátok, s  možností si 
zaplavat, zašnorchlovat, či se jen opalovat a od-
počívat na lodi, kde vám mezitím posádka bude 
připravovat oběd. 
Po cestě zpět zajíždí loď také do otevřených 
vod Ománského zálivu, kde si můžete vyzkou-
šet své dovednosti a  zúčastnit se tradičního 
lovení ryb jen za pomocí vlasce a  háčku. Po 
tomto zážitku již poplujete zpět do přístavu.  
Celodenní s obědem

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
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JEEP DESERT SAFARI
Máte-li rádi dobrodružství s příměsí 
 adrenalinu, nenechte si ujít safari v poušti. 
Během odpoledních hodin budete vyzvednu-
ti z hotelu a necháte se unášet terénními vozy 
za hranice města do pouště, kde budete sjíždět 
písečné duny a během krátkých zastávek bude-
te mít možnost do západu slunce fotografovat 
nekonečnou poušť rozpostírající se kolem vás.
Po setmění Vás bude čekat příjemně strávený 
večer v beduínském kempu pod otevřeným ne-
bem, kde můžete ochutnat vodní dýmku, nechat 
si namalovat ornament henou na kůži, vyzkou-
šet si tradiční oblečení, svézt se na velbloudovi 
nebo se připojit tancem k vystoupení břišní ta-
nečnice. Večeři formou švédských stolů si může-
te vychutnat při sezení na arabských polštářích 
kolem tradičních nízkých stolků.
Cca 5 hod. – na večer

OÁZNÍ MĚSTO AL AIN
Chceteli poznat nejzelenější část SAE, nenech-
te si tento výlet rozhodně ujít. Zhruba během 
dvouhodinové cesty (z  Dubaje) budete sledo-
vat poušť kolem vás a možná i uvidíte volně se 
procházejícího velblouda po nekonečné poušti. 
Oázní město Al Ain se nachází cca 160 km jiho-
východně od Dubaje a  jeho archeologické ná-
lezy vypovídají o  historii, která se datuje až do  
3 tisíciletí př.n.l. Město Al Ain bylo rodištěm ze-
snulého prezidenta Sheikha Zayeda, který si 
vždy přál své město proměnit v  město zeleně 
a  proto vytrvale zeleň vysazoval a  zavlažoval. 
Celá oblast se pyšní mimo jiné i  zeleninovými 
farmami a datlovými oázami.
Kromě seznámení se s městem samotným, bu-
dete mít příležitost vykoupat se v  léčivých pra-
menech, naskytne se vám kouzelný výhled z nej-
vyšší hory emirátů, prohlédnete si staré město, 
palmovou zahradu a muzeum. 
Celodenní s obědem

ABU DHABI CITY TOUR
Abu Dhabi je hlavním městem SAE. Pro 
svou výstavbu mrakodrapů, úhlednost 
a záplavu zeleně bývá často nazýváno 
„Emirátským Chicagem či Los Angeles“. 
Abu Dhabi je největším městem ze všech 
sedmi emirátů a bylo prvním městem Emi-
rátů, ve kterém byla objevena ropa.
Prohlídka Abu Dhabi zahrnuje kromě města sa-
motného i působivé nábřeží nazývané Corniche, 
poloostrov Breakwater s  historickou vesničkou 
Heritage Vilage, dominantu města – masiv-
ní a  unikátní luxusní hotel Emirates Palace 7* 
(foto zastávka) a návštěvu největší mešity v SAE 
 Sheikh Zayed Mosque. Cestou z Abu Dhabi se 
podíváte na ostrov Yas Island, kde se nachází 
dráha Formule 1 a zábavný park Ferrari World 
(vstup na závodiště a do zábavního parku není 
z časových důvodů zahrnut v okružní jízdě). 
Celodenní s obědem

DNEŠNÍ DUBAJ CITY TOUR
Město zlata a kontrastů, arabských tradič-
ních zvyků, dynamické moderní výstavby 
a unikátních projektů. Během tohoto výle-
tu se seznámíte jak se starou tradiční částí 
města, tak i s novou moderní částí. 
Okružní jízda začíná u dubajského zálivu Creek, 
který rozděluje Dubaj na dvě části a kde se pře-
plavíte z  jednoho břehu zálivu na břeh druhý 
vodním taxi Abra. Zastávka na tradičním trhu 
s  kořením a  látkami, možnost nákupu na neo-
pomenutelném trhu se zlatem. Dále se projíždí 
turistickou oblastí Jumeirah s  oblíbenou pláží 
Jumeirah Beach. Zastávka u  jedné z nejhezčích 
mešit Emirátů Jumeirah Mosque a na pláži, od-
kud si prohlédnete jeden ze symbolů Dubaje 
– luxusní hotel Burj Al Arab (plachetnice, 7*). 
Následuje jeden z mega projektů Dubaje – pal-
mový ostrov. Okružní jízda dále pokračuje po 
ulici Sheikh Zayed Road – mrakodrap vedle mra-
kodrapu. Okružní jízda je zakončena zastávkou 
v Dubai Mallu (největší nákupní centrum v Du-

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
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baji), které nadchne svým obrovským akváriem 
a překrásně zpívající a tančící fontánou pod nej-
vyšší věží světa Burj Khalifa (828 m).
Celodenní bez oběda (změna programu 
vyhrazena, možnost oběda individuálně 
během zastávky v nákupním centru s širo-
kou nabídkou restaurací)

DVA SYMBOLY DUBAJE –  
BURJ AL ARAB & BURJ KHALIFA 
Odpoledne prožité v exteriérech věhlasně 
známých symbolů Dubaje.
Váš výjimečný den začne návštěvou proslulého 
luxusního hotelu Burj Al Arab, známého jako pla-
chetnice. Zde na vás čeká občerstvení v podobě 
bohatého odpoledního čaje, který je servírován 
7 chody s  různými delikatesami. Po návštěvě 

hotelu Burj Al Arab budete přepraveni do nové 
prestižní části Dubaje Down Town. Zde vás při-
vítá nejvyšší mrakodrap světa – Burj Khalifa, 828 
m, kde se vám z observatoře ve 124. patře na-
skytne nezapomenutelný výhled na Dubaj i blíz-
ké okolí. Na závěr tohoto mimořádného dne si 
prožijete fascinující podívanou na světelné hu-
dební show tančící fontány.
Polodenní vč. občerstvení

LET HYDROPLÁNEM NAD DUBAJÍ,  
SILVER DUBAI
Nezapomenutelný zážitek vás očekává 
při vyhlídkovém letu hydroplánem nad 
Dubají. 
Letadélko je přizpůsobeno k přistávání na vodní 
hladině a vzlétá z přístavu v Jebel Ali Golf Resort 
& Spa. Během letu si z  ptačí perspektivy pro-
hlédnete uměle vytvořený ostrov Palma Jumei-
rah, věhlasný hotel Burj al Arab, seskupení umě-
le vytvořených ostrovů „Svět“, nejvyšší věž světa 
Burj Khalifa, městský záliv Dubai Creek a přístav 
Port Rashid.
Let 30 min.

RYCHLOČLUNEM PO MONUMENTECH 
DUBAJE 
Senzační okruh rychločlunem po stopách 
nejluxusnějších vodních projektů celého 
regionu. 
Člun Vás vyveze z  mrakodrapovité rezidenční 
části Dubai Marina a proveze Vás kolem umělé-
ho ostrova Palm Island, luxusního hotelu Burj Al 
Arab a pobřeží Jumeirah Beach. 
Okruh 75 min.

RYCHLOČLUNEM KOLEM POBŘEŽÍ ABU 
DHABI
Není lepší způsob jak si prohlédnout mo-
numenty Abu Dhabi, než z vodní hladiny. 
50ti minutový okruh vás vezme na projížďku ko-
lem Cornishe v  Abu Dhabi – mrakodrap vedle 
mrakodrapu, před kterým se rozléhá Cornishe 
Beach Park, cesta dále pokračuje kolem umělé-
ho ostrova Lulu Island a poté zpět až k Emirates 
Palace – nejluxusnějšímu hotelu v Abu Dhabi. 
Okruh 50 min.

Ceny výletů uvádíme v ceníku.

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
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POLOHA
Pěkný městský hotel je umístěn v oblasti Deira, 
v blízkosti tržnice se zlatem a kořením a ve vzdá-
lenosti cca 30 minut chůze od obchodního cen-
tra Al Ghurair.

VYBAVENÍ HOTELU
Příjemná menší hala s recepcí a plazmovým te-
levizorem, bazén na střeše, restaurace, kavárna 
v 1. patře včetně vodních dýmek, trezor v re-
cepci zdarma, menší lázeňské centrum včetně 
masáží. WiFi v recepci a restauraci za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, sauna a posilovna (poplatek), kulečník. 
Hotel zajišťuje denně transfer na pláž v cca 

08:00 s návratem z pláže okolo 12:00. Odpole-
dne hotel zajišťuje transfer do různých obchod-
ních center. Všechny transfery jsou zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem v hotelové re-
stauraci. Možnost dokoupení obědů.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky 
mají satelitní plazmový televizor, minibar pou-
ze s nealkoholickými nápoji, telefon, klimatizaci, 
koupelnu s vanou, nebo sprchou, telefonem 
a vysoušečem vlasů, trezor zdarma. Část poko-
jů má balkon. Výhled do ulice nebo na okolní  
budovy.

Pokoj standard: | |   Zájezdy:  8 (PRG) Strava: Snídaně

HOTEL SAN MARCO 
Dubai

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAI

web code: www.cedok.cz/96-4-6

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

PLÁŽ
Možnost výběru pláže veřejné, či plážového klu-
bu za poplatek na plážích Mamzar Beach Park 
nebo Jumeirah Beach Park.

od 18 060 Kč*

*více na str. 6

SLEVA 
pro seniory 25 %

Vice na str. 11

Platí pro odlety: 3. 11. 2016, 12. 1., 13. 4. 2017



33WWW.CEDOK.CZ

POLOHA
Hotel se nachází v centru města, v blízkosti sta-
nice metra, nákupního centra a nedaleko letiště.

VYBAVENÍ HOTELU
Příjemná hala, kavárna, lázeňské centrum, re-
staurace, panoramatické výtahy, několik barů 
a bazén na střeše hotelu. V celém areálu hotelu 
je bezdrátový internet WIFI. Na pokojích zdar-
ma, v lobby a restauraci zdarma v případě, že si 
klienti objednají nápoj nebo jídlo.

SPORT A ZÁBAVA
Sauna, parní lázně, posilovna, masáže.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem v hotelové re-
stauraci. 

POKOJE
Dvoulůžkové pěkně zařízené pokoje s možností 
jedné přistýlky mají plazmový televizor, klima-
tizaci, minibar, trezor, příslušenství k přípravě 
kávy a čaje, koupelnu s vanou a sprchou a s vý-
hledem do okolí. Pokoje jsou bez balkonů.

HOTEL AVARI DUBAI 
Dubai

Pokoj standard: | |   Zájezdy:  8 (PRG) Strava: Polopenze

DUBAI  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

web code: www.cedok.cz/96-4-31

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 23 220 Kč*

*více na str. 6

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž, případně pláž klubového 
typu za menší poplatek cca DHS 5,00 na osobu 
a den.
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POLOHA
Moderní městský hotel je situován nedaleko plá-
že Jumeirah a v těsné blízkosti nákupního centra 
Mall of the Emirates. Vzdálenost od letiště činí 
přibližně 20 minut jízdy, vzdálenost od stanice 
metra 500 m.

VYBAVENÍ HOTELU
Hala s recepcí, restaurace, kavárna, Huddle 
Sports Bar & Grill, Maxx Music Bar & Grill, střešní 
bazén, wifi připojení zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén, dobře vybavené fitness cent-
rum, Huddle Sports Bar &Grill a Maxx Music Bar 
& Grill.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu v hotelové restaura-
ci. Možnost dokoupení polopenze (oběd nebo 
večeře). Klienti mají možnost využít také široké 
nabídky restaurací v okolí hotelu.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje bez možnosti přistýlky mají 
vlastní příslušenství, klimatizaci, malou lednici, 
trezor vhodný i pro umístnění notebooku, pra-
covní stůl, televizi, vysoušeč vlasů, příslušenství 
k přípravě kávy a čaje. Možnost propojených 
a bezbariérových pokojů, na vyžádání. Pokoje 
jsou bez balkonu.

Pokoj standard:   Zájezdy:  8 (PRG) Strava: Snídaně

HOTEL CITYMAX AL BARSHA 
Dubai

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAI

web code: www.cedok.cz/11116

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem nacházející se 
nedaleko hotelu. Hotel zajišťuje denně dopravu 
na pláž zdarma. Možnost zajištění „ plážového 
balíčku“, který zahrnuje 2 x ručník, 1 x slunečník, 
1 x plážovou matraci a chladící box za poplatek 
25 AED (+ 25 AED vratný depozit).

od 23 220 Kč*

*více na str. 6
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POLOHA
Městský hotel otevřený v březnu 2012 se nachá-
zí v blízkosti nákupního centra Mall of Emirates 
a stanice metra v části Al Barscha, které je nazý-
váno centrem nové Dubaje.

VYBAVENÍ HOTELU
Moderní, příjemná hala s recepcí, hlavní bufeto-
vá restaurace DIDON, kavárna ASURIS, salonek 
HOOKAH nabízející lehké občerstvení a mož-
nost kouření vodních dýmek, lázeňské centrum 
VITAL ISLAND, bazén s dětskou částí na střeše, 
obchod se suvenýry a květinami a konferenční 
místnosti. Bezdrátový internet WiFi je v celém 
areálu hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Široká nabídka masážních procedur, sauna, par-
ní lázně, moderně vybavená posilovna, dětský 
klub a druhé největší nákupní centrum Dubaje 
v blízkosti hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem v hotelové re-
stauraci, možnost obědů a večeří bufetovou for-
mou či s obsluhou.

PLÁŽ
Hotel zajišťuje dopravu na klubovou pláž Jumei-
rah s odjezdem v 10:00 a návratem 14:00 zdar-
ma. Vstup na pláž je cca DHS 5,00 na osobu.

HOTEL AURIS PLAZA
Dubai

Pokoj standard: | |   Zájezdy:  8 dní (PRG) Strava: Snídaně

DUBAI  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

web code: www.cedok.cz/11027

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 25 800 Kč*

*více na str. 6

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností jed-
né přistýlky bez balkonu mají trezor, klimatizaci, 
minibar s nealkoholickými nápoji (za poplatek) 
a koupelnu s vanou a sprchou. Pokoje deluxe 
jsou větších rozměrů a s možností jedné přistýl-
ky. Na vyžádání jsou pokoje Deluxe, Executive 
nebo studia s 1 nebo 2 ložnicemi.
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HOTEL LOU LOU A BEACH RESORT 
Sharjah

SLEVA 
pro seniory 25 %

Vice na str. 7

Platí pro odlety: 3. 11. 2016, 12. 1., 13. 4. 2017

Pokoj standard: | |   Zájezdy:  8 (PRG) Strava: Snídaně

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  SHARJAH

POLOHA
Oblíbený plážový hotel je situován na pobřeží Al 
Khan v Emirátu Sharjah necelé 3 km od centra 
města s tržištěm. Dubaj je vzdálena 15 minut jíz-
dy a letiště 30 minut jízdy.

VYBAVENÍ HOTELU
Hlavní restaurace, venkovní restaurace, kavár-
na, arkáda s několika obchody, business cent-
rum, v celém resortu je WIFI zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Lázeňské centrum nabízí širokou škálu masáží 
a léčebných procedur. Teplotně kontrolovatelný 
bazén, dětský bazén, vířivka u bazénu v zahradě, 

vodní sporty, stolní tenis, plážový volejbal. Hotel 
poskytuje vlastní dopravu do měst Sharjah a Du-
baj 2x denně zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení obědů a večeří. Plážový restaurant a bar 
Al Waha podává rychlá občerstvení a nápoje.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a možnos-
tí jedné přistýlky jsou vybaveny SAT TV, miniba-
rem, klimatizací, rádiem a trezorem. Všechny 
pokoje jsou bez balkónů s výhledem na moře 
nebo do okolí.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře je 
přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži 
jsou zdarma.

web code: www.cedok.cz/96-4-11

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 24 680 Kč*

*více na str. 6
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HOTEL KEMPINSKI AJMAN 
Ajman

Pokoj standard: |   Zájezdy:  8 (PRG) Strava: Snídaně

AJMAN  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

web code: www.cedok.cz/96-4-12

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Hotel se nachází cca 26 km od letiště a obchodního 
centra města Dubaj a 2 km od centra města Ajman.

VYBAVENÍ HOTELU
Rozlehlá vstupní hala s recepcí, 12 obchodů, 
11 restaurací a barů, 7. a 8. patro je určeno pro 
klubové hosty, mající zvláštní recepci a další nad-
standardní služby, lázeňské centrum Ayurveda 
a odborné masáže. Wifi zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, vodní sporty, šnorchlování, potápění, te-
nis, tréninkové golfové hřiště, bowling (6 drah), 
dětské hřiště, bazén, kulečník, elektronické hry, 
sauna, parní lázně, vířivka, dětský klub a dětské 

hřiště. Doprava hotelovým autobusem 5x denně 
do Sharjah a Dubaje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem v hlavní hotelové 
restauraci. Možnost dokoupení obědů či večeří. 
Součástí hotelu jsou 3 restaurace s obsluhou 
nabízející čínskou, italskou a indickou kuchyni.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky 
pro dítě do 13 let s výhledem na moře a balko-
nem mají klimatizaci, satelitní plazmový televi-
zor, příslušenství, telefon, vysoušeč vlasů, mini-
bar, trezor.

PLÁŽ
Krásná dlouhá písečná pláž s bílým pískem s po-
zvolným vstupem do moře je přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky na pláži jsou zdarma.

od 24 940 Kč*

*více na str. 6
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  UMM AL QUWAIN

HOTEL UMM AL QUWAIN 
Umm Al Quwain

Pokoj standard: | | | | |   Zájezdy:  8 (PRG) Strava: Polopenze

web code: www.cedok.cz/96-4-16

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Hotel nedaleko centra emirátu Umm Al Quwain, 
u krásné písečné pláže a ve vzdálenosti cca 30 
minut od letiště v Dubaji.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, trezory zdarma, obchod s alkoholic-
kými nápoji, bazén, bar u bazénu, restaurace, 
kavárna a půjčovna aut. Možnost internetového 
připojení v recepci hotelu, Wifi připojení v ce-
lém areálu, vše za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na vyžádání, 3x týdně zdarma do-
prava do Dubaje.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně a večeře) bufetovým způso-
bem. Možnost stravování all inclusive.

POKOJE
Jedno a dvouložnicová (na vyžádání) studia jsou 
umístěna v přízemních vilkách v zahradě, okolo 
bazénu. Studia mají obývací místnost a samo-
statnou ložnici, SAT TV, klimatizaci, minibar za 
poplatek, koupelnu se sprchou a vanou, terasu 
s výhledem na moře nebo do zahrady. Část po-
kojů po rekonstrukci.

od 32 070 Kč*

*více na str. 6

PLÁŽ
Krásná soukromá pláž přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky jsou zdarma.
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RAS AL KHAIMAH  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON RES. & SPA MARJAN ISLAND
Ras Al Khaimah

Pokoj standard: |    Zájezdy:  8 (PRG) Strava: Polopenze

POLOHA
Luxusní hotel řetězce Hilton nacházející se na 
uměle vytvořeném poloostrově Marjan Island. Ho-
tel je obklopen krásnými plážemi s bílým pískem. 
Vzdálenost od letiště v Dubaji přibližně 60 min. 

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná vstupní hala, několik restaurací 
s místní a mezinárodní kuchyní, lounge bar, bar 
u bazénu, 5 bazénů z toho 2 speciálně pro děti, 
dětský klub pro děti 412 let, prádelna, čistírna, 
obchod se suvenýry, wifi připojení zdarma

SPORT A ZÁBAVA
Moderně zařízené fitness centrum, plážový volejbal, 

web code: www.cedok.cz/96-4-34

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 28 890 Kč*

*více na str. 6

stolní tenis, biliard, vodní sporty, animační progra-
my. V blízkosti hotelu se nachází 18 jamkové golfové 
hřiště, nákupní centrum Al Hamra Mall, vodní park. 
3x týdně doprava do Dubaje (za poplatek). 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu v hlavní restauraci. 
Možnost dokoupení all inclusive.

PLÁŽ
Písečná pláž s bílým pískem přímo u hotelu. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje bez možnosti přistýlky 
mají terasu nebo balkon. Jsou vybaveny LCD 
televizí, klimatizací, minibarem, příslušenstvím 
k přípravě kávy a čaje. Dále je k dispozici tre-
zor, žehlička, koupelna s vanou a fénem. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON RAS AL KHAIMAH 
Ras Al Khaimah

Pokoj standard: | |    Zájezdy:  8 (KTW ) Strava: Snídaně

web code: www.cedok.cz/14800

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Renovovaný hotel leží v centru Ras Al Khaimah, 
ve čtvrti Al Nakheel. V okolí se nachází několik 
obchodů a nákupní centrum. Letiště Ras Al 
Khaimah je vzdáleno cca 24 km, letiště v Dubaji 
cca 100 km.

VYBAVENÍ HOTELU 
Elegantní lobby, restaurace nabízející mezinárod-
ní kuchyni, několik barů, konferenční místnosti, 
obchod se suvenýry, směnárna, střešní sluneční 
terasa s barem, trezor na recepci, hlídaní dětí, ka-
deřnictví, prádelna, wifi připojení v lobby zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Střešní bazén se sladkou vodou  slunečníky 
a lehátka k dispozici, fitness, spa centrum, za 
poplatek sauna, kosmetické procedury a masáže. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo polopenze (snídaně a večeře) for-
mou bufetu. Možnost dokoupení All inclusive.

POKOJE
Vkusně zařízené pokoje Deluxe s možností jedné 
přistýlky mají klimatizaci, koupelnu s vanou nebo 
sprchovým koutem, fén, TV, trezor, příslušenství 
k přípravě kávy a čaje, žehličku s žehlícím prknem, 
za poplatek minibar.

PLÁŽ
Klienti využívají písečnou pláž hotelu Double Tree 
by Hilton Resort & Spa Marjan Island. Mezi hotely 
je zajištěna bezplatná kyvadlová doprava několi-
krát denně. Slunečníky a lehátka na pláži zdarma. 
K dispozici All inclusive bar na pláži.

od 15 650 Kč*

*více na str. 6
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RAS AL KHAIMAH  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

web code: www.cedok.cz/96-4-18

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

HOTEL HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT & SPA
Ras Al Khaimah

Pokoj standard: | |    Zájezdy:  8 (KTW) Strava: All inclusive

POLOHA
Hotelový areál je vystavěn u  krásného pí-
sečného zálivu na severním cípu Arabského 
poloostrova. Od centra města Ras Al Khai-
mah vzdálen cca 4 km, od Dubaje vzdálen  
cca 100 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Hotel se skládá z  hlavní budovy a  38 vilek. 
Prostorné lobby, hlavní restaurace a  několik 
a  la carte restaurací nabízejících mezinárod-
ní, italskou, asijskou, brazilskou kuchyni atd.,  
6 barů, kavárna. Několik bazénů, bazén pro děti 
s vodními skluzavkami, lázeňské centrum, kon-
ferenční sál, pokojová služba, lékař, prádelna, 
kadeřnictví, klenotnictví, internetové připojení 
a wifi připojení v lobby zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum vodních sportů na pláži – potápení, 
šnorchlování, katamarán, vodní lyžování, šlapad-
la, windsurfing atd. za poplatek. Plážový volejbal, 
fotbal, dětské hřiště a herna pro děti, mini club 
pro děti ve věku 47 let, 812 let, animace pro 
děti. Vodní park Ice Land je od hotelu vzdálen 
cca 25 km. Hotel poskytuje zdarma dopravu do 
centra města Ras Al Khaimah a 3 x týdně do Du-
bai City Center za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Stravováni formou all inclusive – snídaně 07:00 – 
11:00, obědy 12:30 – 15:30, večeře 18:00 – 23:00 
v bufetové restauraci nebo Maarid Al Bahar. Neal-
koholické nápoje a místní alkoholické nápoje jsou 
podávány v době 12:00 – 24:00 v určených barech.

POKOJE
Elegantně zařízené standardní dvoulůžkové pokoje 
s možností jedné přistýlky mají individuálně nastavi-
telnou klimatizaci, koupelnu s vanou nebo sprchovým 
koutem, satelitní TV, telefon, trezor, příslušenství k pří-
pravě čaje a kávy, za poplatek minibar a kabelové in-
ternetové připojení. Pokoje mají balkón nebo terasu. 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž o délce cca 800 metrů je přímo 
před hotelovým areálem. Lehátka, slunečníky a plážo-
vé ručníky jsou zdarma. 

od 26 570 Kč*

*více na str. 6
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

HOTEL COVE ROTANA RESORT
Ras Al Khaimah

Pokoj standard:   Zájezdy:  8 (PRG) Strava: Snídaně

POLOHA
Kouzelný hotel v arabském stylu vystavěn na 
600 m dlouhé nedotčené pláži u Perského zá-
livu. Vily jsou navrženy tak, aby nabídly pohodlí 
všem klientům. Vzdálenost od centra města Ras 
Al Khaimah je pouze 10 minut jízdy a od meziná-
rodního letiště v Dubaji 87 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, lobby, hlavní restaurace, 
středomořská restaurace Basilico, bufetová re-
staurace Cinnamon, lobby lounge Breeze, bary 
u bazénů. Součástí hotelu jsou 2 bazény, Spa 
centrum, fitness, jacuzzi, sauna a pára, směnárna, 
obchod se suvenýry, dětský club a lékařská služba. 
Wifi v lobby a veřejných prostorech zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, jacuzzi, Spa centrum, sauna, pára, dětský 
club Flipper, vodní sporty, potápění, šnorchlování

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu v hotelové restauraci. 
Možnost dokoupení polopenze, plné penze 
nebo all inclusive.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje bez možnos-
ti přistýlky jsou útulně zařízené, mají balkon 
nebo terasu. V pokoji se nachází LCD televize, 
koupelna se sprchovým koutem, vysoušeč vla-
sů, župan, žehlička se žehlícím prknem, tele-
fon, klimatizace, příslušenství k přípravě kávy 
a čaje, minibar, trezor, Wifi.

PLÁŽ
Privátní písečná pláž se nachází přímo před ho-
telem. Lehátka a slunečníky jsou zdarma. Klienti 
mají možnost se pohybovat po resortu s tzv. bu-
ggies, golfovým vozítkem.

web code: www.cedok.cz/11194

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 31 130 Kč*

*více na str. 6
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FUJAIRAH  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

HOTEL OCEANIC KHORFAKKAN RESORT & SPA 
Fujairah

Pokoj standard: | |    Zájezdy:  8 (PRG) Strava: Polopenze

POLOHA
Nově zrekonstruovaný hotel vhodný pro klidnou 
dovolenou nacházející se v přímořském městeč-
ku Khorfakkan v podhůří Hajar. Vzdálenost od 
letiště v Dubaji přibližně 90 min. Centrum po-
klidného městečka je vzdáleno asi 15 min. chů-
ze po pěší promenádě, kde se nacházejí různé 
obchůdky a místní restaurace (asijská, arabská, 
mezinárodní, fastfood).

VYBAVENÍ HOTELU
Hlavní restaurace, několik restaurací s obsluhou, 
bar u bazénu, obchod se suvenýry, bazén pro 
dospělé a děti, bankomat, internetový koutek, 
WIFI připojení v celém areálu hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, potápěčské centrum, tenis, plážo-
vý volejbal, posilovna, Spa centrum. Hotel posky-
tuje zdarma denně transfer do města Fujairah 
a 1 x týdně do nákupního centra Dubai Mall.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu v hlavní restauraci. 
Možnost dokoupení soft all inclusive. 3 obědy 
v rámci pobytu ZDARMA.

POKOJE
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností jedné přistýlky a výhledem na hory nebo 
na moře. Pokoje mají klimatizaci, minibar s ne-
alkoholickými nápoji (za poplatek), trezor, LED 
televizor, telefon, koupelnu s vanou, vysoušeč 
vlasů, příslušenství k přípravě kávy a čaje.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky zdarma.

web code: www.cedok.cz/96-4-35

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 27 520 Kč*

*více na str. 6
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  FUJAIRAH

HOTEL FUJAIRAH ROTANA RESORT & SPA 
Fujairah

Pokoj standard: | |    Zájezdy:  8 (PRG/KTW) Strava: All inclusive

web code: www.cedok.cz/96-4-21

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Elegantní hotel, otevřený v roce 2006, se nachá-
zí na východním pobřeží Spojených arabských 
emirátů přímo na pláži pod pohořím Hajar. Me-
zinárodní letiště v Dubaji je vzdáleno cca 150 km, 
letiště v Ras Al Khaimah cca 75 km. 

VYBAVENÍ HOTELU 
Hotel se skládá z hlavní budovy a 8 patrových 
vedlejších budov. Několik restaurací nabízejí-
cích mezinárodní kuchyni, a  la carte restaura-
ce s mořskými plody, obchody, bary a kavárna. 
Konferenční místnosti, výtah, hlídání detí, lékař 
na zavolání, prádelna, wifi připojení v  lobby 
zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži – vodní lyžování, jízda na 
kajaku, paragliding, beach volejbal, tenisové kurty, 
sauna, masáže, posilovna, potápěčské centrum 
nabízející širokou škálu masáží, relaxačních a  lé-
čebných procedur, animační programy. Hotel za-
jišťuje zdarma transfer do městečka Fujairah a 2 x 
týdně do Dubaje za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Stravování formou All inclusive – snídaně 07:00 – 
10:30, obědy 12:30 – 15:00, večeře 18:30 – 22:30 
v  restaurauci Mozaique. Nealkoholické nápoje 
a místní alkoholické nápoje k obědu a večeři od 
11:00 – 23:00.

POKOJE
Elegantně zařízené standardní dvoulůžkové po-
koje s možností přistýlky. Pokoje mají klimatizaci, 
koupelnu se sprchou, satelitní TV, telefon, trezor, 
příslušenství k  přípravě kávy a  čaje, za poplatek 
minibar. Pokoje mají balkon nebo terasu. 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je přímo u  hotelu. Lehátka 
a slunečníky včetně plážových ručníků jsou zdarma. 

od 29 240 Kč*

*více na str. 6

Garance 
NEJNIŽŠÍ CENY

Vice na str. 7
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FUJAIRAH  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

HOTEL HILTON FUJAIRAH RESORT 
Fujairah

Pokoj standard: | |    Zájezdy:  8 (KTW) Strava: All inclusive

web code: www.cedok.cz/14801

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Hotel se nachází na východním pobřeží Spojených 
arabských emirátů na úpatí pohoří Hajar. Cent-
rum města Fujairah je vzdáleno cca 3 km, Dubaj 
cca 125 km. Letiště v Ras Al Khaimah je vzdáleno 
cca 95 km. 

VYBAVENÍ HOTELU 
Prostorné a  elegantní lobby, několik restaurací 
nabízejících mezinárodní kuchyni, středomořské 
a místní speciality, několik barů (bar Fet Night Club 
není součástí All Inclusive) včetně baru na pláži, 
konferenční místnosti, plavecký bazén se sladkou 
vodou, dětský bazén, obchod se suvenýry, smě-
nárna, hlídání dětí, prádelna, wifi připojení na re-
cepci zdarma, internetový koutek za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt (noční osvětlení za poplatek), 
basketbal, plážový volejbal, fitness, dětské hřiš-
tě, několikrát do týdně živá hudba. Za poplatek 
biliard, šipky, vodní lyžování, jízda na kajaku, 
šnorchlování, potápění, Spa centrum a  kos-
metické procedury. Hotel zajišťuje 2 x denně 
shuttle bus do Fujairah City Centre Shopping 
Mall. 

STRAVOVÁNÍ 
Stravování formou All Inclusive – snídaně 06:30 – 
11:00, obědy 12:00 – 15:00, večeře 19:30 – 23:00 
v bufetové restauraci Al Ghorfa. Nealkoholické ná-
poje a vybrané alkoholické nápoje jsou podávány 
v době 12:00 – 24:00. 

POKOJE
Pokoje Deluxe s možností jedné přistýlky mají kli-
matizaci, koupelnu s vanou nebo sprchou, satelit-
ní TV, telefon, trezor, příslušenství k přípravě kávy 
a čaje, za poplatek wifi a minibar.

PLÁŽ
Soukromá písečná pláž přímo u  hotelu, lehátka, 
slunečníky a plážové ručníky zdarma. Bar na pláži 
za poplatek.

od 21 580 Kč*

*více na str. 6
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HOTEL PARK INN ABU DHABI YAS ISLAND 
Abu Dhabi 

Pokoj standard: | |    Zájezdy:  8 (PRG) Strava: Snídaně

web code: www.cedok.cz/96-4-36

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Moderní hotel se nachází na oblíbené Yas Plaza na 
přírodním ostrově Yas Island, na kterém se nachází 
největší zábavní park Ferrari World, závodní okruh For-
mule 1 Yas Marina a největší vodní park v Emirátech.

VYBAVENÍ
2 restaurace, bar u bazénu, společenské prostory, prá-
delna, čistírna, wifi připojení v areálu hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum a golfové hřiště. Všichni klienti mohou 
využívat služby dceřinného hotelu Radisson Blu. Před 

hotelem se nachází zastávka autobusu „Yas Express“, 
který mohou využít k návštěvě všech atrakcí ostrova.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu v  hlavní restauraci, mož-
nost dokoupení obědů a večeří.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky. Po-
koje mají klimatizaci, minibar, LCD televizor, telefon, 
trezor, koupelnu s vanou nebo sprchou, vysoušeč 
vlasů, příslušenství k přípravě kávy a čaje, vodu do-
plňovanou denně.

od 28 120 Kč*

*více na str. 6

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  ABU DHABI

PLÁŽ
V blízkosti hotelu se nachází veřejná pláž, na kterou se 
mohou klienti dopravit shuttlebusem zdarma. Vstup 
na pláž je zdarma.
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HOTEL PARK HYATT ABU DHABI HOTEL & VILLAS 
Abu Dhabi 

Pokoj standard: | |    Zájezdy:  8 (PRG) Strava: Snídaně

web code: www.cedok.cz/96-4-25

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Luxusní hotelový areál je umístěn na pláži na os-
trově Sadiyat Island cca 500 metrů od pobřeží 
Abu Dhabi. Obchodní centrum je vzdáleno cca 
5 kilometrů a  letiště v Dubaji cca 90 minut jízdy 
v závislosti na provozu na dálnici.

VYBAVENÍ HOTELU
Hlavní restaurace The Café, dvě restaurace s ob-
sluhou, knihovna, bar na pláži, 4 venkovní bazény, 
dětský bazén, lázeňské centrum, bezdrátový in-
ternet za poplatek, kromě knihovny, kde je zdar-
ma, obchodní centrum a kosmetický salón. Celý 
areál hotelu je nekuřácký.

SPORT A ZÁBAVA
Široká nabídka relaxačních a  masážních proce-
dur, dětský klub, posilovna, sauna, parní lázně, 
tenisový kurt, 18 jamkové hřiště v těsné blízkosti, 
vodní sporty, potápění a další sportovní a spole-
čenské aktivity během dne.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost obědů, či veče-
ří v  restauracích s  obsluhou, nabízející asijskou 
a středomořskou kuchyni včetně rybích specialit 
a jídel připravovaných na grilu.

POKOJE
Prostorné moderně vybavené dvoulůžkové po-
koje s  možností jedné přistýlky mají klimatizaci, 
satelitní televizor s LCD obrazovkou, DVD přehrá-
vač, trezor, minibar, internet za poplatek, koupel-
na s  vanou a  oddělenou sprchou, balkon nebo 
terasu s výhledem na moře, bazén a do zahrady. 
Na vyžádání jsou k dispozice studia a vily.

PLÁŽ
Krásná dlouhá písečná pláž je přímo u hotelu. Le-
hátka a slunečníky na pláži jsou zdarma.

od 54 950 Kč*

*více na str. 6

ABU DHABI  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
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AMERIKA  WASHINGTONIZRAEL  MRTVÉ MOŘE

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

To nejlepší z Izraele – putování Svatou zemí� 32��990,-�Kč*
*Podrobné informace najdete na str. 240–241 tohoto katalogu.

Jedinečná�a fascinující�země,�která�může�mnoho�nabídnout.�Historii�a tradici,�krásné�přírodní�scenérie�včetně�nehostinně�vypadajících�pouští,�
moderní�kvalitně�zařízená�letoviska�se�zlatistými�plážemi,�úchvatná�města�i kulturu�kibuců.�Izrael�nabízí�vše�od�s ničím�nesrovnatelné�minu-
losti�až�po�velmi�kultivovanou�současnost,�jíž�dominují�dokonale�vybavená�přímořská�střediska�na�březích�Rudého,�Středozemního�a Mrtvého�
moře.

IZRAEL – MRTVÉ MOŘE

X XI XII I II III IV V

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

21
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Destinace s celoroční sezonou. Po mírné a větr-
né zimě následuje horké a suché léto. Na březích 
Rudého moře prší jen málokdy. Nejpříjemnější 
klima zde panuje od března do června a od září 
do listopadu. Popsané klima nelze v konkrétním 
termínu zájezdu garantovat.

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Stát Izrael leží v „Zemi zaslíbené“, v samém srdci 
Blízkého východu na území mezi Středozemním 
a Rudým mořem na dějinné křižovatce biblických 
i současných kultur. Přímořské nížiny přecházejí 
v horstva, z nichž nejznámější jsou Golanské výši-
ny v blízkosti severních hranic země. Jih pokrývá 
nehostinná poušť Negev. Hranici země tvoří také 
řeka Jordán, která protéká sladkovodním Gena-
zaretským jezerem a ústí do mohutné prolákliny 
Mrtvého moře - slaného jezera, které trvale vysy-
chá. Tato země je třikrát svatá – pro věřící židov-
ského, křesťanského i muslimského náboženství. 
Židovské  osídlení zde je staré 4 tisíce let a datuje 
se do biblických dob. Po 2. židovském povstání 
v období antického starověku proběhla diaspo-
ra do celého tehdy známého světa. Po 2. svět. 
válce skončil britský mandát v  Palestině a OSN 

rozdělilo oblast na arabské státy a židovský stát 
Izrael. Arabové toto dělení neuznali, zaútočili na 
Izrael a byli poraženi. V dalších letech následo-
vala série válek.  Izrael ve válce v  r. 1967 získal 
rozsáhlá území na západním břehu  Jordánu a na 
Sinaji. Později se stáhl ze Sinaje a  uzavřel mír 
s  Egyptem. Izrael zabral na 18 let i  část  jižního 
 Libanonu, odkud byl ostřelován. Územní spory 
přetrvávají dodnes - pásmo Gazy a Západní břeh 
Jordánu by měly patřit Pa lestincům,  Izrael zde 
však i nadále uplatňuje svůj mocenský a vojen-
ský vliv. Vyjednávání je přerušováno násilnost-
mi a  teroristickými akcemi muslimů, ale někdy 
i  ortodoxních židů. Pro obyvatelstvo Izraele je 
typické vysoké přistěhovalectví. 77 % Izraelců je 
židovské národnosti. Z nich dvě třetiny se naro-
dily v  Izraeli. Nežidovských národností je 23 % 
obyvatel. Dělení existuje i uvnitř židovského etni-
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   PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU: 
ODLETY 8 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Oficiální�název:�Stát Izrael
Politický�systém:�parlamentní demokracie, 
republika
Rozloha:�210 000 km2

Počet�obyvatel:�7 milionů
Hlavní�město: Jeruzalém
Úřední�jazyk:�hebrejština, arabština
Dorozumění: anglicky
Náboženství:�židovské 77 %; islám 16 %, arabští 
a ostatní křesťané 4 % 
Měnová�jednotka:�nový šekel (ILS)  
(4,- ILS = 1,- USD)
Místní�čas:�SEČ + 1 hodina 
Peníze�s sebou:�USD i EUR rov no cenné, platby 

úvěrovými kartami běžné
Elektřina:�220V, adaptér pro tři kolíkové zástrčky 
nutný 
Vstupní�formality:�cestovní pas 
Místní�doprava: z bezpečnostních důvodů je 
lépe omezit se na dopravu turistickými autobusy. 
Při cestování veřejnou dopravou mějte na paměti, 
že v sobotu nic nejezdí.
Očkování�a lékař:�povinné očkování není 
předepsáno. Lékařská péče je v Izraeli na vysoké 
odborné úrovni. Nízká zdravotní rizika. Zdravotní 
rizika a aktuálně doporučované očkování (ochra-
nu) konzultujte prosím před cestou s hygienickou 
stanicí či odborným lékařem.

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ   8 DENNÍ ZÁJEZDY

1.�den:�Odlet z Prahy do Tel Avivu, transfer do vybraného hotelu. 
2.�-�7.�den:�Pobyt ve vybraném hotelu s možností fakultativních výletů. 
8.�den:�Transfer na letiště do Tel Avivu a odlet zpět do Prahy.

MRTVÉ MOŘE  IZRAEL

Mrtvé moře

Rudé 
moře

Haifa

Tel Aviv

IZRAEL

EGYPT

JORDÁNSKO

Jeruzalém

Betlém

Eilat
Petra

Nazaret

Jericho
Amman

Ein Bokek
Neve Zohar

Středozemní moře

Tel Aviv

Eilat

EVROPA

AFRIKA

EGYPT
SAÚDSKÁ ARÁBIE

IRÁK

TURECKO

SÝRIE
Středozemní 

moře

Praha

USA

ČEDOK PLUS
 komfortní lety se společností EL AL nebo Smart 
Wings
výhodná cena cestovního pojištění 
výhodné parkování na letišti v Praze

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
 snadno a rychle dostupná exotika
koupání a poznávání
biblické památky 
nejbližší korálové potápění
atraktivní výlety do Jordánska 
relaxace u Mrtvého moře s balneoterapií
 atraktivní nákupy suvenýrů 
jedinečná pouštní příroda 

Izrael

ka - na Aškenázy, přišedší z Evropy a Sephardim 
nebo Mizrahim, pocházející z  Afriky a  Blízkého 
východu. Existuje též napětí mezi ortodoxními 
a sekulárními židy. 

GASTRONOMIE 
Typická izraelská kuchyně zahrnuje rysy kuchyní 
více než stovky národů. Respektují se však ná-
boženské příkazy. Všudypřítomná je pita - chle-
bová placka, která se často  naplňuje masovým 
a  zeleninovým obsahem. K  oblíbeným a  velmi 
typickým pokrmům patří například humus, což 
je hrachová pasta  ochucená citrusovou šťávou, 
česnekem a koriandrem, dále felafel - jídlo arab-
ského původu kombinující zeleninu a  kuřecí 
maso podávané s pitou. Rodná sestra felafelu je 
švarma, kde místo kuřete dostanete plátky masa 
uříznuté z velkého kusu opékaného na zvláštním 
stojanu. Baklava je nejběžnější moučník Blízkého 
východu tvořený lístkovým těstem a plněný oře-
chovou nádivkou s medem.

NÁKUPY
Pro majetné diamanty a stříbro, jinak suvenýry 
křesťanských nebo židovských tradic. Typická je 

medúza – útlá schránka ze dřeva, kovu či plastu, 
která skrývá papírek s  citátem z  tóry a má své 
místo u dveří domu nebo bytu ve výši zvonku. 
Oblíbené jsou šperky z eilatského kamene, který 
je tvořen zeleným malachitem a modrým tyrky-
sem. Všudy přítomná je keramika. Vynikající dá-
rek je i likér Sabra.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA | SPORT A ZÁBAVA

IZRAEL  MRTVÉ MOŘE

EIN BOKEK 
Nejznámější izraelské lázeňské středisko se na-
chází na jihozápadním pobřeží Mrtvého moře ve 
vzdálenosti cca 140 kilometrů od Tel Avivu. Toto 
bývalé antické město, působící jako oáza, se roz-
prostírá uprostřed pouště mezi horami a  Mrt-
vým mořem. Ve středisku najdeme především 
jednotlivé hotely, řadu léčebných klinik a menší 
centrum s restauracemi a obchody. Zdejší dlou-
há „přímořská“ promenáda spojuje městečko 
Ein Bokek s  cca 3  km vzdáleným střediskem 
Neve Zohar. Mrtvé moře je díky své poloze cca 
400 metrů pod hladinou moře a vysoké koncen-

traci soli ideálním místem k  léčení především 
kožních nemocí. Většina zdejších hotelů nabízí 
ozdravné kůry v rámci wellness programů, těží-
cích ze zdejších mimořádných klimatických pod-
mínek. Nejroz ší řenější léčebnou metodou jsou 
balneoterapie a koupele. Pobyt v Ein Bokek na 
březích Mrtvého moře je vhodný jak pro běžné 
klienty, kteří hledají odpočinek a regeneraci, tak 
i pro ty, kteří trpí různými kožními neduhy, pro 
které je zde k dispozici specializovaná péče. 

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Jako v  každém kvalitním letovisku, i  v  Eilatu se 

nabízí spousta možností jak strávit volný čas při 
různých vodních sportech, potápění, rybaření, 
pouštním safari, jízdou na lodi či návštěvou pod-
vodní observatoře. 

PO KOUPÁNÍ…
Eilat nabízí řadu restaurací s  vynikající kuchyní, 
možnost zábavy v barech nebo klubech či mo-
derních diskotékách nebo jen procházku po 
promenádě. K dispozici jsou zde i nákupní cen-
tra. 

POTÁPĚNÍ
Eilat je rájem pro potápěče amatéry i profesio-
nály. Najdeme zde několik potápěčských zákla-
den, kde je možnost zapůjčení kompletního vy-
bavení, zajistí zde pro Vás dopravu k atraktivním 
lokalitám i zkušeného průvodce. Nejatraktivnější 
potápěčskou lokalitou je korálový útes Coral 
 Beach. Jedná se o 1,2 kilometrů dlouhou přírod-
ní rezervaci s placeným přístupem. Tento korá-
lový útes je nejseverněji položeným korálovým 
útesem na světě. 

Orientační�cena�ponoru:
2 hodiny včetně lahví se stlačeným vzduchem:
  7�500,-�Kč�

RENT-A-CAR 
V Eilatu je k dispozici celá řada renomovaných 
půjčoven aut. Pronájem auta lze zajistit i ve větši-
ně hotelů. Řízení v Izraeli a podmínky na silnicích 
odpovídají evropskému standardu. Pro řízení 
v Izraeli je dostačující český řidičský průkaz. Pod-
mínkou pro pronájem vozu je minimální věk řidi-
če 23 let a držení řidičského průkazu minimálně 
1 rok. 

Orientační�cena�za�pronájem�auta:�
 od�1�000,-�Kč/den
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA | SPORT A ZÁBAVA

MRTVÉ MOŘE  IZRAEL

JERUZALÉM 
Celodenní výlet do Jeruzaléma, největšího města 
Izraele, které se nachází v  Judských horách na 
rozhraní Středozemního a Mrtvého moře a dále 
na okraji Judské pouště. Palestina a Izrael uzná-
vají Jeruzalém za hlavní město, obecně je však 
za hlavní město považován Tel-Aviv. Jeruzalém 
je místem, kde se střetávají hlavní náboženské 
směry, považuje se za nejsvětější místo judais-
mu, ale také islámu, je významným starověkým 
křesťanským místem a je považován za duchov-
ní centrum židovského národa. Během výletu 
navštívíme Staré město včetně Židovské čtvrti, 
Carda, Zeď nářků, Křížovou cestu až k  chrámu 
Sv. Hrobu, Sion s hrobkou krále Davida a další 
významná místa. 

MRTVÉ MOŘE – MASSADA 
Výlet na pevnost Massada, návštěva rozvalin 
této bývalé pevnosti krále Heroda, která se stala 
dějištěm posledního odporu Židů proti římské 
nadvládě, Mrtvé moře, možnost krátkého kou-
pání.

Výlety� organizují� jednotlivé� hotely,� ceny�
k�dispozici�přímo�na�hotelové�recepci.

www.goisrael.com

www.goisrael.com

www.goisrael.com
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IZRAEL  MRTVÉ MOŘE

od 33 360 Kč*

*více na str. 6

POLOHA
Luxusní hotelový komplex disponující 388 po-
koji je situován přímo na soukromé pláži v turi-
stickém středisku Ein Bokek. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, výtah, bar, venkovní ba-
zén, krytý bazén, mini aquapark, vířivka, zahra-
da, terasa, SPA, internetové připojení, dětské 
hřiště, hlídání dětí, parkoviště, úschovna zava-
zadel, obchůdek se suvenýry, WI-FI.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, stolní tenis, posilovna, pro-
nájem kol, dětské hřiště, herna pro děti (Ninten-
do Wii, Sony Playstation 3), SPA centrum (sauna, 
vířivka, lázeňské procedury, masáže). 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, zahrnující plnou penzi formou bufe-
tu, lehčí snacky během dne, místní nealkoholické 
a alkoholické nápoje během dne. 

HOTEL LEONARDO CLUB DEAD SEA
Ein Bokek

Dvoulůžkový pokoj: |  Zájezdy:   8 (PRG) Strava: All inclusive

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vy-
baveny koupelnou, WC, ledničkou, klimatizací, TV, 
telefonem, vysoušečem vlasů a balkonem. 

PLÁŽ
Soukromá písčitá pláž přímo u hotelu.

web code: www.cedok.cz/2065

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.
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MRTVÉ MOŘE  IZRAEL

POLOHA
Hotelový komplex disponuje 397 pokoji a suity  
a nachází se ve středisku Ein Bokek přímo u pláže 
Mrtvého moře. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce se vstupní halou, lobby, restaurace, sna-
ck bar, venkovní a vnitřní bazén, dětský bazén, 
dětský klub, prádelna, konferenční místnost, SPA 
centrum. 

web code: www.cedok.cz/2060

PLÁŽ
Písčitá pláž přímo u hotelu. 

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

od 33 360 Kč*

*více na str. 6

HOTEL CROWNE PLAZA DEAD SEA
Ein Bokek

Dvoulůžkový pokoj: | |  Zájezdy:   8 (PRG) Strava: Polopenze

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, dětský klub, SPA centrum (vnitřní ba-
zén s vodou z Mrtvého moře, sauny, masáže, kos-
metické procedury).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny koupelnou, WC, vysoušečem 
vlasů, klimatizací, telefonem,  SAT/TV, minibarem, 
trezorem a balkonem. 
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IZRAEL  MRTVÉ MOŘE

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7

POLOHA
Moderní hotelový resort disponující 298 pokoji a suity 
se nachází ve středisku Ein Bokek přímo u pláže Mrtvé-
ho moře. Hotel je vyhlášený svými lázněmi.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtah, lobby, restaurace, noční klub, 2 
bazény, dětský bazén, parkoviště, prádelna, kadeř-
nictví, hlídání dětí, SPA centrum. 

web code: www.cedok.cz/11048

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, SPA centrum (masáže, sauna, vířivka, turec-
ká/parní lázeň, ozdravné a kosmetické procedury). 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. 

PLÁŽ
Písčitá pláž přímo u hotelu. 

HOTEL ISROTEL DEAD SEA
Ein Bokek

Dvoulůžkový pokoj: | |  Zájezdy:   8 (PRG) Strava: Polopenze

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s  možností 
přistýlky jsou vybaveny koupelnou, WC, kli-
matizací, telefonem, rádiem, TV, minibarem, 
ledničkou, kávovarem, balkonem. Hotel dis-
ponuje 12 suity pro rodiny s dětmi. 

od 33 790 Kč*

*více na str. 6
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MRTVÉ MOŘE  IZRAEL

POLOHA
Nově zrekonstruovaný hotelový komplex se na-
chází v blízkosti centra turistického střediska Ein 
Bokek.  

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, Lobby bar, výtah, venkovní bazén, dětský ba-
zén, dva kryté bazény s vodou z Mrtvého moře, vířivka, 
dětský klub, obchůdek, SPA centrum (masáže, kos-
metika, kadeřnictví), konferenční místnost, úschov-
na zavazadel, prádelna, hlídání dětí, parkoviště,  
WI-FI. 

HOTEL ISROTEL GANIM DEAD SEA 
Ein Bokek

Dvoulůžkový pokoj: | |  Zájezdy:   8 (PRG) Strava: Polopenze

od 29 840 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz//11049

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, tenisové kurty, SPA centrum (masáže, 
kosmetika), vířivka, sauna. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny 
koupelnou, WC, klimatizací, minibarem. Hotel dis-
ponuje rodinnými pokoji se dvěma oddělenými 
místnostmi a pokoji deluxe s možností přistýlky.

PLÁŽ
Písčitá pláž vzdálena 2 minuty chůze od hotelu.
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AMERIKA  WASHINGTONKAPVERDSKÉ OSTROVY

Exotický malý svět v Atlantiku mezi Evropou a Jižní Afrikou, ráj nádherných dlouhých pláží s překrásným bílým pískem, bizarních vulkanických 
útvarů, zelených údolí a horských terénů lákající na trekkingové túry, pouště a křoviny = fascinující souostroví plné kontrastů s úžasnými 350 
slunečnými dny v roce. Vítr, slunce a nekonečné písečné pláže charakterizují východní, pouštní ostrovy Sal, Boa Vista a Maio, se zřetelným 
africkým vlivem; subtropická vegetace, vysoké hory, klidná údolí, malé zátoky s lávovým pískem a skalnaté útesy definují vzhled západních 
vulkanických ostrovů Santiago, Fogo, Brava, Sao Nicoalu, Sao Vincente a Santo Antao.

KAPVERDSKÉ OSTROVY
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Podnebí Kapverdských ostrovů je suché tro-
pické s příjemnými teplotami v průběhu celé-
ho roku. Od srpna do října zde panuje období 
dešťů s velmi nepravidelnými srážkami. Prů-
měrně spadne na území Kapverdských ostrovů 
cca 100 - 300 mm srážek. Na pobřeží prší velmi 
slabě, nejintenzivněji prší na horách. Období 
sucha trvá od listopadu do července. Teploty 
se v závislosti na ročním období pohybují prů-
měrně mezi 20 - 25 °C, rozdíl mezi jednotlivými 
ročními obdobími však není příliš velký. Teplota 
vody dosahuje průměrně 23 °C během celého 
roku. Kapverdské ostrovy leží v oblasti tropic-
kých cyklonů, často se zde tedy můžete setkat 
s „Hurikány Kapverdského typu“.

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Kapverdy jsou ostrovní stát v Africe. Od roku 
1975 jsou Kapverdy republikou. Ostrovy jsou 
pojmenovány podle poloostrova Cap-Vert (ve 
francouzštině znamená Zelený mys), který tvoří 
nejzápadnější bod kontinentální Afriky. Nachá-
zejí se v jižní části severního Atlantiku, sklá-
dají se z 10 ostrovů (z toho 9 obydlených) a 5 
menších ostrůvků. Rozdělují se do dvou celků 
podle pozice převládajících větrů: „Barlavento“ 
(severní souostroví, návětrné) – Sao Antao, Sao 
Vicente, Santa Luzia, Sao Nicolau, Sal, Boa Vista 
a „Sotavento“ (jižní souostroví, závětrné) – Maio, 
Santiago, Fogo, Brava. Všechny ostrovy jsou vul-
kanického původu, stále aktivní vulkán Mount 
Fogo najdeme na ostrově Fogo. Před objeve-
ním ostrovů Portugalci nebyly tyto obydlené. 
D2nešní obyvatelé jsou potomky afrických otro-
ků a portugalských, janovských či  nizozemských 
kolonizátorů. První osídlování začalo v roce 
1461 s vybudováním vojenské základny na os-
trově Santiago. Roku 1496 se souostroví ofici-
álně stalo součástí portugalské koloniální říše. 
Ostrovy byly důležitou zastávkou na cestě do 
Indie. V 19. Století vzrostl ekonomický význam 
Kapverd. Ve 20. století vzrostla vlna nacionalis-
mu a aktivizovala se Africká strana nezávislosti 
Guineje Bissau a Kapverd (PAIGC), tyto událos-

ti vedly v roce 1951 ke změně statusu z kolo-
nie na zámořskou provincii. A po Karafiátové 
 revoluci (1974) v Portugalsku se Kapverdám 
podařilo 5. července 1975 vyhlásit nezávislost. 
První svobodné volby se konaly v roce 1991.

GASTRONOMIE & NÁKUPY
Kuchyně na Kapverech je vydatná a chutná. 
Ochutnejte recepty z kvalitních místních suro-
vin. Národní jídlo z ostrovů je Cachupa, což je 
specifický druh guláše. Často se Cachupa vaří 
s rybami – jako takzvaná Cachupa Rica. Všude na 
ostrovech Vám nabídnou klasický grogue, to je 
místní pálenka vyrobená z cukrové třtiny. Suve-
nýry, převážně dovezené z kontinentální Afriky, 
prodávají pouliční prodavači ve všech turistic-
kých oblastech a na plážích. Sportovní aktivity
Dovolená na Kapverdských ostrovech slibuje 
především odpočinek a klid. Sportovní aktivi-
ty jsou spojeny zejména s vodními sporty. Na 
plážích jsou k dispozici především nemotorové 
vodní sporty, tj. kanoe, šlapadla, windsurfing, pří-
padně šnorchlování a surfování. Pro rybáře jsou 
Kapverdy tím pravým rájem na zemi.

POTÁPĚNÍ
Ve většině hotelů je k dispozici potápěčské cen-
trum. Díky velkému množství korálů, ryb, výsky-

 OSTROV SAL 
PŘÍMÉ LETY Z KATOVIC 
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   PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU: 
 ODLETY 6/8/10 DNÍ Z KATOVIC Oficiální název: República de Cabo Verde

Politický systém: republika
Rozloha: 4033 km2
Počet obyvatel: 418 224
Hlavní město: Praia
Úřední jazyk: portugalština
Dorozumění: anglicky, francouzsky, italsky, 
španělsky
Náboženství: římští katolíci 93%, ostatní nebo 
bez vyznání 7%
Místní měna: kapverdské escudo (CVE), 1 euro 
= 110 escudo

Peníze s sebou: EUR
Místní čas: SEČ – 3 hodina
Elektřina: 220 V, adaptér není nutný
Vstupní formality: platný cestovní pas a vízum
Místní doprava: taxi nebo alugero – místní 
hromadná doprava, je dobré si cenu dohodnout 
před jízdou
Očkování a lékař: povinné očkován není přede-
psáno. Zdravotní rizika aktuálně doporu- 
čované očkování (ochranu) konzultujte prosím 
před cestou s hygienickou stanicí či odborným 
lékařem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ   6/8/10 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Katovic na ostrov Sal, transfer do vybraného hotelu. 
2. – 5./7./9. den: Pobyt u moře ve vybraném hotelu s možností využití fakultativních výletů a služeb. 
6./8./10. den: Transfer na letiště a odlet zpět do Katovic.

KAPVERDSKÉ OSTROVY

Návětrné ostrovy

Závětrné ostrovy

Atlantický oceán

Fogo

Kona

Oahu 

Brava

Maio

Santo Antão

São Vincente

São Nicolau

Sao Tiago

Boa Vista

Sal

Paria

ČEDOK PLUS
• přímé lety z Katovic na ostrov Sal
• výhodné parkování letišti v Katovicích
• doprava na letiště Katovice za zvýhodněnou 
cenu

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
krásné dlouhé písčité pláže
průzračně čistý oceán 
stabilní klima po celý rok
350 slunečných dní 
vynikající podmínky pro windsurfing, kiting, ryba-
ření, potápění

Atlantický 
oceán

Tichý
oceán Indický

oceán

EVROPA

ASIE

AUSTRÁLIE

SEVERNÍ
AMERIKA

ROVNÍK

JIŽNÍ
AMERIKA

Praha

Kapverdské
ostrovy

tu vzácných želv, vraků lodí, ale i podmořských 
jeskyň mají ostrovy ideální podmínky pro potá-
pění, ale i šnorchlování. Pod zdejší hladinou na 
Vás čeká pohádkový pestrobarevný svět. Jedná 
se o destinaci vhodnou pro zkušené potápěče 
,ale i nováčky, pro které jsou zde připraveny 
lekce potápění.

PO KOUPÁNÍ …
Městečka jako Praia, nebo Santa Maria vám 
nabídnou množství barů i diskoték. Kapverd-
ské ostrovy, a zejména ostrov Sao Vicente, jsou 
proslulé pořádáním karnevalů a hudebních fes-
tivalů. Pokud jste ubytováni v jednom z velkých 
hotelových komplexů, můžete se těšit na denní 
animační programy i večerní karneval a podob-
né atrakce pro turisty.

RENT-A-CAR
Půjčení automobilu doporučujeme vyřizovat přes 
delegáta. Infrastruktura po celých ostrovech se te-
prve rozvíjí a může se vám stát, že do místa, kam 
se chcete podívat, žádná silnice nepovede a vy bu-
dete muset pokračovat po prašných cestách bez 
značení. Cestování autem tedy patří do kategorie 
dobrodružných sportů. Orientační půjčovné na 
den se pohybuje kolem 60 – 100 eur, podle veli-
kosti auta. K zapůjčení vozu je třeba platný cestov-
ní pas a mezinárodní řidičský průkaz.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Dovolená na Kapverdských ostrovech slibuje 
především odpočinek a klid. Sportovní aktivi-
ty jsou spojeny zejména s vodními sporty. Na 
plážích jsou k dispozici především nemotorové 
vodní sporty, tj. kanoe, šlapadla windsurfing, 
případně šnorchlování a surfování. Pro rybáře 
jsou Kapverdy tím pravým rájem na zemi.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA 

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ

KAPVERDSKÉ OSTROVY

OSTROV SAL
Z výšky, když přistáváte nad ostrovem Sal, máte do-
jem, že přilétáte na nehostinné místo - do pouště. 
Jakmile však přistanete, první co vás zaujme, budou 
Espargošské pyramidy - dva homolovité kopce vul-
kanického původu, které vás přesvědčí, že jste sku-
tečně v Africe. Ostrov Sal je krásný - je krásný pro oči 
toho, kdo má rád originalitu a poušť. Projdete-li se 
v městečku Santa Maria, kde se nachází 99% všech 
hotelů, budete ohromeni azurově modrou vodou 
a zářivě bílými písečnými plážemi bez konce. Chce-
te-li se slunit, asi není lepší místo v Atlantiku. Udělá-
te-li si jen malinkou procházku za městečko východ-
ním směrem, objevíte místo, kde bílé písky náhle 
vystřídají černé, zakulacené lávové kameny a milióny 
lastur - tzv. „hřbitov mušlí“. Zahnete-li na sever podél 
pobřeží, černé lávové kameny náhle zmizí a vystřída-
jí je desky růžového pískovce - 20 m dlouhé, jakoby 

vytesané do pobřeží. Pojedete-li ještě trochu sever-
něji, dorazíte do oblasti Serra Negra - pohoří vulka-
nického původu, kde jsou mezi rozeklanými skalami 
skryty desítky „privátních plážiček“, ze všech stran 
pěkně chráněných. Kromě hřbitova mušlí je na Salu 
i hřbitov želví - obrovské krunýře karety obrovské 
tu výmluvně leží i s kostrou uhynulé želvy, Sal je at-
lantická želví líheň a i hřbitov. Každý rok tu rangeři 
„SOS Tartagua“ nasbírají pro své líhně kolem 200 tis. 
vajec! Na konci léta lze líhně navštívit a každý večer 
pozorovat nevídanou show: vypouštění čerstvě vy-
líhnutých želviček do moře, neuvěřitelný zážitek. Po-
jedete-li ze Serra Negra trochu do  vnitrozemí, nara-
zíte na další, pro nás zcela neobvyklý úkaz - na pole 
černého lávového skla. Vstoupíte-li do pole, teplota 
kolem vás se zvedne na 50 °C... Pár kilometrů více 
na sever, kousek od hl. města ostrova, je městečko 
Pedra de Lume se svým známým solným dolem vně 

sopečného kráteru. Na severu ostrova je velmi zají-
mavá oblast - kousek od Ponta Norte, kde v polích 
černého lávového popela trčí do výšky sloupy bílého 
pískovce. Sal je nejznámější a nejnavštěvovanější 
ostrov Kapverd, s kvalitními hotely a především vý-
bornými podmínkami pro surfing, kiting a rybaření; 
s řadou fakultativních výletů. 

LETOVISKO SANTA MARIA 
Původně rybářská vesnička s pastelově omítnu-
tými domy, typická africkou atmosférou, v blíz-
kosti četných oblíbených hotelových resortů 
a nekončící 17 km dlouhé pláže s překrásným 
jemným světlým pískem. Řada restaurací, kavá-
ren, barů, diskoték a obchůdků se suvenýry. 
Transfer z letiště – cca 30 min.

LODNÍ VÝLET 
Celodenní nebo půldenní lodní výlet podél pobřeží, 
s možností koupání, šnorchlování nebo rybaření 
(lodí nebo katamaránem). 

OKRUH OSTROVEM SAL,  
MIRAGES A „SALINAS“ 
Celodenní výlet po ostrově s obědem, návštěva sol-
ných dolů, zastávka v hlavním „komerčním“ městě 
ostrova – Espargos, přes Terra boa, Mirages do Bu-
racony – místa proslulého přírodními bazény (mož-
nost koupání za předpokladu příznivého počasí), 
v jednom z nich veleznámá hlubina „Magic Eye 
(Olho Magico)“ – především mezi potápěči. Oběd 
v typické restauraci v Palmeře, na zpáteční cestě 
písečnými dunami oblasti Ponta Preta. Zastávka 
v centru Santa Marii. 

LETECKÝ CELODENNÍ VÝLET  
NA OSTROV BOA VISTA
Ostrov dun, celodenní výlet na ostrov kokosu a dat-
lových palem, krásných dlouhých pláží. Příjezd do 
Praia da Chave, zastávka na  fotografování - staré to-
várny na keramiku,  s velkým komínem a staré stroje 
zavalené pískem, dále do Povoacao Velha s více než 
40 km dlouhými plážemi Santa Monica s krásným 
bílým jemným pískem (možnost koupání). Návštěva 
Deserto da Viana, oblasti dun, které vytvářejí bizar-
ní krajinu, Sal Rei, cesta přes Via Pitoresca - známé 
svými kokosovými a datlovými palmami.

TERÉNNÍ ČTYŘKOLKY FUN QUAD 
Fun Quad je mixem Buggy a Quad, cca 2,5 hod. 
Výjezd od solných dolů písečnými dunami přes 

Sharks Bay do Baia da Murdeira, zastávka u zátoky 
Calheta Funda (možnost focení, koupání dle poča-
sí); dále do Oasis Algodoeiro (oáza se stromy, oslíky 
a ruinami vojenské základny z dob portugalské ko-
lonizace), zpáteční cesta přes Ponta Preta. 

NEPTUNUS 
Cca hodinový výjezd poloponorkou Neptunus ke 
2 vrakům – první u Ponta Do Sinó, portugalská 

parní loď Bolana, potopená v r. 1920, s množ-
stvím krásných rybek okolo, 2. vrak na druhé 
straně Santa Maria Bay = loď Santo Antanao, 
potopená v r. 1965. Rybaření, potápění, wind-
surfing - info v místě. 
Podrobné informace o výletech a jejich 
 aktuální nabídku poskytne delegát v místě.

Orientační ceny výletů uvádíme v ceníku.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA 

KAPVERDSKÉ OSTROVY

OSTROV SAL
Z výšky, když přistáváte nad ostrovem Sal, máte do-
jem, že přilétáte na nehostinné místo - do pouště. 
Jakmile však přistanete, první co vás zaujme, budou 
Espargošské pyramidy - dva homolovité kopce vul-
kanického původu, které vás přesvědčí, že jste sku-
tečně v Africe. Ostrov Sal je krásný - je krásný pro oči 
toho, kdo má rád originalitu a poušť. Projdete-li se 
v městečku Santa Maria, kde se nachází 99% všech 
hotelů, budete ohromeni azurově modrou vodou 
a zářivě bílými písečnými plážemi bez konce. Chce-
te-li se slunit, asi není lepší místo v Atlantiku. Udělá-
te-li si jen malinkou procházku za městečko východ-
ním směrem, objevíte místo, kde bílé písky náhle 
vystřídají černé, zakulacené lávové kameny a milióny 
lastur - tzv. „hřbitov mušlí“. Zahnete-li na sever podél 
pobřeží, černé lávové kameny náhle zmizí a vystřída-
jí je desky růžového pískovce - 20 m dlouhé, jakoby 

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex s přízemními bunga-
lovy a dvoupodlažní budovou leží na dlouhé pí-
sečné pláži, 700 m od centra turistického středis-
ka Santa Maria a 20 km od letiště.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, směnárna, restaurace, grill 
restaurace s obsluhou, snack bar, obchod se su-
venýry, kadeřnictví, internet za poplatek, tři bazé-
ny, dva bazény se slanou vodu (lehátka a sluneční-
ky zdarma), dětský bazén, miniklub a dětské hřiště.

od 19 600 
Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz/10928

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL OASIS ATLANICO BELORIZONTE
Santa Maria

Pokoj standard: | | |  Zájezdy:   6/8/10 (KTW) Strava: All inclusive

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, příležitostné večerní pro-
gramy, plážový fotbal a volejbal, lekce tanců, 
stolní tenis, tenisový kurt (osvětlení za popla-
tek). Za poplatek vodní sporty na pláži, potá-
pění, windsurfing, kulečník, masáže a salon 
krásy.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, plná penze formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení, alkoholické 
a nealkoholické nápoje místní výroby.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 
(formou palandy) pro děti do 13 let jsou vybaveny 
vlastním sociálním zařízením, fénem, individuální 
klimatizací, SAT TV, mini ledničkou, trezorem (za 
poplatek). Za příplatek lze zajistit pokoj superior 
v hlavní budově s balkónem a výhledem na bazén. 

PLÁŽ
Hotelový komplex se nachází přímo u široké 
písčité pláže. Lehátka, slunečníky a ručníky 
zdarma.

Pobyt pro 
dítě do 13 let ZDARMA

Vice na str. 7

VÍZA V CENĚ ZÁJEZDU
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POLOHA
Hotel určený pro náročnější klienty, se nachází 
přímo u písčité pláže cca 20 km od letiště a asi 5 
minut chůze po promenádě od centra turistické-
ho střediska Santa Maria.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace Taban-
ka, restaurace Tradicion (pro klienty s all inclusive 
1x týdně večeře zdarma, jinak za poplatek), pizzeria 
Pano di Terra (za poplatek), bar Panton (otevřen 24 
hodin), Bar D´jeu, dva konferenční sály, internetový 
koutek, Wifi v celém hotelu zdarma, bazén se sla-
nou vodou, dětský bazén, jacuzzi, lehátka u bazénu 
a na pláži zdarma, tělocvična, SPA centrum.

web code: www.cedok.cz/2065

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

SPORT A ZÁBAVA
Denní sportovní programy, tenis a noční show 
v sousedním hotelu Oasis Atlantico Belorizonte, 
vodní sporty na pláži (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
All Inclusive 24 hod zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby.

PLÁŽ
Písčitá pláž přímo před hotelem. Lehátka a slu-
nečníky zdarma. Zapůjčení osušek je možné  za 
poplatek.

HOTEL OASIS ATLANTICO SALINAS SEA
Santa Maria

Pokoj standard:  Zájezdy:   6/8/10 (KTW) Strava: All inclusive

POKOJE
Standartní pokoje s klimatizací, plně vyba-
venou koupelnou/WC, vysoušeč vlasů, tele-
fon, LCD-SAT/TV s mezinárodními programy,  
trezor (za poplatek), Wifi připojení zdarma, 
minibar, balkonem nebo terasou.

KAPVERDSKÉ OSTROVY

VÍZA V CENĚ ZÁJEZDU

od 24 680 
Kč*

*více na str. 6
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POLOHA
Zcela nový hotelový komplex v zahradě otevřený 
v létě 2011, v pořadí druhý 5* hotel na ostrově, 
cca 3km od centra Santa Maríi (možnost dopravy 
hotelovým shuttle busem). Hotelový komplex se 
skládá z hlavní budovy a bungalovů se zahradou.

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná hala s recepcí, několik restaurací a barů,  
dva bazény, dětský bazén, miniklub, internet (za 
poplatek), dvě konferenční místnosti, butik, Spa 
centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, vodní sporty na pláži, spa centrum (za 
poplatek).

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u široké písčité pláže, při 
vstupu občas kamenná plata. Přímo před výcho-
dem z hotelu v moři skála, pro rodiny s dětmi 
doporučujeme využití vzdálenější přístup do vody 
cca 100-200m dále.

web code: www.cedok.cz/96-25-2

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

Pokoj standard:  Zájezdy:   6/8/10 (KTW) Strava: All inclusive

Pokoj standard:  Zájezdy:   6/8/10 (KTW) Strava: Snídaně

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, plná penze včetně nápojů, během 
dne snacky a občerstvení z grilu v restauraci 
u pláže vč. nápojů, v odpoledních a večerních 
hodinách snacky a občerstvení ve „Sport“ baru, 
během dne výběr teplých/studených nápojů - 
alkoholických/nealkoholických místní výroby 
v lobby baru.

POKOJE
Komfortně vybavené klimatizované standardní 
dvoulůžkové suity s koupelnou a soc. zařízením 
(vysoušečem vlasů), SAT/TV, telefonem, připoje-
ním k internetu, trezorem, miniledničkou (za po-
platek), balkonem/terasou, rodinné suity s obý-
vacím pokojem a s dvěmi ložnicemi na vyžádání.

 KAPVERDSKÉ OSTROVY

HOTEL MELIA TORTUGA BEACH RESORT & SPA 
Santa Maria

HOTEL PONTAO    
Santa Maria

web code: www.cedok.cz/96-25-5

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Výhodná poloha menšího moderního hotelu, 
cca 250 m od centra letoviska Santa Maria, ob-
chody v okolí hotelu.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, venkovní ba-
zén (lehátka a slunečníky zdarma). WIFI za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinentálního bufetu, možnost 
dokoupení večeří.

POKOJE
Příjemně zařízené klimatizované pokoje s kou-
pelnou/WC, telefonem, SAT/TV, minibarem (za 
poplatek), trezorem (za poplatek), balkonem. 

PLÁŽ
Písčitá pláž vzdálená cca 250metrů od  hotelu.

od 29 410 Kč*

*více na str. 6

VÍZA V CENĚ ZÁJEZDU

VÍZA V CENĚ ZÁJEZDU

od 17 110 Kč*
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AMERIKA  WASHINGTONSRÍ LANKA

ZÁKLADNÍ VARIANTA ZÁJEZDU 10 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Prahy přes Dubai/Istanbul do Colomba. 
2. den: Přílet do Colomba, transfer do vybraného hotelu. 
3.– 8. den: Pobyt u moře ve vybraném hotelu s možností využití fakultativních výletů a služeb. 
9. den: Transfer na letiště, odlet přes Dubai/Istanbul zpět do Prahy.  
10. den: Přílet do Prahy.  
Možnost prodloužení o libovolný počet noclehů dle přání klienta.

Srí Lanka patří bezesporu k těm místům, které nás přitahují svým kouzelně exotickým tajemnem. Je to země plná kontrastů: písčité pláže 
s možností tropického koupání, kokosové palmy, malebné vesnice, řeky protékající mezi čajovými plantážemi, vodopády, starobylá městečka. 
Umění, kultura i životní styl místních obyvatel jsou ovlivněny buddhismem a hinduismem. Téměř na každém kroku potkáte sochy Buddhy, 
mnohdy v nadlidské velikosti, pocházející z doby před mnoha staletími. Toužíte-li po netradiční dovolené, vydejte se na průzkum vnitrozemí. 
V horách narazíte na romantické potůčky s vodopády, stráně, kde se pěstuje známý cejlonský čaj a osady s domorodým obyvatelstvem. Teplé 
a provoněné břehy moře nabízejí příležitosti pro plážové i vodní sporty. Destinace se výborně hodí ke kombinovaným pobytům na plážích 
s hodnotnými výlety do vnitrozemí.

SRÍ LANKA
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Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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Srí Lanka má typické monzunové klima s relativ-
ně vysokou vlhkostí vzduchu. Nejlepší podmínky 
pro pobyt u moře a koupání na západním po-
břeží, kde leží naše hotely, zde panují od prosin-
ce do dubna. 
Popsané klima nelze v konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.

  COLOMBO 
 KOMFORTNÍ DÁLKOVÉ LETY S LETECKOU SPOLEČNOSTÍ  
TURKISH AIRLINES / EMIRATES

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Přes 400 km dlouhý a 200 km široký ostrov leží 
jen několik stupňů severně od rovníku. I  když 
jeho povrch tvoří převážně nížiny, je významným 
turistickým magnetem především hornaté vnit-
rozemí porostlé deštným i  horských pralesem. 
Typická údolí s čajovými plantážemi i horské vr-
choly přesahující 2000 metrů nad mořské výšky 
a krátké na vodu bohaté řeky dotvářejí přírodní 
kulisu tohoto přírodního ráje. Původní Védové, 
 kulturní Árjové, nájezdy Drávidů a  arabská mi-

grace, stejně jako evropská kolonizace a nejno-
vější migrační pohyby zde vytvořily pestrou směs 
národů, jazyků a  kultur. První známé království 
Anuradhapura zde vzniklo koncem 3. stol.př.n.l., 
ve 14. století n.l.  zde bylo Tamilské království, 
v 16. století ostrov okupovali Portugalci, sto let 
po nich Holanďané a ti jej předali Britům. Nezá-
vislost ostrov získal v r. 1948 a nynější republika 
Srí Lanka vznikla v r. 1972; slovo Srí pochází ze 
sanskrtu a znamená zářivý. 
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   PRAVIDELNÉ LINKY  
S PŘESTUPEM: 10 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Oficiální název: Srílanská demokratická socialis-
tická republika 
Politický systém: republika, člen Britského 
společenství národů 
Rozloha: 66 000 km2

Počet obyvatel: 21 milionů
Hlavní město: Colombo
Úřední jazyk: sinhálština, tamilština,  
angličtina 
Dorozumění: široce rozšířená angličtina
Náboženství: 70 % buddhismus, 15 % hinduis-
mus, minorita muslimů a křesťanů
Místní měna: srílanská rupie (LKR) = 100 centů 
(70 LKR = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD, platby úvěrovými kartami 
možné v mezinárodních hotelích

Místní čas: SEČ + 5 hodin (při letním času + 4 
hodiny)
Elektřina: 230-240 V, adaptér nutný
Vstupní formality: cestovní pas a vstupní vízum 
(na požádání zajistíme)
Místní doprava: levné vlaky a autobusy; hustá 
frekvence a vždy jsou přeplněné.  
Cenově dostupný pronájem vozu s řidičem nebo 
bez řidiče a taxíky – nutno sjednat  
cenu předem.
Očkování a lékař: očkování není povinné, dopo-
ručuje se zejména očkování proti žloutence typu 
A/B, žluté zimnici. Je vhodné užívat antimalarika. 
Zdravotní rizika a aktuálně doporučované očko-
vání (ochranu) konzultujte prosím před cestou 
s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

Na přání organizujeme i kombinované pobyty na 
Srí Lance s  možností strávit několik dní až dva 
týdny na Maledivách.

SRÍ LANKA

Colombo

Bentota
Induruwa

Hikkaduwa

Yala

Kandy
Kalutara

Ahungalle

Wadduwa
Beruwela

SRÍ LANKA

INDIE

Indický oceán

Koggala
Dickwella

GASTRONOMIE & NÁKUPY
Obvyklou potravou místních obyvatel je rýže 
a kari – velká mísa rýže obklopená miskami růz-
ných úprav kari a pochutin. Srílančané jedí prsty 
pravé ruky. Hotely nabízejí široký výběr mezi-
národní kuchyně. Oblíbené je silně aromatické 
ovoce, zejména ananas, papaya a  mango. Nej-
častějším nápojem je voda, je zde široký výběr 
nealkoholických nápojů, pivo Lion a  z  místních 
pálenek je nejtradičnější arak. Nákupní ráj suve-
nýrů a  drobných užitkových předmětů za velmi 
nízké ceny. Oblíbená jsou různá exotická koření, 
čaj, domorodé řemeslné výrobky ze dřeva a kůže, 
batikované látky, polodrahokamy a šperky z nich.

PLÁŽE A JEJICH SPECIFIKA
Vlny Indického oceánu zvou ke koupání oceán-
ského typu, tj. život na plážích určuje rytmus pří-
livu a odlivu. Na místech, která nejsou chráněna 
korálovým útesem, doráží na břehy čilý příboj. 
Koupání v  blízkosti ústí řek je někdy ovlivněno 
pískem a  plovoucími částmi rostlin, které řeky 
snášejí do moře. Pláže jsou veřejné a oživují je 
plážoví prodejci suvenýrů a  občerstvení všeho 
druhu. Proto jsou plážové slunečníky a  lehátka 
většinou umisťovány uvnitř hotelových zahrad.

Atlantický 
oceán

Tichý
oceán

Indický
oceán

EVROPA

ASIE

AUSTRÁLIE

SEVERNÍ
AMERIKA

ROVNÍK

JIŽNÍ
AMERIKA

Praha

Praha - Colombo 8 000 km

Srí Lanka

ČEDOK PLUS
výhodné letecké spoje přes Istanbul 
nebo Dubai
komfort letecké společnosti Turkish airlines / 
Emirates
výhodné parkování na letišti v Praze

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
 exotické koupání a poznávání
památky i příroda vnitrozemí
nízké náklady místních služeb
 léčebná relaxace ajurvéda

KOMBINOVANÉ POBYTY MALEDIVY  
– SRÍ LANKA
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JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ 
Oblast zahrnuje střediska Wadduwa, Kalutara, 
Beruwela, Bentota, Induruwa, Ahungalle.
Jde o jednotlivé rázovité vesničky situované na 
západním pobřeží moře jižně od  Colomba, síd-
la chudých rybářů a  řemeslníků s  omezenou 
nabídkou služeb. Hotely jsou plně soběstačné 
a leží samostatně na plážích mimo tyto vesničky, 
kam lze dojet asi za 10 minut. V okolí hotelů jsou 
většinou situovány kiosky se suvenýry a  jedno-
duché místní restaurace S přibývající vzdáleností 
od Colomba směrem na jih je prostředí přírod-
nější a divočejší, ubývá civilizace a na plážích při-
bývá světlého písku a kokosových palem, která 
podporují pocit exotické dovolené. Ústředními 
místy jsou nejoblíbenější střediska Beruwela 
a Bentota, která leží asi 60 – 70 km jižně od Co-
lomba. Beruwela má arabský ráz a  zdejší pláž 
je chráněna korálovým útesem před příbojem 

otevřeného moře. Bentota leží jižněji směrem 
metropoli jižní části ostrova Galle a je větší a ruš-
nější. Má dlouhé písčité pláže, které lemují pal-
my. Transfer z letiště prochází přímo metropolí 
ostrova Colombem a  do středisek Wadduwa 
a Kalutara a trvá asi 2 hodiny, do ostatních stře-
disek 3 hodiny.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Většina hotelů nabízí široké možnosti sportovní-
ho vyžití. Na plážích jsou k dispozici různé druhy 
nemotorových vod ních sportů jako jsou windsur-
fing, jízda na prkně s padákovou plachtou (kite-
boarding), katamarány, plachetnice, kajaky a vod-
ní šlapadla. Z motorových sportů nabízejí centra 
vodních sportů paragliding, jízdu na vodních sk-
útrech, vodní lyžování, jízda na banánu či nafu-
kovacích kruzích. V areálech hotelů se nacházejí 
tenisové kurty v  mnoha případech i  s  nočním 

osvětlením, hřiště na plážový volejbal, badminton, 
squash či košíkovou.  Kromě těchto aktivit většina 
hotelů nabízí stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, 
šipky, šachy a  elektronické hry. K  vybavení vět-
šiny hotelů patří i dokonale vybavená sportovní 
centra s posilovnou a lázeňská centra se saunou, 
parními lázněmi a širokou škálou masážních pro-
gramů. Důležitou součástí  lázeňského centra je 
i léčebný systém ajurvéda, jehož cílem je dosaže-
ní vnitřní harmonie těla a mysli. Tato věda, jejíž zá-
klady sahají do 5 století před naším letopočtem, 
se těší stále větší oblibě. Důležitým sportem na 
Srí Lance je i golf, který je možno provozovat na 3 
golfových hřištích. Pro vyznavače tohoto sportu je 
možno zorganizovat poznávací zájezd s možností 
hraní golfu na všech těchto hřištích. 

PO KOUPÁNÍ ... 
Noční život je s výjimkou metropole  Colomba na 
Srí Lance značně omezen. Proto se večerní zá-
bava soustřeďuje na hotelové bary, restaurace. 
Omezeny jsou i  prodej a  konzumace alkoholu 
mimo hotelové areály. Zejména během úplňku, 
který je důležitým buddhistickým svátkem, je 
prodej alkoholu široce zakázán. Oblíbenou ve-
černí činností jsou kromě tenisu na osvětlených 
kurtech i  lázeňské procedury v  hotelových we-
llness centrech s  prvky místní tradiční léčebné 
medicíny ajurvéda.

RENT-A-CAR
Pronájem aut a  motorek není příliš rozšířen 
a  nedoporučuje se a  to zejména ze dvou dů-
vodů. Jednak zde panuje značně chaotická 
a  nepřehledná dopravní situace s  minimálním 
respektováním pravidel silničního provozu míst-
ními řidiči. Druhým důvodem je cenová i místní 
dostupnost a flexibilita při využívání služeb taxi 
nebo pronájmu auta s řidičem.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA | SPORT A ZÁBAVA

SRÍ LANKA
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Srí Lanka je poměrně málo známá jako de-
stinace pro milovníky golfu, ale je zde ně-
kolik 18 jamkových golfových hřišt, která 
jsou vybudována v  okolí Colomba, Diga-
na a Husara Eliya. Hřiště u Colomba je na 
úrovni moře, U Digana ve výšce 600 metrů 
na mořem a  u  Husara Eliya v  nadmořské 
výšce 2 070 metrů. Hřiště mají různé teré-
ny a klimatické  podmínky. To vše přispívá 
k dojmu, že máte pocit jako byste hráli golf 
ve 3 různých zemích. Golfová hřiště jsou 
umístěna tak, že vždy je možné spojit hraní 
golfu s poznávacími výlety do nádherného 
okolí. Golf na Srí Lance je možné hrát po 
celý rok.

ROYAL COLOMBO GOLF CLUB
Délka tohoto 18 jamkového hřiště je 5 770 met-
rů s Par 71. Rovné dráhy se širokými travnatými 
greeny vypadají zpočátku jednoduše pro začá-
tečníky, ale je zde mnoho vodních ploch a dal-
ších úskalí, které tento názor rychle změní. Klub 
je snadno dosažitelný autem cca 20 minut od 
prvotřídních hotelů ve městě. The Royal Colom-
bo Golf Club byl založen v roce 1879 a je jedním 
z nejstarších na světě. 
Orientační cena green fee: 800 Kč

VICTORIA GOLF CLUB
Nejnovější golfové hřiště na ostrově je posta-
veno na ploše o  rozloze 207 hektarů a  u  8 ki-
lometrů dlouhého pobřeží s  pano ra matickým 
výhledem na Victoria Reservoir. Hřiště o  délce 
6 190 metrů a Par 73, které navrhl Donald Steel, 
bylo otevřeno v  roce 1999. Travnaté fairwaye 
jsou poměrně úzké a  jsou umístěné v hornaté 
krajině. Hřiště se nachází 25 kilometrů východně 
od městečka Kandy a 150 kilometrů od hlavního 
města Colombo. 
Orientační cena green fee: 1000 Kč

NUWARA ELIYA GOLF CLUB
Toto golfové hriště má pověst jednoho z  nej-
lepších hřišť v Asii o délce 5 520 metrů a Par 71. 
Travnaté golfové fairwaye jsou dlouhé a  úzké 
a jsou lemovány jehličnatými stromy a hustým 
křovím. To vše vyžaduje zručnou herní jistotu, 
kterou navíc komplikuje i  hornatý terén. Gol-
fový klub je vzdálen 10 minut chůze od Grand 
Hotelu a 190 kilometrů od města Colombo. 

NAŠE DOPORUČENÉ HOTELY 
Colombo Hilton Hotel  
Hotel se nachází v centru městu s výhledem na 
Indický oceán a v blízkosti Světového obchodního 
centra. Vzdálenost od letiště je cca 45 minut jízdy.
Earl’s Regency Hotel
Hotel je umístěn v  centru ostrova nedaleko 
měs tečka Kandy podél široké řeky  Maheweli 
s výhledem do překrásného okolí. 

Tea Factory Hotel 4
Hotel je položen ve střední hornaté části 
 ostrova a ve vzdálenosti cca 30 minut od měs-
tečka Nuwara Eliya.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA | SPORT A ZÁBAVA NAŠE GOLFOVÉ TIPY

SRÍ LANKA
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ŘÍČNÍ SAFARI
Celodenní výlet. Odjezd ráno z hotelu do oblasti 
Balapitiya a nalodění na člun. Přibližně 3 hodino-
vá projížďka po řece. Klienti mohou pozorovat 
každodenní život vesničanů. Během projížďky 
obdrží účastníci láhev s  nealkoholickým nápo-
jem. Po skončení jízdy bude podáván oběd v re-
stauraci Green Area. Po obědě návrat do hotelu. 

RAFTING NA ŘECE
Celodenní výlet. Odjezd ráno z hotelu do oblas-
ti Kitulgala. Cestou lze pozorovat gumovníkové 
plantáže a  malebnou krajinu. Krátká zastávka 
v hotelu Plantation před nastoupením do člunů. 
Rafting po řece, během kterého účastníci zažijí 
neopakovatelné prožitky plné napětí. Po rozší-
ření řečiště se projíždí nádhernou přírodou, kde 
se natáčel film Most přes řeku Kwai. Účastníci 
budou mít možnost si zaplavat v řece. Následuje 
oběd v hotelu Plantation. Po obědě rafting po-
kračuje cca dalších 5 kilometrů. Výlet je ukončen 
transferem do hotelu. 

UDA WALAWE SAFARI
Celodenní výlet. Odjezd ráno z hotelu do národ-
ního parku Uda Walawe přes městečka Kalutara, 
Horana a Ratnapura. Cestou se bude projíždět 
č ajovými a  gumovníkovými plantážemi. V  měs-
tečku Ratnapura bude navštíven důl na těžbu 
drahých kamenů. Pokračování do oblasti Uda 
Walawe a oběd v restauraci Kinjou.  Odpoledne 
jízda džípem do národního parku Uda Walawe. 
Následuje transfer do hotelu.

PROHLÍDKA MĚSTA COLOMBO
Celodenní výlet. Po snídani odjezd do hlavního 
města Colombo. Zde prohlídka městské radni-

SRÍ LANKA

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
a  návštěva známého a  oblíbeného nákupního 
střediska ODEL. Následuje prohlídka chrámu 
Hindu a transfer do hotelu. 

MĚSTO KANDY
Ráno odjezd do města Kandy, které je centrem 
buddhismu na Srí Lance. Po cestě zastávka ve 
sloním „sirotčinci“, návštěva zahrady, kde se 
pěstuje koření, a podniku na výrobu čaje. Oběd 
v  městečku Kandy.  Následuje prohlídka včetně 
návštěvy  nejposvátnějšího místa ostrova Chrá-
mu  Buddhova zubu, kde je uložena nejvýznam-
nější zdejší relikvie. Dále uvidíme místní trh a bo-
tanickou zahradu. Po skončení prohlídky návrat 
do hotelu. 

KANDY A SIGIRIYA (DVOUDENNÍ VÝLET) 
1. den: Ráno odjezd do města Kandy, které je 
centrem buddhismu na Srí Lance. Po cestě za-
stávka ve sloním „sirotčinci“, ná   vště va zahrady, 
kde se pěstuje koření a podniku na výrobu čaje. 
Oběd v  městečku Kandy.  Následuji prohlídka 
včetně návštěvy nejposvátnějšího místa ostrova 
Chrámu Buddhova zubu, kde je uložena nejvý-
znamnější zdejší relikvie. Dále uvidíme místní trh 
a  botanickou zahradu. Po skončení prohlídky 
návrat do hotelu. Ve večerních hodinách ná-
vštěva folklorního představení místních kmenů, 
večeře a nocleh v hotelu Hilltop.

2 den: Po snídani odjezd ke skalní pevnosti Sigi-
riya. Cestou návštěva zahrady s kořením v Mata-
le. V Sigiriya výstup k pevnosti, postavené králem 
Kasiappa s prohlídkou trosek paláce a nádher-
ných jeskynních maleb.  Následuje oběd ve ve-
s  nici Pelwehera, návštěva a  prohlídka skalního 
chrámu a transfer do hotelu.

ce, mezinárodního památníku a  chrámu Gan-
garamaya. Možnost oběda  fakultativně (není 
zahrnuto v  ceně zájezdu). Po obědě volný čas 
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POLOHA
Hotel Pandanus Beach se nachází v  jihozápadní 
části Srí Lanky u letoviska Bentota. Hotel je vzdá-

POKOJE
Velmi pěkné a vkusné dvoulůžkové pokoje typu 
Superior s  možností přistýlky mají klimatizaci, 
koupelnu s WC, fén, televizi, telefon, minibar, var-
nou konvici, balkon nebo terasu.

PLÁŽ
Písčitá pláž se nachází přímo u hotelu.

od 36 890 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz/96-5-18

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL PANDANUS BEACH
Induruwa

len od Colomba 67 km a od mezinárodního le-
tiště 115 km což představuje cca 3 hodiny jízdy.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, 2 restaurace, bar, bazén, lázně, ay-
urvedské masáže, obchůdek, trezory na recepci, 
několik konferenčních sálů.

SPORT A ZÁBAVA
Občasné animační programy, volejbal, stolní tenis, 
stolní hry, šipky, potápění, šnorchlování, výlety.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive.

Pokoj superior:  | |   Dítě: do 12 let Zájezdy:   7 (PRG) Strava: All Inclusive
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POLOHA
Hotel je posazený mezi ústí řeky Bentota a In-
dický oceán. Do hotelu se dostanete cca 5 mi-
nutovým transferem hotelovou loďkou. Cent-
rum Bentoty je vzdálené cca 1,5 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, venkovní bazén, směnár-
na, obchod se suvenýry, internetový koutek, WI-FI 
(za poplatek), bar.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži (vodní lyžování, jízdy 
na banánu, vodní skútry, vyjížďky na loďkách  
apod.) – vše za poplatek, plážový volejbal, stolní 

tenis, biliár, šipky, diskotéky, bary, wellness cen-
trum, animační programy a večerní představení.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive. Snídaně, oběd i večeře formou bufe-
tu, odpolední káva, čaj a zákusek, pozdně večerní 
snack, vybrané nealkoholické i alkoholické nápoje 
místní výroby 10–24 h.

POKOJE
Hotel má 146 pokojů ve 2patrových budovách 
a  několika bungalovech. Standard dvoulůžkové 
pokoje typu bungalov mají klimatizaci, satelitní TV, 
telefon, stropní ventilátor, trezor, ledničku, fén, 
terasu nebo balkón. Pokoje s přistýlkou jsou pro-
stornější a pouze v kategorii deluxe (na vyžádání).

HOTEL CLUB BENTOTA
Bentota

Standard bungalov:  Deluxe: | |      Dítě: do 12 let  Zájezdy:   10 (PRG) Strava: All inclusive

web code: www.cedok.cz/11027

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

od 36 980 Kč*

*více na str. 6

PLÁŽ
Nádherná písčitá pláž se nachází přímo u hote-
lu. Vzdálenost od pláže je závislá dle umístění 
konkrétního pokoje.
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POLOHA
Hotel, který byl navržen místním architektem 
do stylu holandské vesnice 18. st., se nachází 
cca 10 min. pěší chůze od letoviska Bentota 
(možné využít tuk tuk), kde se nachází řada ob-
chůdků a restaurací. Za hotelem vede železnič-
ní trať spojující hlavní město Colombo a Galle. 
Transfer z  letiště trvá dle provozu zhruba  
3,5 hod.

VYBAVENÍ HOTELU
Hotel nabízí ubytování v pokojích typu standard 
nebo superior. Společenské prostory, zasedací 
místnost, pokojová služba, kadeřnictví, hlídaní 
dětí, půjčovna aut, směnárna, obchod se su-
venýry, recepce, klimatizovaný bar, restaurace, 

HOTEL AVANI BENTOTA
Bentota

Pokoj Standard:   Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

POKOJE
Pokoje jsou umístěné v několika budovách v  tro-
pické zahradě. Standardní pokoje (cca 24 m2) jsou 
vybavené  klimatizací, telefonem, TV s  LCD obra-
zovkou, DVD přehrávačem, minibarem, trezorem, 
rychlovarnou konvicí, vysoušečem vlasů a  balko-
nem či terasou. K dispozici nadstandardní ubytová-
ní v pokojích typu superior, deluxe nebo suite.

PLÁŽ
Hotel se nachází na krásné dlouhé písečné pláži.

od 35 770 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz/11028

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

plážový bar, sluneční terasa, kavárna, dětský 
oddělený bazén a venkovní bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény, posilovna, lázně (masáže a další rela-
xační procedury, detoxikační programy), plážový 
volejbal, stolní tenis, vodní sporty na pláži a řece 
(windsurfing, vodní lyže, šnorchlování), tradiční 
kulturní představení, večery s živou hudbou, vý-
lety do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu, v případě malé ob-
sazenosti hotelu může být výběr z menu. Mož-
nost doplatku na plnou penzi nebo ultra All 
inclusive.
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POLOHA
Hotelový resort je situován cca 100 km jižně od 
hlavního města Colombo. V centru městečka Hik-
kaduwa najdete řadu obchodů, restaurací, barů 
s nočním životem.

VYBAVENÍ HOTELU
Centrální recepce, směnárna, 2 restaurace,  
2 bary, bar u bazénu, konferenční místnost, ba-
zén, internet ve veřejných prostorech zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V  hotelu se nachází venkovní bazén, fit-
ness a wellness centrum, lázně s  nabíd-

POLOHA
Hotel obklopuje krásná rozlehlá tropická zahrada 
a kokosový háj. Můžete zde odpočívat, sportovat 
nebo objevovat krásy Srí Lanky. Nedaleko od ho-
telu ústí do Indického oceánu řeka Bentota, která 
je jako stvořená k výletům a pozorováním zdejší 
fauny z paluby výletní lodi. V blízkosti hotelu se 
nachází řada obchůdků a restaurací. Je vzdálen 
cca 10 minut jízdy od líhně mořských želv a za-
hrady Brief Garden. Transfer z letiště trvá cca  
2 hodiny.

VYBAVENÍ HOTELU
K vybavení hotelu patří recepce, směnárna, re-
staurace, bar, kavárna, obchody se suvenýry, 
konferenční místnost, bazén. web code: www.cedok.cz/14312 

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

Pokoj Standard: | |            Dítě: do 12 let  Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

SPORT A ZÁBAVA
K dispozici jsou osvětlené tenisové kurty, 
squashové kurty, biliár a centrum vodních sportů, 
kde si hosté mohou vyzkoušet windsurfing, vodní 
skútry a potápění. Uvolněnější odpoledne si mů-
žete užít v lázních Azmaara Spa, kde si můžete 
dopřát masáže a procedury na míru.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Za příplatek možnost all inclusive. 
Tématické restaurace - Peacock Restaurant 
podává výběr mezinárodních a místních jídel.  
Araliya Restaurant Vám poskytne nezapo-
menutelný gurmánský zážitek s ohromujícím 
vinným lístkem. Soorya Pool Bar nabízí lehké  
občerstvení.

POKOJE
Luxusní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
jsou prostorné a zařízené barevnými dekorace-
mi. Mají vlastní balkony a jsou vybavené miniba-
rem, trezorem, kabelovou TV, klimatizací a vlast-
ním sociálním zařízením.

PLÁŽ
Písečná pláž u hotelu. Lehátka zdarma v zahradě.

HOTEL BENTOTA BEACH 
Bentota

od 36 120 Kč*

*více na str. 6
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POLOHA
Hotelový resort je situován cca 100 km jižně od 
hlavního města Colombo. V centru městečka Hik-
kaduwa najdete řadu obchodů, restaurací, barů 
s nočním životem.

VYBAVENÍ HOTELU
Centrální recepce, směnárna, 2 restaurace,  
2 bary, bar u bazénu, konferenční místnost, ba-
zén, internet ve veřejných prostorech zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V  hotelu se nachází venkovní bazén, fit-
ness a wellness centrum, lázně s  nabíd-

web code: www.cedok.cz/96-5-19

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

od 36 800 Kč*

*více na str. 6

HOTEL HIKKA TRANZ BY CINNAMON
Hikkaduwa

Pokoj Superior: | |  Dítě: do 12 let Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

kou procedur a masáží pod dohledem 
odborného personálu. Nechybí zde záze-
mí pro sportovní vyžití, jako je  potápění, 
šnorchlování, surfování, windsurfing nebo 
rybolov. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře 
formou bufetu nebo výběrem z  menu. Mož-
nost dokoupení programu all inclusive. V rám-
ci programu all inclusive (10,00 – 24,00 hod) 
navíc lehké občerstvení během dne, odpoled-
ní káva / čaj. Alkoholické a nealkoholické ná-
poje místní výroby.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje typu standard s možností 
přistýlky mají vlastní sociální zařízení, minibar, 
kabelovou televizi s DVD přehrávačem, trezor, 
telefon, vysoušeč vlasů, balkon nebo terasu 
a set pro přípravu kávy nebo čaje. Všechny 
pokoje mají výhled na moře. WI-FI internet na 
pokoji za poplatek.

PLÁŽ 
Překrásná pláž přímo u hotelu. Lehátka a sluneč-
níky v zahradě zdarma.
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POLOHA
Krásný hotel umístěný na břehu moře na zá-
padním pobřeží ostrova a ve vzdálenosti 40 ki-
lometrů jižně od města  Colombo, 80 kilometrů 
od letiště a 2 kilometry od městečka Kalutara.

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná hala s recepcí, lobby bar, veliký ba-
zén s  vířivkou a  dětskou částí, hlavní restau-
race, 2 restaurace s obsluhou, bar u bazénu, 

HOTEL ROYAL PALMS BEACH
Kalutara

Pokoj Superior: | |  Dítě: do 12 let Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

od 36 120 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz/96-5-3

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

klub zdraví, kadeřnictví, obchody a konferenč-
ní místnosti. 

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník, 2 tenisové kurty s osvětlením, squash, 
volejbal, badminton, posilovna a sauna. Diskoté-
ka a noční klub.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze. Možnost all inclusive.

POKOJE
Luxusní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
mají televizi, telefon, minibar, rádio, trezor, kávo-
var, klimatizaci, balkon s výhledem na moře přes 
vzrostlou zahradu a koupelnu s  vanou, sprchou, 
vysoušečem vlasů a telefonem.

PLÁŽ
Písečná pláž přímo před hotelem.  Lehátka a slu-
nečníky jsou zdarma.
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od 32 680 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz/2794

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL TANGERINE 
Kalutara

Pokoj Standard: | |       Deluxe: | |        Dítě: do 12 let  Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

*** *

POLOHA
Pěkný hotel umístěný na břehu moře ve vzdá-
lenosti 35 kilometrů jižně od města Colombo,  
75 kilometrů od letiště a 2 kilometry od ves-
ničky Kalutara.

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná hala s recepcí, několik obchodů, 
restaurace, kavárna, lobby bar, bar u bazénu 
a konferenční místnosti.

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci jsou podávány polopen-
ze bufetovým způsobem. Fakultativně možnost 
stravování formou all inclusive.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, dva tenisové kurty s osvět-
lením, squash, stolní tenis, šipky, badminton, 
plážový volejbal, televizní místnost a herna. Po-
silovna a klub zdraví je využíván u sousedního 
hotelu Royal Palms Beach Resort.

POKOJE
Hotel nabízí 2 kategorie dvoulůžkových pokojů 
s možností přistýlky. Standardní pokoje s výhle-
dem do zahrady jsou vybaveny starším nábyt-
kem, koupelnou, WC, TV-SAT, lednicí, klimatiza-
cí, větrákem. Trezor na recepci zdarma. Pokoje  
Deluxe jsou orientovány na mořskou stranu, 
jsou vybaveny novým nábytkem, koupelnou, WC,  
TV-SAT, lednicí, klimatizací, trezorem, vysouše-
čem vlasů.

PLÁŽ
Písečná pláž je přímo před hotelem.
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POLOHA
Tento plážový hotel s rozsáhlou zahradou se na-
chází v oblasti Beruwela a svým klientům poskytuje 
klidné zázemí. Mezinárodní letiště je od resortu 
vzdálené cca 2,5 hod jízdy.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, směnárna, Wi-Fi připojení k internetu 
v celém hotelu, zahrada s tropickou zelení, sluneč-
ní terasa, velký bazén, dětský bazén, hotel zdarma 
zajišťuje: plážové osušky, plážová lehátka a sluneč-
níky u bazénu, v zahradě a na pláži. 5 restaurací. 
Konferenční místnost pro 300 osob, obchod se 
suvenýry.

SPORT A ZÁBAVA
Hotel provozuje skromný animační program, mimo 
jiné živou hudbu. Hotelovým hostům je k dispozici 
posilovna, tenis, fitness, centrum jógy. Navíc také 
šipky, badminton a volejbal na vyžádání. Za popla-

HOTEL CINNAMON BEY    
Beruwela

od 38 350 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz/14314

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

Pokoj superior: | |       Dítě: do 12 let Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

tek: bohatě zařízené lázně s širokou škálou masá-
ží a kosmetických procedur, vodní sporty na pláži 
v Bentotě (20 minut jízdy): plavby, vodní lyžování, 
potápění, rybářské výpravy.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Vše je podávané formou bohatého 
bufetu v hlavní restauraci, nápoje za poplatek. 
Další restaurace jsou placeny zvlášť. Možnost 
příplatku za program All Inclusive. All Inclusive 
zahrnuje: snídaně, obědy a večeře podávané 
formou bufetu v hlavní restauraci, místní alkoho-
lické a nealkoholické nápoje podávané v barech 
(11:00 24:00) - víno pouze k jídlům, konzumace 
do 24:00 za poplatek.

PLÁŽ
Písčitá pláž přímo u hotelu. Útes sahá až k hotelové 
pláži, znemožňující tak koupání přímo u hotelu, je 
vhodné se oddálit o cca 50 m. 

POKOJE
Hostům je k dispozici celkem 200 pokojů rozmístě-
ných na 3 podlažích, všechny s výhledem na oce-
án. Pokoje typu Superior - (rozl. cca 39 m2) - 170 
pokojů pro 2 dospělé osoby a osoby na přistýlce 
(formou rozkládací postele). Všechny pokoje jsou 
elegantní a pohodlné, vybavené vlastní koupelnou 
se sprchovým koutem nebo vanou, fénem, cent-
rální klimatizací s individuálním ovládáním teploty, 
bezplatným trezorem, TV se satelitním příjmem, 
telefonem, mini barem (za poplatek), servisem pro 
přípravu čaje a kávy, Wi-Fi připojením k internetu 
(za poplatek), zařízeným balkonem nebo terasou. 
Pokoje typu Deluxe - (rozl. cca 49 m2) - 28 poko-
jů umístěných v pravém křídle hotelu, vybavení 
stejné, jako v pokojích typu superior. Navíc: vana, 
župan a pantofle, příslušenství pro žehlení a mož-
nost přehrávání DVD filmů na přání.
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HOTEL EDEN RESORT AND SPA
Beruwela

od 39 730 Kč*

*více na str. 6

POLOHA
Hotel se nachází ve velké zahradě s kokosový-
mi palmami, přímo u pláže v jižní části ostrova. 
Vzdálenost od mezinárodního letiště je cca  
90 kilometrů a od města Colombo cca 55 kilo-
metrů.

VYBAVENÍ HOTELU
Velká hala s recepcí, tři bary, tři restaurace, 
obchody, velký bazén, konferenční místnosti, 

web code: www.cedok.cz/96-5-2

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

Pokoj superior: | |       Dítě: do 12 let  Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

obchodní centrum, kadeřník a vlastní lázeňský 
pavilon s využitím několika desítek druhů ma-
sáží dle klasických asijských postupů. V celém 
hotelu je bezdrátový internet WI-FI a bussines 
centrum.

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci jsou podávány bufetové 
polopenze. Fakultativně all inclusive.

SPORT A ZÁBAVA
Herna, posilovna,  squash, internetová kavár-
na, sauna, masáže, živá hudba a vod ní sporty 
na pláži.

PLÁŽ
Písčitá pláž přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky 
jsou zdarma. 

POKOJE
Zrenovované dvoulůžkové pokoje typu superior 
s možností jedné přistýlky mají satelitní televi-
zor, minibar, telefon s přímou volbou, klimatizaci, 
trezor, rádio, koupelnu s vanou, sprchou, vysou-
šečem vlasů a telefonem, balkon s výhledem na 
moře a do zahrady. K dispozici jsou také luxusní 
pokoje typu deluxe, super deluxe. Pokoje typu pa-
radise,  paradise suite a penthouse mají maximál-
ní obsazenost 2 osoby a mají navíc DVD přehrávač 
a nadstandardně vybaveným minibar. Klienti z po-
kojů Paradise mají vlastní recepci a salón.
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web code: www.cedok.cz/14313

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

POLOHA 
Hotel se nachází v oblasti Mahawaskuduwa ne-
daleko vesničky Kalutara ve vzdálenosti cca 38 
kilometrů jižně od Colomba a cca 60 kilometrů 
od letiště.

VYBAVENÍ HOTELU
K vybavení hotelu patří recepce, restaurace, 
čtyři bary, obchod se suvenýry, dva bazény, in-
ternetový koutek (za poplatek) a konferenční 
místnost.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, aerobik, volejbal vodní pólo. 
V samostatném komplexu najdeme lázně, kde 

je možnost využít různých druhů aromaterapií 
a bylinných masáží, dále je zde k dispozici sauna 
a vířivka (vše za poplatek). Hotel pořádá různé 
animační programy.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje typu standard nebo delu-
xe (cenově rozlišeny) s možností přistýlky jsou 
vybaveny koupelnou, WC, minibarem (za popla-
tek), televizí, CD přehrávačem, trezorem, cent-
rální klimatizací a balkonem či terasou.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu 
(obědy a večeře mohou být s obsluhou v závis-

losti na obsazenosti hotelu), nealkoholické a al-
koholické nápoje domácí výroby, lehké občerst-
vení během dne.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází přímo před hotelem – 
přístup přes hotelovou zahradu.

POLOHA 
Hotel se nachází přímo na pláži Koggala a je situ-
ován 8 km od Galle.

VYBAVENÍ HOTELU
K vybavení hotelu patří dvě restaurace servírující 
jídla formou bufetu čí výběrem z jídelního lístku, 
dva bary, bazén s jacuzzi, ajurvédské masážní 
centrum, obchody se suvenýry, televizní a inter-
netovou místnost, bezpečnostní schránky, smě-
nárnu, půjčovna aut a kol a konferenční místnost.

SPORT A ZÁBAVA
Hotel nabízí širokou škálu aktivit včetně tenisu, 
jógu a lekcí fitness ve vodě. Dobrodružnější po-

web code: www.cedok.cz/96-5-12

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

od 35 260 Kč*

*více na str. 6

od 30 780Kč*

*více na str. 6

HOTEL MERMAID    
Kalutara

Pokoj Standard: | |  Dítě: do 14 let   Pokoj Superior: | |  Dítě: do 14 let Zájezdy:   10 (PRG) Strava: All inclusive

HOTEL KOGGALA BEACH    
Koggala

Pokoj Standard: | |        Dítě: do 12 let  Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

vahy si mohou vyzkoušet také různé vodní spor-
ty, například šnorchlování a potápění.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně bufetové, večeře bufetové 
nebo výběr z menu). Restaurace Grove připra-
vuje mezinárodní bufet i à la carte pokrmy. V sa-
lonku si můžete vychutnat drink při poslechu 
živé hudby, zatímco v baru si užijete pohled na 
západ slunce. Možnost příplatku plné penze 
nebo all inclusive.

PLÁŽ
Široká písčitá pláž se rozprostírá přímo před ho-
telem. 

POKOJE
K dispozici jsou klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky s. s balkonem, ze 
kterého budete mít výhled na moře. Všechny 
jsou vybaveny TV, minibarem a bezpečnostní 
schránkou, vlastní sociální zařízení (sprchový 
kout) a fén.
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POLOHA 
Menší, příjemný hotel se nachází přímo u krás-
né písčité pláže vesničky Mahawaskaduwa po-
blíž Kalutary. Zhruba 38km od hlavního města 
Colombo. Transfer z mezinárodního letiště trvá 
zhruba 2 hodiny.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, 2 bazény, hlavní restaurace, 2 bary 
(Lobby bar a Billiard bar), obchod .

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, badminton, stolní tenis, posi-
lovna, animační programy, internetová kavárna.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive. V rámci all inclusive - snídaně, obě-
dy a večeře formou bufetu (případně tématické 
večery s výběrem z menu), alkoholické a nealko-
holické nápoje místní výroby 10.00–23.00 hod., 
káva/čaj 07.00– 22.00 hod., odpolední snack 
15.00–18.00 hod. s kávou a čajem, badminton, 
stolní tenis, plážový volejbal.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje typu Deluxe s možností při-
stýlky jsou vybaveny klimatizací, SAT/TV, telefo-
nem, minibarem a trezorem (za poplatek), kou-
pelna/WC, vysoušeč vlasů, balkon nebo terasa.

PLÁŽ
Písčitá pláž přímo před hotelem.

POLOHA 
Hotel se nachází cca 2 km od vesničky Kog-
gala na jižním pobřeží Srí Lanky na pozemku 
s dalšími sesterskými hotely - Club Koggala 
Village a hotel Koggala Beach tvoří jednoduš-
ší rozsáhlý komplex, kdy hosté mohou vyu-
žívat společného veřejného zařízení všech 3 
ubytovacích jednotek. Pouze stravování musí 
probíhat v hotelu, ve kterém jsou ubytováni. 
Mezinárodní letiště je vzdálené cca 4,5 hod 
jízdy.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, směnárna, prádelna, Wifi připojení 
ve veřejných prostorách hotelu zdarma, ob-
chod se suvenýry, zapůjčení žehličky a žehli-

cího prkna na vyžádání, 2 restaurace, 2 bary. 
Bazén včetně dětské části, lázně.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, posilovna, badminton, 
stolní tenis, plážový volejbal, šachy, šipky.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou 
kompletně klimatizované, vybaveny kabelovou 
TV. Mají vlastní balkon, trezor.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně a večeře ve formě bufetu, 
v případě menší obsazenosti hotelu může být 
i formou servírovaného menu. Možnost do-

koupit plnou penzi nebo all inclusive. V restau-
raci Azure - s nádherným výhledem na oceán 
- se podávají mezinárodní speciality formou 
bufetu. Do restaurace Iris se mohou hosté 
těšit na úžasný kulinářský zážitek a stolování 
pod širým nebem.

PLÁŽ
Přímo u písčité pláže s jemným pískem.

web code: www.cedok.cz/11026 

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

od 31 820 Kč*

*více na str. 6

od 32 930 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz/96-5-21

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

Kalutara

HOTEL HIBISCUS BEACH 
Deluxe:  | |              Dítě: do 12 let Zájezdy:   10 (PRG)    Strava: All inclusive

HOTEL LONG BEACH RESORT
Koggala

Pokoj Standard: | |        Dítě: do 12 let  Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze 
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MALEDIVYMALEDIVY

Palmy, osamělé pláže a průzračné vody oceánu chráněné korálovými útesy -  to je přímořský svět Malediv.  Zdejší teplé a prosvětlené vody 
jsou bohaté na kyslík, což vytváří ideální podmínky pro život korálů, kteří vytvořili a vytvářejí  zdejší ostrovy – atoly. Na Maledivách Vás čeká 
skutečný ráj –  čisté moře, zářivě bílé pláže, tropická vegetace, fantastický podmořský svět a přátelští lidé. Ostrovy jsou ideálním místem pro 
prožití klidné dovolené daleko od uspěchaného života a přímo fantastickým cílem pro milovníky potápění či šnorchlování.

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
V  rovníkových vodách Indického oceánu  asi 
700  km od břehů indického subkontinentu se  
severojižním směrem táhne království tisíců os-
trovů a  ostrůvků v  celkové délce 760 km. Úze-
mí je tvořeno 13 hlavními atoly, které doplňuje 
plejáda 1190 malých ostrůvků.  Suchozemský 
povrch  ostrovů nepřesahuje výšku dvou metrů 
nad mořem a je před  vlnami otevřeného moře 
chráněn bariérou korálových útesů, které ob-
klopují ostrovy ze všech stran. Původně budd-
histická země přestoupila ve 12. století na islám. 
Maledivy byly dlouho sultanátem, nejprve pod 
holandským a později pod britským protektorá-
tem. Republikou se staly v  r. 1968, tři roky po 
získání nezávislosti. Po nepokojích v r. 2004 při-
stoupila vláda k demokratickým reformám, které 
postupují velmi pomalu. Ostrovy obývají  Male-
divané, kteří jsou etnickou směsí Indů, Sinhálců 
a Arabů. Dodržují tradiční zvyky islámské kultury, 
silná jsou u nich rodinná pouta. Jejich skutečný 

život se však odehrává skrytě  většinou mimo tu-
ristická střediska.
 
GASTRONOMIE
V  restauracích turistických resortů lze dostat 
jídla evropské i asijské kuchyně. Místní kuchyně 
čerpá z dostupných místních zdrojů a nabízí ne-
přebernou plejádu rybích pokrmů a jídel z plodů 
moře podávaných s rýží v úpravě curry – můžete 
například ochutnat (silně kořeněné!) rybí kulič-
ky. Alkoholické nápoje v této striktně muslimské 
zemi běžně nedostanete, najdete je pouze v ba-
rech turistických středisek.

NÁKUPY
Za nákupy se na Maledivy skutečně nejezdí.  
Většina průmyslových výrobků i surovin se sem 
dováží z  pevniny, a  proto je i  nakupování pat-
řičně drahé. Proto se nákup omezuje pouze na 
drobné suvenýry, kterými jsou  místní umělecké 
a řemeslné výrobky, například batika. 

MALEDIVY

VI II III IV VI VII VIII IX X XIIXI

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

29 29 29 29 29 29 29 2930 3031 31

27 27 27 27 27 27 27 27 2728 28 28

Po celý rok zde panují vyrovnané tropické  tep-
loty vzduchu i  vody, převažuje vysoká vlhkost 
vzduchu a neustále vane osvěžující větřík. Jiho-
západní monzun přináší od května do října krát-
ké a vydatné dešťové přeháňky zatímco severo-
východní monzun vane od prosince do dubna 
a předurčuje suché slunečné počasí.
Popsané klima nelze v  konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.

 PRAVIDELNÉ LINKY S PŘESTUPEM
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Typický způsob dopravy na Maledivách

ČEDOK PLUS
česky hovořící asistence 
výhodná cena cestovního pojištění 
výhodné parkování na letišti v Praze

Atlantický 
oceán

Tichý
oceán

Indický
oceán

EVROPA

ASIE

AUSTRÁLIE

SEVERNÍ
AMERIKA

ROVNÍK

JIŽNÍ
AMERIKA

Praha

Praha - Male 7 500 km

Maledivy

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
  romantická a klidná dovolená
  ryze přírodní prostředí na břehu moře
nabídka vodních sportů a rybaření
 skutečný ráj pro milovníky potápění

Oficiální název: Maledivská republika 

Politický systém: republika

Rozloha: 298 km2 (včetně mořské plochy 90 000 km2)

Počet obyvatel: 370 tisíc

Hlavní město: Male

Úřední jazyk: dhivehi (dialekt sinhálštiny) 

Dorozumění: angličtina (široce rozšířena)

Náboženství: sunnitský islám

Místní měna: Maledivská ruffiya (MVR) (7 MVR = 1 USD)

Peníze s sebou: USD, platby úvěrovými kartami běžné

Místní čas:  SEČ + 4 hodiny 

(při letním času + 3 hodiny)   

Elektřina: 230 V, adaptér nutný 

Vstupní formality: cestovní pas, zákaz dovozu alkoholických nápojů 

Místní doprava: k dopravě z letiště v Male do resortů se využívá alternativně  motorová loď nebo hyd-
roplán V rámci severního a jižního atolu je možno také pronajmout si lodní taxi - ty mají různou velikost 
a vzhled v závislosti na místě.  

Očkování a lékař: očkování není povinné a na ostrovech je velmi zdravé prostředí. Zdravotní problé-
my vznikají většinou jen při úrazech nebo úžehu/úpalu. Většina turistických středisek má své lékaře 
nebo ošetřovatelku V Male je moderní nemocnice. Zdravotní rizika a aktuálně doporučované očkování 
(ochranu) konzultujte prosím před cestou s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZÁKLADNÍ VARIANTA 9/11 DENNÍ ZÁJEZDY
1. den: Odlet z Prahy přes některou z evropských 
metropolí do Malé. 
2. den: Přílet do Malé, transfer lodí nebo letadlem 
do vybraného resortu, nocleh. 
3.-8. (10.) den: Pobyt u moře ve zvoleném resor-
tu, individuální volno. 
9. (11.) den: Transfer na letiště a odlet přes ně-
kterou z evropských metropolí do Prahy. 
Možnost prodloužení o libovolný počet noclehů 
dle přání klienta.

MALEDIVY

Resort
Adaarau 

Meedhupparu

Resort
Kuramathi

Island

Resort
Kuredu Island

ATOL
ARI

MALE

ATOL 
RAA

Resort 
Hudhuranfushi

ATOL
SEVERNÍ
MALÉ

ATOL
LHAVIYANI

ATOL JIŽNÍ MALÉ

Resort 
Paradise 
Island

Resort
Holiday

Sun

Resort 
Sun 
Island

Indický oceán

  ODLETY: 9/11 DNÍ Z PRAHY
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SPORTOVNÍ AKTIVITY
Všechny resorty nabízí širokou škálu sportov-
ního vyžití. Na plážích jsou k  dispozici veškeré 
motorové i nemotorové vodní sporty jako kata-
marán, windsurfing, šlapadla, plachetnice, kaja-
ky, vodní lyžování, paragliding, jízdu na vodních 
skutrech či jízda na banánu a nafukovacích ko-
lech za motorovým člunem. Na souši lze hrát 
plážový volejbal, kulečník, šachy, šipky, elektro-
nické hry a na některých resortech je k dispozici 
tenisový kurt včetně nočního osvětlení a hřiště 
na squash, badminton, košíkovou a  dokonce 
i golf. 

PO KOUPÁNÍ …
Společenská zábava po koupání se odehrává 
v  barech a  restauracích  jednotlivých resortů 
a  soustřeďuje se na posezení v  baru nebo re-
stauraci při ochutnávce  místních gastronomic-
kých specialit. K  dispozici jsou i  společenské 
hry, šachy, šipky a  elektronické hry. Oblíbenou 
večerní zábavou je i squash nebo tenis na uměle 
osvětleném kurtu. Oblíbené jsou lázeňské služ-
by včetně stále žádanějších léčebných procedur 
ajurvédy.

OSTROVY PRO POTÁPĚČE
Většinou jednodušeji vybavené 
resorty na ostrovech obklopených 
obzvláště bohatým korálovým úte-
sem. Dokonale vybavená potápěč-
ská základna určená zejména mi-
lovníkům potápění se stlačeným 
vzduchem nabízí skutečně potá-
pění bez hranic. Lázeňské cent-
rum ani tenisové kurty zde však 
nehledejte.

Z naší nabídky doporučujeme: 
Resort Sun Island *****

Resort Baros *****

OSTROVY PRO RODINNOU 
DOVOLENOU 
Univerzálně  využitelné resorty na-
bízející jak kvalitní koupání na pís-
čitých plážích tak široké možnosti 
potápění a šnorchlování. Rozsáhlé 
zázemí sportovních i  lázeňských 
služeb. Živé prostředí vyhledá-
vané rovněž rodinami s  malými 
i odrostlejšími dětmi.

Z naší nabídky doporučujeme: 
Resort Adaaran Meedhupparu 
Island ****

ROBINZONSKÉ OSTROVY
Klidné menší resorty s  kvalitním 
koupáním i  potápěním. Ubytová-
ní v  bungalovech přírodního typu  
v přímořském palmovém háji a ne-
přelidněnost prostředí Vám po-
skytne pocit  nefalšované robinzo-
nády. Omezený rozsah pozemních 
sportovních a lázeňských služeb.

Z naší nabídky doporučujeme: 
Resort Holiday Island ****

LUXUSNÍ OSTROVY
Nejlépe vybavené resorty nabí-
zející excelentní koupání i  potá-
pění a  přitom zázemí  luxusního 
ubytování vybaveného veškerým 
civilizačním komfortem. Službám 
dominuje špičková gastronomie 
i  luxus  dokonale vybaveného  lá-
zeňského centra. Klidné prostředí 
bez dětské klientely. 

Z naší nabídky doporučujeme:  
Resort Royal Island *****

Resort Taj Coral Reef  
Vivanta *****

MALEDIVY

SPORT A ZÁBAVA
VÍCE NEŽ TISÍC OSTROVŮ! KTERÝ VYBRAT?
Pro snadnější výběr ostrova, který bude nejlépe odpovídat Vaší představě o exotické dovolené lze naše resorty rozdělit zhruba do čtyřech kategorií:
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ŠNORCHLOVÁNÍ
Objevte novou dimenzi plavání s ploutvemi, brý-
lemi a šnorchlem. Tato expedice na lodi Dhoni 
Vám umožní zavítat na neobydlený ostrov ideál-
ní pro šnorchlování.  Pokud nemáte vybavení na 
šnorchlování, můžete si ho zapůjčit.

VÝLET ČLUNEM  
S PROSKLENÝM DNEM
Prohlédněte si podmořský svět aniž byste se 
namočili. Projedeme se lodi s proskleným dnem 
kolem ostrova. Tento okruh trvá celou hodinu. 
Nezapomeňte si vzít s sebou Váš fotoaparát!

VEČERNÍ A NOČNÍ RYBAŘENÍ
Rybaření při západu slunce až do večerních ho-
din. Pojedete na volné moře, na rybářská místa. 
Váš úlovek Vám bude připraven následující den 
k  večeři. Pro hosty s  polo a  plnou penzí bude 
připraven v době večeře v hlavní restauraci. 

NÁVŠTĚVA SOUSEDNÍCH OSTROVŮ
Polodenní  výlet z rezortu Full Moon. Lodí dhoni 
poplujete na blízké ostrovy, které mají svoji oso-
bitou atmosféru. Navštívíte dva resorty, zpravi-
dla ostrov Bandos a Kurumbu. Rovněž zavítáte 
na jeden místní ostrov, kde můžete nejen po-
znat život místních lidí, ale zakoupit i pěkný dá-
rek za usmlouvaný peníz! Poobědváte na neoby-
dleném ostrově, kde si můžete užít šnorchlování 
a slunit se na pláži.

MALEDIVY

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
METROPOLE MALE
Polodenní výlet z  resortů Full Moon, Kurumba 
a  Laguna směřuje  do hlavního města Malediv 
– Male. Kuriózní je jeho umístění. Jeden  ostrov, 
jedno malé město! Během hodinové prohlídky 
můžete shlédnout rybí a  ovocný trh,   islámské 
centrum, sultánův park a několik mešit. Ta nej-
větší a  rovněž jediná přístupná pro veřejnost 
vítá návštěvníky Male z dálky svou zlatou kopulí. 
V Male je spousta krá mečků se suvenýry.
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Maledivy jsou bezesporu nejoblíbenější potá-
pěčskou destinací v  Indickém oceánu a  jedním 
z  nejkrásnějších míst potápění na celém světě. 
Charakter potápění zde určuje geologická stavba 
ostrovů, které jsou tvořeny podmořským poho-
řím, jehož vrcholky byly osídleny koloniemi korá-
lů. Pod vodou proto najdeme nejen korálové úte-
sy ale i  nevídaný svět náhorních plošin a hřebenů 
podmořského pohoří, které strmě spadají do hlu-
bin oceánu. Typické jsou plošiny porostlé korály 
zvedající se z hloubek pod hladinu nazývané ve 
zdejším jazyce thila (ponořený útes).
Právě kombinace mělkých lagun se všudypří-
tomnými vodami hlubokého oceánu zde namí-
chala obzvláště bohatý koktejl  podmořského 
života.  Potkáváme zde   typická společenstva 
korálových ryb, zatímco temná zákoutí obývají 
murény a útesy navštěvují i  četné druhy žralo-
ků. Vidět lze  zejména  žraloky lagunové nezříd-
ka však také  žraloky spanilé a  obrovské.  Častá 
a vzrušující jsou setkání s mantami (rybami po-
dobnými  rejnokům).

Korálový svět reprezentují obzvláště bohatá 
společenství měkkých korálů. Přestože život tvr-
dých korálů narušil v devadesátých letech jev El 
Niňo, došlo k  rychlé regeneraci, takže dnes lze 
i tyto korály obdivovat v původní kráse.
Vrakové potápění je na Maledivách zastoupeno 
dvěma vraky v západní části atolu Lhaviyani se-
verně od  atolu severní Malé v hloubkách do 30 
metrů. 
Zkušeným a  náročným potápěčům lze dopo-
ručit atol Felidhoo situovaný jižně od atolu jižní 
Male, jehož útesové stěny spadají příkře do vel-
kých   hloubek. Členitost podmořského terénu 
zde zapříčinila obzvláštní bohatství podmořské-
ho světa.

Všechny resorty mají dokonale vybavení potá-
pěčské centrum s  instruktory. Během pobytu 
lze realizovat několik různých akcí jak pro začá-
tečníky s  možností získání mezinárodního prů-
kazu PADI, tak i  pro  pokročilé, či profesionální 
potápěče.

MALEDIVY

POTÁPĚNÍ
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PŘEHLED NABÍDKY POTÁPĚČSKÉHO CENTRA– 
ORIENTAČNÍ CENY:
Discover Scuba
(půl dne) 60,00 USD
– potápění v laguně
– pro začátečníky
Discover Scuba Diving
(1 den) 130,00 USD
– 1 ponor v laguně, 1 ponor z lodi
– pro začátečníky
Scuba Diver Course  400,00 USD
– 3 lekce teorie
– 3 ponory v laguně
– 2 ponory z lodě
– potápěčská knížka
– certifikát a diplom
Open Water Course  560,00 USD
– 5 lekcí teorie
– 5 ponorů v laguně
– 4 ponory z lodě
– potápěčská knížka
– certifikát a diplom

Vybavení na potápění zahrnuje – láhev, opasek, 
závaží, šnorchl, masku, ploutve, BCD, regulátor, 
počítač, měřič tlaku a LP pumpička.

MALEDIVY

INFORMACE – ORIENTAČNÍ CENY:

PONORY s vybavením závaží a láhev
1 ponor  57,00  52,00
5 ponorů 252,00 202,00
10 ponorů 449,00 370,00
1 den potápění (2 ponory)  66,00  55,00

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Bubblemaker (pro děti od 8 let)  35,00
Training Dive  62,00

DALŠÍ KURZY
PADI Advanced Water Diver 342,00 296,00
EFR  65,00  65,00
PADI Rescue Diver 377,00 331,00
PADI Dive master 964,00 780,00
Poznámka – ceny nezahrnují cesty lodí na ponory. 

Lodě
Jízda lodí na krátkou vzdálenost 7,00 + 10% přirážka
Jedna cesta na ponor 14,00 + 10% přirážka
Dvě cesty lodí na ponor  18,00 + 10% přirážka
Celý den  32,00 + 10% přirážka
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MALEDIVY

POLOHA
Příjemný resort s  215 plážovými bungalovy 
se nachází na Raa atolu vzdáleném 130  km 
od mezinárodního letiště  Male, transfer hyd-
roplánem trvá cca 40 minut.

VYBAVENÍ RESORTU
Dvě restaurace, tři bary, obchod se suvenýry, 
internet, zlatnictví, prádelna, lázně (včetně 
ajurvédy), sauna, vířivka, parní lázně, fitness 
centrum, potápěčské centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum vodních sportů (šnorchlování, 
windsurfing, kánoe, aj.), potápění, plážový 
volejbal, badminton, fotbal, tenis, stolní tenis, 

RESORT ADAARAN MEEDHUPPARU 
Raa Atol 

Beach vila: |       Dítě do: 12 let       Water vila: |          Dítě do: 12 let        Zájezdy:    9 / 11 dní (PRG)        Strava: All inclusive 

rybaření, animační programy, karaoke, živá 
hudba. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy, večeře formou 
bufetu, celodenní občerstvení, nealko nápoje, 
zákl. výběr alkoholických nápojů.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky pro děti 
v plážových bungalovech jsou vybaveny koupelnou 
se sprchou, WC, klimatizací, miniledničkou, trezorem, 
vysoušečem vlasů, telefonem s mezinárodní předvol-
bou a příslušenstvím na vaření kávy a čaje. K dispozi-
ci jsou beach vily ****nebo water vily *****.  
Cenově rozlišeny.

od 70 380 Kč*

*více na str. 6

**** / *****

web code: www.cedok.cz//96-6-6

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

PLÁŽ 
Krásná pláž s bílým pískem je chráněna korálo-
vou bariérou.
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MALEDIVY

POLOHA
Moderní resort se 137 plážovými a 40 vodními 
vilami se nachází na severním Malé atolu na 
ostrově „Bílého zlata“ v blízkosti korálové záto-
ky, je vzdálený 19 km od mezinárodního letiště 
v Malé, transfer rychlou lodí cca 30 minut.

VYBAVENÍ RESORTU
Tři restaurace, tři bary, bazén, dětský kou-
tek, internet, obchod se suvenýry, zlatnictví, 
prádelna, lázně, fitness centrum, potápěčská 
škola.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum vodních sportů (šnorchlování, wind-
surfing, kitesurfing, kánoe, aj.), potápění, teni-
sový kurt, plážový volejbal, squash, badminton, 

RESORT HUDHURANFUSHI
Atol Severní Malé

Garden vila: |    Dítě do: 12 let    Zájezdy:   9 / 11 dní (PRG) Strava: All inclusive

fotbal, kulečník, stolní tenis, šipky, diskotéka, 
živá hudba, karaoke.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou bu-
fetu, celodenní občerstvení, nealko nápoje, toče-
né pivo,  rozlévaná vína během obědů a večeří. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky pro 
děti jsou vybaveny koupelnou, WC, klimatizací, 
minibarem, televizí se satelitními programy, vy-
soušečem vlasů, telefonem s mezinárodní před-
volbou. Bezpečnostní schránky jsou k dispozici 
na recepci. V základní ceně zájezdu je ubytování 
typu Beach vila nebo Garden vila. Ubytování ve 
vyšší kategorii za příplatek.

od 69 460 Kč*

*více na str. 6

**** 

web code: www.cedok.cz//96-6-7

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

PLÁŽ
Na ostrově je k  dispozici pláž pokrytá jemným 
bílým pískem.



86 800 112 112 

MALEDIVY

POLOHA
Klidný resort se 142 plážovými bungalovy se 
nachází v  jižní části Ari atolu 97  km od letiště 
v  Malé, transfer cca 20 min. místním přeletem 
a 5 min. rychlým člunem. 

VYBAVENÍ RESORTU
Několik restaurací s  mezinárodní kuchyní, bar, 
kavárna, fitness,  tělocvična, laguna. 

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty (windsurfing, vodní lyžování, 
kánoe, kajaky, katamarány, šnorchlování), 

kvalitně vybavené potápěčské centrum, ryba-
ření, stolní tenis, volejbal, badminton, biliár. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, 
možnost stravování v restauraci à la carte za 
příplatek. Fakultativně all inclusive - snídaně, 
obědy, večeře formou bufetu nebo výběr 
z menu, celodenní  občerstvení, nealko nápo-
je, základní výběr alkoholických nápojů. 

PLÁŽ
K dispozici je pláž s bílým jemným  pískem. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje Superrior Beach 
bungalov s možností přistýlky pro děti jsou 
vybaveny koupelnou, WC, klimatizací, fénem, 
minibarem, telefon a televizí. 

od 54 740 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz//96-6-8

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

RESORT HOLIDAY ISLAND 
 Jižní Ari Atol

Superior Beach bungalov: |       Dítě do: 12 let       Zájezdy:   9 / 11 dní (PRG)      Strava: Polopenze  

****
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MALEDIVY

POLOHA
Luxusní resort s  350 bungalovy se nachází na 
1,6 km dlouhém a 400 m širokém ostrůvku v již-
ní části atolu Ari; vzdálenost 107 km od letiště 
v Malé; transfer cca 20 min. místním přeletem 
a 5 min. rychlým člunem.  

VYBAVENÍ RESORTU
Několik restaurací s  mezinárodní kuchyní, několik 
barů, kavárna, bazén s vířivkou, dětský bazén, dětské 
hřiště, tropické zahrady, tělocvična, fitness centrum, 
sauna, parní lázně, masáže, vířivka, salon krásy, ka-
deřnické a kosmetické služby, obchody se suvenýry, 
klenotnictví, půjčovna kol, konferenční centrum. 

SPORT A ZÁBAVA
Potápěčské centrum (s možností kurzů k získání 
mezinárodní  licence PADI), vodní sporty (wind-
surfing, kánoe, vodní lyžování), šnorchlování, 

rybaření, kurty na tenis a squash, aerobik, mini-
golf, automatová herna, basketbal, badminton, 
stolní tenis, plážový volejbal, biliár, diskotéka, 
karaoke, živá hudba. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Fakul-
tativně all inclusive (za příplatek) - snídaně, obědy, 
večeře formou bufetu, celodenní občerstvení, neal-
ko nápoje, základní výběr alkoholických nápojů. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky pro 
děti jsou vybaveny koupelnou, WC, nastavitelnou 
klimatizací, fénem, minibarem, trezorem, tele-
fonem, terasou nebo balkonem. Možnost inter-
netového připojení. V nabídce je ubytování typu 
Superior Beach bungalov nebo Water Vila. Uby-
tování ve vyšší kategorii za příplatek.

PLÁŽ
Resort nabízí pláž s jemným bílým  pískem.

od 56 580 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz//96-6-9

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

RESORT SUN ISLAND
 Jižní Ari Atol

Superior Beach bungalov:  |       Dítě do: 12 let      Water vila:  |    Dítě do: 12 let      Zájezdy:   9 / 11 dní (PRG)      Strava: Polopenze      

*****
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MALEDIVY

POLOHA
Luxusní resort s 260 plážovými bungalovy a 40 
vodními bungalovy se nachází ve východní části 
severního atolu  Malé; vzdálenost 10 km z letiště 
v Malé; transfer 20 min. rychlolodí. 

VYBAVENÍ RESORTU
Několik restaurací (italské, asijské a  jiné speci-
ality, mezinárodní kuchyně), bar, sladkovodní 
bazén, dětský bazén, laguna, fitness centrum, 
tělocvična, sauna, masáže, parní lázně, vířivka, 
konferenční centrum. 

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty (windsurfing, vodní lyžování, ká-
noe, katamarány), stolní tenis, plážový volejbal, 

basketbal, badminton, kurty na squash a tenis, 
biliár, diskotéka, karaoke, živá hudba – zábavné 
večery pro hotelové hosty. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. Fa-
kultativně all inclusive – snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu, celodenní občerstvení, nealko ná-
poje, základní výběr alkoholických nápojů. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro děti 
jsou vybaveny koupelnou, WC, fénem, TV, telefo-
nem, minibarem, trezorem, terasou nebo balko-
nem. V nabídce je ubytování typu Superior Beach 
bungalov. Ubytování ve vyšší kategorii za příplatek.

od 57 500 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz//96-6-10

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

RESORT PARADISE ISLAND
Atol Severní Malé 

Superior Beach bungalov:  |       Dítě do: 12 let      Water vila:        do: 12 let       Zájezdy:   9 / 11 dní (PRG)      Strava: Polopenze

*****

PLÁŽ
Dlouhé pláže s jemným bílým pískem. 
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MALEDIVY

POLOHA
Klidné a  luxusní ubytování ve 150 plážových vil-
kách; nejnovější resort z příbuzenské skupiny Sun 
a Paradise Island otevřený v  roce 2001; vzdále-
nost 110  km severozápadně od letiště v  Malé; 
transfer místním přeletem a rychlým člunem. 

VYBAVENÍ RESORTU
Několik restaurací (asijské speciality, meziná-
rodní kuchyně), několik barů, internetová ka-
várna, sladkovodní bazén, dětský bazén, sauna, 
vířivka, masáže, obchody se suvenýry, klenot-
nictví, salon krásy. 

SPORT A ZÁBAVA
Potápěčské centrum, vodní sporty (windsur-
fing, vodní lyžování, kánoe), šnorchlování, 
rybaření, aerobik, basketbal, kurty na tenis 
a squash, stolní tenis, badminton, plážový 
volejbal, biliár, karaoke, zábavné tematické 
večery pro hotelové hosty. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. Fa-
kultativně all inclusive – snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu,  celodenní občerstvení, nealko ná-
poje, základní výběr alkoholických nápojů. 

od 62 560 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz//96-6-11

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

RESORT ROYAL ISLAND
Baa Atol

Beach vila:   |                      Dítě do: 12 let                              Zájezdy:   9 / 11 dní (PRG)               Strava:Polopenze 

*****

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky jsou 
vybaveny koupelnou, WC, klimatizací, fénem, 
TV, minibarem, kávovarem, trezorem a terasou. 
V nabídce je ubytování typu Beach villa. 

PLÁŽ
Na ostrově je k dispozici pláž s jemným bílým pískem.
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MALEDIVY

 POLOHA
Velmi příjemný luxusní resort se nachází v severní 
části Malé atolu 32 km od mezinárodního letiště 
Male, transfer rychlým člunem trvá cca 50 minut. 
K dispozici  je zde 28 plážových a 32 vodních vil.

VYBAVENÍ RESORTU
2 restaurace, 2 bary, obchod se suvenýry, internet 
(za poplatek), lázně (včetně ajurvédy), sauna, vířivka, 
parní lázně, fitness centrum, potápěčské centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum vodních sportů (šnorchlování, windsurfing, 
kánoe, aj.), potápění, plážový volejbal, badminton, fot-
bal, tenis, stolní tenis, rybaření, karaoke, živá hudba. 

STRAVOVÁNÍ
All  inclusive.

RESORT TAJ CORAL REEF VIVANTA
Atol Severní Malé 

Charm Beach vila: |      Dítě do: 12 let      Water vila: |      Dítě do: 12 let  Zájezdy:   9 / 11 dní (PRG)      Strava: All inclusive   

POKOJE
Ubytování je zajištěno v pokojích typu Beach 
vila nebo Water vila (cenově odlišeny). Všech-
ny pokoje jsou vybaveny klimatizací, stude-
nou a teplou vodou, miniledničkou, trezorem, 
fénem, telefonem s mezinárodní předvolbou 
a příslušenstvím na vaření kávy a čaje, TV se 
satelitními  programy. 

PLÁŽ
Na ostrově je k  dispozici pláž s  jemným bílým 
pískem.

od 125 120 Kč*

*více na str. 6

*****

web code: www.cedok.cz//96-6-13

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.
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MALEDIVY

POLOHA
Velmi komfortní designový resort pro náročné 
se nachází na severním Male atolu v  blízkos-
ti korálových útesů, transfer rychlým člunem 
z 16 km vzdáleného letiště  trvá asi 25 minut, 
nabízí 20 baros vil, 24 deluxe vil a 30 vodních vil 
vhodných pro romantickou dovolenou.

VYBAVENÍ RESORTU
3 restaurace, 2 bary, butik, internet, prádelna, 
lázně, potápěčské centrum, fitness centrum, 
knihovna, půjčovna CD a DVD.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum vodních sportů (windsurfing, vodní 
lyže, kánoe aj.), potápění, šnorchlování (vy-

BAROS RESORT
Atol Severní Malé

Deluxe vila: |       Dítě do: 12 let      Water vila:  |      Dítě do: 12 let       Zájezdy:  9 / 11 dní (PRG)      Strava: Snídaně 

bavení na šnorchlování k dispozici zdarma), 
volejbal, kulečník, stolní tenis, rybaření. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně. Možnost stravování v à  la carte  re-
stauraci.

POKOJE
Ubytování je zajištěno v Deluxe vilách. Ve všech 
pokojích se nachází klimatizace, zahradní kou-
pelna, minilednička, fén, telefon s  mezinárodní 
předvolbou, televize se satelitními programy, 
trezor, přístup na internet, CD přehrávač a pří-
slušenství na vaření kávy a  čaje. V  Baros vilách 
a vodních vilách také DVD přehrávač, přístroj na 
vaření espresa, chladnička na vína.

od 110 400 Kč*

*více na str. 6

*****

web code: www.cedok.cz//96-6-14

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

PLÁŽ
Resort nabízí pláž s jemným bílým  pískem.
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MALEDIVY

POLOHA
Příjemný resort s  383 bungalovy renovovaných 
v roce 2002 je vzdálen 150 km od letiště v Malé. 
Transfer trvá cca 60 min hydroplánem. Služby na 
vyšší úrovni.

VYBAVENÍ RESORTU
V resortu se nachází několik restaurací s místní 
i evropskou kuchyní, několik barů, venkovní slad-
kovodní bazén, lázně, laguna, sauna, vířivka, ma-
sáže, internet, obchody se suvenýry, klenotnictví.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži jako vodní lyžování, wind-
surfing, šnorchlování, kánoe, katamarány, dobře 
vybavené potápěčské centrum, plážový volejbal, 
tenisový kurt, stolní tenis, badminton, šipky, ae-
robik, golfové centrum, diskotéka.

KUREDU ISLAND RESORT 
Lhaviyani Atol

 Garden bungalov: |    Dítě do: 12 let   Beach vila: |    Dítě do: 12 let   Sangu Water vila:    Zájezdy:   9 / 11 dní (PRG)  Strava: Plná penze

STRAVOVÁNÍ
Plná penze. All inclusive za příplatek - snída-
ně, obědy, večeře formou bufetu, celodenní 
občerstvení, nealkoholické nápoje a  základní 
výběr alkoholických nápojů. Pokoje typu Gar-
den bungalov mají v základní ceně all inclu-
sive.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýl-
ky pro dítě typu Garden bungalov jsou vyba-
veny klimatizací, stropním ventilátorem, kou-
pelnou pod širým nebem, sprchou, fénem, 
minibarem, telefonem, plážovými osuškami, 
trezorem, terasou s  plážovými křesly. Mož-
nost zajistit ubytování ve vodních bungalo-
vech nebo ve vilkách s privátními bazénky (na 
vyžádání za příplatek).

PLÁŽ
Více než 3 km dlouhá pláž s jemným bílým pís-
kem je přímo u resortu.

od 73 600 Kč*

*více na str. 6

****

web code: www.cedok.cz//96-6-15

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.
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MALEDIVY

POLOHA
Velmi příjemný resort se nachází v  severním 
cípu atolu Ari, v malém kruhu pěti ostrovů zná-
mých jako Rasdhu atolu vzdálených 56  km od 
letiště, transfer hydroplánem trvá 20 min. Tato 
tropická maledivská oáza nabízí 290 vil různých 
kategorií (beach, superior beach, deluxe, water, 
s/bez jacuzzi aj.) a  je ideálním místem jak pro 
jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi.

VYBAVENÍ RESORTU
Několik restaurací (indická, thajská, mezinárodní 
aj.) a barů, bazén s dětským brouzdalištěm, dět-
ský klub, lázně, sauna, jacuzzi, fitness centrum, 
obchod se suvenýry, internet, knihovna, foto 

RESORT KURAMATHI ISLAND
Severní Ari Atol

Beach vila: |     Dítě do: 12 let   Water vila: |    Dítě do: 12 let    Zájezdy:   9 / 11 dní (PRG)   Strava: Plná penze   

obchod, biostanice – informace o podmořském 
světě, potápěčské centrum, centrum lékařské 
pomoci – dekompresní komora.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum vodních sportů (windsurfing, vodní 
lyže, kánoe, katamarány aj.), potápěčské cent-
rum vybavené dekompresní komorou, volejbal, 
tenis, živá hudba, karaoke, diskotéka. 

STRAVOVÁNÍ
Plná penze – snídaně, obědy, večeře jsou for-
mou bufetu. All inclusive za příplatek – celoden-
ní občerstvení, nealkoholické nápoje a základní 
výběr alkoholických nápojů.

od 79 580 Kč*

*více na str. 6

****

web code: www.cedok.cz//96-6-16

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistý-
lek (pro děti) jsou vybaveny klimatizací, WC, 
otevřenou koupelnou pod širým nebem, fénem 
minibarem, trezorem, telefonem s mezinárodní 
předvolbou, přístrojem na přípavu kávy a čaje, 
TV a CD přehrávač. V základní ceně zájezdu 
je ubytování typu Beach vila. Ubytování vyšší 
kategorie za příplatek. 

PLÁŽ
S jemným bílým pískem.
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THAJSKO

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

Velký okruh severním Thajskem od 58 990 Kč*
Velký okruh jižním Thajskem od 61 990 Kč*
Thajsko - Laos - Kambodža od 98 990 Kč*

*Podrobné informace najdete na str. 272–274 tohoto katalogu.

Tato země v srdci jihovýchodní Asie nabízí nejdostupnější skutečně tropické koupání. Najde-
me zde prostředí splňující představu tropického ráje, tj. tyrkysová voda a pláže lemované 
kokosovými palmami. To vše je zasazeno do koloritu thajské současnosti, která je nejživější 
kulturou této oblasti. Lze tu zažít skutečnou  tropickou exotiku a současně poznávat kulturní 
dědictví buddhistického Siamu. Pobyt u moře lze kombinovat s výlety k památkám, na živá 
tržiště s nepřeberným množstvím rozličného sortimentu i za krásami tropické přírody.

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Země připomínající hlavu slona leží na Malaj-
ském poloostrově a kolem Thajského zálivu. Se-
ver země je hornatý s nejvyšší horou Doi Intha-
non (2 570 m), centrální část tvoří nížina podél 
ústřední řeky Chao Phraya. Největší je však hra-
niční řeka Mekong. Na jihu jsou rozsáhlé krasové 
oblasti s četnými jeskyněmi a bizarními skalními 
útvary. Thajské království bylo založeno v polo-
vině 13. století a do roku 1939 bylo známo jako 
Siam. Jako jediný stát jihovýchodní Asie nikdy 
nepodlehlo evropským kolonizátorům. Dnešní 
konstituční monarchie vznikla z nekrvavé revo-
luce v r. 1932. Ve II. světové válce bylo na stra-
ně Japonska, po ní se stalo spojencem USA. Tři 
čtvrtiny obyvatel tvoří Thajci, zbytek tvoří čínské 
a  malajské menšiny. Na jihu u  malajských hra-
nic žije muslimská menšina, na severu země žijí 

horské kmeny. Thajský kalendář, který se užívá 
vedle gregoriánského kalendáře, je o  543 let 
před ním, takže v  r.  2017 má thajský kalendář 
již rok 2560. 

GASTRONOMIE 
Thajská jídla jsou velmi kořeněná, kombinace 
koriandru s dalším kořením jim dává specific-
kou chuť. Hlavním chodem bývá rýže v různých 
úpravách nebo tenké vlasové nudle, doplněné 
omáčkami a kari, často se podávají speciální po-
lévky. Ryby a kuřecí maso bývají upravené na gri-
lu nebo smažené. Charakteristickým nápojem je 
studený čaj, mezi nealkoholickými nápoji vyniká 
pomerančový džus nebo kokosové mléko přímo  
z naseknutého ořechu, vodu lze pít pouze kupo-
vanou v uzavřených lahvích. Alkoholické nápoje 
jsou poměrně drahé.

THAJSKO

X XI XII I II III IV

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

32 32 33 34 35

31 31

27 27 27 27 27 28
26

Tropické monzunové podnebí s  relativně su-
chým obdobím od listopadu do května s malým 
počtem deštivých dní, zejména v oblasti Pattaya. 
Od června postupně přibývají monzunové pře-
háňky a deště, které vrcholí v září a říjnu.
Popsané klima nelze v  konkrétním termínu  
zájezdu garantovat.

 POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY 
     Z PRAHY PŘES VARŠAVU Vice na str. 8
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Thajsko

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
•  nejdostupnější exotika 
•  výborné koupání 
 • výhodné nákupy 
 • široká nabídka atraktivních výletů
•  přátelská atmosféra

ZÁKLADNÍ INFORMACE

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ 13 DENNÍ ZÁJEZDY

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ 11/14/17 DENNÍ ZÁJEZDY
1. den: Odlet z Prahy do Bangkoku s přestupem 
dle konkrétní letecké společnosti
2.den: Přílet do Bangkoku, transfer do hotelu 
v Bangkoku, ubytování a nocleh.
3. den: Snídaně, celodenní fakultativní prohlídka 
(chrám Wat Traimit, Wat Po, Královský palác, projíž-
ďka lodí po kanálech řeky Chao Praya, manufaktu-
ra drahých kamenů a zlata). Nocleh.
4. den: Snídaně, transfer do vybraného hotelu 
na Pattayi, nebo přelet místní linkou na vybraný 
ostrov či na Krabi
5.–15. den: Pobyt u moře ve vybraném hotelu 

s možností využití nabídky fakultativních výletů 
a služeb.
16. den: Transfer na letiště, případně přelet místní 
linkou do Bangkoku a odlet do Prahy s přestupem 
dle konkrétní letecké společnosti.
17. den: Přílet do Prahy*

* Některé termíny mají zkrácený pobyt u moře, viz 
ceník.

ČEDOK PLUS
• výhodné parkování na letišti v Praze
 • česky hovořící delegát 
 • komfortní dálkové lety

THAJSKO

Jihočínské
moře

Thajský záliv
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Bangkok

THAJSKO

Pattaya
Ko Chang

Ko Samui

Krabi

Phi Phi Ko Lanta
Phuket

Khao Lak

  ODLETY:  11/13/14/17 DNÍ Z PRAHY S PŘESTUPEM

Oficiální název: Thajské království  
Politický systém: konstituční monarchie 
Rozloha: 514 000 km2 
Počet obyvatel: 65 milionů 
Hlavní město: Bangkok 
Úřední jazyk: thajština 
Dorozumění: anglicky  
Náboženství: 95 % buddhismus,  
4,5 % islám 
Místní měna: thajský baht (THB)  
= 100 satangů (30,- THB = 1,- USD) 
Peníze s sebou: USD, EUR, platby úvěro-
vými kartami běžné 
Místní čas: SEČ + 6 hodin  
(při letním času + 5 hodin) 
Elektřina: 220 V, adaptér není nutný 
Vstupní formality: cestovní pas s plat-
ností 6 měsíců po návratu, bezvízový styk 
Místní doprava: taxi, pokud nemají 
 taxametr, je třeba vyjednat si cenu  jízdy 
předem. Známý je i tzv. „tuk-tuk“, větši-
nou otevřené vozidlo pro více  pasažérů.  
Očkování a lékař: i když se v Thajsku 
vyskytují některé tropické nemoci, 
očkování není povinné, doporučuje se 
očkování proti žloutence A/B. Zdravotní 
péče je na dobré úrovni. Zdravotní rizika 
a aktuálně doporučované očkování 
(ochranu) konzultujte prosím před ces-
tou s hygienickou stanicí či odborným 
lékařem.

1. den: Odlet z Prahy s přestupem přes Varšavu 
na Krabi.
2. den: Přílet na Krabi, transfer do vybraného 
hotelu.

3.–11. den: Pobyt u moře ve vybraném hotelu s 
možností využití fakultativních výletů a služeb.
12. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.
13. den: Přílet přes Varšavu do Prahy.
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PATTAYA
Proslulé přímořské středisko, které patří již 
po dlouhá léta k  nejnavštěvovanějším místům 
v Thajsku, je situováno asi 150 km jižně od Ban-
gkoku. Čilým ruchem pulsující středisko se rychle 
rozrůstá do šířky a díky výškovým domům i do 
výšky. Pattaya je se svými nesčetnými bary, disko-
tékami, nočními kluby, kabarety a  restauracemi 
ideálním místem pro milovníky živých středisek, 
kteří vyhledávají noční život plný zábavy a vzruše-
ní. Zkrátka však nepřijdou ani ti, kteří po nočních 
radovánkách netouží. Pro ně jsou připraveny 
hotelové areály se zahradami a  bazény i  pláže 
střediska a  přilehlých ostrovů. Centrum noční-
ho života tvoří centrální a zejména jižní Pattaya. 
Abychom našim klientům umožnili rychlý přístup 
do center zábavy a  současně i  dostatečný klid 
hotelových zahrad, vybrali jsme hotely ve dvou 
zónách střediska. První tvoří severní Pattaya, 
která leží v blízkosti pláže Wong Amat vyhledáva-

PATTAYA, OSTROVY KO CHANG, KO SAMUI

Ostrov Ko Samet - žádaný cíl výletů z Pattaya

OSTROV KO CHANG
Druhý největší ostrov Thajska se nachází asi 
350 km jihovýchodně od Bangkoku poblíž hra-
nic se sousední Kambodžou. Najdeme zde bílé 
pláže s   průzračnou vodou, bujnou tropickou 
vegetací i  vysoké hory s  vrcholky dosahujícími 
více než 700 metrů. Ostrov je jen řídce osídlen 
a  turisté ho začali objevovat teprve nedávno. 
Milovníci přírody si jistě nenechají ujít příleži-
tost vydat se na výlet do hornatého vnitrozemí, 
které je pokryté tropickou džunglí s četnými vo-
dopády. Pobřeží ostrova lemují malé korálové 
ostrůvky, které představují vděčný cíl mořských 
výletů. Naše hotely leží na nejkrásnější pláži os-
trova Klong Prao, která je orientována k západu, 
je pokryta jemným bílým pískem a lemována ko-
kosovými palmami. Ko Chang neboli Sloní ostrov 
je ideálním místem pro prožití skutečně klidné 
dovolené. Spojení s  pevninou je zajišťováno 
výhradně lodním trajektem. Transfer z  letovis-
ka Pattaya trvá celkem 5 hodin, z  toho plavba 
trajektem trvá asi hodinu. Pobyt na ostrově Ko 
Chang doporučujeme kombinovat s  pobytem 
v Pattaya, kdy část pobytu prožijete ve středisku 
plném zábavy a  druhou část pak v  klidu upro-
střed nedotčené panenské přírody. Pro zájem-
ce o celý pobyt organizovaný jenom na ostrově 
Ko Changu je s  ohledem na jízdní řád trajektů 
poslední noc zajištěna ve středisku Pattaya. 

OSTROV KO SAMUI
Skutečně tropicky vyhlížející ostrov patří díky 
omezené hotelové kapacitě k  posledním oá-
zám nedotčené přírody v jihovýchodní Asii. Leží 
v  jižní části Siamského zálivu v  blízkosti břehů 
Malajského poloostrova. Vnitrozemí je pokryto 
zalesněnými vrcholky hor, pobřeží je lemováno 
jedinečnými  plážemi s  nádhernou tropickou 
přírodou palmových hájů a  bizarními žulovými 
skalisky, která zkušeným cestovatelům připo-
mínají pláže na Sey chel ských ostrovech. Mezi 

Ostrov Ko Samet - žádaný cíl výletů z Pattaya

Noční Pattaya

THAJSKO  NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

né díky svému zelenému okolí zejména českými 
turisty. Naší druhou hotelovou zónou je Jomtien 
Beach ležící jižně od centrální části Pattaya. Tvo-
ří ji palmová promenáda podél moře lemovaná 
hotely a samostatné plně soběstačné středisko 
zábavy. Její výhodou je vyšší kvalita koupání než 
v centrální části Pattaya. Jižně od Jomtien Beach 
pak leží samostatné hotelové areály situované 
přímo na břehu moře, které nabízejí nejkvalitněj-
ší přírodní zázemí i koupání v celé oblasti. Z obou 
našich hotelových zón je centrální Pattaya snad-
no a rychle dostupná prostředky místní dopravy. 
Pláže jsou pokryté hrubozrnným žlutým pískem. 
Pro milovníky tropické přírody jsou k  dispozici 
přilehlé korálové ostrovy s překrásnými plážemi. 
Středisko lze doporučit milovníkům aktivní do-
volené, kteří upřednostňují kombinaci koupání 
s  výlety do přírody i  za poznáním. Transfer au-
tokarem z  letiště u Bangkoku trvá asi 1 hodinu 
a třicet minut.
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PATTAYA, OSTROVY KO CHANG, KO SAMUI
hlavní atrakce ostrova lze zařadit opičí háj, vo-
dopád Hin Lad, sladkovodní jezero a  mořský 
národní park Ang Thong, který je tvořen 40 os-
trůvky pokrytými romantickým deštným prale-
sem. Hlavním střediskem ostrova je Chaweng 
lemující stejnojmennou asi 5 km dlouhou pláž. 
Prakticky na jednom místě nabízí překrásnou 
pláž pokrytou jemným bílým pískem i  zázemí 
dnes již slušně rozvinutého střediska plného re-
staurací, barů a obchodů. Pobřeží při této pláži 
je poměrně mělké a za odlivu voda na některých 
místech ustupuje. Druhou rychle se rozvíjející 
oblastí je Lamai. Pláž pokrytá hrubším pískem 
i  přilehlé středisko jsou trochu klidnější než 
Chaweng, Podmínky pro koupání zde však patří 
k nejlepším na ostrově, zejména možnosti pla-
vání i za odlivu. Dovolená na Ko Samui je vhod-
ná zejména pro zájemce o  klidnou dovolenou 
v nerušeném prostředí tropického ostrova pod 
kokosovými palmami. Ostrov je dostupný letem 
z Bangkoku asi za 1 hodinu 30 minut. Transfer 
z letiště do hotelu trvá asi 30 minut. Pláže v centrální Pattaya

Ostrov Ko Chang

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA  THAJSKO
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OSTROV PHUKET
Nejznámějším a nejoblíbenějším místem jižního 
Thajska je bezesporu Phuket, ostrovní provincie 
snů v  Andamanském moři, která je vyhlášena 
svou neobvyklou scenérií hor, deštného pralesa 
a jeho vodopádů. Ostrov leží v jižní části Thajska 
asi 700 km od Bangkoku na dohled od západních 
břehů Malajského poloostrova, s nímž je spojen 
mostem. Dříve místo těžby cínu a dobývání pří-
rodního kaučuku je dnes jedním z  nejžádaněj-
ších míst pro exotickou dovolenou v celé  jihový-
chodní Asii. A proč právě Phuket je tolik žádaný? 
Protože nabízí v  harmonické symbióze vše, co 
patří k moderní exotické dovolené: rušné stře-
disko plné noční zábavy, nádherné pláže s ideál-
ními podmínkami pro koupání i hodnotné výlety 
za přímořskými i  vnitrozemskými scenériemi. 
Ostrov má dlouhé pláže v  širokých rozlehlých 
zálivech pokryté zářivě bílým pískem a lemované 
palmovými háji. Hlavním turistickým a zábavním 
centrem ostrova je Patong Beach. Středisko se 
táhne podél krásného zálivu se širokou písčitou 
pláží. Na zdejších rušných obchodních třídách 
najdete velké množství obchodů, barů restaura-
cí i zábavních podniků. Přestože jde o středisko 
plné života, působí pláž lemovaná promenádou 
porostlou palmami svěžím a přírodním dojmem. 
Jižně od Patong Beach leží přírodní zálivy s plá-
žemi Karon a  Kata Beach. Tyto oblasti již ne-
nabízejí tolik zábavních příležitostí a jsou méně 
rušné. Zato však zdejší pláže patří co do kvali-
ty koupání k nejlepším na ostrově. Severně od 
Patong Beach leží samostatná pláž Kamala Be-

ach s pozvolnou svažitostí dna vhodná pro do-
volenou rodin s  menšími dětmi. Výhodou této 
nádherné pláže je i rychlá dostupnost střediska 
Patong Beach. Prostředí ostrova nabízí ideální 
přímořskou dovolenou pro klienty, kteří vyža-
dují kvalitu koupání v moři a současně i určitou 
civilizační živost přímořských středisek. Vhodné 
též pro ty cestovatele, kteří nechtějí celou do-
volenou strávit na pláži, nýbrž mají zájem také 
poznávat exotiku v okolí. Nepřeberné množství 
výletů nabízí poznávání přilehlého krasového 
území zálivu Phang Nga, možnost navštívit pře-
krásné ostrovy Phi Phi nebo světoznámou pláž 
Railay Beach v oblasti Krabi. Transfer z letiště do 
hotelů trvá asi 2-3 hodiny. 

THAJSKO  NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

OSTROV PHUKET, KHAO LAK

Pláže Kata Beach

Nákupní ulička v Kata Beach

Středisko Patong

Středisko Patong

KHAO LAK
Pobřeží Andamanského moře, táhnoucí se na 
sever od ostrova Phuket, se svými nekonečnými 
písčitými plážemi a lemované bujnou tropickou 
vegetací nabízí ideální podmínky pro stráve-
ní klidné dovolené a je také výchozím bodem 
pro podnikání výletů do džungle, k vodopádům 
nebo horkým pramenům v několika národních 
parcích. Nabízí skvělé podmínky k potápění ze-
jména v oblasti rajských ostrovů Similan a Su-
rin. Oblast Khao Lak patří dosud k těm klidněj-
ším, v místních střediscích lze vybírat z nabídky 
restaurací a bister, ale žádný živý noční ruch 
neočekávejte. Transfer z letiště v Phuketu trvá 
cca 2-3 hodiny.
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SOUOSTROVÍ KO PHI PHI
Šest malých ostrovů leží v Andamanském moři 
asi 40 km jižně od ostrova Phuket. Jde o  roze-
klané romantické ostrovy krasového původu 
typické svými strmými útesy a  skalními masivy, 
soutěskami a  liduprázdnými zálivy, které jsou 
často přístupné jenom z  moře. Vše je pokryto 
bujnou zelenou vegetací, která umocňuje exo-
tický ráz ostrovů. Pláže jsou pokryté zářivě bílým 
pískem a  omývané skutečně křišťálově čistou 
vodou. Ostrovy nabízejí také ideální příležitosti 
pro šnorchlování a potápění k překrásným a bo-
hatým korálovým útesům. Hlavním ostrovem je 
Phi Phi Don, kde najdeme několik hotelů urče-
ných pro návštěvníky vyhledávající romantickou 
a  skutečně klidnou dovolenou robinzonského 
typu. V  okolí hotelů je několik restaurací a  ob-
chůdků avšak silnice ani další znaky civilizace 
zde nehledejte. Transfer z letiště v Phuketu trvá 
asi 1 hodinu do přístavu na jižním konci ostro-
va a dále asi 2 hodiny lodí k ostrovům Phi Phi. 
Na vyžádání zajistíme rovněž kombinované po-
byty plné kontrastů: týden v  rušném středisku 
Patong a  týden robinzonády na ostrovech Phi 
Phi. Pro zájemce o celý pobyt organizovaný jen 
na ostrovech Phi Phi je s ohledem na lodní řády 
první noc zajištěna na Phuketu.

STŘEDISKO KRABI
Středisko Krabi patří v posledních letech k nejpo-
pulárnějším místům v Thajsku. Nabízí návštěvní-
kům skutečně úchvatné přírodní scenérie a pa-
noramata tvořená strmými vápencovými útesy, 

romantickými mořskými zálivy a  lagunami, které 
pokrývá všudypřítomná exotická zeleň. Místo leží 
na západních březích Malajského poloostrova pří-
mo naproti ostrovu Phuket a je omýváno vlnami 
Andamanského moře. Pláže pokrývá zářivě bílý 
nebo zlatavý písek. Velké množství potápěčských 
center zde nabízí spoustu výletů k přilehlým korá-
lovým ostrůvkům. Na své si přijdou zkušení potá-
pěči i začátečníci. Strmá skaliska lákají rovněž pěší 
turisty i regulérní horolezce. Vzhledem k omeze-
ným ubytovacím kapacitám nejsou na Krabi ještě 
davy turistů a proto zejména luxusní hotely nabí-
zejí prožití klidné dovolené v přírodě mimo zábav-
ní civilizační centra. Nejznámější pláží je slavná 
Railay Beach, která je ze všech stran obklopena 
strmými vápencovými skalisky a přístupná pouze 
z moře. Zdejší hotely leží na ploché šíji rozdělující 
pláž na dvě části. Na dohled leží další překrásná 
pláž Phra Nang s podobnou scenérií moře a ska-
lisek, prý nejkrásnější v celé jihovýchodní Asii. 
Poněkud více turisticky zpřístupněnou je známá 
pláž Ao Nang. Pláž je rovněž písčitá s orientací 
na západ a nabízí promenádu s malými obchůd-
ky a  restauracemi. Tato pláž se stala v posled-
ních letech oblíbeným cílem výletních člunů, kte-
ré zde kotví v denních hodinách. Pláž Pai Plong 
je nádherná privátní pláž hotelu Centara Grand 
Beach Resort, která je přístupná pouze z moře 
a  má charakter skutečně nedotčené přírodní 
pláže. Transfer z letiště v Krabi trvá asi 40 minut, 
transfer z  letiště v  Phuketu pak 2 a  půl hodi-
ny. Dovolenou v  Krabi doporučujeme plánovat 
v  kombinaci s  pobytem ve některém středisku 

na ostrově Phuket. Kontrastní týden pobytu v ži-
vém Patongu a týden v Krabi je velmi atraktivní 
pobytovou variantou.

OSTROV KO LANTA
Jeden z posledních nedotčených přírodních rájů 
v  Andamanském moři, kam po vpádu turistic-
ké civilizace do Krabi a na ostrov Phuket utíkají 
milovníci skutečné robinzonády v  autentickém 
prostředí života prostých rybářů a jejich pohos-
tinnosti. Nejjižněji situovaný ostrov z  naší thaj-
ské nabídky leží  nejblíže k rovníku při západních 
březích Malajského poloostrova již nepříliš da-
leko od hranic s  Malajsií. Její vliv je patrný i  na 
převažující muslimské populaci ostrova. Zatímco 
vnitrozemí ostrova tvoří plantáže kaučukových 
stromů, které pokrývají i  úbočí páteřního hor-
ského hřebenu, západní pobřeží lemují překrás-
né nedotčené pláže dostupné jedinou silnicí. 
Ubytování má jednodušší ráz, je organizováno 
v  příjemných vzdušných bungalovech a  sou-
střeďuje se zejména na nejznámější pláž ostro-
va - Klong Dao. Pláž je písčitá, orientovaná na 
západ a lemovaná pásmem kokosových palem. 
Vedle hotelů jsou k dispozici i malé restaurace 
a  jednoduchá občerstvovací zařízení. Pobyty 
v tomto místě jsou určené zejména pokročilým 
zkušeným cestovatelům, kteří hledají klid a nové 
zážitky. Transfer z letiště v Phuketu trvá 5 hodin, 
transfer z  letiště v Krabi zabere 3 hodiny času. 
Pobyt na ostrově doporučujeme realizovat for-
mou kombinace s  předcházejícím pobytem 
na Krabi nebo na Phuketu.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA  THAJSKO

KRABI, KO PHI PHI, KO LANTA
Krabi

Phi Phi Don

Krabi
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I v  letošním roce můžete zvolit libovolnou kombinaci pobytových míst dle Vašich představ. 
Nyní se nemusíte rozhodovat, zda upřednostníte rušné středisko plné zábavy či si raději zvolíte 
klidný tropický ostrov. Nemusí Vás trápit, že během dovolené na některém z ostrovů v jižním 
Thajsku nebudete moci poznat i další malebná místa a pláže této kouzelné oblasti. Je pouze 
na vás, zda se rozhodnete strávit dovolenou na jednom místě, nebo zda si vyberete kombinaci 
dvou nebo i více pobytových míst dle Vašeho přání.

OSTROVNÍ SAFARI

THAJSKO  KOMBINOVANÉ POBYTY
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THAJSKÉ MASÁŽE
Nedílnou součástí pobytů v Thajsku jsou proslu-
lé thajské masáže, které zde pořídíte za zlomek 
evropské ceny. Umění thajských masérů se vy-
víjelo celá staletí a  vycházelo z  obdivuhodných 
znalostí anatomie lidského těla a prvků alterna-
tivní medicíny. Tajemství blahodárných účinků 
masáží je založeno na principech reflexní tera-
pie, která vhodným propojováním energetických 
center v  lidském těle působí pozitivně na rege-
neraci tělesných i duševních sil. I  skeptici, kteří 
nevěří v  léčivé účinky těchto masáží, uznávají 
jejich relaxační výsledky. 
V  posledních letech se vedle klasické masáže 
stále více prosazuje tzv. olejová masáž, která 
je fyzicky méně náročnou variantou masáže 
přizpůsobenou očekáváním zahraničních turis-
tů. Stále větší popularitu získává i zcela samo-
statná důkladná masáž chodidel. Masáže jsou 
v Thajsku dostupné prakticky kdekoliv – uvnitř 
hotelových areálů i  v  masážních salonech  
mimo ně.
Orientační cena thajské masáže: 
 250,- Kč za hodinu.

SPORTOVNÍ AKTIVITY 
Většina hotelů vyšší kategorie nabízí sportovní 
vyžití v rámci hotelových areálů. K dispozici jsou 
tenisové kurty, stolní tenis, případně různé mí-
čové hry. Vzhledem k  charakteru destinace se 

většina sportovního vyžití nabízí na plážích. Ze-
jména ve středisku Pattaya a na ostrově Phuket 
je k  dispozici řada vodních sportů jako např. 
vodní lyže, vodní skútry, parasaling či šlapadla. 
Na Ko Samui, Ko Chang či Krabi jsou sportovní 
 aktivity limitované a soustřeďují se zejména na 
šnorchlolování či potápění. 

PO KOUPÁNÍ …
Každá z  nabízených oblastí v  rámci Thajska 
má svá specifika. Klienti ubytovaní ve středisku 
Pattaya mají možnost bohatého nočního života 
v  bezpočtu barů a restaurací. K  dispozici jsou 
zde i  velká nákupní centra lákající k  výhodným 
nákupům. Na ostrově Phuket je převážná část 
našich hotelů situována v menších a klidnějších 
střediscích. Za rušným nočním životem je třeba 
dojíždět do města Patong, které je centrem zá-
bavy na ostrově. Ostatní pobytová místa, ať již 
ostrovy Ko Samui a  Ko Chang nebo středisko 
Krabi, slibují spíše klidnější dovolenou s  mož-
ností posezení v příjemných restauracích mimo 
hotelové areály.

RENT-A-CAR 
Vzhledem k  hustotě provozu, který panuje na 
thajských silnicích, a  jízdě vlevo se pronájem 
vozu nedoporučuje. K  přepravě je výhodnější 
využívat místní taxi, která jsou dostupná za velmi 
příznivé ceny. 

NÁKUPY 
Nákupní ráj. Skoro ve všech městech jsou tzv. 
Noční trhy, kde lze najít širokou paletu řeme-
slných i  uměleckých výrobků, které není vidět 
v kamenných obchodech. Výhodně se nakupuje 
textil, hlavně hedvábí, a všechny druhy ručních 
prací.

RELAXACE, SPORT A ZÁBAVA
Specifikou této destinace je široká nabídka aktivit „po koupání“. Oblíbenou relaxací jsou thajské masáže, které mnozí rekreanti absol-
vují prakticky denně, mj. i díky jejich široké dostupnosti za zlomek evropské ceny. Druhou typickou aktivitou je zejména v jižních oblas-
tech Thajska široké rozšíření sportovně orientovaných výletů, v jejichž průběhu je obvyklý poznávací program doplněn o jízdu na kajaku 
nebo v kanoi, rafting nebo jízdu na slonech. Třetím specifikem typickým zejména pro středisko Pattaya, je nejširší nabídka zábavních 
služeb v nočních diskotékách a barech v rozsahu a pestrosti, které budete v jiných exotických destinacích jen těžko hledat.

RELAXACE, SPORT A ZÁBAVA  THAJSKO
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Se svými dvěma tisíci kilometry pobřeží patří 
Thajsko k  ideálním místům pro všechny typy 
potápění od ponorů ke korálovým útesům, přes 
hloubkové potápění k  podmořským vulkánům 
a do krasových jeskyní až po vrakové potápění. 
Oblast leží na hranici dvou odlišných podmoř-
ských světů. 
Hlavní potápěčskou arénou jsou ostrovy v  An-
damanském moři na jihozápadě Thajska. Potá-
pěčské příležitosti zde začínají na severu blízko 
hranic s Barmou na ostrovech Similan a Surin 
s možnostmi hloubkového potápění podél žulo-
vých útesů spadajících do hlubin křišťálově čisté 
vody. Velké ryby, manty, predátoři jsou k vidění 
právě zde. Pobřeží ostrova Phuket je využívá-
no více méně pro začátečníky a k tréninku a za 
potápěním se dojíždí lodí na nedaleké ostrovy. 
Další prvotřídní oblastí potápění je pobřeží 
v okolí Krabi a ostrovy Phi Phi. Tamější pobřeží 
nabízí potápění v mělkých vodách ke korálovým 
útesům pokrývajícím vápencová podmořská 

POTÁPĚNÍ & ŠNORCHLOVÁNÍ

THAJSKO

skaliska. Malé hloubky, bezpečí a bohatství ko-
rálové fauny a flory jsou hlavní přednosti těchto 
dvou oblastí. Výhodou těchto oblastí je dostup-
nost nejlepších lokalit z  míst ubytování během 
dvacetiminutové jízdy motorovým člunem. 
Pro ty nejnáročnější je určeno potápění jižně 
od ostrova Ko Lanta s extrémním bohatstvím 
korálového světa a excelentní dohledností. Zde 
leží též dvě nejznámější místa thajského potá-
pěčského ráje: Hin Mouang nabízející pono-
ry až do hloubky 70 metrů – nejvíce v Thajsku 
a Hin Daeng, kde potkáte obrovské manty i vel-
rybí žraloky.
Druhou hlavní zónou potápění jsou ostrovy 
v Thajském zálivu. Mělká pánev s hloubkami ne-
přesahujícími 80 metrů nabízí extrémní bohat-
ství korálového světa s druhy typickými pro malé 
hloubky. Je zde však poněkud nižší dohlednost, 
než v  Andamanském moři. Nejlepší příležitosti 
nabízí ostrov Ko Phangan se dvěma excelent-
ními útesovými stěnami: Sail Rock a  Samran 
Pinnacles. Pattaya nabízí cvičné a  rekreač-
ní potápěčské příležitosti s  možností ponorů 
k vrakům a dále pěkné potápění zejména na os-
trůvcích Samaesan jižně od střediska. V nepo-
slední řadě rostoucí popularitu získávají dosud 
málo dotčené korálové terény v  okolí ostrova  
Ko Chang.

Doporučená místa ubytování: 
Krabi, Phi Phi, Ko Lanta

Orientační cena ponoru:
2 hodiny včetně lahví se stlačeným vzduchem  
a lodní dopravou: od 1 800,- Kč za osobu.
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Laem Chabang Country Club
Jedno z nejlepších golfových hřišť v Thajsku stra-
tegicky umístěné blízko od centra  Pattaya patří 
mezi 50 nejlepších golfových příležitostí v Asii. 27 
jamek (Par 72) je tvořeno třemi devítijamkovými 
hřišti, z  nichž každé nabízí jiné golfové zážitky. 
Strategicky umístěné bunkery i  vodní překážky 
nabízejí vzrušující hru na bermudském trávníku 
dobře hratelného hřiště se škálou terénů všech 
typů obtížnosti.
Orientační cena green fee:  2 000 Kč

Phoenix Golf & Country Club
Z  Pattaya nejsnáze dosažitelné golfové hřiště 
s překrásným výhledem na Thajský záliv nabízí 
na třech devíti jamkových úsecích tři různé typy 
hry. 27 jamek (Par 72) a 6400 yardů jsou hlavní 
charakteristiky tohoto zdařilého hřiště založené-
ho Denisem  Griffithsem v roce 1993. Z hlediska 
překonávaných vzdáleností snadno zvládnutel-
né hřiště střední obtížnosti určené zejména pro 
rekreační milovníky golfu. 

Orientační cena green fee:  2.000 Kč 

Laguna Phuket Golf Club
Golfový klub Laguna se nachází na ostrově Phu-
ket a  je součástí areálu luxusního hotelu. Toto 
18 jamkové hřiště, (Par 71) je vhodné pro hráče 
všech úrovní. 6 654 yardů dlouhé mírně vlnité 

NAŠE GOLFOVÉ TIPY
Tradice hraní golfu v Thajsku sahá až do dvacátých let minulého století, kdy bylo pro thajského krále zřízeno první golfové hřiště. Nyní je 
golf vyhledávaným sportem především návštěvníky z Evropy a Austrálie, kteří zde oceňují nízké náklady na green fee a možnosti hrát neru-
šeně golf po celou zimní sezonu. Zdejší golf má svá specifika. Golfová etiketa a disciplína nejsou tak upjaté jako v Evropě a přímo na hřištích 
jsou k dispozici stánky s občerstvením, takže gastronomie se stává součástí hry. Vzhledem k překotnému budování hřišť v devadesátých 
letech je třeba z velmi široké škály možností vybírat jen ta skutečně dobře založená.

THAJSKO

hřiště je zasazeno do blízkosti několika lagun 
a tropické vegetace, přičemž v pozadí se tyčí za-
lesněné vrcholky zdejších hor. Hra skrz labyrint 
vodních lagun vyžaduje od hráčů velkou přes-
nost a správný výběr holí. 
Orientační cena green fee: 3 400 Kč

Santiburi Sahui Country Club
Toto unikátní 18 jamkové hřiště je vystavěno ve 
svahu v  centrální části ostrova Ko Samui. Díky 
své poloze je téměř z každého místa nádherný 
panoramatický výhled na moře a okolní tropic-
kou vegetaci. Toto 3 824 yardů dlouhé (Par 72) 
hřiště je určeno zkušenějším hráčům, protože 
nabízí různé výškové horizonty hřiště, množství 
stromů, křovin i  útesů. Vzhledem k  náročnosti 
terénu je pro pohyb na greenu nezbytný Cart. 
Orientační cena green fee: 1 000 Kč
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THAJSKO

VÝLETY Z PATTAYA
Bangkok – celodenní výlet do Bangkoku, hlav-
ního města Thajska, během nějž uvidíte nej-
zajímavější pamětihodnosti města mezi něž 
patří chrám Wat Trimit, kde je umístěna socha 
Buddhy, která je vyrobena z 5 tun zlata, chrám 
Ležícího Buddhy – Wat Po  a  areál královského 
paláce – Grand Palace, kde spatříte mimo jiné 
sošku Smaragdového Buddhy, která je  nej-
významnějším symbolem Thajska. Po obědě vás 
čeká nezapomenutelná projížďka lodí po  řece 
Chao Phraya a jejích přilehlých kanálech. 
Orientační cena: cca 75 USD

Nong Nooch Village – polodenní výlet 
do  tropického parku Nong Nooch Village, kde 
se nacházejí krásné orchideové zahrady, sbírky 
bonsají a  kaktusů. Je  zde také malá zoo logická 
zahrada – můžete si  nechat pořídit fotografii 
s  tygrem, šimpanzem či papouškem. Zhlédne-
te krátké kulturní představení včetně ukázky 
thajského boxu a navštívíte nezapomenutelnou 
sloní show – odvážní si jistě nenechají ujít příle-
žitost, kdy je  jeden ze zdejších slonů vyzvedne 
svým chobotem do výšky. 
Orientační cena: cca 30 USD

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
Korálový ostrov – celodenní výlet lodí na ko-
rálový ostrov Ko Larn. Volno ke koupání (cca 2-3 
hodiny) v průzračně čistém moři a možnost opa-
lování na nádherné pláži s bílým pískem. Na os-
trově je podáván oběd, který je pro Vás připra-
ven z  darů moře. Při cestě na  ostrov možnost 
paraglidingu. 
Orientační cena: cca 45 USD

Sloní show – polodenní výlet na  farmu, kde 
jsou chováni sloni. Během návštěvy uvidíte sloní 
show a ukázky z výcviku slonů.
Orientační cena: cca 30 USD

Ostrov Ko Samet – celodenní výlet s  obě-
dem na jeden z nejkrásnějších ostrovů v okolí 
Pattaya. Asi hodinový transfer z hotelu do pří-
stavu jižně od střediska Pattaya, plavba lodí na 
ostrov, pobyt na překrásných plážích ostrova 
s možností koupání a šnorchlování. Návrat do 
hotelu.
Orientační cena: cca 45 USD

Výlet na řeku Kwai – dvoudenní výlet s obě-
dem k legendárnímu mostu, který vstoupil do 
historie II. světové války.  Návštěva místního mu-
zea, vojenského hřbitova a projížďka vlakem po 
železnici smrti. Překrásná krajinná panoramata. 
Nocleh v turistickém resortu na řece Kwai. 
Orientační cena: cca 120 USD

Krokodýlí farma – polodenní výlet na  kroko-
dýlí farmu, během nějž uvidíte krásnou zahradu 
s  minizoo a  budete sledovat souboj krokodýla 
s člověkem.
Orientační cena: cca 30 USDMost přes řeku Kwai

Bangkok

V říčních kanálech Bangkoku
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VÝLETY Z PHUKETU
Záliv Phang Nga – celodenní výlet na tropické 
ostrůvky, kde se  mimo jiné natáčel také jeden 
z  filmů Jamese Bonda. Lodí poplujete do  exo-
tického prostředí tropických ostrůvků s překrás-
nými scenériemi. Cena výletu zahrnuje oběd. 
V  ceně výletu nejsou zahrnuty vstupy do  Wat 
Suwan Kuha (cca 10 THB). Tyto musejí být zapla-
ceny přímo na místě. 
Orientační cena: cca 115 USD

Ostrov Phi Phi – celodenní výlet na  jeden 
z nejkrásnějších ostrovů Andamanského moře, 
který se  vyznačuje svou kouzelnou tropickou 
přírodou, nádhernými plážemi a průzračně čis-
tou vodou. Po příjezdu možnost krátké prohlíd-
ky ostrova a  zejména volno na  koupání upro-
střed tropické scenérie. Cena výletu zahrnuje 
oběd. 
Orientační cena: cca 115 USD

Sloní trekking – jízda na slonu typickou 
 ostrovní krajinou.
Orientační cena: cca 50 USD

Záliv Phang Nga z paluby kajaku – celoden-
ní výlet s  obědem, který nabízí poznávání pře-
krásného zálivu Phang Nga spojené s projížďkou 
na kajaku mangrovými močály do skrytých vnitř-
ních lagun krasových  ostrůvků.
Orientační cena: cca 115 USD

Rafting ve thajské džungli – celodenní výlet 
do malajské džungle nabízející dobrodružnou 
jízdu na slonech s klasických raftingem v gumo-

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ 
vých člunech na divoké horské řece.
Orientační cena: cca 125 USD

Phuket Fantasea – kulturní představení 
s večeří. Ukázky thajského tanečního umění 
i kostýmů.
Orientační cena: cca 100 USD

VÝLETY Z KO SAMUI
Džíp safari – celodenní projížďka ostrovem 
včetně prohlídky nejzajímavějších míst. V průbě-
hu výletu možnost koupání v krásných zátokách. 
Orientační cena: cca 65 USD

Okruh ostrovem – celodenní výlet, během ně-
hož máte vynikající možnost poznat pozoruhod-
nosti ostrova jako jsou velký Buddha, vodopády 
a Motýlí farma.
Orientační cena: cca 35 USD

Mořský park – celodenní výlet do přírodní re-
zervace zahrnující cca 40 ostrovů a  ostrůvků. 
Od  hotelu je  odjezd mikrobusem do  přístavu 
a odtud se pokračuje  lodí. 
Orientační cena: cca 65 USD

Muslimská vesnice

Ostrov Jamese Bonda

Krabi

Phang Nga
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THAJSKO  PHUKET

POLOHA
Hotel sestávající z několika šestipatrových budov 
se nachází na západním pobřeží ostrova Phuket 
ve středisku Mai Khao, cca 200 m od obchodů  
a restaurací a cca 135 km od letiště.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, výtahy, 
několik restaurací s thajskou i mezinárodní ku-
chyní, několik barů, konferenční místnost, WI-FI, 
2 bazény, dětský bazén s lehátky a slunečníky 
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Hlavním lákadlem je blízký vodní park Splash Jun-

HOTEL CENTARA GRAND WEST SANDS 
Phuket – Mai Khao

Deluxe:  Family deluxe: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:  13 dní (PRG)         Strava: Polopenze

gle (neomezený vstup zdarma) se třemi bazény, 12 
tobogány a línou řekou, dále nabízí fitness, plážový 
volejbal, dětské hřiště, mini-club (3-12 let), pestré 
animační programy pro děti i dospělé. Spa cent-
rum a vodní sporty na pláži (za poplatek).
 
STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně a večeře, možnost dokoupení 
all inclusive (plná penze bufetovou formou v ur-
čené restauraci, nealkoholické a alkoholické ná-
poje místní výroby v určeném baru).

POKOJE
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek pro děti mají plně vybavené 

příslušenství, TV, DVD přehrávač, telefon, var-
nou konvici, trezor, minibar (za poplatek), balkon 
s výhledem na bazén nebo do zahrady.

PLÁŽ
Písčitá pláž Mai Khao s pozvolným vstupem do 
vody se nachází ve vzdálenosti cca 350-550 m od 
hotelu. Lehátka na pláži zdarma.

od 55 210 Kč*

*více na str. 6

*****

web code: www.cedok.cz//14648

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

Pobyt pro 
2 děti do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7



107WWW.CEDOK.CZ

PHUKET  THAJSKO

web code: www.cedok.cz//14646

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

POLOHA
Udržovaný hotel umístěný na skalnatém výběž-
ku v jižní části ostrova je obklopený tropickou 
vegetací a leží asi 180 km od letiště a cca 500 m 
od obchodů a barů.

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou a 
trezory, výtah, několik restaurací a barů, konfe-
renční místnost, WI-FI, 2 bazény s oddělenou 
částí pro děti, slunečníky a lehátka u bazénu 
zdarma.

HOTEL CAPE PANWA 
Phuket – Cape Panwa

Junior Suite: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:  13 dní (PRG)         Strava: Snídaně

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, centrum Cape Spa, lekce jógy, 
vodní sporty na pláži (za poplatek), dětské hřiště.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, možnost dokoupení fakulta-
tivních večeří nebo light all inclusive (plná penze 
bufetovou formou včetně nápoje - voda, pivo, 
nealko).

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností přistýl-
ky typu Junior Suite s plně vybaveným příslušenstvím, 
TV, trezorem, minibarem (za poplatek) a balkonem.

od 58 050 Kč*

*více na str. 6

PLÁŽ
Písčitá pláž s mírnou svažitostí dna poblíž hote-
lu, lehátka a slunečníky za poplatek.

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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POLOHA
Hotel tvořený dvěma pětipodlažními budova-
mi obklopenými tropickou vegetací je situován 
ve svahu nad pláží Karon Beach, cca 800 m od 
centra střediska Karon a cca 180 km od letiště. 
Obchody, bary a restaurace jsou ve vzdálenosti 
cca 300 m.

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná vstupní hala s recepcí a směnárnou 
výtah, několik restaurací a barů, konferenční 
místnost, WI-FI, internetový koutek (za poplatek), 
2 bazény, dětský bazén. Lehátka a slunečníky u 
bazénu zdarma.

HOTEL NOVOTEL PHUKET KATA AVISTA RESORT 
Phuket – Karon

Deluxe: | |   Dítě: do 13 let  Zájezdy:  13 dní (PRG)  Strava: Snídaně

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, spa centrum, vodní sporty na 
pláži, půjčovna kol (za poplatek), mini-club pro 
děti (3-12 let).
 
STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, možnost fakultativních večeří 
nebo light all inclusive (plná penze formou bufe-
tu včetně nápoje - voda, pivo, nealko).

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky mají plně vybavenou koupelnu, TV, DVD 
přehrávač, telefon, varnou konvici, trezor, mini-
bar (za poplatek) a balkon.

PLÁŽ
Písčitá pláž Kata Beach se nachází cca 400 m od 
hotelu přes místní komunikaci.

od 44 540 Kč*

*více na str. 6

***** 

web code: www.cedok.cz//14630

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

Pobyt pro 
dítě do 13 let ZDARMA

Vice na str. 7
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od 51 290 Kč*

*více na str. 6

POLOHA
Moderní designový hotel sestávající z 22 čtyřpat-
rových budov leží cca 800 m od centra střediska 
Kamala Beach a cca 160 km od letiště.

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou 
a bankomatem, výtah, restaurace nabízející 
thajskou i mezinárodní kuchyni, 3 bary včetně 
střešního s výhledem na moře, konferenční 
místnost, WI-FI, bazén s brouzdalištěm pro děti, 
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness a Spa centrum (za poplatek), miniclub 

HOTEL NOVOTEL PHUKET KAMALA BEACH  
Phuket – Kamala

Superior: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:  13 dní (PRG)  Strava: Snídaně

(2-12 let), animační programy, možnost využití 
hotelového minibusu do Patongu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně podávané bufetovou formou, možnost 
dokoupení večeří.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností 1 při-
stýlky mají vlastní příslušenství, TV, telefon, trezor, var-
nou konvici, minibar (za poplatek), balkon s výhledem 
do zahrady. Pokoje s výhledem na mořskou stranu 
za příplatek.

od 56 930 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz//14649

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

PLÁŽ
Písčitá pláž Kamala Beach přímo u hotelu, lehát-
ka a slunečníky za poplatek.

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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web code: www.cedok.cz//14650

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

POLOHA
Stylový hotel se sofistikovaným designem tvoří 
14 čtyřpatrových budov, je obklopen palmovou 
zahradou a leží ve vzdálenosti cca 150 km od le-
tiště, cca 15 km od střediska Khao Lak, cca 800 
m od od místních restaurací a barů.

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná a elegantní vstupní hala s recepcí, 
směnárnou, výtahy, několik restaurací a barů, 
minimarket, konferenční sál, WI-FI, internetový 
koutek (za poplatek), 10 bazénů včetně bazénu 
pro děti, slunečníky a lehátka zdarma.

HOTEL SENTIDO GRACELAND KHAO LAK RESORT 
Khao Lak

Deluxe: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:  13 dní (PRG)  Strava: All inclusive

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty s osvětlením, posilovna, vodní 
sporty na pláži, squash, bowling, lekce thajského 
boxu, Spa centrum (vše za poplatek), dětské hři-
ště, miniclub (3-12 let), animační programy pro 
děti a dospělé (některé aktivity za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetu (možnost též a-la-
-carte), nealkoholické a alkoholické nápoje míst-
ní výroby v určeném baru.

od 57 360 Kč*

*více na str. 6

POKOJE
Prostorné klimatizované pokoje s možností přistýlky 
mají plně vybavenou koupelnu, TV, telefon, trezor, 
varnou konvici, minibar (za poplatek), balkon s výhle-
dem na bazén nebo do okolí.

PLÁŽ
Písčitá pláž Pak Weep s pozvolným vstupem do 
moře leží bezprostředně u areálu hotelu.

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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POLOHA
Hotel vystavěný v tradičním thajském stylu je 
umístěn v tropické zahradě cca 5 km od centra 
střediska Kok Kloi a cca 125 km od letiště.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, výtah, dvě 
restaurace nabízející thajskou i mezinárod-
ní kuchyni, bary, bar u bazénu, velký bazén s 
brouzdalištěm pro děti, lehátka a slunečníky u 
bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, Spa centrum Maikhao Dream, 
půjčovna kol (za poplatek), mini club (8-12 let), dět-

HOTEL NATAI BEACH RESORT & SPA
Khao Lak – Kok Kloi

Deluxe: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:  13 dní (PRG)  Strava: Snídaně

ské hřiště, animační programy pro děti i dospělé 
(některé za poplatek).
 
STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, možnost dokoupení fakulta-
tivních večeří nebo all inclusive (plná penze for-
mou bufetu, alkoholické i nealkoholické nápoje 
místní výroby v určených barech).

POKOJE
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní plně vybavené příslušenství, 
klimatizaci, TV, přehrávač DVD, varnou konvici, 
trezor, minibar (za poplatek) a balkon s výhle-
dem do zahrady.

PLÁŽ
Písčitá pláž Natai s pozvolným vstupem do vody 
před hotelovou zahradou cca 60 m od hotelové 
budovy. Lehátka a slunečníky zdarma.

od 53 830 Kč*

*více na str. 6

*****

web code: www.cedok.cz//14647

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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THAJSKO  PATTAYA

HOTEL SUNSHINE GARDEN
Pattaya

Superior: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:  11/14/17 dní (PRG)  Strava: Snídaně

SPORT A ZÁBAVA
Letovisko Pattaya nabízí nepřeberné množ-
ství zábavy v nesčetných restauracích, disko-
tékách a barech. Možnost vodních sportů na 
pláži (za poplatek). 

STRAVOVÁNÍ
V  hotelové restauraci jsou podávány snídaně  
formou bufetu. 

POKOJE
Příjemné dvoulůžkové pokoje s  možností při-
stýlky jsou vybaveny koupelnou, WC, fénem, 
klimatizací, SAT TV, telefonem,  minibarem, ká-
vovarem, pokojovým sejfem a balkonem nebo 
terasou. 

od 34 040 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz//96-7-4

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

POLOHA
Hotel sestávající z  dvoupatrové hotelové budovy 
a několika bungalovů je vystavěn v tropické zahradě 
v severní části letoviska Pattaya. Vzdálenost od ruš-
nější ulice s bary, obchody a zábavou je cca 300 me-
trů. Centrum letoviska je dosažitelné taxíkem během 
cca 7 minut.
 
VYBAVENÍ HOTELU
K vybavení hotelu patří vstupní hala s recepcí, hotelo-
vá restaurace, která nabízí speciality thajské i meziná-
rodní kuchyně, snack bar u bazénu, bazén s terasou 
na opalování, kde jsou k dispozici slunečníky a lehát-
ka zdarma, bazén pro děti, kadeřnictví a obchod se 
suvenýry, 24 hodin pokojová služba, prádelna, smě-
nárna, trezor v recepci, internet (za poplatek).

PLÁŽ
Písčitá pláž Wong Amat je od hotelu vzdálena 
cca 650 metrů. Vstup do moře je pozvolný. Le-
hátka a slunečníky jsou k dispozici za poplatek.
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PATTAYA  THAJSKO

POLOHA
Hotelový komplex tvořený osmipatrovou hlav-
ní budovou a dvěma nižšími tří a čtyřpatrovými 
pavilony v  blízkosti živé přímořské promenády, 
v oblasti Jomtien Beach jižně od centrální části 
střediska Pattaya, které je vzdáleno asi 15 minut 
jízdy taxíkem. 

VYBAVENÍ HOTELU
Restaurace, kavárna v  hale, bar u  bazénu, ob-
chod se suvenýry, herní místnost, trezory na re-
cepci, konferenční místnost. Dva menší bazény 
jsou obklopeny architekturou hotelu, lehátka 
a slunečníky u bazénu.

HOTEL SEA BREEZE
Pattaya

Standard: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:   11/14/17 dní (PRG)  Strava: Snídaně

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s  vlastním pří-
slušenstvím a    možností přistýlky. Klimati zace, 
minibar, SAT TV, malý balkon. Pokoje v kategorii 
superior (za příplatek) jsou umístěny v hlavní bu-
dově, mají malý balkon většinou s bočním výhle-
dem na moře. Pokoje v kategorii  standard jsou 
umístěny v nízkých pavilonech, bez výhledu na 
moře a některé i bez  balkonu.

od 32 200 Kč*

*více na str. 6

***

web code: www.cedok.cz///96-7-8

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

SPORT A ZÁBAVA
Zábavní příležitosti v  bezprostředním okolí ho-
telu. Vodní sporty na pláži. Nepřeberná zábavní 
zařízení v centru střediska Pattaya. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně.

PLÁŽ
Písčitá pláž je od hotelu oddělena  krátkou spo-
jovací ulicí a přímořskou ulicí (promenádou) le-
movanou palmami, vzdálenost k pláži je asi 80 
metrů, mírná svažitost dna. Lehátka a sluneční-
ky na pláži. 
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THAJSKO  PATTAYA 

POLOHA
Šestnáctipatrová budova hotelu leží přímo na břehu 
moře v oblasti Wong Amat situované v severní části 
střediska Pattaya. K hotelu patří rovněž samostatné 
křídlo tvořené nižším pavilonem, v němž je umístěna 
většina pokojů. Rušnější ulice s bary, obchody a zá-
bavou je od hotelu vzdálena asi 400 metrů, centrum 
střediska je vzdáleno asi 10 minut jízdy taxíkem.

VYBAVENÍ HOTELU
Hlavní a vedlejší restaurace, japonská restaura-
ce, bar v hale a u bazénu, kavárna, konferenční 
centrum, minimarket, WI-FI prostředí.

HOTEL LONG BEACH GARDEN
Pattaya

Superior: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:  11/14/17 dní (PRG)  Strava: Snídaně

SPORT A ZÁBAVA
Bazén s vodopádem, lehátka a slunečníky u ba-
zénu, vířivka, fitness centrum a lázně s thajskou 
masáži a aromatherapií, plážový volejbal. Vodní 
sporty na pláži. Nepřeberná zábavní zařízení 
v centru střediska.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně.

PLÁŽ
Písčitá pláž leží přímo před hotelem, mírná sva-
žitost dna. Lehátka a slunečníky na pláži.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  vlastním příslušen-
stvím a    možností přistýlky jsou vybaveny 
v thajském, balijském nebo koloniálním stylu. 
K dispozici jsou rovněž různé varianty rodin-
ných apartmá určených pro ubytování čtyř 
až šestičlenných rodin. Klimatizace,  minibar, 
SAT TV, balkon nebo terasa, převážně boční 
výhled na moře. Garantovaný výhled na moře 
za příplatek. Trezor na recepci.

od 38 640 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz//96-7-1

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.
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PATTAYA  THAJSKO

POLOHA
Moderní rozlehlý hotelový areál sestávající ze 
dvou výškových budov (jižní 19 pater, severní 18 
pater) leží přímo na břehu moře v oblasti Wong 
Amat situované v severní části střediska Pattaya. 
Vzdálenost od rušnější ulice s bary obchody 
a zábavou je cca 450 m, centrum střediska je 
vzdáleno asi 10 minut jízdy taxíkem.

VYBAVENÍ HOTELU
Otevřená vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní 
restaurace, asijská restaurace, italská restaura-
ce, pět barů, rozlehlá soustava bazénů včetně 
vodních skluzavek, vodopádů a umělé řeky, řada 
konferenčních místností, lázeňské centrum.

HOTEL CENTARA GRAND MIRAGE    
Pattaya

Deluxe: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:  11/14/17 dní (PRG)  Strava: Snídaně

SPORT A ZÁBAVA
Dva tenisové kurty, kulečník, stolní tenis, šnor-
chlování (vše zdarma), denní zábavné programy 
jako např. aerobic, jóga apod., fitness.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány v hlavní hotelové restauraci 
formou  bufetu. 

PLÁŽ
web code: www.cedok.cz//96-6-16

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u písčité pláže, vstup 
z hotelové zahrady po několika schodech. Slu-
nečníky a lehátka k dispozici za poplatek. 

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

POKOJE
Luxusní dvoulůžkové pokoje některé s mož-
ností přistýlky a zajímavým moderním de-
signem jsou vybaveny koupelnou se sprchou, 
WC, klimatizací, stropním ventilátorem, mini-
barem, varnou konvicí, trezorem, vysouše-
čem vlasů, TV-SAT a balkonem. Hotel nabízí 
celkem 11 kategorií pokojů. 

od 51 520 Kč*

*více na str. 6

*****
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THAJSKO   KO CHANG 

POLOHA
Rozlehlý areál, tvořený vilkami a  bungalovy, je 
vystavěn u mořské laguny.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace s výhledem na lagunu, kde 
jsou podávány rybí speciality, ale i mezinárodní 
kuchyně, bar, minimarket, bazén s  terasou na 
opalování, konferenční místnost, internet, trezor 
v recepci zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Potápěčské  centrum, posilovna, půjčovna hor-
ských kol, možnost šnorchlování, vodní sporty 
– půjčovna kajaků, thajské masáže na pláži za 
úhradu. 

HOTEL KLONG PRAO RESORT
ostrov Ko Chang

Standard: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:   11/14/17 dní (PRG)  Strava: Snídaně

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány v  hotelové restauraci for-
mou bufetu. 

POKOJE
Dvoulůžkové standardní pokoje s  možností 
jedné přistýlky jsou vybaveny koupelnou s WC, 
samostatným  sprchovým koutem, klimatizací, 
satelitním televizorem, minibarem, telefonem, 
terasou či balkonem s  výhledem na lagunu 
nebo do zeleně. Za příplatek pokoje s výhledem 
na moře.

PLÁŽ
Písčitá pláž Klong Prao Beach se nachází přímo 
u hotelu.

od 37 720 Kč*

*více na str. 6

*** 

web code: www.cedok.cz//96-7-14

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.
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KO SAMUI  THAJSKO

POLOHA
Hotelový areál skládající se z  přízemních či 
patrových bungalovů, vilek a pavilonů zasaze-
ných do prostředí vzrostlé tropické zahrady 
a lesoparku se nachází přímo u moře v centru 
střediska Chaweng. 

VYBAVENÍ HOTELU
Otevřená vzdušná recepce, obchod se suve-
nýry, dvě restaurace, plážový bar, bar u  ba-
zénu, dva bazény se slunečníky a  lehátky 
zdarma, dětský bazén, přístup k internetu (za 
poplatek). 

HOTEL CHAWENG REGENT
 Ko Samui – Chaweng

Deluxe: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:   11/14/17 dní (PRG)  Strava: Snídaně

PLÁŽ
Písečná pláž Chaweng přímo před hotelem. Pří-
mý vstup z hotelové zahrady. Slunečníky a lehát-
ka k dispozici za poplatek.

od 56 120 Kč*

*více na str. 6

****

web code: www.cedok.cz//96-7-46

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

SPORT A ZÁBAVA
Spa centrum, kosmetický salon, fitness, vodní spor-
ty na pláži (za poplatek), plážový volejbal, stolní te-
nis, šipky, lekce potápění v bazénu. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny koupelnou 
se sprchou, WC, klimatizací, kabelovou televizí, 
telefonem, trezorem, minibarem, varnou konvicí, 
vysoušečem vlasů a balkonem nebo terasou. 
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POLOHA
Luxusní hotel vystavěný v koloniálním stylu s ideál-
ní polohou přímo na proslulé pláži Chaweng v nád-
herné tropické zahradě plné palem a zeleně. 

VYBAVENÍ HOTELU
K  vybavení  hotelu patří vstupní hala s  recepcí, 
tři restaurace s thajskou i mezinárodní kuchyní, 
několik barů, bazén, dětský bazén, konferenční 
místnost, přístup k internetu (za poplatek). 

SPORT A ZÁBAVA
Sauna, fitness, vířivka, masáže, kulečník, tenis (za 
poplatek), plážový volejbal. 

HOTEL CENTARA GRAND BEACH RESORT
Ko Samui - Chaweng

Deluxe: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:   11/14/17 dní (PRG)  Strava: Snídaně

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. 

POKOJE
 Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky jsou 
vybaveny koupelnou s  WC, klimatizací, satelitní 
televizí, rádiem, telefonem, minibarem, kávova-
rem, vysoušečem vlasů, trezorem, přípojkou na 
internet (za poplatek) a balkonem. 

PLÁŽ
Nádherná pláž pokrytá jemným pískem se  na-
chází přímo u hotelu – přístup ze zahrady. Le-
hátka zdarma.

od 57 960 Kč*

*více na str. 6

***** 

web code: www.cedok.cz//96-7-18

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

THAJSKO  KO SAMUI 
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  POLOHA
Příjemný dvoupatrový hotel vystavěný v tropické 
zahradě přímo na pláži Lamai. Hotel leží na okra-
ji střediska Lamai.

VYBAVENÍ HOTELU
Hotelová hala, restaurace, bar u bazénu, bazén 
s  mělkou dětskou částí, slunečníky a  lehátka 
u  bazénu, hotelové trezory na recepci, přístup 
k internetu (za popl.).

SPORT A ZÁBAVA
Masáže, půjčovna motorek, vodní sporty na plá-
ži (za poplatek).  Večerní zábava v   barech a re-
stauracích střediska Lamai.

HOTEL ALOHA RESORT    
 Ko Samui – Lamai

Deluxe: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:   11/14/17 dní (PRG)  Strava: Snídaně

od 45 080 Kč*

*více na str. 6

****

web code: www.cedok.cz//96-7-22

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

 KO SAMUI  THAJSKO

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají 
vlastní příslušenství, klimatizaci, minibar, SAT TV 
a balkon nebo terasu.
Výhled na bazén nebo do okolí.

PLÁŽ
Překrásná písčitá pláž Lamai leží  přímo před ho-
telem.



120 800 112 112 

THAJSKO  KRABI

POLOHA
Hotelový komplex sestávající z přízemních bun-
galovů a pavilonů vystavěných v tropické zahra-
dě je situován přímo na slavné pláži Railay, na 
kterou je přístup pouze lodí. Transfer je z letiště 
zajištěn mikrobusem do přístavu, pak lodí do 
hotelu (plavba cca 10 minut).

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, minimarket a bazén s tera-
sou na opalování, trezor v recepci.

SPORT A ZÁBAVA
Ideální místo pro různé druhy vodních sportů, 
zejména šnorchlování a potápění. Možnost pro-
nájmu kánoí. 

 HOTEL SAND SEA RESORT    
Krabi - Railay

Bungalov Superior: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:   11/14/17 dní (PRG)  Strava: Snídaně

STRAVOVÁNÍ
V  hotelové restauraci jsou  podávány snídaně 
formou bufetu. Není k  dispozici alkohol a  také 
žádné vepřové maso ani uzeniny (majitel a per-
sonál jsou muslimové).

POKOJE
Superior bungalovy - příjemné dvoulůžkové po-
koje jsou vybaveny koupelnou, WC, klimatizací, 
SAT TV, minibarem, vysoušečem vlasů a varnou 
konvicí. Na vyžádání jsou k dispozici i pokoje „de 
luxe“, které mají dvě oddělená lůžka, ostatní vy-
bavení totožné s pokoji superior.

PLÁŽ
Jedna z nejromantičtějších pláží v celém Thajsku – 
průzračná voda, rozeklaná skaliska na obou kon-
cích celé pláže, bělostný písek a typické lodě tzv. 
„long-tail boats“, připravené Vás kdykoliv dopravit 
do letoviska Ao Nang Beach (za poplatek). Na plá-
žích nejsou k dispozici slunečníky ani lehátka.

od 50 600 Kč*

*více na str. 6

****

web code: www.cedok.cz//96-7-37

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.
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od 51 290 Kč*

*více na str. 6

KRABI  THAJSKO

POLOHA
Hotel je umístěn v zahradě u překrásného záli-
vu, který je dostupný pouze lodí.

VYBAVENÍ HOTELU
Areál se skládá z  patrových budov, pavilo-
nů a vilek umístěných ve svahu nad mořem. 
K dispozici je hlavní restaurace a dvě restaura-
ce s  obsluhou, několik bazénů, dětský bazén, 
bar u bazénu, konferenční místnosti, internet, 
a směnárna.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži – kajak a windsurfing, lu-
xusně vybavené lázeňské centrum, salon krásy, 
posilovna (za poplatek).

HOTEL CENTARA GRAND BEACH RESORT 
Krabi - Pai Plong

Deluxe: | |   Dítě: do 12 let  Zájezdy:   11/14/17 dní (PRG)  Strava: Snídaně

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení večeří s obsluhou.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje deluxe mají výhled do zahrady, 
terasu nebo rohový balkon, koupelnu s vanou a zvlášť 
sprchový kout a WC, satelitní televizor, klimatizaci, te-
lefon, vysoušeč vlasů a varnou konvici. K dispozici jsou 
též pokoje  deluxe s výhledem na moře a pokoje Spa 
deluxe s vířivou vanou na balkoně. 

PLÁŽ
Písčitá krásná pláž přímo před hotelem. Lehátka 
a slunečníky na pláži nejsou k dispozici.

od 69 920 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz//3105

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.
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AMERIKA  WASHINGTONSEYCHELY

Více než stovka ostrovů s žulovými štíty a hustým deštným pralesem, který sestupuje až k průzračné mořské hladině. Místo, kde se ovoce rodí 
samo a oceán se hemží rybami. Místo pro šťastný život šťastných lidí, kteří neplatí daň z příjmu. Když  Evropané přistáli u seychelských břehů, 
věřili, že objevili skutečný ráj. Nádherné pláže s bizardními balvany, křišťálově čistá voda, všudypřítomná bujná vegetace či vzácné obří mořské 
želvy, to vše se zde dochovalo ve své panenskosti do dnešních dnů. Místní obyvatelé si toto přírodní bohatství pečlivě ochraňují. Důkazem je 
i přísná regulace počtu turistů, kteří každoročně na Seychely zavítají. Místní pyšně říkají, že Seychely nejsou pro každého, a dodávají, že ne-
nabízejí pouze dovolenou v konkrétním hotelu, ale i zdejší atmosféru a přírodní krásy. Na Seychelách nenajdeme velké hotelové komplexy, 
spíše střední a menší hotely. Seychely jsou ideálním místem pro relaxační odpočinkovou dovolenou, pro novomanžele toužící strávit líbánky 
v romantickém prostředí nebo pro milovníky potápění či šnorchlování, kteří jistě ocení krásu a rozmanitost podmořského světa.

SEYCHELY

Ostrovy leží mimo pásmo cyklonů a  mají ce-
loročně stabilní počasí. Nejvhodnější měsíce 
k  návštěvě jsou od října do března. Nejteplejší 
a vlhké měsíce jsou leden až květen, chladnější 
období probíhá od června do listopadu. Popsa-
né klima nelze v konkrétním termínu zájezdu 
garantovat.

     MAHÉ 
KOMFORTNÍ DÁLKOVÉ LETY S LETECKOU  
SPOLEČNOSTÍ EMIRATES/TURKISH AIRLINES

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Archipelago tvoří 115 ostrovů v  západní čás-
ti Indického oceánu těsně pod rovníkem ve 
vzdálenosti asi 1 500 km východně od afrických 
břehů. Pouze 33 je obydlených. Jádro souostro-
ví tvoří 41 hornatých žulových ostrovů skupiny 
Mahé. Kolem nich je vnější skupina korálových 
ostrovů. Hlavním ostrovem je Mahé s metropolí 
souostroví a nejvyšší horou dosahující nadmoř-
ské výšky přes 900 metrů. Seychely objevili Por-
tugalci v  r.  1502.  Jako důležitý opěrný bod pro 
obchod s Indií byly předmětem sporů mezi Fran-
couzi a Angličany, navštěvovali je i piráti. Evropa-
né se zde natrvalo usadili teprve v 18. století, kdy 
zde Francouzi založili první osadu V  r. 1903 se 
staly britskou korunní kolonií. V r. 1976 dosáhly 
nezávislosti, od r. 1979 do r. 1992 byl vyhlášen 
socialistický stát jedné strany, svobodné volby 
v  r.  1993. Země nemá původní obyvatelstvo. 

Dnešní Seychelané jsou potomci přistěhovalců 
převážně francouzského, afrického, indického, 
čínského a  arabského původu. Právem jsou 
zdejší obyvatelé označováni za nejpřátelštější lidi 
na Zemi.

GASTRONOMIE & NÁKUPY
Místní kuchyně je rozmanitá a  nese rysy fran-
couzské, kreolské, italské i čínské. Hlavním zdro-
jem potravin je moře. Ryby tady můžete dostat 
kdykoliv a na každý způsob. Z nápojů se dopo-
ručuje místní pivo Seybrew a  kokosové mléko, 
které je možno míchat s různými alkoholy. Zná-
mý je tmavý rum Takamaka. K oblíbeným suve-
nýrům patří umělecké výrobky místní produkce 
zejména proutěné zboží například košíky, slamě-
né klobouky a  malované obrazy, dále unikátní 
kokosové ořechy Coco de Mer (při vývozu nutné 
potvrzení o nákupu) a likér stejného jména.

VI II III IV VI VII VIII IX X XIIXI

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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Atlantický 
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Indický
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SEVERNÍ
AMERIKA

ROVNÍK

JIŽNÍ
AMERIKA

Praha

   PRAVIDELNÉ LINKY S PŘESTUPEM: 
ODLETY: 10 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Oficiální název: Seychelská republika 
Politický systém: republika
Rozloha: 455 km2  (včetně moře 400 000 km2)
Počet obyvatel: 82 tisíc
Hlavní město: Victoria
Úřední jazyk: francouzština, angličtina, kreol-
ština
Dorozumění: anglicky
Náboženství: římskokatolické 82 %, anglikán-
ské 6 %, další křesťanská 5 %, hinduistické 2 %, 
islám 1%
Místní měna: seychelská rupie (SCR) = 100 
centů (13,- SCR = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD a EUR jsou rovnocenné, 
platby úvěrovými kartami běžné

Místní čas: SEČ +3 hodiny (při letním času + 2 
hodiny) 
Elektřina: 240 V, adaptér nutný 
Vstupní formality: cestovní pas a vstupní povo-
lení, které se uděluje na letišti zdarma
Místní doprava: ostrovy Mahé a Praslin jsou 
denně spojeny desítkami pravidelných letů (leta-
dla, helikoptéry) a lodní dopravou (katamarány). 
Na ostrovech Mahé a Praslin je rovněž hustá au-
tobusová síť. Dobře je organizována i taxislužba. 
Očkování a lékař: povinné očkování není 
předepsáno. Zdravotní rizika a aktuálně dopor-
učované očkování (ochranu) konzultujte prosím 
před cestou s hygienickou stanicí či odborným 
lékařem.

KOMBINACE OSTROVŮ

Vzhledem k rozdílnosti každého ze Sey-
chelských ostrovů, nabízíme kombinace 
pobytů na dvou či třech ostrovech. V na-
bídce je zařazena kombinace ostrovů 
Mahé – Praslin a Mahé – La Digue – Pras-
lin. Ceny na vyžádání u prodejce.

ZÁKLADNÍ VARIANTA ZÁJEZDU 10 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Prahy přes Dubai/Istanbul, případně některou evropskou metropoli, na Seychely. 
2. den: Přílet na ostrov Mahé, transfer do vybraného hotelu, případně přelet na ostrov Praslin, 
ubytování, nocleh. 
3.–8. den: Individuální volno s možností fakultativních výletů. 
9. den: Transfer na letiště, případně přelet z ostrova Praslin na Mahé, odlet přes Frankfurt, 
případně jinou evropskou metropoli, zpět do Prahy.
10. den:  Časně ráno odlet přes Dubai/Istanbul, případně některou evropskou metropoli, 
zpět do Prahy, přílet.
Možnost prodloužení o libovolný počet noclehů dle přání klienta.

Ostrovy Mahé a Praslin 
1. den: Odlet z Prahy přes Dubai/Istanbul, případně některou evropskou metropoli, na Sey chely. 
2. den: Přílet na ostrov Mahé, přelet na ostrov Praslin, transfer do hotelu Le Duc, nocleh.
3.-8. den: Individuální volno, pobyt na ostrově Praslin.
9. den: Transfer na letiště a přelet na ostrov Mahé, transfer do hotelu Berjaya Beau  Vallon Bay, nocleh.
10.-15. den: Individuální volno, pobyt na ostrově Mahé.
16. den: Ve večerních hodinách transfer na letiště.
17. den: Časně ráno odlet přes Dubai/Istanbul, případně některou evropskou metropoli, 
zpět do Prahy, přílet.
Ostrovy Praslin, La Digue, Mahé
1. den: Odlet z Prahy přes Dubai/Istanbul, případně některou evropskou metropoli, na Sey chely. 
2. den: Přílet na ostrov Mahé, přelet na ostrov Praslin, transfer do hotelu Le Duc, nocleh.
3.-6. den: Individuální volno, pobyt na ostrově Praslin.
7. den: Transfer lodí na ostrov La Digue, ubytování v hotelu Le Domaine, nocleh.
8.-9. den: Individuální volno, pobyt na ostrově La Digue.
10. den: Transfer lodí zpět na ostrov Praslin, přelet na ostrov Mahé, transfer do hotelu Berjaya 
Vallon Bay, nocleh.
11.-15. den: Individuální volno, pobyt na ostrově Mahé.
16. den: Ve večerních hodinách transfer na letiště.
17. den: Časně ráno odlet přes Dubai/Istanbul, případně některou evropskou metropoli, 
zpět do Prahy, přílet.

SEYCHELY

MAHÉ

Indický oceán

La Digue

Victoria

PRASLIN

ČEDOK PLUS
 komfortní dálkové lety s Emirates/ Turkish airlines
 výhodné letecké spoje přes Dubai/Istanbul

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
  luxusní a klidná dovolená 
 skutečný tropický ráj 
 nedotčená věčně zelená příroda
 nádherné pláže s jemným pískem

Seychely

PROGRAMY KOMBINACÍ 17 DENNÍ ZÁJEZDY
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA 

NAŠE GOLFOVÉ TIPY

SEYCHELY

OSTROV MAHÉ 
Je největším Seychelským ostrovem co do roz-
lohy i počtu obyvatel, kterých zde žije cca 70 
tisíc, což představuje téměř 90 % veškeré 
populace této ostrovní republiky. Na  ostrově 
najdeme bujnou vegetací pokryté hornaté vni-
trozemí, přes 80 idylických pláží, z nichž každá 
má odlišný charakter či hlavní město Victoria, 
které je vystavěno kolem zálivu na úpatí hory 
Morne Seychellois. Vody ostrova jsou chráně-
ny korálovými útesy, což umožňuje provozo-
vání vodních sportů a vytváří ideální podmín-
ky pro potápění a  šnorchlování. Dovolenou 
na Mahé doporučujeme těm, kteří chtějí rela-
xovat uprostřed tropického ráje, ale zároveň 
mít na  dosah moderní civilizaci v  městečku 
Victoria, které je snadno dosažitelné pravidel-
nou autobusovou dopravou. 

OSTROV PRASLIN 
Druhý největší ostrov seychelského souostro-
ví s pěti tisíci obyvateli je od hlavního ostrova 

Mahé vzdálen cca 15 minut letu. Praslin je ide-
álním místem pro prožití klidné a romantické 
dovolené. Je  tou pravou volbou pro ty, kteří 
chtějí být dále od civilizace a co nejblíže příro-
dě. Nenajdeme zde žádná města, pouze dvě 
větší vesnice, doprava je velmi slabá, počet aut 
omezený. I zde jsou pláže ve většině případů 
chráněny korálovou bariérou. Kromě úchvat-
ného pestrobarevného podmořského svě-
ta, který ocení především milovníci  potápění 
je  samotný ostrov proslaven především nád-
hernými  plážemi lemovanými typickými balva-
ny a skalisky či nádhernou přírodou. Unikátní 
jsou kokosové palmy Coco de Mer rostoucí 
pouze na ostrově Praslin, soustředěné ve svě-
toznámém údolí Vallé de Mai, jenž je zapsáno 
na seznamu světového dědictví UNESCO. 

OSTROV LA DIGUE 
Na  čtvrtý největší ostrov seychelského souo-
stroví se dostanete pouze lodí. Po cca 30 mi-
nutové plavbě z  Praslinu se  ocitnete v  úplně 

jiném světě, který není ještě dotčen civilizací. 
Automobilová doprava je zde velmi omezená, 
na ostrově je k dispozici pouze několik auto-
mobilů. Nejběžnějším dopravním prostřed-
kem jsou kola, případně povozy tažené voly. 
Centrem ostrova je  vesnička La Passe s  pří-
stavem a  několika obchůdky. Všudypřítomná 
tropická příroda, palmové háje či vanilkové 
plantáže navozují atmosféru skutečné tropic-
ké exotiky. Právě na ostrově La Digue najde-
me ty nejkrásnější pláže z celého souostroví, 
které jsou pokryté bělostně třpytivým jemným 
pískem a nacházejí se v opuštěných romantic-
kých zátokách, lemovaných bizardními skalní 
útvary, bujnou tropickou vegetací a palmami. 
Na ostrově jsou k dispozici pouze menší hote-
ly či bungalovy poskytující základní standard. 
La Digue je ideálním místem pro prožití klidné 
dovolené uprostřed přírody daleko od civiliza-
ce. Pobyt na ostrově La Digue doporučujeme 
kombinovat s  pobytem na  ostrovech Mahé 
nebo Praslin. 

LUMERIA GOLF COURSE
Oceňované osmnáctijamkové hřiště navržené 
prvotřídním golfistou Rodney Wrightem patří 
mezi TOP10 nejkrásnějších golfových hřišť na 
světě. Hřiště se nachází na severozápadním po-
břeží ostrova Praslin a je součástí hotelového re-
sortu Constance Lemuria ležícího u tří nádher-
ných písečných pláží. Hřiště se vine nádhernou 
ostrovní krajinou podél pobřeží, s  množstvím 
palmových porostů, vodních překážek a hlubo-
kých bunkerů. Prvních 11 jamek se hrají téměř 
na rovinatém povrchu, od 12 jamky se hřiště do-
stává do hustě zalesněné kopcovité  krajiny, kde 
se hráčům nabízí okouzlující výhledy do okolí. 

Začátečníci na ploše 80 hektarů najdou také 
putting green a driving range. Hra v tomto gol-
fovém ráji bude nezapomenutelným zážitkem 
pro hráče všech úrovní. Hřiště s délkou 5 580 m, 
PAR 70.

Orientační cena green fee:  3 700,- Kč
Hosté ubytovaní v  hotelu Constance Lemu-
ria*****  mají green fee zdarma.

NÁŠ DOPORUČENÝ HOTEL
Hotel Constance Lemuria*****, Praslin
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA 

NAŠE GOLFOVÉ TIPY

SPORT A ZÁBAVA

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ

SEYCHELY

VÝLETY NA OSTROVĚ MAHÉ
Okruh po  ostrově Mahé – celodenní výlet, 
během nějž navštívíte nejvýznamnější místa 
tohoto největšího Seychelského ostrova. Výlet 
začíná prohlídkou hlavního města Victorie, krát-
ká procházka k  nejvýznamnějším pamětihod-
nostem, pokračování k  čajové plantáži, ochut-
návka čaje. Cesta dále pokračuje na jih a západ 
ostrova panoramatickou cestou přes hornaté 
vnitrozemí pokryté bujnou tropickou vegetací. 
Po obědě možnost koupání na některé z nád-
herných pláží ostrova. Návrat zpět do Victorie, 
po cestě zastávka v  typické vesnici s možností 
nákupu suvenýrů.
Orientační cena: cca 95 € 

Reef Safari Tour – celodenní výlet lodí s pro-
skleným dnem, během kterého budete moci 
obdivovat rozmanitý podmořský svět korálo-
vých útesů.
Orientační cena: cca 85 € 

VÝLETY NA OSTROVĚ PRASLIN
Okruh po  ostrově Praslin – celodenní výlet za-
hrnující návštěvu nejkrásnějších a nejzajímavějších 
míst „zahrady ráje“, jak byl ostrov před dvěma sty 
lety nazván generálem  Gordonem. Nejdříve se vy-
dáme do  vnitrozemí ostrova do  proslulého údolí 
Valle de Mai, národního parku s unikátními palmami 
Coco de Mer, které rostou pouze na ostrově  Praslin. 
Po  úchvatné procházce tropickou přírodou nás 
čeká odjezd na východ ostrova ke krásné pláži Cote 
d’Or. Vyvrcholením výletu bude návštěva pláže Anse 
Lazio, která je údajně nejkrásnější pláží na ostrově.
Orientační cena: cca 95 €
 
Výlet na ostrov Cousin – polodenní výlet na ma-
lebný ostrůvek ležící cca 6 kilometrů na  západ 
od ostrova Praslin. Ostrůvek, který byl celý vyhlášen 
přírodní rezervací je domovem mnoha druhů vzác-
ného ptactva a obřích mořských želv. Mimo jiné zde 
najdeme i nádhernou dlouhou pláž.
Orientační cena: cca 100 €

SPORTOVNÍ AKTIVITY 
Dovolená na Seychelách slibuje především odpo-
činek a klid. Větší hotelové areály jsou vybaveny 
tenisovými kurty, je zde možnost pronájmu jízd-
ních kol. Sportovní aktivity jsou spojeny zejmé-
na s vodními sporty. Na plážích jsou k dispozici 
především nemotorové vodní sporty, tj. kanoe, 
šlapadla, windsurfing, případně šnorchlování. 
K dispozici je i golfové hřiště na ostrově Praslin 
– Lemu ria Championship Course.

POTÁPĚNÍ
Ve většině hotelů je k  dispozici potápěčské cent-
rum. Díky velkému množství korálových útesů mají 

ostrovy ideální podmínky pro  potápění, ale i šnor-
chlování. Pod zdejší hladinou na Vás čeká pohádko-
vý pestrobarevný podmořský svět. Jedná se o desti-
naci vhodnou pro zkušené potápěče, ale i nováčky, 
pro které jsou zde připraveny lekce  potápění. 
Orientační cena ponoru: cca 2 hodiny 
včetně lahve se stlačeným vzduchem: 
 2 500,- Kč 
PO KOUPÁNÍ …
Zábava na Seychelách se organizuje především 
v  rámci hotelových areálů, které jsou vybudo-
vány uprostřed přírody. Mimo samotné objekty 
hotelů je minimální možnost zábavy. 
RENT-A-CAR 

Při zapůjčení vozu je třeba myslet na to, že se 
Seychelách se jezdí vlevo. Místní silnice jsou 
v  dobrém stavu, někde mohou být užší a  plné 
zatáček, provoz na nich není zvlášť frekvento-
vaný, přesto se nedoporučuje jezdit maximální 
rychlostí okolo 60 km, přes vesnice pak 40 km. 
Zapůjčení vozu zprostředkuje každý hotel. K za-
půjčení vozu je třeba platný cestovní pas a mezi-
národní řidičský průkaz. 

Orientační cena za pronájem vozu: 
 2 500,- Kč/den
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SEYCHELY  MAHÉ

POLOHA
Hotel sestávající z  hlavní budovy a  několika 
patrových vilek je vystavěn v  tropické zahra-
dě přímo u jedné z nejlepších pláží na severu 
ostrova. Hlavní město Victoria je vzdáleno cca 
15 minut jízdy, transfer z  letiště trvá cca 30 
minut.

VYBAVENÍ HOTELU
K vybavení hotelu patří vstupní hala s recepcí, ob-
chod se suvenýry, hotelová restaurace, pizzerie, 
čínská restaurace, bar u bazénu, bazén s terasou 
na opalování, kde jsou k dispozici zdarma sluneč-
níky a lehátka. web code: www.cedok.cz/96-9-1

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

SPORT A ZÁBAVA
Kasino, kulečník, stolní tenis, kanoe, šlapadla, 
windsurfing a potápěčské centrum (za poplatek).
 
STRAVOVÁNÍ
Snídaně a  večeře jsou podávány v  hotelové 
restauraci bufetovým způsobem. Možnost 
oběda v pizzerii nebo čínské restauraci – výběr 
z menu.

PLÁŽ
Hotel leží přímo na proslulé pláži Beau Vallon, jenž 
je pokryta jemným pískem a lemována zelení. Na 
pláži u hotelu jsou k dispozici lehátka zdarma. 

HOTEL BERJAYA BEAU VALLON BAY
ostrov Mahé

Pokoj standard: | |   Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

POKOJE
Příjemné standardní dvoulůžkové pokoje jsou vy-
baveny koupelnou se sprchou a  WC, telefonem, 
TV, klimatizací, minibarem a trezorem. Standardní 
pokoje jsou umístěny v hotelové budově v prvním 
až třetím patře. Pokoje superior mají stejné vyba-
vení jako standardní pokoje, ale mají větší rozměry, 
v koupelně je vana i oddělený sprchový kout. Tyto 
pokoje jsou umístěny v hotelové budově v přízemí.

od 58 130 Kč*

*více na str. 6
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MAHÉ  SEYCHELY

POLOHA
Vyhledávaný čtyřpatrový hotel je vystavěn na severu os-
trova u jedné z nejlepších pláží. Hlavní město Victoria je 
vzdáleno cca 15 minut, transfer z letiště trvá cca 30 minut.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtah, hotelová restaurace, bar, bazén s 
terasou na opalování, kde jsou k dispozici sluneč-
níky a lehátka.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, nemotorové vodní sporty zdarma, 
motorové za poplatek, nedaleko hotelu potápěč-
ské centrum (za poplatek).

od 54 180 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz/96-9-2

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL CORAL STRAND 
ostrov Mahé

Pokoj standard: | |   Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou podávány v hotelové re-
stauraci bufetovým způsobem.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky pro dítě jsou vybaveny koupelnou, WC, 
telefonem, klimatizací a malým balkonem nebo 
terasou.

PLÁŽ
Hotel leží přímo na proslulé pláži Beau Vallon, 
která je pokryta jemným pískem a lemována 
zelení.

Pobyt pro 
dítě do 6 let ZDARMA

Vice na str. 7
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SEYCHELY   MAHÉ

POLOHA
Menší hotelový butikový hotel se nachází na ji-
hozápadním pobřeží Mahé. Studia a vily jsou 
vystaveny uprostřed tropické zahrady přímo u 
pláže Valmer Beach. V blízkosti se nachází pláž 
Baie Lazare. Hlavní město Victoria je vzdáleno 
45 minut. Transfer z letiště trvá cca 30 minut. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, výtah, bar, venkovní bazén, krytý 
bazén, mini aquapark, vířivka, zahrada, terasa, SPA, in-
ternetové připojení, dětské hřiště, hlídání dětí, parkovi-
ště, úschovna zavazadel, obchůdek se suvenýry, WI-FI.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, výtah, bar, venkovní bazén, 
krytý bazén, mini aquapark, vířivka, zahrada, tera-

POLOHA
Příjemný hotelový komplex vystavěný v tropic-
ké zahradě, se nachází v klidném prostředí na 
jihu ostrova Mahé. Transfer z  letiště trvá cca 
25 minut. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, bar, bazén, obchod se su-
venýry, SPA centrum, prádelna, WI-FI. 

web code: www.cedok.cz/96-9-12

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

web code: www.cedok.cz/96-9-12

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

sa, SPA, internetové připojení, dětské hřiště, hlídání 
dětí, parkoviště, úschovna zavazadel, obchůdek se 
suvenýry, WI-FI.

SPORT A ZÁBAVA
Nedaleko hotelu potápěčské centrum (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i fakultativní večeře jsou podávány v 
hotelové restauraci. Snídaně jsou podávány 
bufetovým způsobem, večeře jsou servírované 
– výběr z menu. Na místě možnost zakoupení 
obědů – výběr z menu.

PLÁŽ
Nádherná pláž pokrytá jemným bílým pískem se 
nachází přímo vedle hotelu. 

SPORT A ZÁBAVA
Šnorchlování, kanoe, badminton, frisbee, plážový 
volejbal, SPA centrum. 

STRAVOVÁNÍ:
Bufetové snídaně, večeře výběrem z menu. 

PLÁŽ
Rozlehlá písčitá pláž přímo u hotelu.

HOTEL VALMER RESORT 

HOTEL HILTON ALLMANDA

 ostrov Mahé

 ostrov Mahé

Pokoj standard: | |   Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Snídaně

Pokoj standard: | |   Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

POKOJE
K dispozici jsou pokoje garden studio a deluxe vila. 
Garden studio: dvoulůžkové pokoje s dětskou při-
stýlkou jsou vybaveny vlastní koupelnou se sprchou, 
WC, kuchyňským koutem, klimatizací, stropním vět-
rákem, TV, telefonem, trezorem, vysoušečem vlasů 
a balkonem s výhledem do zahrady. Deluxe vila: 
dvoulůžkové pokoje s dětskou přistýlkou jsou stej-
ně vybavené jako garden studio, rozdíl je ve velkosti 
pokojů. Deluxe vila nabízí plně vybavený kuchyňský 
kout, výhled na oceán nebo do tropické zahrady.

od 52 370 Kč*

*více na str. 6

od 72 670 Kč*

*více na str. 6

POKOJE
Moderní dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky 
jsou vybaveny koupelnou, WC, klimatizací, trezorem, 
minibarem, rychlovarnou konvicí, vysoušečem vlasů.

Pobyt pro 
dítě do 6 let ZDARMA

Vice na str. 7
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 PRASLIN  SEYCHELY

POLOHA
Příjemný hotelový komplex sestávající z přízem-
ních a patrových bungalovů je vystavěn v tropické 
zahradě přímo u pláže Cote d’Or na východě os-
trova. Transfer z letiště trvá cca 25 minut. 

VYBAVENÍ HOTELU
Tropická zahrada se  vzrostlou zelení, recepce 
v  otevřené vstupní hale, obchod se  suvenýry, 
TV místnost, menší bazén, restaurace u bazénu, 
kde jsou podávány snídaně, a hlavní restaurace 
u moře, kde se servírují obědy a večeře. 

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži (šnorchlování, kanoe, wind-
surfing, vše za poplatek). 

PLÁŽ
Příjemná menší pláž pokrytá jemným bílým pís-
kem je lemována tropickou zelení. Na pláži u ho-
telu jsou k dispozici zdarma  lehátka.

od 94 340 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz/96-2-6

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL PARADISE SUN
 ostrov Praslin

Pokoj standard: |   Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou  podávány v některé z ho-
telových  restaurací bufetovým způsobem. V pří-
padě malé obsazenosti hotelu mohou být večeře 
servírované – výběr z menu. Na místě možnost 
zakoupení obědů v  hotelové restauraci – výběr 
z menu. 

POKOJE
K dispozici jsou pokoje superior a deluxe. Poko-
je superior jsou zařízeny vkus ným stylovým ná-
bytkem a vybaveny koupelnou se sprchou a WC, 
telefonem, minibarem, trezorem, stropním vět-
rákem a terasou nebo balkonem. Pokoje deluxe 
jsou prostornější, vybavené pohovkou, další za-
řízení a vybavení totožné s pokoji  superior. 
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SEYCHELY   PRASLIN

od 67 080 Kč*

*více na str. 6

POLOHA
Menší hotelový areál sestávající z  patrových 
bungalovů je vystavěn v tropické zahradě přímo 
u pláže Cote d´Or na východě ostrova. Transfer 
z letiště trvá cca 25 minut. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, dvě restaurace, bar u  bazénu, bar na 
pláži, bazén s  terasou na opalování, kde jsou 
k dispozici slunečníky a lehátka. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i fakultativní večeře jsou podávány v hlav-
ní hotelové restauraci. Snídaně formou menšího 
bufetu, večeře servírované. 

web code: www.cedok.cz/96-9-9

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži cca 400 m od hotelu za 
poplatek. Nedaleko cca 300  m potápěčské 
centrum (za poplatek). Možnost pronájmu hor-
ských kol (za poplatek).

PLÁŽ
Nádherná pláž pokrytá jemným bílým pískem se 
nachází přímo u hotelu. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky jsou 
vybaveny koupelnou, WC, klimatizací, trezorem, 
vysoušečem vlasů, varnou konvicí, telefonem, te-
levizí a terasou. 

HOTEL LE DUC 
ostrov Praslin

Pokoj standard: | |   Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Snídaně
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PRASLIN  SEYCHELY

POLOHA
Hotel sestávající z  několika přízemních a  pa-
trových bungalovů je  vystavěn v  tropické 
zahradě v  mírném svahu u  malé pláže Anse 
Gouvernement na východě ostrova. Transfer 
z letiště trvá cca 25 minut. 

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, dvě restaurace, bar, bazén 
s terasou na opalování, internet (za poplatek), ob-
chod se suvenýry a fitness  cen trum. 

SPORT A ZÁBAVA
Možnost vodních sportů – kanoe, windsurfing 
či šnorchlování, potápěčské centrum (za  po-
platek), kulečník,  masáže (za  poplatek) a  2x 
týdně živá hudba.

PLÁŽ
Menší písečná pláž lemovaná vzrostlou tro-
pickou zelení je chráněna korálovou  bariérou. 
K dispozici jsou zdarma lehátka. 

od 76 190 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz/96-9-7

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL L’ARCHIPEL
ostrov Praslin

Pokoj standard: | |   Zájezdy:   10 (PRG) Strava: Polopenze

POKOJE
Deluxe – pěkné prostorné dvoulůžkové poko-
je s  možností přistýlky jsou vybaveny koupelnou 
se  sprchou a  dvěma umyvadly, oddělenou to-
aletou, SAT TV, telefonem, klimatizací, stropním 
větrákem, minibarem, fénem a  balkonem nebo 
terasou. Senior Suite – velmi prostorné pokoje 
s ložnicí a obývací místností jsou vybaveny koupel-
nou s vanou, sprchovým koutem, dvěma  umyvadly, 
bidetem, oddělenou toaletou,  satelitní televizí, tele-
fonem, klimatizací, stropním větrákem, minibarem, 
vysoušečem vlasů a balkonem nebo  terasou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány v jedné z restaurací formou 
bufetu, večeře jsou servírované – výběr z  menu. 
Na místě možnost zakoupení obědů – výběr z menu. 
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MAURICIUSMAURICIUS

OSTROV MAURICIUS

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Mauricius náleží do souostroví Maskarény 
společně s  Réunionem, Komorami a  ně-
kolika menšími ostrovy. Leží v  Indickém 
oceánu na jižní polokouli východně od 
Madagaskaru a  je přibližně 60  km dlou-
hý a  50  km široký. Vnitrozemí ostrova je 
hornaté, nejvyšší hora přesahuje 800 
metrů nad mořem. Zalesněné hory se 
vyskytují především v  jihozápadní čás-
ti. Arabové a  Malajci znali ostrov od 10. 
století, ale neusídlili se zde. Portugalci jej 
objevili v  r. 1505, ale ani oni zde nezalo-
žili kolonii. Prvními kolonisty byli Holanďa-
né, ty vystřídali Francouzi a  pak Britové.  
V  r. 1968 získal ostrov  nezávislost, 
v  r. 1992 se stal republikou.  Mauricijci 
jsou etnicky smíšení a  jejich předky byli 
Indové, Evropané, Afričané i Číňané. Střed 
a  sever ostrova jsou hustě osídleny. Mau-

ricius má většina z nás spojený především 
s  vyhynulým ptákem dronte mauritijským 
(dříve měl nelichotivý název blboun nejap-
ný) a známkou Modrý Mauricius, která je ke 
spatření v muzeu v Port Louis.

GASTRONOMIE & NÁKUPY
Chuťově výrazná kuchyně shrnující kuli-
nářské tradice Francie, Indie, Afriky a Číny. 
Místní lidé často jedí kari s rýží nebo míst-
ním chlebem čapati, rozšířené je ochuco-
vání šafránem, skořicí, kardamonem, hře-
bíčkem a  bylinami. Hojně jsou využívány 
ryby a  drůbež. Oblíbené jsou sladkosti. 
Z  nápojů je třeba zmínit místní třtinový 
rum, místní pivo Phoenix je označováno za 
jedno z nejlepších na světě (!). 
K  nejoblíbenějším suvenýrům patří mode-
ly lodí, textilní výrobky, místní čaj a rovněž 
místní rum.

    MAURITIUS 
KOMFORTNÍ DÁLKOVÉ LETY 
S LETECKOU SPOLEČNOSTÍ EMIRATES

    NEPŘEHLÉDNĚTE 
SPECIÁLNÍ SKUPINOVÉ ZÁJEZDY

Okřídlené heslo tvrdí, že bůh nejdříve stvořil Mauricius a pak podle něho okopíroval ráj. Snad i proto se jeho jméno stalo synonymem pro 
perfektní dovolenou s nádechem luxusu. Ostrov je štědrý na vůně a barvy, kosmopolitní, spontánní a přátelskou společnost, harmonické 
sladění ras kultur a náboženství. Téměř celý ostrov je lemován korálovým útesem, takže vody omývající pláže jsou klidné bez příboje 
a jenom s nepatrným rozdílem mezi přílivem a odlivem. Po celé délce pobřeží leží tradiční i nově vznikající rekreační střediska, kde ubyto-
vání podle svého vkusu najde každý. Právem je ostrov ideálním cílem pro sportovně zaměřené  návštěvníky, kteří vyhledávají perfektní 
koupání v kombinaci se sportovním vyžitím na četných golfových hřištích, tenisových kurtech nebo i atraktivní potápění.

Vyrovnané klima zde panuje po celý rok. Přesto 
má dvě hlavní sezony – horké, vlhké léto a su-
chou chladnější zimu. V  létě od listopadu do 
dubna dosahují teploty přes 30 stupňů Celsia, 
období od prosince do března je také typické 
výskytem krátkých  vydatných dešťových přehá-
něk. Od května do října panuje zima s teplotou 
„jenom“ do 28 stupňů. V časovém úseku  od  září 
do listo padu je nejmenší výskyt srážek.

VI II III IV VI VII VIII IX X XIIXI

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

30 30 29 28
25 24 24 24 24

27 28 29

22232425
27272727

23 23 24 25
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  ODLETY:10/12 DNÍ Z PRAHY  
S PŘESTUPEM V DUBAJI/ISTANBULU

Oficiální název: Republika Mauricius 
Politický systém: parlamentní demokracie
Rozloha: 2 040 km2
Počet obyvatel: 1,250.000
Hlavní město: Port Louis
Úřední jazyk: francouzština, angličtina, kre-
olština
Dorozumění: angličtina 
Náboženství: 50 % hinduismus, 30 % křes-
ťanství (zejména římští katolíci), 17 % islám
Místní měna:  mauritijská rupie (MUR) (31,- 
MUR = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD nebo EUR, platby úvě-
rovými kartami běžné
Místní čas:  SEČ + 3 hodiny (při letním čase  
+ 2 hodiny) 
Elektřina: 220/240V, adaptér nutný  

Vstupní formality: cestovní pas s minimální 
platností 6 měsíců od data vstupu a  vstupní 
povolení, které se uděluje na letišti při příle-
tu bezplatně. Zákaz dovozu potravin včetně 
ovoce. 
Místní doprava: v osídlených oblastech za-
bezpečují dopravu autobusy a  taxi (málokdy 
používají taxametry), turisté si mohou vypůjčit 
auta, motocykly nebo jízdní kola. Pro okružní 
prohlídky se využívají také helikoptéry. 
Očkování a  lékař: očkování není povinné 
a  zdravotní rizika jsou nízká.  Doporučuje se 
zejména  očkování proti žloutence typu A a B. 
Místní zdravotní péče je na dobré úrovni. Zdra-
votní rizika a aktuálně doporučované očkování 
(ochranu) konzultujte prosím před cestou s hy-
gienickou stanicí či odborným lékařem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ   10/12 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Prahy přes Dubai/Istanbul na Mauritius. 
2. den: Přílet, transfer do vybraného hotelu, ubytování. 
3. – 8. (10.) den: Pobyt u moře ve vybraném hotelu s možností fakultativních výletů. 
9. (11.) den: Ve večerních hodinách transfer na letiště a odlet přes Dubai/Istanbul zpět do Prahy.
10. (12.) den: Přílet do Prahy.
Možnost prodloužení o libovolný počet noclehů dle přání klienta.

Využijte skvělou možnost spojit rekreaci na plážích Mauricia s několika dny pobytu v horách na 
Réunionu, kde se divoká příroda snoubí s životní úrovní tohoto zámořského departmentu Francie.
Divoký a nespoutaný ostrov Réunion leží ve vzdálenosti asi 320 km od Mauricia a nabízí neuvěři-
telný kontrast mezi zelenou přírodou vnitrozemských kaňonů i horských hřebenů, sopečnými jevy 
činného vulkánu vysokého přes 3000 metrů a bílými pobřežními plážemi.
Na vyžádání zajišťujeme vícedenní letecké výlety  na tento ostrov nebo i kombinace pobytů Mauri-
cius/Réunion. 
Ceny na vyžádání u prodejce.

KOMBINOVANÉ POBYTY MAURITIUS A RÉUNION

MAURICIUS

Port Louis

Veranda
Merville Beach

MAURITIUS

Sugar Beach

Maritim

Coin de Mire

Pearl Beach

Tamassa

Indický oceán

Zilwa Attitude

Émeraude Beach
Attitude

Silver Beach

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• sezóna koupání po celý rok
•   nádherné pláže s jemným pískem  
•   kombinace: koupání, golf, tenis
•   bez únavného časového posunu

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
•  komfortní dálkové lety s Emirates/Turkish Airlines
•  výhodné letecké spoje přes Dubai/Istanbul
•  výhodné parkování na letišti v Praze

Atlantický 
oceán

Tichý
oceán Indický

oceán

EVROPA

ASIE

AUSTRÁLIE

SEVERNÍ
AMERIKA

ROVNÍK

JIŽNÍ
AMERIKA

Praha

Mauricius
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MAURICIUS

VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ OSTROVA 
Jedná se o návětrnou stranu ostrova, kde může 
být větší vítr a vlny.  Tak jako celý ostrov i východní 
pobřeží je chráněno korálovým útesem. Celá ob-
last má spíše přírodní charakter s  tím, že hotely 
jsou vystavěny v přírodě mimo turistická centra.   

JIŽNÍ POBŘEŽÍ OSTROVA 
Tato část ostrova je charakteristická pěknou pří-
rodou, zatím téměř nedotčenou turistickým ru-
chem. K dispozici jsou větší pláže s  jemným pís-
kem, korálový útes je od břehu vzdálen cca 500 

– 600 metrů, laguna mezi útesem a pobřežím je 
poměrně hluboká a  umožňuje dobré podmínky 
pro plavání. V  této části ostrova jsou k dispozici 
především větší hotelové resorty, které nabízejí 
veškeré vyžití.  

ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ OSTROVA
Najdeme zde jedny z nejhezčích pláží v rámci ce-
lého ostrova. Korálový útes je od pobřeží vzdálen  
cca 400 metrů, v laguně je dostatečná hloubka na 
dobré plavání. V městečku Flic and Flac, které je 
oblíbeným rekreačním místem i pro stálé obyva-

tele ostrova, jsou k dispozici restaurace, obchůd-
ky, diskotéka a kasino, existuje tedy možnost zá-
bavy i mimo hotelové areály. 

SEVERNÍ POBŘEŽÍ 
Turisticky nejrozvinutější oblast. Pláže jsou zde 
spíše menší s  dobrými podmínkami k  plavání. 
Jakýmsi centrem této oblasti je  městečko Grand 
Baie, kde je k  dispozici dostatek restaurací, ob-
chůdků, diskoték a barů. Toto městečko je sou-
časně nejoblíbenějším a nejživějším  přímořským 
střediskem ostrova.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

SPORTOVNÍ AKTIVITY 
Většina větších hotelových areálů nabízí bohaté spor-
tovní  vyžití. K dispozici jsou tenisové kurty, stolní tenis, 
různé míčové hry, plážový volejbal atd. Mauricius je 
rájem pro milovníky golfu, k dispozici je celá řada hřišť, 
jenž jsou dosažitelná prakticky z každého hotelu. Na 
plážích najdeme celou řadu vodních sportů jako jsou 
šlapadla, kajaky, plachetnice, windsurfing nebo šnor-
chlování. Mauricius je také tím pravým místem pro 
milovníky hlubokomořského rybolovu. 

POTÁPĚNÍ
Díky velkému množství podmořských korálových 
útesů je potápění na Mauriciu skutečným požit-

kem. K dispozici je celá řada potápěčských cen-
ter, současně všechny větší hotelové areály mají 
svá potápěčská centra. Pro začátečníky se zde 
naskýtá možnost absolvovat potápěčský kurz za-
končený potápěčskou licencí.  
Orientační cena ponoru: 2 hodiny včetně lahví 
se stlačeným vzduchem: 1 600,- Kč

PO KOUPÁNÍ…
Pobyty na východním a  jižním pobřeží jsou 
převážně organizovány v  prázdninových re-
sortech uprostřed přírody.  Večerní vyžití je 
zajištěno v  rámci těchto hotelových resortů. 
Na západním a  severním pobřeží je možnost 

večerní zábavy ve střediscích Flic and Flac 
a Grand Baie, kde jsou k dispozici restaurace, 
bary či obchody.

RENT-A-CAR
Pronájem vozu na Mauriciu Vám zprostřed-
kují ve většině hotelů. Podmínkou k  proná-
jmu je mezinárodní řidičský průkaz a  věk 
minimálně 23 let. Vzhledem k  omezenému 
značení na silnicích doporučujeme klientům 
využít spíše služeb taxi. Tento způsob cesto-
vání je i  finančně výhodnější než pronájem 
vozu. Cenu se doporučuje s  řidičem dohod-
nout předem.

SPORT A ZÁBAVA
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NAŠE NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
NA HORNATÝ JIH
Celodenní výlet do málo obydlených oblastí. Jezero 
Grand Basin – nejposvátnější místo hinduistů mimo 
Indii s drobnými stavbami a téměř krotkými opice-
mi, čajová farma  Bois Cheri s prohlídkou zpracování 
a následnou ochutnávkou v čajovně s nádherným 
výhledem, koloniální sídlo Saint Aubin s vanilkovou 
plantáží a palírnou rumu, a  také s obědem, roze-
klané útesy Gris-Gris, tropická přírodní rezervace La 
Vanille s obřími želvami a krokodýly.

Orientační cena:  cca 85 €
Výlety je možné zakoupit pouze na místě a konají 
se s anglicky hovořícím průvodcem.

DRONTEHO CESTOU
Hlavní město Port Louis s vyhlídkou od staré citadely, 
centrální tržnice, moderní a  elegantní nábřeží s  mu-
zeem Modrého Mauricia, nefalšovaný kreolský oběd, 
skvělá botanická zahrada s mnoha vzácnými rostlinami.
Orientační cena:  cca 85 €

DIVOKÝ JIHOZÁPAD
Solné pánve v okolí Tamarind, vodopád Cha-
marel, 90  m vysoký, vulkanická půda sedmi 
barev, labužnický oběd v lovecké chatě v sou-
těsce Černé řeky, nejvyšší bod ostrova s  vý-
hledem (828  m.n.m.), kráter Trou aux Cerfs, 
rekonstruovaný cukrovar z 18. století, odpole-
dní čaj na verandě koloniálního venkovského 
sídla.
Orientační cena:  cca 85 €
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PRO ZAČÁTEČNÍKY 
A REKREAČNÍ GOLFISTY: 
Hotel Sugar Beach 
*****  
západní pobřeží,  doporučený golf 
v golfovém klubu Tamarina
Hotel Maritim 
****,   
severozápadní pobřeží, doporu-
čený golf 9jamkové golfové hřiště 
přímo v areálu hotelu.

Nabídku těchto hotelů najdete na 
následujících stránkách tohoto ka-
talogu.

PRO ZÁJEMCE  
O INTENZIVNÍ HRANÍ GOLFU: 
Heritage Awali Golf & Spa Resort 
**** 

Nabídku hotelu najdete v  našem 
katalogu Exclusive Travel Čedok na  
www.exclusive-travel.cz

GOLFOVÉ HOTELY  
PRO TY NEJNÁROČNĚJŠÍ:
Hotel Constance Belle Mare Plage 
*****

Luxusní hotel leží přímo na pláži na 
východním pobřeží u  slavného pro-
fesionálního hřiště „The Legend“ (18 
jamek, Par 72)  a dále v blízkosti  ne-
méně slavného hřiště „The Links“ (18 
jamek, Par 71).
Paradis Hotel & Golf Club *****

Luxusní hotel leží na překrásné pláži 
přímo u stejnojmenného golfového 
hřiště (18 jamek, Par 72) na východ-
ním pobřeží ostrova.
Hotel Le Touessrok *****

Luxusní hotel situovaný na východ-
ním pobřeží ostrova obklopený 5 
nádhernými plážemi nabízí hru na 
třech golfových hřištích:
-  18 jamkové nedávno otevřené  

profesionální hřiště (Par 72) 
-  9  jamkové hřiště Gary Player (Par 33) 
u hotel One&Only Le Saint Géran 

-  18 jamkové hřiště „The Links“ (Par 
71) u hotelu Belle Mare Plage  

NAŠE GOLFOVÉ HOTELY
Ostrov Mauricius je rájem pro milovníky golfu a nabízí celkem 10 golfových hřišť, z nichž dvě jsou určena pro skutečné profesionály. Vět-
šina golfových hřišť je ve vlastnictví přilehlých golfových hotelů a slouží přednostně hostům těchto hotelových zařízení. Některá golfová 
hřiště jsou z tohoto důvodu nepřístupná externím zájemcům. Atraktivní golfová hřiště jsou snadno a rychle dostupná z našich hotelů, 
které poskytují výhodu kombinace koupání na atraktivní pláži s hraním golfu. Čedok má k dispozici také nabídku  specializovaných gol-
fových hotelů. Proto zájemcům o intenzivní hraní golfu na vyžádání připravíme speciální aranžmá s ubytováním ve vybraném specializo-
vaném golfovém hotelu přímo u golfového hřiště.
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THE LEGEND
Skutečně legendární osmnáctijamkové 
hřiště navržené jihoafrickým šampio-
nem  Hugh Baiocci v americkém stylu.  
Hřiště leží na překrásné pláži a kolem 
laguny a je proslulé svými mnoha vodní-
mi překážkami, které vyžadují opravdu 
přesnou mušku.  Fairwaye procházejí  
mezi stromy a  ústí na pěkné greeny. 
Světoznámá a  doslova legendární  je 
jamka 17, která se hraje 153 metrů přes 
vodu laguny na poloostrovní green - je-
dinečný zážitek pro každého hráče. Hři-
ště je přístupné pouze hostům ubyto-
vaným v hotelích Belle Mare Plage a Le 
Prince Maurice. Par 72, 6 037 metrů.
Orientační cena green fee:  3 000,- Kč

LE PARADIS GOLF CLUB
Osmnáctijamkové hřiště láká svou 
exkluzivní polohou na romantickém 
poloostrově vybíhajícím do moře 
lemovaném devíti kilometry bílých 
písčitých pláží. Je situováno na vý-
chodním pobřeží ostrova se zajíma-
vou kulisou hory Le Morne Brabant 
v  pozadí. Zajímavá Par 4 zahajovací 
jamka leží jen 20 metrů od pláže. 
Atraktivně umístěná jezírka a bunke-
ry stejně jako tropická vegetace činí 
z tohoto hřiště napínavou výzvu pro 
hráče golfu všech úrovní. S  délkou 
5 899 metrů nabízí toto Par 72 hřiště 
vše, co si srdce golfisty může přát.
Orientační cena green fee:  2 900,- Kč

ONE & ONLY LE TOUESSROK
Překrásné osmnáctijamkové hřiště 
navržené Bernhardem Langerem 
je situováno v  překrásné poloze 
s výhledem na lagunu i na oceán. 
Hřiště je technicky náročné ale pří-
jemné. Také zde se na řadě jamek 
odpaluje přes vodu celkem devíti 
umělých jezírek.  Stromy na fair-
wayích  a  velké bunkery se zářivě 
bílým pískem dotvářejí estetiku 
tohoto teprve nedávno vybudo-
vaného hřiště, které se však ihned 
po svém zřízení zařadilo mezi nej-
lepší hřiště světa. Délka hřiště činí 
6 480 metrů, Par 72.
Orientační cena green fee:  3 700,- Kč

GOLF CLUB TAMARINA
Oblíbené osmnáctijamkové golfové 
hřiště se nachází na západní straně 
ostrova. Hřiště navržené společ-
ností Rodneyho Wrighta je opravdu 
nepřekonatelné díky své rozloze, 
umístění a překrásným výhledům 
na blízké pohoří a modré laguny. 
Začátečníci na ploše přesahující 43 
hektarů najdou také driving range, 
putting a chipping green. Pokročilí 
hráči jistě ocení mírně zvlněný terén 
s  upravenými bunkery, náročnější 
odpaly přes řeku Rempart a skvěle 
střižený trávník. Par 72, délka hřiště 
činí 6 800 metrů.
Orientační cena green fee:  1 500,- Kč

THE LINKS 
Typickým rysem tohoto osmnác-
tijamkového golfového hřiště 
situovaného na východním po-
břeží ostrova a navrženého Rod-
ney Wrightem je  otevřený terén 
s  pahorky a  terénními vlnami 
s  pohledem na kulisu horských 
hřebenů v pozadí. Podobně jako 
„The Legend“ patří k  nejznáměj-
ším hřištím ostrova, je však méně 
exponované. Délka hřiště činí 
5 900 metrů, Par 71.
Orientační cena green fee:  2 900,- Kč

SAINT GÉRAN GOLF COURSE 
Golfové hřiště leží na východním po-
břeží ostrova, přímo na překrásné plá-
ži. 9 jamkové golfové hřiště  situované 
ve stínu bezmála 4000 kokosových 
palem  nalézá své příznivce v řadách 
začátečníků i  profesionálů. Technicky 
středně náročné hřiště láká svým za-
jímavým terénem se  skrytým jezírkem 
u čtvrté jamky i náročným tee na  jam-
ce šesté. Zkušení hráči potřebují ke 
zdolání  Par 33  hřiště o délce 2 248 
yardů asi  jednu a půl hodiny.
Orientační cena green fee:  1 800,- Kč

TROU AUX BICHES GOLF COURSE 
Uprostřed palem a  tropické ve-
getace se nalézá toto devítijam-
kové  hřiště o délce 1 813 yardů. 
Leží  v  severozápadním cípu os-
trova. Technicky zdařile založe-
né fairwaye a  greeny činí ze hry 
na tomto Par 32 hřišti skutečný 
požitek. Driving range, putting 
a chipping green umožňuji sbírat 
golfové zkušenosti i  úplným za-
čátečníkům. 
Orientační cena green fee:  1 500,- Kč

GOLF DU CHÂTEAU 
Tři roky staré osmnáctijamkové hři-
ště navržené architektem Petrem 
Matkovichem leží na jihozápadním 
pobřeží ostrova. Umělá jezírka, řeky, 
tropické stromy a bunkery se sně-
hobílým pískem nabízejí hráčům ne-
zapomenutelné zážitky. Opomenuti 
nezůstanou ani začátečníci, které 
čeká cvičné devítijamkové hřiště 
a  upravený driving range. Par 72, 
délka hřiště činí 6 498 metrů.
Orientační cena green fee:  1 500,- Kč

NAŠE GOLFOVÉ TIPY
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POLOHA
Hotel Revenala Attitude (bývalý hotel La Planta-
tion) byl znovuotevřený v říjnu roku 2015. Roz-
lehlý hotelový areál vystavěný v koloniálním sty-
lu se nachází v tropické zahradě přímo u moře 
v severozápadní části ostrova. Hlavní město 
Port Louis je od hotelu vzdáleno cca 20 km, 
letiště pak cca 60 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, směnárna, 10 restaurací 
(z toho 3 určené pouze pro dospělé), 6 barů, 
bazén, plážové ručníky, dětský bazén, dětský 
klub Ayo le Dodo pro děti 3-12 let, dětský klub 
Teens Republic pro děti 12-18 let, obchůdek se 
suvenýry, prádelna, WIFI (zdarma po celém ho-
telovém resortu), SPA centrum, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Zdarma: stolní tenis, tenisový kurt, plážový 
volejbal, vodní aerobic, petanque, posilovna, 
kánoje, šnorchlování, windsurfing, vodní lyžo-
vání (v určitých hodinách).
Za poplatek: půjčovna horských kol, rybaření, 
PADI - potápěčské centrum, parasailing, SPA 
centrum.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Možnost dokoupení plné penze,  
all inclusive.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písečná pláž, která 
je situována v menším zálivu.

HOTEL LE RAVENALA ATTITUDE

web code: www.cedok.cz/12876

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 50 650 Kč*

*více na str. 6

Turtle Bay

Pokoj superior: | |  Zájezdy:   10/12 dní (PRG) Strava: Polopenze

POKOJE
Stylově zařízené doulůžkové pokoje jsou vyba-
veny koupelnou, WC, vysoušečem vlasů, trezo-
rem, klimatizací, plasmovou televizí, telefonem, 
minibarem, příslušenstvím k výrobě čaje a kávy, 
balkonem nebo terasou. Hotel disponuje také 
pokoji pro rodiny, family suite, kde je možné 
ubytovat dvě dospělé osoby a 3 děti.
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POLOHA
Nově otevřený hotel se nachází na severu os-
trova Mauritius v Kalodyne v blízkosti rybář-
ské vesnice Grand Gaube. Z hotelu je krásný 
výhled na 5 ostrovů severního pobřeží : Coin 
de Mire, Ile Plate, Ilôt Gabriel, Ile Ronde and 
Ile aux Serpents.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, 4 restaurace, 3 bary, 3 bazény, dět-
ský koutek, SPA, konferenční místnost, fitness,  
internetový koutek, obchod se suvenýry, wi-fi 
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Potápěčské centrum, šnorchlování, kitesurfing,  
windsurfing, plážový volejbal, tenis, kajak, šla-
padla a možnost půjčení kol.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze jsou podávány bufetovým způso-
bem. Možnost večeří v a´la carte restauraci (za 
příplatek).

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písečná pláž. Na plá-
ži jsou k dispozici lehátka a slunečky.

HOTEL ZILWA ATTITUDE  
Severní pobřeží-Grand Gaube

web code: www.cedok.cz/96-10-16

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje typu superior s možností 
dětské přistýlky mají balkon nebo terasu a jsou 
vybaveny koupelnou se sprchou, WC, klimatiza-
cí, stopním ventilátorem, trezorem, telefonem, 
SAT\TV, vysoušeč  vlasů,  wifi zdarma, příslušen-
stvím na přípravu kávy a čaje.

Pokoj superior: | |  Zájezdy:   10/12 dní (PRG)                    Strava: Polopenze

Pobyt pro 
dítě do 7 let ZDARMA

Vice na str. 7

od 49 790 Kč*

*více na str. 6
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POLOHA
Menší hotelový komplex se nachází poblíž  nej-
krásnější pláže Belle Mare, která je proslulá ki-
lometry bílého písku, tyrkysové a  smaragdové 
laguny podél východního pobřeží. Hotel je po-
staven uprostřed  udržované tropické zahrady. 
Transfer z letiště do hotelu trvá cca 60 minut.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, bar, 2 bazény, dětský kou-
tek (pro děti od 3 – 12 let), SPA, hlídání dětí za 
poplatek, prádelna, obchůdek, směnárna, inter-
netový koutek zdarma a WI-FI zdarma v lobby.

SPORT A ZÁBAVA
Šipky, pétanque, stolní tenis, plážový vo-
lejbal, šnorchlování – zdarma, za poplatek: 

kulečník, půjčovna kol, potápěčské centrum, 
kitesurfing, rybaření, masáže. V rámci all in-
clusive mají klienti 1x za pobyt zdarma výlet 
lodí s proskleným dnem (nutno objednat na 
recepci den předem). Dvakrát týdně večerní 
program.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi formou bufe-
tu a  nealkoholické a  alkoholické nápoje domácí 
výroby.

PLÁŽ
Krásná několik kilometrů dlouhá písečná pláž 
je vzdálena od hotelu cca 50m a je oddělena 
málo frekventovanou místní komunikací. Na 
pláži jsou lehátka zdarma.

HOTEL EMERAUDE BEACH ATTITUDE

web code: www.cedok.cz/96-10-17

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 45 750  Kč*

*více na str. 6

Východní pobřeží – Belle Mare

Pokoj superior: | |  Zájezdy:   10/12 dní (PRG, KTW) Strava: All inclusive

POKOJE
Standardní dvoulůžkový pokoj (25m2) a Superi-
or dvoulůžkový pokoj s možností až dvou dět-
ských přistýlek (30m2)  jsou vybaveny koupel-
nou se sprchou, WC, balkonem nebo terasou, 
telefonem, TV, minibarem, trezorem, klimatiza-
cí, vysoučešem vlasů, příslušenství pro přípravu 
kafe nebo čaje (za poplatek).  Pokoj superior je 
vybaven navíc DVD přehrávačem.
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POLOHA
Oblíbený hotelový areál vystavěný v koloniál-
ním stylu se nachází v pečlivě udržované za-
hradě v hotelové části městečka Flic en Flac, 
jehož centrum s řadou obchůdků a restaurací 
je vzdáleno cca 3 kilometry. Vzdálenost od le-
tiště cca 50 kilometrů.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, čtyři restaurace, několik 
barů, velký bazén s terasou na opalování a ba-
rem uprostřed, dětský klub s bazénem, lázeň-
ské centrum zahrnující masáže, fitness, sau-
nu, kadeřnictví a salon krásy (vše za poplatek) 
a konferenční místnost. Možnost využití veške-
rého vybavení v sousedním hotelu La Pirogu. 
WI-FI v recepci zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
7 tenisových kurtů (míče za poplatek), plážo-
vý volejbal, volejbal, stolní tenis, aerobik, mi-
nifotbal, vodní sporty jako windsurfing, vodní 
lyžování, šnorchlování, kajak či vodní pólo (vše 
zdarma). Za poplatek potápěčské centrum. 
Hotel pořádá večerní zábavné programy. Pří-
mo u hotelu je tréninkové 9-ti jamkové golfové 
hřiště. Golfový klub Tamarina s 18-ti jamkovým 
hřištěm je vzdálen cca 15 minut jízdy od hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze jsou podávány bufetovým způsobem. 
Možnost večeří v některé z a’la carte restaurací (za 
příplatek). Fakultativně možnost all inclusive zahr-
nující oběd výběrem z menu a nealkoholické i alko-
holické nápoje domácí výroby.

HOTEL SUGAR BEACH RESORT
Západní pobřeží - Flic en Flac

web code: www.cedok.cz/96-10-5

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Pokoje se nacházejí v hlavní budově, monumen-
tální koloniální stavbě a v 16 zahradních vilkách 
po 10 pokojích v každé. Dvoulůžkové pokoje jsou 
vybaveny koupelnou, WC, vysoušečem vlasů, kli-
matizací, TV-SAT, telefonem, trezorem, minibarem 
a balkonem nebo terasou. WI-FI na pokoji (za po-
platek).

PLÁŽ
Nádherná pláž pokrytá jemným světlým pískem 
se nachází přímo u hotelu. K dispozici jsou slu-
nečníky a lehátka.

Pokoj superior: | |  Zájezdy:   10/12 dní (PRG) Strava: Polopenze

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7

od 54 090 Kč*

*více na str. 6
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 HOTEL LUX LE MORNE

od 57 270 Kč*

*více na str. 6

Le Morne

Pokoj superior: | |  Zájezdy:   10/12 dní (PRG) Strava: Snídaně

POLOHA
Klidný elegantní hotel ze skupiny LUX Resort 
je tvořen patrovými domky v koloniálním sty-
lu a nachází se na jihozápadní části ostrova 
Mauritius s dominantní horou v pozadí, Le 
Morne. Hotel disponuje 64 pokoji typu su-
perior a 85 suite. Vzdálenost od hlavního 
města Port Louis cca 40 km a od letiště cca 
60 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce se vstupní halou, 3 restaurace, 2 bary, 
4 bazény, slunečníky a lehátka u bazénu (zdar-
ma), WIFI ve veřejných prostorech (zdarma), 
konferenční místnost.

SPORT A ZÁBAVA
Zábavné večery, posilovna, plážový volejbal, te-
nisové kurty, stolní tenis, joga, miniclub pro děti 
(3 - 11 let), vodní sporty na pláži, SPA centrum 
(bazén, masáže, suana), potápění, půjčovna hor-
ských kol, cca 30 km od hotelu se nachází 18ti 
jamkové golfové hřiště The Tamarina.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, možnost dokoupení polo-
penze nebo all inclusive.

PLÁŽ
Nádherná dlouhá písčitá pláž s jemným bílým 
pískem se nachází přímo u hotelu. web code: www.cedok.cz/14551

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Superior: dvoulůžkové pokoje s možností přistýl-
ky (cca 42 m2) jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením, vysoušečem vlasů, klimatizací, strop-
ním ventilátorem, trezorem, SAT TV, příslušen-
stvím k výrobě kávy a čaje, minibarem, WIFI (zdar-
ma), balkonem nebo terasou.
Suite: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
(cca 52 m2), stejné vybavení jako pokoj superior..

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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POLOHA
Menší hotel sestávající z několika patrových 
a dvoupatrových bloků je vystavěn v pří-
jemné tropické zahradě ve středisku Grand 
Baie, jehož centrum je vzdáleno cca 10 až 
15 minut chůze. Vzdálenost od letiště cca 60 
kilometrů.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, bar, dva bazény s tera-
sou na opalování – k dispozici jsou lehátka 
a slunečníky, vířivka, wellness centrum zahr-
nující masáže, kadeřnictví, vířivku a hydroma-
sáže (vše za poplatek), obchod a konferenční 
centrum.

POLOHA
Menší hotel s rodinnou atmosférou disponu-
je 77 pokoji umístěných ve dvoupatrových bu-
dovách zasazených v tropické palmové zahra-
dě. Nachází se na východním pobřeží ostrova 
a je vzdálen od hlavního města Port Louis cca 
40 km a od letiště cca 50 km.

VYBAVENÍ HOTELU
2 restaurace, 2 bary, bazén s oddělenou částí 
pro děti, bazény a slunečníky u bazénu (zdar-
ma), dětský klub pro děti (3 - 11 let), obchů-
dek se suvenýry, WIFI ve veřejných prostorech 
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, fitness, plážový volejbal, nemotorové 
vodní sporty – windsurfing, kajak, šlapadla, 
šnorchlování. Za poplatek vodní lyžování, po-
tápění, katamarán, půjčovna kol a kulečník.

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci jsou podávány snídaně bufeto-
vým způsobem. Fakultativně polopenze, all inclusive.

PLÁŽ
Malá písečná pláž v zálivu se nachází přímo 
u hotelu, vstup do vody po několika schodech. 
Větší veřejná písečná pláž je od hotelu vzdálena 
cca 5 minut chůze. 

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, kajak, windsurfing, šnorchlování, plážový 
volejbal, petanque, šipky, stolní tenis. Za poplatek: 
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum PADI, 
půjčovna kol, rybaření, SPA centrum. Na jihu ostro-
va 18ti jamkové golfové hřiště Heritage Golf Club.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze zahrnující alkoho-
lické a nealkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž s bílým pískem se nachází 
přímo u hotelu. 

HOTEL VERANDA GRAND BAIE

HOTEL VERANDA PALMAR

Grand Baie

Belle Mare

web code: www.cedok.cz/2825

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

web code: www.cedok.cz/14695

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Pokoje se nacházejí v hlavní budově, monumen-
tální koloniální stavbě a v 16 zahradních vilkách 
po 10 pokojích v každé. Dvoulůžkové pokoje jsou 
vybaveny koupelnou, WC, vysoušečem vlasů, kli-
matizací, TV-SAT, telefonem, trezorem, minibarem 
a balkonem nebo terasou. WI-FI na pokoji (za po-
platek).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje typu Comfort s možností 
přistýlky jsou vybaveny vlastním sociálním zaří-
zením, vysoušečem vlasů, klimatizací, trezorem, 
SAT/TV, minibarem, příslušenstvím k přípravě 
kávy a čaje, WIFI (za poplatek).

Pokoj superior: | |  Zájezdy:   10/12 dní (PRG) Strava: Snídaně

Pokoj superior: | |  Zájezdy:  10/12 (PRG) Strava: All Inclusive

od 44 720 Kč*

*více na str. 6

od 48 760 Kč*

*více na str. 6
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HOTEL ANELIA & SPA

od 52 110 Kč*

*více na str. 6

POLOHA
Moderní hotelový resort sestávající z dvoupa-
trových vilek zasazených v udržované zahradě 
se nachází na západním pobřeží ostrova Mau-
ricius, vzdálenost od střediska Flic en Flac cca 
300 m, od hlavního města Port Louis cca 25 km 
a od letiště cca 40 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 3 bary, 2 
bazény, 2 dětské bazény, slunečníky a lehátka 
u bazénu (zdarma), plážové osušky (zdarma), 

knihovna, WIFI, půjčovna aut, prádelna, dětský 
klub.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, tenis, plážový volejbal, stolní tenis, pe-
tanque, vodní aerobic, šnorchlování, potápěčské 
centrum PADI, dětský klub pro děti (3 - 11 let), her-
na, SPA centrum (masáže, hammam, sauna, vířivka).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Možnost plné penze 
nebo all inclusive.

Flic en Flac

web code: www.cedok.cz/13733

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Moderně zařízené standardní dvoulůžkové po-
koje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním 
sociálním zařízením, vysoušečem vlasů, individu-
álně ovládací klimatizací, SAT TV, trezorem, příslu-
šenstvím k přípravě kávy a čaje, minibarem, WIFI 
(zdarma), balkonem nebo terasou orientovanou 
na mořskou stranu.

PLÁŽ
Písečná pláž přímo u hotelu.

Pokoj superior: | |  Zájezdy:   10/12 dní (PRG) Strava: Polopenze
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POLOHA
Menší hotel sestávající z patrových vilek vy-
stavěných v tropické zahradě je situován 
v nejsevernější části ostrova, nedaleko měs-
tečka Grand Baie, jehož centrum s různými 
obchůdky, restauracemi a zábavou je vzdále-
no cca 4 kilometry. Přímo u hotelu zastávka 
autobusu. Vzdálenost od letiště cca 65 kilo-
metrů.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, bar, dva bazény s tera-
sou na opalování a obchůdek. WI-FI (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, kulečník, stolní tenis, jeden 
tenisový kurt, vod ní sporty (kajak, šlapadla, 

šnorchlování). Za poplatek potápěčské cent-
rum, masáže a půjčovna kol. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně,  večeře výběrem z menu. Fa-
kultativně light all inclusive zahrnující plnou penzi 
a místní alkoholické a nealkoholické nápoje.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybave-
ny koupelnou se sprchou, WC, klimatizací, stropním 
ventilátorem, trezorem, telefonem a televizí. Vysoušeč 
vlasů na vyžádání k zapůjčení na recepci (za poplatek).

PLÁŽ
Menší pláž pokrytá jemným pískem se nachá-
zí cca 30 metrů od hotelu. Přístup na pláž je 

HOTEL COIN DE MIRE ATTITUDE
Grand Baie

web code: www.cedok.cz/96-10-9 

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

přes místní komunikaci a po několika scho-
dech. K dispozici je několik slunečníků a le-
hátek.

Pokoj superior: | |  Zájezdy:   10/12 (PRG) Strava: Polopenze

od 40 420 Kč*

*více na str. 6
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POLOHA
Rozlehlý hotelový areál se nachází v tropic-
ké zahradě přímo u  moře v  severozápadní 
části ostrova. Hlavní město Port Louis je od 
hotelu vzdáleno cca 15 km, letiště pak cca 
60 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, WI-FI na recepci zdarma, několik ob-
chodů, 3 restaurace, 2 bary, rozlehlý bazén ve 
tvaru laguny s vířivkou a dětskou částí, sluneč-
níky a  lehátka u  bazénu zdarma, konferenč-
ní místnosti, lázeňské centrum (za poplatek), 
fitness.

POLOHA
Moderní hotel disponující 181 pokoji umístěných 
v třípatrových budovách se nachází na východní 
části ostrova ve středisku Bell Mare.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce se vstupní halou, 4 restaurace, 2 
bary, bazén s vířivkou, dětský bazén, lehátka, 
slunečníky a plážové osušky (zdarma), ob-
chůdky se suvenýry, oblečením, SPA centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, kánoje, loď s proskleným dnem, šnor-
chlování, šlapadla, plážový volejbal, stolní tenis, vod-
ní aerobic, 2 tenisové kurty, petanque, šipky, 1 hodi-

SPORT A ZÁBAVA
9-ti jamkové golfové hřiště, minigolf, 3 tenisové 
kurty, stolní tenis, plážový volejbal, windsur-
fing, kajak, šlapadla, šnorchlování. Za poplatek 
- potápění, hlubokomořský rybolov, jízda na 
koni, půjčovna kol, půjčovna golfového vybave-
ní, půjčovna tenisových raket a míčů. 

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci jsou podávány polopenze 
- snídaně formou bufetu, večeře formou bufe-
tu nebo výběrem z menu. Možnost all inclusive 
zahrnující plnou penzi, obědy a večeře formou 
bufetu nebo výběrem z  menu, nealkoholické 
a místní alkoholické nápoje.

na zdarma kite surfing s instruktorem. Za poplatek: 
rybaření, vodní lyžování, potápěčské centrum PADI, 
půjčovna horských kol, jízda na koních, 9ti jamko-
vé golfové hřiště v sesterském 5* hotelu Maritim 
Resort and SPA (PAR 29, zdarma, platí se pouze 
transfer), v blízkosti hotelu se nachází také další 18ti 
jamkové golfové hřiště (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující bufetovou plnou penzi, al-
koholické a nealkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Dlouhá pisčitá pláž s jemným pískem se nachá-
zí přímo u hotelu.

HOTEL MARITIM 

HOTEL MARITIM CRYSTALS BEACH

Turtle Bay

Belle Mare

web code: www.cedok.cz/96-10-15

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

web code: www.cedok.cz/14553

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Stylově zařízené dvoulůžkové pokoje s  možností 
přistýlky  jsou vybaveny koupelnou, WC, balkonem 
nebo terasou, vysoušečem vlasů, trezorem, klima-
tizací, televizí, telefonem a minibarem.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písečná pláž, která je 
situována v menším zálivu.

POKOJE
Comfort: dvoulůžkové pokoje s možností přistýl-
ky (cca 50 m2) jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením, vysoušečem vlasů, centrální klima-
tizace, stropní větrák, SAT TV, WIFI (zdarma), 
trezorem, minibarem, příslušenstvím k přípravě 
kávy a čaje, balkonem nebo terasou.

Pokoj superior: | |  Zájezdy:   10/12 (PRG) Strava: Polopenze

Pokoj superior: | |  Zájezdy:   10/12 dní (PRG) Strava: All inclusive

od 61 310 Kč*

*více na str. 6

od 50 220 Kč*

*více na str. 6
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POLOHA
Luxusní hotelový resort je zasazen v přírodní re-
zervaci Bel Ombre, přímo na krásné písčité pláži. 
Hotel disponuje 181 pokoji. Všechny pokoje mají 
výhled na moře nebo jsou přímo na pláži. Vzdále-
nost od letiště cca 45 minut.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, 3 restaurace (Plantation Club, Marcado, 
Edgewater), 3 bary (Willie’S Rum, and Crab Sha-
ck, Club exclusive lounge, Bar Bleu), 3 bazény, 
1 dětské brouzdaliště, dětský klub, konferenční 
místnost, WIFI zdarma, za poplatek: hlídání dětí, 
kosmetický salon, kadeřnictví, prádelna, obchů-
dek, půjčovna aut, SPA.

SPORT A ZÁBAVA
Zdarma tenis, volejbal, stolní tenis, pétanque, 
šnorchlování, kajak, windsurfing, loď s proskle-
ným dnem, šlapadla. Za poplatek půjčovna hor-
ských kol, kitesurfing, vodní lyžování, potápěčské 
centrum. V blízkosti hotelu se nachází 18ti jam-
kové golfové hřiště Golf du Chateau Bel Ombre.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze jsou podávány bufetovým způsobem. 
Možnost večeří v a’la carte restauraci za příplatek.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází nádherná písečná 
pláž. 

HOTEL OUTRIGGER MAURITIUS RESORT NAD SPA
Bel Ombre

web code: www.cedok.cz/96-10-19

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje deluxe s možností přistýlky 
jsou vybaveny koupelnou s WC, klimatizací, LCD 
TV s CD/DVD přehrávačem, telefonem, radiem, 
minibarem (za poplatek), fénem, žehličkou a žeh-
lícím prknem, trezorem, příslušenstvím k přípra-
vě kávy a čaje, balkonem nebo terasou. Rodinné 
pokoje jsou na vyžádání.

Pokoj superior: | |  Zájezdy:  10/12 dní (PRG) Strava: Polopenze

od 55 550 Kč*

*více na str. 6
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KEŇA 

Nekonečné savany plné exotické zvěře a sněhem pokryté Kilimandžáro, bílé písčité pláže a tyrkysové moře, kouzelná tropická vegetace 
a neopakovatelné krajinné obrazy dojemné krásy – to jsou jen některé atributy dovolené v této tropické zemi, která patří k nejkrásnějším 
regionům naší planety. Keňa je jednou z nejvyspělejších zemí rovníkové Afriky s překvapivě kvalitní infrastrukturou hotelových, přepravních 
a dalších služeb určených pro zahraniční turisty. V porovnání s jinými exotickými cíli má pobyt v Keni dvě velké výhody. Jednak je to kratší 
letová vzdálenost z Evropy bez nutnosti adaptace na jiné časové pásmo, protože časový posun nepřevyšuje dvě hodiny. Druhou výhodou je 
možnost kombinace koupání v moři s hodnotným safari, během něhož můžete z bezprostřední blízkosti pozorovat defilé stád zeber, slonů, 
žiraf a buvolů, po lovu odpočívající leopardy a lvy či švitoření pestrobarevných ptáků.

KEŇA

VI II III IV VI VII VIII IX X XIIXI

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

32 32 33
31

29 29 28 28 29 30 31 32

27 27 27 27 27 27 2728 28 28 28 28

Klima je rovníkové, trvale teplé a vlhké. Hlavní ob-
dobí sucha panuje od konce prosince do konce 
března. V zemi jsou dvě období dešťů: silnější od  
dubna do května a slabší  od října do listopadu. 
Doba dešťů má charakter každodenních přehá-
něk  střídaných slunečními úseky. Popsané klima 
nelze v konkrétním termínu zájezdu garantovat.

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
krásné dlouhé písčité pláže
průzračně čistý oceán 
stabilní klima po celý rok
350 slunečných dní 
vynikající podmínky pro windsurfing, kiting, 
rybaření, potápění

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Keňa leží na východním pobřeží rovníkové Afri-
ky omývaném Indickým oceánem. Rozkládá se 
asi 5 stupňů na sever i  na jih od rovníku. Na 
pobřežní pásmo nížin s plážemi navazuje cen-
trální vrchovina pokrytá savanami a polopouští 
porostlou nízkým trnitým bušem. Poměrně vy-
soká nadmořská výška této vysočiny způsobuje 
příjemné klima přes den a  osvěžující chládek 
v noci. Na západě je země zakončena Východo
africkým příkopem, v němž leží Viktoriino jezero 
  největší v Africe. Nejvyšší horou není známé 
Kilimandžáro, jehož vrchol leží již v Tanzánii, ale 
Mount Kenya  symbol země vysoký 5 199 me-
trů nad mořem. Keňou protékají jenom menší 
řeky, k nimž patří zejména  Athi, Galana a Tana. 
O  dávné historii Keni nejsou informace. Keňa 
nevytvořila stát a  neměla ani vytyčené území, 
dokud její hranice neurčila dohoda koloniálních 
mocností. Muslimové se na její území dostali 
někdy kolem 8. století, prvními Evropany zde 
byli v 16. století portugalští kolonisté, vytlačení 
v  18. století Araby, v  19. století zde postupně 
převzali nadvládu Angličané. Po 1. světové vál-
ce se objevily sebeurčovací snahy. Nezávislosti 
bylo dosaženo v r. 1963 pod vedením Jomo Ke-
nyatty, který vedl stát až do r. 1978.  99% oby-
vatel tvoří Afričané, zbylé 1% Asiaté, Arabové 

a Evropané.  Žije zde mnoho rasově a kulturně 
odlišných kmenů hovořících kmenovými jazyky, 
mezi něž patří bantuština, niloština a kušítština. 
Asi k nejznámějším kmenům patří  Masajové – 
hrdí pastevci a válečníci  se svou pro Afriku  to-
lik typickou kulturou.

GASTRONOMIE & NÁKUPY
V  tradiční kuchyni převládá rostlinná strava – 
kukuřice, obilné kaše, brambory, fazole a různé 
omáčky. Typickým jídlem je Ugali – kukuřičná 
kaše s cibulí a rajčaty.  Ze zahraničí sem pronik-
la zejména italská a britská kuchyně, která obo-
hacená místními vlivy tvoří převažující jídelníček 
mezinárodních hotelů. Za ochutnání stojí místní 
pivo pombe, kvašené z  banánů, prosa, cukru 
a bylinek. Ostatní nápoje jsou z dovozu, zejména 
vína mají jihoafrický původ. Oblíbené jsou exotic-
ké suvenýry, často typické pro určitý kmen nebo 
oblast (masajské ozdoby, vyřezávaný mastek, 
dřevořezby kmene Monde, batika kmene Lamu). 
Typické a vděčné suvenýry jsou ze dřeva vyřezá-
vané figurky exotických zvířat, rituální dřevěné 
masky, oštěpy a  další předměty z  domácnosti 
primitivních afrických kmenů. Prodávají se v ka-
menných obchodech i na tržištích a na plážích, 
kde se smlouvá o cenu. Je také možno koupit si 
oblečení na safari, klobouky a další doplňky. 

 KOMFORTNÍ DÁLKOVÉ LETY 
     Z PRAHY S LETECKOU SPOLEČNOSTÍ TURKISH AIRLINES

 PŘÍMÉ LETY Z KATOVIC 
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   PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU: 
 ODLETY 9 DNÍ Z KATOVIC
 ODLETY 9 DNÍ S PŘESTUPEM Z PRAHY

Oficiální název: Keňská republika 
Politický systém: republika
Rozloha: 583 000 km2
Počet obyvatel: 37 milionů
Hlavní město: Nairobi
Úřední jazyk: angličtina, svahilština
Dorozumění:  angličtina, v hotelích i němčina
Náboženství: 78 % křesťané (45 % protestanti, 
33 % římští katolíci), 10 % muslimové,  
10 % animisté 
Místní měna: keňský šilink (KES) = 100 centů 
(88 KES  = 1 USD), rychlá inflace 
Peníze s sebou: USD (vydání bankovek musí 
být vyšší než rok 2000, v opačném případě 
 nebudou tyto bankovky vyměněny za místní 
měnu ani přijímány), platby kartami jsou možné 
jen omezeně, bankomaty jsou umístěny jen 
v bankách a jsou poruchové
Místní čas:  SEČ + 2 hodiny (při letním času + 
1 hodina)

Elektřina: 230 V,  adaptér nutný 
Vstupní formality: cestovní pas s minimální 
platností 6 měsíců od data vstupu a vstupní 
vízum, které se zajišťuje před odletem do desti-
nace za cca 50, USD.
Místní doprava: místní silnice jsou prašné, 
dopravu lze absolvovat buď taxi, autobusy nebo 
privátně provozovanými minibusy matates.
Očkování a lékař: očkování není povinné, 
doporučuje se však očkování nebo jiná ochrana 
proti nemocím šířeným hmyzem  horečka den-
gue, malárie a žlutá zimnice. Dále se doporuču-
je očkování proti žloutence typu A. Ze sexuálně 
šířených chorob se vyskytuje hlavně HIV/AIDS. 
Na pobřeží jsou poměrně slušné a komfortní 
soukromé kliniky. Zdravotní rizika a aktuálně 
doporučované očkování (ochranu) konzultujte 
prosím před cestou s hygienickou stanicí či od-
borným lékařem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ   9 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Prahy(s přestupem)/Katovic do Mombasy.
2. den: Přílet, transfer do vybraného hotelu, nocleh. 
3.-8. den: Pobyt ve vybraném hotelu, individuální volno s možností fakultativních výletů. 
9. den: Transfer na letiště a odlet zpět s přestupem do Prahy/Katovic, přílet. 
Možnost prodloužení o libovolný počet noclehů dle přání klienta.

*Safari – okruh Keňou s pobytem u moře od 74 990,- Kč*
* Podrobné informace najdete na str. 244249 tohoto katalogu.

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

Nairobi

Mombasa

Mt. Kenya

Kilimanjaro

Masai Mara

Amboseli

Tsavo

KEŇA

TANZÁNIE

ETIOPIE

SOMÁLSKO

Indický oceán

rovník

Atlantický 
oceán

Tichý
oceán Indický

oceán

EVROPA

ASIE

AUSTRÁLIE

SEVERNÍ
AMERIKA

ROVNÍK

JIŽNÍ
AMERIKA

Praha

Keňa

KEŇA

ČEDOK PLUS
výhodné parkování na letišti v Praze
doprava na letiště Katovice za zvýhodněnou cenu
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
ZVLÁŠTNOSTI POBYTU U MOŘE V KENI
Pobřeží Keni je lemováno vodami Indického oce-
ánu s nabídkou oceánského typu koupání. Život 
na pláži určuje rytmus přílivu a odlivu, který den-
ně nabízí neopakovatelné přírodní divadlo. Výš-
kový rozdíl mezi přílivem a odlivem činí 1 – 3 me-
try. Každých šest hodin při odlivu moře ustoupí 
ke korálovému útesu, který lemuje pobřeží ve 
vzdálenosti 200 až 500 metrů od břehu. Začátek 
odlivu je příležitostí ke koupání v klidné ustupují-
cí vodě se slabým příbojem. Obnažuje se písčité 
mořské dno proložené na některých místech 
korálovými platy a  výstupy.  Vrcholící odliv pak 
láká k expedici až ke korálovému útesu, kam lze 

nezřídka dojít suchou nohou. Doporučujeme 
boty do vody. Při vrcholícím odlivu se koupání 
odehrává v  hotelovém bazénu. Se začínajícím 
přílivem moře ožívá. Na své si přijdou milovníci 
surfingu, živého příboje a koupání v mořských vl-
nách. Při vrcholícím přílivu zejména na severních 
plážích voda pohltí většinu pláže a často sahá až 
k hranici hotelových zahrad. Proto jsou sluneč-
níky a  lehátka  zpravidla  umístěny  uvnitř  ho-
telových areálů. Pobytová místa našich zájezdů 
jsou situována podél pobřeží na sever a  jih od 
Mombasy, které je Evropany názorně označová-
no jako severní a  jižní pobřeží. Obě pobřeží se 
však navzájem liší a mají svá specifika.

Severní pobřeží
Má civilizovanější charakter, navazuje 
bezprostředně na severní předměstí města 
Mombasy, s  níž je spojeno mostem přes 
mořskou úžinu. Tvoří jej pásmo na sebe 
navazujících přímořských pláží Nyali, 
Bamburi, Shanzu a  Kikambala Beach, které 
jsou  lemovány jednotlivými hotelovými 
resorty. Za hranicí hotelových areálů podél 
hlavní silnice vedoucí na sever země jsou 
situovány jednotlivé osady, které obývá místní 
obyvatelstvo. Výhodou pobytu v této oblasti je 
blízkost Mombasy a  tím i  snadná přístupnost 
večerní a noční zábavy i nákupních příležitostí.
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NAŠE GOLFOVÉ TIPY
Mombasa Nyali Golf and Country Club 
Osmnáctijamkové hříště s  dlouhou tradicí je 
považováno za nejlepší na severním pobřeží 
a v okolí Mombasy. Hřiště o délce 6 510 yardů 
(Par 71) je vystavěno v  krásném prostředí 
tropické přírody. Díky zavlažování je stále 
zelené a  výborně udržované. Zpestřením 
hry jsou místní opice, jejichž přítomnost 
zaregistrujete zejména na sedmé jamce, kde 
je jejich zaujetí míči největší. Díky širokým 

NÁŠ DOPORUČENÝ HOTEL
Orientační cena green fee: 1900,- Kč
Hotel Diani Reef *****, jižní pobřeží

fairwayím, poměrně snadným bunkerům 
a velkým greenům je hřiště výzvou pro hráče 
golfu všech úrovní. 

Orientační cena green fee: 900,- Kč
Leisure Golf Club 
Osmnáctijamkové hřiště nacházející se na 
jižním pobřeží nedaleko proslulé pláže Diani 
Beach je považováno za jedno z nejkvalitnějších 
ve východní Africe. Hřiště dlouhé 6 084 metrů 

(Par 72) je zasazeno do krásné tropické přírody. 
Fairwaye jsou lemovány různými druhy palem, 
které poskytují příjemný stín. Najdeme zde na 
85 bunkerů a  velké jezero, které jsou velkou 
výzvou a slibují vzrušující požitek ze hry. 
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SPORT A ZÁBAVA
SPORTOVNÍ AKTIVITY
Zejména ve větších hotelových areálech jsou 
k dispozici tenisové kurty, stolní tenis nebo plá-
žový volejbal. Velmi rozšířená je nabídka vodních 
sportů. K dispozici jsou především nemotorové 
vodní sporty jako kanoe, windsurfing nebo šnor-
chlování a potápění. Pro milovníky golfu je k dis-
pozici několik hřišť, ta nejlepší doporučujeme na 
předchozí stránce.  

POTÁPĚNÍ 
Pobřeží v Keni je svým charakterem vhodné jak 
ke šnorchlování, tak i k potápění. Většina hotelů 
disponuje potápěčskými centry, kde Vám zapůjčí 
veškeré vybavení, případně jsou zde i potápěč-
ské školy pro začátečníky.
Orientační cena ponoru: 1 300,- Kč

PO KOUPÁNÍ….
Pobyty na jižním pobřeží jsou organizovány 
v  uzavřených prázdninových resortech upro-
střed přírody. Večerní vyžití klientů je zde zajiště-
no především v rámci hotelových areálů. Klienti 
na severním pobřeží mohou z  hotelů dojíždět 
do nedaleké Mombasy, kde je nabídka večerní 
i noční zábavy, ale i nákupní příležitosti. 

PO KOUPÁNÍ….
Při pronájmu vozu je třeba počítat s jízdou vlevo, 
se špatným stavem zdejších vozovek a se speci-
fiky místního provozu, kdy nejsou respektována 
pravidla. Pro zapůjčení auta je třeba mezinárodní 
řidičský průkaz, minimální věk 25 let a  garance 
platební kartou. Vzhledem k výše uvedeným spe-
cifikům pronájem vozu příliš nedoporučujeme. 
Orientační cena za pronájem auta: 
1 600,- Kč/den

KEŇA
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POLODENNÍ OKRUH MOMBASOU
Prohlídka přímořské metropole Keni. Během 
návštěvy uvidíte Staré město, jemuž dominuje 
portugalská koloniální pevnost Fort Jesus, mešity, 
indickou čtvrť, starobylý přístav s tradičními arab-
skými plachetnicemi, rušné tržiště a dílnu dřevo-
řezbářů. Celodenní varianta zahrnuje navíc oběd 
v  panoramatické restauraci nebo na arabské 
plachetnici a návštěvu parku, který je domovem 
řady afrických zvířat.

ZA POZNÁNÍM ŽIVOTA  
ROVNÍKOVÉ AKRIKY
Celodenní výlet směřuje do typických afrických 
vesniček a obydlí, kde se seznámíte s místními 
lidmi a  budete sledovat jejich každodenní čin-
nost. V  první vesničce uvidíte ženy připravující 
kukuřičné pokrmy a nahlédnete do jejich obydlí. 
Kolem mešity a  hřbitova dorazíte k  místu, kde 
uvidíte výrobu střešních došek z  kokosových 
vláken. V  následující osadě ochutnáte typický 
pokrm africké chudiny a  budete svědky ruční-
ho zásobení afrických obydlí vodou. Následně 
uvidíte sklizeň kokosových ořechů a ochutnáte 
palmové víno. Během dalšího programu nahléd-

nete do místní školy, budete pozváni na chutný 
svahilský oběd a program ukončíte v řemeslnic-
ké dílně, kde budete moci zakoupit pěkné su-
venýry.

MOŘSKÉ SAFARI V REZERVACI KISITE
Celodenní výlet vás zavede do mořského ná-
rodního parku kolem ostrova Wasini v blízkosti 
hranice Keni s Tanzanií. Program zahrnuje výlet 
tradiční dřevěnou arabskou plachetnicí ke korá-
lovým útesům v národním parku Kisite. Potápění 
se šnorchlem k pokladům korálového moře, bě-
hem něhož budete mít při troše štěstí příležitost 
plavat i s delfíny a mořskými želvami. Za přípla-
tek lze vyzkoušet i potápění do hloubky 6 metrů 
se stlačeným vzduchem v doprovodu zkušených 
instruktorů. Následuje typický oběd ve vesnici 
na ostrově Wasini, během něhož ochutnáte na-
příklad krabí maso. Po krátké prohlídce vesnice 
následuje návrat do Vašeho hotelu.

Ceny uvedených výletů vám sdělí náš zá-
stupce v místě pobytu. Výlety je možné za-
koupit pouze na místě a konají se s anglicky 
hovořícím průvodcem.
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NABÍDKA SAFARI VÝLETŮ
Safari v překladu ze svahilštiny znamená „cestovat“. Není to však cestování ledajaké. Dnes jím rozumíme cestování spojené s vyhledá-
váním a pozorováním zvěře ve volné přírodě. Keňa má naprosto ideální podmínky ke kombinování odpočinku u moře se safari a kaž-
dému účastníku zájezdu vřele doporučujeme dokoupit některou variantu z bohaté nabídky safari. Abychom Vám usnadnili orientaci 
v naší široké nabídce „safari výletů“ uvádíme níže několik praktických informací.

CO JE CÍLEM SAFARI VÝLETŮ?
Bývá příjemným překvapením, že tyto výlety zahr-
nují rovněž poznání neživé přírody a kultury rovní-
kové Afriky. Předmětem obdivu se stávají jak nád-
herná přírodní panoramata, horské masívy hýřící 
pestrými barvami skal a nedozírné horizonty savan 
tak svérázná kultura místních obyvatel. Málo platné, 
v popředí zájmu přece jen zůstávají zvířata. K ozna-
čení nejvíce vyhledávaných afrických savců se vžilo 
označení „Velká pětka“, do níž patří: lev, leopard, 
buvol, nosorožec a slon. Vidět velkou pětku je cílem 
každého účastníka safari. Samozřejmě, že nabídka 
africké přírody je ještě bohatší. Vedle nepřeber-
ného množství druhů antilop, gazel pakoní a  tro-
pických zejména vodních ptáků tak během safari 
můžete pozorovat zebry, žirafy, hrochy, krokodýly, 
opice, šakaly, hyeny, divoká prasata i menší šelmy.

DOPRAVA PŘI SAFARI A JEHO PRŮBĚH
Doprava do národních parků probíhá zpravidla mi-
nibusem nebo malým dopravním letadlem. Dále se 
pokračuje většinou osmimístným minibusem s od-
klápěcí střechou, kde lze za jízdy stát nebo sedět. 
Každý má místo u okna – viz naše foto, které je nad 
všechny popisy. Pozor – safari není exkurze do zoo-
logické zahrady. 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 získá-
vají tak nejčerstvější informace o výskytu zvěře, aby 
jejich stopování dopadlo úspěšně.

VÍCEDENNÍ SAFARI A JEJICH SPECIFIKA
Vedle jednodenních výletů, které umožňují zá-
kladní seznámení s africkou faunou, vřele dopo-
ručujeme zvolit z nabídky vícedenních safari. Tyto 
výlety zahrnují návštěvu více národních parků 

a tedy i větší šanci vidět skutečně většinu význam-
ných zvířat. Velkým zážitkem při těchto exkurzích 
je i přenocování v savaně uprostřed nádherné af-
rické přírody. Bydlí se v tzv. lodgích, což jsou uby-
tovací zařízení, řešená v typickém africkém stylu, 
která si však luxusem vnitřního vybavení nezadají 
s evropskými hotely. Skromnější variantou je uby-
tování v kempech, kde bývají k dispozici bungalovy 
nebo luxusně vybavené stany. Výhodou víceden-
ních pobytů je možnost pozorovat zvěř v noci, za 
soumraku nebo za svítání u napajedel a to často 
v pohodlí terasy Vaší lodge.

ČTYŘI NÁRODNÍ PARKY! 
KTERÝ VYBRAT?
Naše safari směřují zejména do čtyř hlavních ná-
rodních parků v Keni, z nichž každý má své zvlášt-
nosti a svá specifika.

NÁRODNÍ PARK SHIMBA HILLS
Asi jen 30 km od Mombasy se nachází národní park 
Shimba Hills, který je z našich hotelů velmi rychle 
a pohodlně dostupný. Jde o nejmenší národní park 
v  Keni situovaný v  pahorkatině jen necelých 400 
metrů nad mořem. Přesto je zde o poznání chlad-
něji než na vlhkém a horkém pobřeží. K vidění zde 
jsou zejména antilopy, sloni a buvoli. Při troše štěstí 
lze pozorovat i zebry a žirafy. Doporučit lze klien-
tům, kteří preferují rychlé, krátké a pohodlné sezná-
mení s africkou  přírodou.

NÁRODNÍ PARK TSAVO
Druhý v pořadí nejblíže pobřeží se rozkládá národ-
ní park Tsavo, který je největším národním parkem 
v  Keni. Je rozdělen do dvou regionů Tsavo East 
a West. Cílem našich výletů je zejména Tsavo East 
pro jeho snadnější dostupnost (200 km od Mom-
basy). Terén zde stoupá od východu na západ až 
do nadmořské výšky 2000 metrů. Parkem protéká 

řeka Galana, která láká zvěř svými napajedly. V par-
ku lze při troše štestí spatřit většinu hlavních afric-
kých zvířat, zejména červené slony, jejichž zbarvení 
není přirozené, ale pochází od červené zeminy, kte-
rá jim ulpívá na kůži.Podobný charakter má národní 
park Tsavo West. Lze jej doporučit zejména klien-
tům, kteří preferují krátké avšak relativně  důkladné 
seznámení s africkou zvěří.

NÁRODNÍ PARK AMBOSELI
Jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších ná-
rodních parků je situován asi 6 hodin jízdy busem 
od Mombasy přímo pod svahy zasněženého Kili-
mandžára, které si při troše štěstí vyfotografujete. 
Park leží v nadmořských výškách kolem 1000 me-
trů. 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. Vděčným fo-
tografickým  tématem jsou i  vesnice masajských 
kmenů. Lze doporučit lovcům krásných fotografií, 
kteří mají zájem o vícedenní safari busem nebo jed-
nodenní letecké safari.

NÁRODNÍ PARK MASAI MARA
Nejkrásnější park v  Keni a  perla národních parků 
Afriky leží asi 300 km západně od Nairobi a 800 km 
od Mombasy na pláních v  nadmořských výškách 
kolem 1800 metrů. Jde o  pokračování národního 
parku Serengeti, který sem zasahuje z  jihu z Tan-
zanie. Je to právě tento park, odkud pocházejí svě-
toznámé 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 můžete vidět hrochy, kro-
kodýly i  velkou pětku afrických zvířat, mezi nimiž 
dominují sloni a lvi.
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JEDNODENNÍ SAFARI  
SHIMBA HILLS A SLONÍ ÚTOČIŠTĚ
Celodenní výlet minibusem do národního parku 
Shimba Hills. Dopoledne je věnováno stopování 
zvěře s cílem vidět zejména antilopy, buvoly, slo-
ny a další zvířata. Následuje oběd v Shimba Lodge 
s vyhlídkou na napajedla zvěře. Odpoledne je vě-
nováno návštěvě sloního útočiště v Mwalunganje 
a dalšímu sledování zvěře.

JEDNO NEBO DVOUDENNÍ 
SAFARI TSAVO EAST
Celodenní výlet minibusem. Sledování africké 
zvěře, jehož cílem je červený slon a stáda zvěře 
afrických savan. Po obědě následuje jízda k  na-
pajedlům a  pokračování cesty nekonečnými 
pláněmi národního parku Tsavo zpět do Vašeho 
hotelu. Toto safari nabízíme i ve dvoudenní verzi 
s přenocováním v národním parku s rozšířeným 
pozorováním zvěře za úsvitu druhého dne. Další 
alternativou je dvoudenní safari v národním par-
ku Tsavo West s podobným programem.

TŘÍDENNÍ SAFARI 
TSAVO EAST/WEST
Toto safari minibusem nabízí ve třídenní variantě 
to nejlepší z  obou částí národního parku. První 
den je věnován sledování zvěře v  oblasti Tsavo 
East proslulé svými červenými slony. Následuje 
výprava do pahorkatiny Taita Hills, kde si po obě-
dě prohlédnete zdejší útočiště zvěře s překvapivě 
bohatou faunou. První noc prožijete v  Salt Lake 
Lodge s možností sledovat noční návštěvu zvířat 
u napajedla. Druhý den bude věnován sledování 
zvěře v parku Tsavo West. V poledne dorazíte do 
luxusního kempu Finch Hattons, kde si odpočine-
te u bazénu se sladkou vodou. Po obědě budete 
pokračovat v  pozorování zvěře zakončeném ná-
vštěvou pramenů Mzima s  příležitostí pozorovat 
hrochy a  ryby ve svém živlu z unikátní podvodní 
pozorovatelny. Z terasy luxusního kempu zažijete 

západ slunce, po němž bude následovat bohatá 
večeře při svíčkách. Třetí den za rozbřesku násle-
duje další pozorování zvěře s možností vidět i za-
sněžený vrcholek Kilimandžára v dálce. V průběhu 
dne pak  budete mít možnost účasti na další ex-
pedici za divokou zvěří nebo odpočívat u bazénu. 
Po obědě servírovaném formou pikniku se před 
soumrakem vrátíte do svého hotelu.

ČTYŘDENNÍ SAFARI 
TSAVO EAST/WEST A AMBOSELI
Toto safari minibusem nabízí první den pozorová-
ní červených slonů a další zvěře v národním parku 
Tsavo East. Po obědě následuje odpočinek u bazé-
nu nebo večerní sledování zvěře. Večeře a nocleh 
v  národním parku. Druhý den je věnován cestě 
do národního parku Amboseli pod zasněženým 
 vrcholkem Kilimandžára. Pozorování nepřeber-
ného bohatství zvěře tohoto skvělého národního 
parku bude přerušeno jen obědem ve formě pik-
niku a zakončeno večeří a noclehem v národním 
parku Amboseli. Třetí den se přesunete romantic-
kou krajinou poznamenanou stopami po sopečné 
činnosti vulkánu Chyulu do národního parku Tsavo 
West. Zde se zastavíte u pramenů Mzima a budete 
pozorovat život hrochů a ryb z unikátní podvodní 
pozorovatelny. Po obědě pak budete mít možnost 
účasti na další expedici za divokou zvěří a  ještě 

Vám zbude čas k osvěžení u bazénu. Večeře a noc-
leh v národním parku Tsavo West. Čtvrtý den ráno 
odcestujete na pobřeží a do svého hotelu, kam do-
razíte krátce po poledni.

DVOUDENNÍ LETECKÉ SAFARI 
MASAI MARA
První den odletíte časně ráno privátním letadlem 
do 800  km vzdáleného národního parku Masai 
Mara. Během téměř dvouhodinového letu budete 
mít příležitost vidět zasněžený vrcholek Kiliman-
džára téměř na dosah ruky. Již na letišti Masai 
Mara uvidíte první africká zvířata zvědavě sledující 
přílet turistů. Následuje ubytování v kempu nebo 
v  lodge a časný oběd. Poté až do soumraku bu-
dete projíždět křížem krážem nekonečnou sava-
nou národního parku a pozorovat bohatá stáda 
vysoké zvěře nebo stopovat africké šelmy. Večeře 
a nocleh v národním parku. Druhý den si nene-
cháte ujít pozorování zvěře za rozbřesku u napa-
jedel. Následuje snídaně a po ní další výprava za 
africkými zvířaty. Po obědě následuje transfer na 
letiště a odlet na pobřeží.
Program nabízíme též ve třídenní variantě. Na 
vyžádání zajistíme též pozorování zvěře z paluby 
horkovzdušného balónu letícího nad savanou!

Ceny na vyžádání u prodejce.

BEZ SAFARI NIKDY NEBUDE  
POBYT V KENI ÚPLNÝ!

Dvoudenní letecké safari - Amboseli a Masai Mara
Tento výlet nabízí to nejlepší, co může keňská příroda nabídnout. První den odletíte z Mombasy 
již časně ráno a přistanete v národním parku Amboseli na úpatí zasněženého Kilimandžára. Přímo 
z letiště pojedete na safari, během něhož uvidíte velké množství africké zvěře i vodních ptáků. Před 
polednem se vrátíte na letiště a budete pokračovat v letu do rezervace Masai Mara, kde se stihnete 
ubytovat a po obědě podniknete první expedici za nepřeberným bohatstvím vysoké africké zvěře. 
Večeře a nocleh v národním parku Masai Mara. Druhý den za rozbřesku vyrazíte pozorovat zvěř 
u napajedel. Po snídani následuje druhá cesta křížem krážem africkou savanou po stopách vysoké 
zvěře i afrických šelem. Po obědě následuje transfer na letiště a odlet na pobřeží. Tento výlet orga-
nizujeme i ve třídenní variantě. Ubytování žádejte v Governors Campu – vyplatí se to!

NÁŠ ZVLÁŠTNÍ TIP
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POLOHA
Hotel je situován asi 12 km severně od Mombasy a 25 
km od letiště přímo na břehu moře obklopen prostor-
nou zahradou. Transfer z letiště trvá asi 50 minut.

VYBAVENÍ HOTELU 
Dvoupatrový hotel má restauraci, bar, hotelo-
vý obchod se suvenýry, velký bazén s vířivkou 
a druhý menší bazén. Lehátka na travnatých 
plochách v hotelové zahradě a u bazénu WIFI 
zdarma.

HOTEL REEF
Severní pobřeží - pláž Nyali

KEŇA

web code: www.cedok.cz/96-11-1

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 30 960 Kč*

*více na str. 6

Pokoj standard: | |   Zájezdy:   9 (PRG) Strava: Polopenze

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Noční podniky v Mom-
base. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, večeře rovněž většinou bu-
fetovým způsobem. All inclusive za příplatek. 
Služby v  rozsahu all inclusive zahrnují plnou 
penzi s  nápoji místní výroby a  odpovída-
jí svým obsahem a  rozsahem této kategorii 
hotelu.

POKOJE
Standardní účelně vybavené dvoulůžkové poko-
je s vlastním příslušenstvím s možností přistýlky 
mají balkon nebo terasu. Nabízíme standardní 
pokoje s výhledem do zahrady a pokoje superior 
s výhledem na moře. Oba nabízené pokoje mají 
stejné vybavení: vlastní příslušenství, TV, klimati-
zaci, stropní větrák, trezor (za poplatek).

PLÁŽ
Písčitá pláž s mírnou svažitostí dna přímo před 
hotelem. Koupání oceánského typu. 
(Viz. též informace na úvodní dvoustraně této 
kapitoly).

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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od 26 310 Kč*

*více na str. 6

POLOHA
Příjemný hotel obklopen tropickou zahradou, se 
nachází na severním pobřeží jen 12 km od měs-
ta Mombasa, přímo na bílé písčité pláži. Letiště 
je vzdáleno cca 25 km, transfer z letiště potrvá 
cca 40 minut.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, směnárna, 3 restaurace, 4 bary, 3 bazény, 
vířivka, dětský klub, konferenční místnost, obchůdek 
se suvenýry, kosmetický salon, prádelna, poskytová-
ní plážových osušek, slunečníky a lehátka u bazénu 
(zdarma), doktor na telefonu, WIFI (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, vodní aerobic, vodní volejbal, 
plážový volejbal, squash kurt, kulečník, stolní tenis, 
posilovna, potápění a vodní sporty (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Služby all inclusive v klasickém rozsahu, tj. nejen 
plná penze s nápoji, ale i občerstvení v průběhu 
dne na barech hotelu.

PLÁŽ
Krásná bílá písčitá pláž přímo u hotelu. Koupání 
oceánského typu. (viz. též informace na úvodní 
dvoustraně této kapitoly)

HOTEL BAMBURI BEACH   
Bamburi–Mombasa

web code: www.cedok.cz/96-11-13

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou 
vybaveny koupelnou s WC, klimatizací, TV, 
DVD, telefonem, ledničkou, trezorem (za po-
platek), vysoušečem vlasů, příslušenstvím pro 
přípravu kávy a čaje, balkonem.

Pokoj standard: | |   Zájezdy:  9 (PRG/KTW) Strava: All inclusive

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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POLOHA
Hotel s příjemnou rodinnou atmosférou se na-
chází přímo na písčité pláži Bamburi, cca 15 km 
od města Mombasa a cca 24 km od letiště.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce se vstupní halou, výtah, hlavní re-
staurace, 2 bary, bazén, lehátka a slunečníky 
u bazénu (zdarma), plážové osušky (zdarma), 
obchůdky, konferenční místnost, na lobby WIFI 
zdarma, kadeřnictví.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, mini club pro děti (4  12 let), 
stolní tenis, šipky, vodní sporty na pláži (za popla-
tek), cca 6km od hotelu 18ti jamkové golfové hřiště.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi formou bu-
fetu a nealkoholické a alkoholické nápoje do-
mácí výroby.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (27 m2) jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením, individuálně ovládací klimatizací, fé-
nem na vlasy, SAT TV, příslušenstvím k přípravě 
kávy a čaje, trezorem (cca 3€/den), balkonem s 
výhledem do zahrady. Pokoj typu superior (na 
vyžádání) jsou dvoulůžkové pokoje s možnos-
tí přistýlky (30 m2) se liší od pokoje standard 
pouze velikostí pokoje, za příplatek je možné 
zajistit pokoj superior s výhledem na oceán..

HOTEL NEPTUNE BEACH
Bamburi-Mombasa

web code: www.cedok.cz/14528

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 27 170 Kč*

*více na str. 6

Pokoj standard: | |   Zájezdy:  9 (PRG/KTW) Strava: All inclusive

KEŇA 

PLÁŽ
Bílá písčitá pláž přímo u hotelu. Koupání oce-
ánského typu (viz. též informace na úvodní 
dvoustraně této kapitoly).

Pobyt pro 
dítě do 13 let ZDARMA

Vice na str. 7
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POLOHA
Hotel leží v romantickém prostředí stinného 
chlebovníkového háje na korálovém útesu 
přímo nad mořem s  romantických výhledy 
na nedozírné plochy Indického oceánu asi 
45 km jižně od Mombasy a 55 km od letiště. 
Unikátem tohoto zařízení je jeho situování 
v  posledním zachovalém zbytku přímořské-
ho pralesa na ploše 250 tisíc čtverečních 
metrů. Transfer z  letiště do hotelu trvá asi 
80 minut.

VYBAVENÍ HOTELU
Hotel se skládá z patrových bungalovů(v pří-
zemí a v patře vždy dva pokoje) a dvoupatro-
vých hotelových pavilonů, které jsou rozesety 
po celé ploše chlebovníkového háje lemující-
ho pláž. K vybavení hotelu patří hlavní restau-

race a  restaurace a  la carte obě s výhledem 
na moře, hlavní bar, bar u  bazénu, TV míst-
nost, fitness, aromaterapické zábaly, kosme-
tický salon, kadeřník, masáž, vířivka, hotelová 
prodejna, taneční terasa, bazén. Lehátka na 
travnatých plochách na slunění a  u  bazénu. 
WIFI ve veřejných prostorech zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Kvalitní potápěčská 
škola a surfing, windsurfing, tři tenisové kurty 
s osvětlením, golfové hřiště, (6 km od hotelu), 
plážový volejbal, stolní tenis.

STRAVOVÁNÍ
Služby all inclusive v klasickém rozsahu, tj. nejen 
plná penze s nápoji, ale i občerstvení v průběhu 
dne na barech hotelu.

Pokoj standard: | |   Zájezdy:  9 (PRG/KTW) Strava: All inclusive

HOTEL BAOBAB BEACH RESORT 
Jižní pobřeží-pláž Diani

web code: www.cedok.cz/96-11-6

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Účelně vybavené dvoulůžkové pokoje s  vlastním 
příslušenstvím a  s  možností přistýlky mají balkon 
nebo terasu s výhledem do zeleně hotelového háje 
a  zahrady. Pokoje mají stylové stropy prokládané 
dřevem a dlaždicovou podlahu. K vybavení pokoje 
patří vysoušeč vlasů, pokojový trezor, mini chladnič-
ka, klimatizace a moskytiéra.

PLÁŽ
Hotel leží v závěru překrásné pláže Diani, která 
je pokryta jemným bílým pískem a rozkládá se 
přímo před hotelem. Koupání oceánského typu.

KEŇA KEŇA 

od 28 550 Kč*

*více na str. 6

Pobyt pro 
dítě do 6 let ZDARMA

Vice na str. 7



160 800 112 112 

POLOHA
Hotel leží přímo u pláže asi 40 km jižně od Mom-
basy a 50 km od letiště. Transfer z letiště do ho-
telu trvá asi 80 minut.

VYBAVENÍ HOTELU
Třípatrové pavilony hotelu ve svahilskoarab-
ském stylu leží v  rozlehlé tropické zahradě 
protkané bazény. K  vybavení hotelu patří tři 
hotelové restaurace, pět barů, z nichž dva jsou 
přímo v bazénu (swimup), fitness, butik, kadeř-
ník. Dva squashové a  dva tenisové kurty, dva 
bazény, vířivka. Lehátka a slunečníky v zahradě 
a u bazénu a rovněž na okraji pláže. WIFI ve ve-
řejných prostorech zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži včetně potápěčské školy 
a windsurfingu. Rybolov, tenis, squash, plážový 

volejbal, golfové hřiště, (6 km od hotelu). Animač-
ní programy v hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze nebo all inclusive za přípla-
tek (zahrnuje plnou penzi s nápoji místní výroby, 
občerstvení v průběhu dne, tenis, squash a ne-
motorizované vodní sporty na pláži).

POKOJE
Účelně vybavené standardní dvoulůžkové pokoje 
s vlastním příslušenstvím a s možností přistýlky mají 
balkon nebo terasu s výhledem na bazén nebo do 
zeleně hotelové zahrady. Pokoje superior mají přímý 
výhled na moře. Pokoje mají nábytek prokládaný 
dřevem a na podlaze jsou dlaždice. K vybavení poko-
je patří vysoušeč vlasů, pokojový trezor (za poplatek), 
klimatizace. Mini chladnička je na vyžádání. Klienty 
s dětmi lze ubytovat jen v přízemních pokojích.

HOTEL SOUTHERN PALMS
Jižní pobřeží-pláž Diani

web code: www.cedok.cz/96-11-7

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 24 990 Kč*

*více na str. 6

Pokoj standard: | |   Zájezdy:  9 (PRG/KTW) Strava: Polopenze

KEŇA

PLÁŽ
Hotel leží přímo u překrásné pláže Diani, kte-
rá je pokryta jemným bílým pískem. Mírná 
svažitost dna. (viz. též informace na úvodní 
dvoustraně této kapitoly).

Pobyt pro 
dítě do 14 let ZDARMA

Vice na str. 7
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POLOHA
Hotel leží přímo na jednom z nejkrásnějších 
míst pláže Diani asi 40 km jižně od Mombasy 
a 50 km od letiště. Transfer z letiště do hote-
lu trvá asi 75 minut.

VYBAVENÍ HOTELU
Třípatrové pavilony hotelu leží na nízkém ko-
rálovém útesu přímo nad palmovou zahradou 
a pláží. K vybavení hotelu patří tři restaurace 
s mezinárodní, orientální, čínskou a japon-
skou kuchyní. Obzvláště atraktivní je plážová 
restaurace s překrásným výhledem na moře. 
K dispozici je dále pět barů včetně baru u ba-
zénu, dva bazény, vířivka a dětský bazének, 
skluzavka do bazénu, nákupní pasáž, fitness, 
wellness centrum s vířivkou, párou, saunou, 
tělocvičnou, masáže, reflexní a aroma terapie, 

bahenní zábaly – první svého druhu v Keni, 
kino. Lehátka na travnatých plochách v hote-
lové zahradě a u bazénu. Lehátka a slunečníky 
též na okraji pláže. WIFI zdarma. Zvláštností 
hotelu je prosklená podlaha haly pod níž je 
umístěno akvárium.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum vodních sportů s nabídkou člunů, 
potápěčského centra, windsurfingu, rybolovu. 
Pronájem horských kol. Tenis s osvětlenými 
kurty, squash, 500 metrů od hotelu je 18jam-
kové golfové hřiště. Dětská animace, kasino, 
živá hudba v baru.

STRAVOVÁNÍ
Služby v rozsahu bufetové polopenze. Možnost 
příplatku na plnou penzi.

Pokoj standard: | |   Zájezdy:   9 (PRG) Strava: Polopenze

 HOTEL DIANI REEF
Jižní pobřeží-pláž Diani

web code: www.cedok.cz/96-11-5

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Moderně vybavené dvoulůžkové pokoje s vlast-
ním příslušenstvím a s možností přistýlky mají 
balkon nebo terasu s výhledem do zahrady nebo 
na moře. K vybavení pokoje patří TV, přípojka na 
internet, minibar na vyžádání, vysoušeč vlasů, po-
kojový trezor, klimatizace, stropní větrák, mosky-
tiéra, kávovar.

PLÁŽ
Jedna z nejkrásnějších pláží v oblasti pokrytá bílým jem-
ným pískem a s nízkou svažitostí dna přímo před hote-
lem. Koupání oceánského typu..

KEŇA KEŇA

od 37 580 Kč*

*více na str. 6
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POLOHA
Elegantní hotelový resort s rodinnou atmosférou 
se skládá z dvoupatrových vilek vystavěných v ma-
sajském stylu. Vzdálenost od letiště cca 2 hodiny 
jízdy od letiště a cca 3 km od městečka Malindi.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, bazén, slunečníky a le-
hátka (zdarma), hlavní restaurace, restaurace a 
la carte (za poplatek), 3 bary, obchůdky, kadeř-
nictví, prádelna a konferenční místnost.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, posilovna, stolní tenis, 
plážový volejbal a fotbal, centrum vodních 
sportů, potápěčské centrum.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi formou bu-
fetu, alkoholické a nealkoholické nápoje domá-
cí výroby.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou 
vybaveny vlastním sociálním zařízením, vysou-
šečem vlasů, individuálně ovladatelnou klima-
tizací, stropním ventilátorem, mini ledničkou, 
trezorem, balkonem nebo terasou, WIFI (zdar-
ma).

PLÁŽ
Písčitá pláž přímo u hotelu. Slunečníky a lehát-
ka na pláži zdarma.

HOTEL SANDIES TROPICAL VILLAGE
Malindi

web code: www.cedok.cz/14529

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 40 760 Kč*

*více na str. 6

Pokoj standard: | |   Zájezdy:  9 (PRG) Strava: All inclusive

KEŇA
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od XX Kč*

*více na str. 6

POLOHA
Hotelový areál leží v  romantickém prostředí tropic-
ké zahrady přímo u moře cca 34 kilometrů jižně od 
Mombasy a 45 kilometrů od letiště.

VYBAVENÍ HOTELU
K  vybavení hotelu patří hlavní restaurace, italská re-
staurace, bar, bar u bazénu, bazén s terasou na opalo-
vání, kadeřnictví, WIFI zdarma a obchod se suvenýry.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, tenisové kurty, kulečník, vodní sporty, 
potápění a lázeňské centrum (vše za poplatek), živá 
hudba, folklórní představení.

Pokoj standard: | |   Zájezdy:  9 (PRG) Strava: Polopenze

HOTEL LEOPARD BEACH 
Jižní pobřeží-pláž Diani

web code: www.cedok.cz/96-11-8

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

KEŇA KEŇA

STRAVOVÁNÍ
V  hotelové restauraci je podávána polopenze 
bufetovým způsobem. Za příplatek možnost 
plné penze plus zahrnující oběd v kterékoliv re-
stauraci hotelu, možnost večeře v restauraci a 
la carte nebo italské restauraci. Nealkoholické 
nápoje, pivo nebo víno během obědů a večeří.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u překrásné pláže Diani, 
která je pokryta jemným bílým pískem. Koupání 
oceánského typu.

POKOJE
Velmi pěkné dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny 
koupelnou, WC, klimatizací, TVSAT, minibarem, 
trezorem (za poplatek cca.175 KSH), telefonem 
a vysoušečem vlasů.

od 38 180 Kč*

*více na str. 6
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OSTROV ZANZIBAROSTROV ZANZIBAR

Zanzibar – vysněný ostrov z pohádek tisíce a jedné noci. Při vyslovení tohoto jména se vybaví vůně exotických koření, které jsou zde domovem, 
a od středověku nejvýznamnějším artiklem obchodu mezi Orientem a Západem. 85 km dlouhý a 30 km široký ostrov leží na jižní polokouli jen 
6 stupňů pod rovníkem asi 40 kilometrů od břehů východní Afriky. Je tvořen hlavním ostrovem s téměř neznámým jménem Unguja, hornatým 
ostrovem Pemba, odkud pochází africký čarodějnický kult, a dalšími asi 50 ostrůvky. Prvním Evropanem, který ostrov spatřil, byl asi portugal-
ský mořeplavec Vasco da Gama. V té době byl ostrov již po staletí pod vlivem arabských obchodníků, kteří sem přijížděli na svých dřevěných 
lodích poháněných monzunovými větry. Ostrov se jim tak zalíbil, že sem ománští vládci na mnoho let přesunuli své sídlo ze Šťastné Arábie. 
Ostatně sultanátem zůstal Zanzibar až do roku 1964. I proto zde dodnes převažuje muslimská populace, která se mísí se zdejší africkou kultu-
rou obohacenou o indické prvky. Metropoli ostrova tvoří proslulé kamenné město, jehož křivolaké uličky jsou nyní pod ochranou UNESCO. Zde 
napsaly dějiny své stinné stránky. Dvě stě let tu kvetl obchod s otroky na největším otrokářském tržišti světa.

OSTROV ZANZIBAR

VI II III IV VI VII VIII IX X XIIXI

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

32 32 33
31

29 29 28 28 29 30 31 32

27 27 27 27 27 27 2728 28 28 28 28

Tropické klima, trvale teplé. Nejstálejší počasí 
panuje v  období leden až březen. Nejteplejší 
měsíce s malým počtem srážek jsou říjen až bře-

zen. Naopak období od května do listopadu je 
považováno za chladnější s proměnlivým poča-
sím a vyšším počtem srážek, které mají charakter 
každodenních přeháněk střídaných slunečnímy 
úseky. Teplota moře neklesá pod 24 °C, vlhkost 
vzduchu je relativně vysoká.  Popsané klima nelze 
v konkrétním termínu garantovat. 

ZANZIBAR DNES
Vedle produkce vzácných koření se dnes ostrov 
stává cílem zejména evropských turistů, kteří 
hledají poslední dosud nedotčené přírodní ráje. 
Toto označení si ostrov skutečně zaslouží, pro-
tože má snad nejkrásnější pláže východní Afriky. 
Mnozí cestovatelé potvrzují, že nikde jinde na 
světě snad neviděli tak jemný bílý písek a skuteč-
ně azurovou barvu vody jako na Zanzibaru. Pří-

rodním rájem jsou i okolní ostrůvky. Není proto 
divu, že na jeden z nich jezdí i slavný Bill Gates.

PROČ NA ZANZIBAR?
V  porovnání s  jinými exotickými cíli má pobyt 
na Zanzibaru výhodu kratší letové vzdálenosti 
z  Evropy bez nutnosti adaptace na jiné časové 
pásmo, protože časový posun nepřesahuje dvě 
hodiny. Druhou výhodou je možnost kombinace 
pobytu na překrásných plážích s výlety ať již za 
šnorchlováním k bohatým korálovým útesům, na 
okolní exotické ostrovy nebo na safari na blízké 
africké pevnině. Specifikou ostrova je i  nedo-
tčenost místního života turistickým průmyslem. 
Komfort a luxus hledejte uvnitř hotelových areá-
lů. Za jejich hranicemi se nachází afro-muslimský 
kolorit a tradiční způsob života s jeho specifiky.

 POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY 
     Z PRAHY PŘES VARŠAVU 

 PŘÍMÉ LETY Z KATOVIC 
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OSTROV ZANZIBAR

Atlantický 
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Tichý
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oceán
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SEVERNÍ
AMERIKA

ROVNÍK

JIŽNÍ
AMERIKA

Praha

AFRIKA

Zanzibar

Oficiální název: Zanzibar (správní oblast Sjednocené republiky Tanzanie) 

Politický systém: republika 
Rozloha: 1 658 km2

Počet obyvatel: 800 000 
Hlavní město: Zanzibar (Stone City) 

Úřední jazyk: svahilština, arabština, angličtina 
Dorozumění: anglicky  
Náboženství: 99% islám 

Místní měna: Tanzanský šilink (TZS, cca 1617,- TZS = 1,- USD)

Peníze s sebou: USD, Euro je téměř neznámé, bankomaty jsou k dispozici sporadicky, platby kartami 
jen v turistických zařízeních. 

Místní čas: SEČ+2 hodiny (při letním času + 1 hodina) 

Elektřina: 220 V, adaptér nutný

Vstupní formality: cestovní pas s minimální platností 6 měsíců od data vstupu, vyplnění vstupní 
karty a poplatek cca 50,- USD 

Místní doprava: místní silnice nejsou plně asfaltované, transfery do jednotlivých hotelů jsou zajišťo-
vány minibusy (tzv. matatu) 

Očkování a lékař: na Zanzibar je povinné očkování proti žluté zimnici, dále se doporučuje očkování 
nebo jiná ochrana proti malárii či žloutence typu A i B. Na ostrově nejsou kvalitní nemocniční zařízení. 
Větší úrazy či závažná onemocnění jsou na místě obtížně řešitelná, nejbližší kvalitní nemocnice je v Dar 
es Salaamu (cca 30 minut letadlem). Zdravotní rizika a aktuálně doporučované očkování (ochranu) 
konzultujte prosím před cestou s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. den: Odlet z Prahy/Katovice přes Varšavu/Hurghadu na Zanzibar, přílet, transfer do vybraného 
hotelu, nocleh.
2. – 7. (9./10./11.) den: Pobyt ve vybraném hotelu, individuální volno s možností fakultativních výletů. 
8. (10./11./12.) den: Transfer na letiště a odlet zpět přes Varšavu nebo Hurghadu do Prahy/Katovic.

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ 9/12 DENNÍ ZÁJEZDY

OSTROV ZANZIBAR

Nungwi

OSTROV
ZANZIBAR

TANZÁNIE

OSTROV
PEMBA

Indický oceán

Za
nz

ib
ar

sk
ý 

ka
ná

l

Kiwengwa

Dar es Salaam

Stone Town

  ODLETY: 9/12 DNÍ 
        Z PRAHY A KATOVIC

ČEDOK PLUS
přímé lety z Katovic
výhodné parkování na letišti v Praze
doprava na letiště Katovice za zvýhodněnou cenu
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OSTROV ZANZIBAR

ZVLÁŠTNOSTI POBYTU 
U MOŘE NA ZANZIBARU
Pobřeží Zanzibaru je lemováno vodami Indické-
ho oceánu s nabídkou oceánského typu koupá-
ní i koupání se středomořskými prvky. Oceánský 
typ koupání zažijete při ubytování na východním 
pobřeží. Každých šest hodin při odlivu moře 
ustoupí ke korálovému útesu, jenž lemuje celé 
pobřeží. Začátek odlivu je příležitostí ke koupá-
ní v klidné ustupující vodě se slabým příbojem, 
vrcholící odliv pak láká k expedici až ke korálo-
vému útesu s možností poznat bohatý podmoř-
ský život. Se začínajícím přílivem moře ožívá. Na 
své si přijdou milovníci surfingu, živého příboje 
a koupání v mořských vlnách. Při ubytování na 
západním a severním pobřeží (Nungwi) se kou-
pání odehrává na závětrné části ostrova, kde má 
koupání středomořské prvky. Síla přílivu i odlivu 
je slabší, za odlivu neustupuje voda příliš daleko 
od břehu a  koupání za odlivu je podporováno 
přítomností četných lagun. Voda je zde klidnější 
se slabším příbojem a menší tvorbou vln.

VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ 
Naše ubytování je organizováno v samostatných 
uzavřených a  plně sobě stačných hotelových 
areálech situo vaných přímo na pláži na východ-
ním pobřeží ostrova. Za hranicí těchto  areálů je 
volná příroda nebo malé osady  chudých rybářů 
bez infrastruktury turistických služeb. Seznáme-
ní s  ostrovem probíhá formou organizovaných 
výletů nebo s využitím hotelové dopravy do me-
tropole ostrova. Vzdálenost od města a  letiště 
činí asi 40 km. Transfer trvá asi hodinu.

SEVERNÍ POBŘEŽÍ (NUNGWI)
Naše bungalovy leží na severní špici při západ-
ních březích ostrova na pláži na okraji malé osa-
dy Nungwi, která byla ještě v nedávné minulosti 
jen osadou chudých rybářů a  místem výroby 
dřevených arabských plachetnic. Díky turistické-

OSTROV ZANZIBAR

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
mu ruchu se v posledních letech na okraji vesni-
ce vytvořila jakási malá turistická zóna s několika 
restauracemi, bary a obchůdky, které ožívají ze-
jména ve večerních hodinách. V pěší vzdálenosti 
je další ještě menší osada Kendwa s  několika 
malými hotely a penziony. K zajímavostem osady 
patří maják a želví akvárium. Místo je z hlediska 
koupání považováno za jedno z  nejkrásnějších 
na celém ostrově. Proslulá je zdejší průzračná 
laguna, v níž žijí korálové rybky a mořské želvy. 
Jde o  jedno z  mála míst na ostrově, kde chybí 
lem korálového útesu v kilometrové vzdálenosti 
od pobřeží. Vzdálenost od metropole ostrova 
a  letiště je asi 60 km. Posledních 20 km je sil-
nice bez asfaltu, proto transfer probíhá pomalu 
a trvá asi 1,5 hod.
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OSTROV ZANZIBAR

SPORT A ZÁBAVA

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Na Zanzibaru se nabízí sportovní vyžití přede-
vším ve spojení s  mořem. Oblíbené jsou lodní 
výlety kombinované s koupáním v pobřežních la-
gunách, případně rybolovem. Šíře nabídky zába-
vy v jednotlivých hotelech je závislá na jejich ka-
tegorii. Ve většině případů je v rámci hotelových 
areálů k dispozici plážový volejbal, fotbal, stolní 
tenis, některé hotely nabízejí i  tenis. Hotelová 
i plážová centra vodních sportů lákají klienty na 
kajaky, windsurfing či šnorchlování. K oblíbeným 
aktivitám patří jízda na koni nebo na horském 
kole. Některé luxusní hotely mají vlastní animač-
ní programy.

POTÁPĚNÍ
Zanzibar patří k  nejlepším potápěčským oblas-
tem na světě. Lze se tu buď naučit potápět nebo 
se v potápění zdokonalit. Kurzy   probíhají pod-
le mezinárodního systému PADI, lze zde získat 

celosvětově platný certifikát. Pro zkušené po-
tápěče se nabízí potápění okolo lodních vraků, 
v noci nebo v mořských proudech. Potápěčskou 
výbavu lze zapůjčit na místě. Místní korálový 
útes je jeden z druhově nejbohatších na světě. 
Na severu Unguji se potápí z lodí a šnorchlování 
je nejlepší při odlivu. Vyhledávané lokality jsou 
také západně od Kendwy a útesy kolem ostrova 
Mnemba (východně od Zanzibaru, národní park).

PO KOUPÁNÍ ...
Zábava na Zanzibaru je organizována především 
v rámci hotelových areálů. Mimo samotné objek-
ty hotelů je minimální možnost zábavy.

RENT A CAR 
Na Zanzibaru není problém vypůjčit si auto, mo-
ped, motocykl (nebo kolo). Potřebujete meziná-
rodní řidičský průkaz nebo si můžete zakoupit 
místní řidičský průkaz. Z  místních půjčoven au-

tomobilů mají dobré renomé Car Hire Zanzibar, 
Car Rentals nebo Zanzibar Car Rentals, zapůjče-
ní auta však zprostředkuje i  hotelová recepce. 
Auto lze vypůjčit už od částek 60 USD/den, ale 
jistým úskalím je jízda vlevo a  klíčovým problé-
mem časté a opakované policejní kontroly (po-
čítejte s  placením pokuty nebo bakšiše). Proto 
se doporučuje auto najmout, vzhledem ke stavu 
silnic nejlépe džíp, rovnou s  místním řidičem. 
Denní sazba je kolem 100 USD a určitě se vyplatí. 
Další volbou je najmout si na konkrétní cesty po 
ostrově taxi, což se cenově příliš neliší. V každém 
případě důkladně prostudujte smluvní podmín-
ky, stav vozu a  rozsah pojištění, zejména proti 
krádeži, nehodě a závažné poruše. Ověřte si, zda 
je v  ceně neomezený počet najetých kilometrů 
a taxativně si nechte vyjmenovat, co v ceně není. 
Také konkrétní podmínky pronájmu vozu nebo 
taxi s řidičem sjednejte předem a písemně.

STONE TOWN A KOŘENÍ 
Prohlídka Stone Townu zahrnuje návštěvu 
městského tržiště, bývalého trhu s otroky, Ná-
rodního muzea Zanzibaru, budovy Nejvyššího 
soudu, starého Německého konzulátu, bývalé-
ho anglického klubu – Africa House, cípatého 
domu (Tip – tip house), Kelele Square, starého 
Britského konzulátu, sirotčince, staré pevnosti, 
zahrad Forodhani, domu Zázraků, sultánského 
paláce (dnes je zde muzeum), zákaznického 
domu, staré lékárny, tradičního přístavu pro 
plachetnice, paláce Marahubi (dnes zřícenina) 
– všech nejzajímavějších atrakcí, které můžeme 
ve městě Zanzibar najít. Prohlídka Stone Tow-
nu probíhá pěšky. Po ukončení prohlídky města 
pojedete na farmu, kde se pěstuje koření. Zde 
můžete vidět na vlastní oči muškátové oříšky 
rostoucí na stromech, nebo vyzkoušet loupat 
kůru skořice. Váš průvodce před Vámi uřízne 
trochu kořenů, větviček a kůry a bude Vás zkou-
šet, zda podle vůně či chuti uhádnete, o  jaké 
koření se jedná. Také Vám budou nabídnuty 
zelené kokosové ořechy, které jsou velmi chut-
né. Během prohlídky farmy navštívíte také kio-
sek, kde si budete moci zakoupit balené koření, 
např. kurkumu dlouhou, fazole vanilky, chili pa-
pričky, černý pepř, hřebíček, muškátové oříšky, 
kousky skořice nebo skořicový prášek, zázvor 
a další koření. Tento výlet je velmi oblíbený a lze 
jej doporučit pro poznání pravé atmosféry Za-
nzibaru. 
Orientační cena: cca 100 USD 

SAFARI BLUE
Výlet lodí spojený s  pozorováním delfínů, pro-
hlídkou okolních ostrůvků, písečných  mělčin 
a  korálových útesů v  oblasti Menai Bay. Vyplu-
jete z  vesničky Fumba, která leží na jihozápadě 
ostrova. Výlet zahrnuje také  zapůjčení kvalitní vý-
stroje na šnorchlování a asistenci zkušených in-
struktorů, dále  chlazené nápoje (soda, minerální 
voda a pivo) a delikátní oběd složený z mořských 
plodů, grilovaných ryb a mořských ráčků, ovoce, 
kávy a likéru Amarula. Po skončení plavby návrat 
zpět do Fumby a transfer do hotelu.
Orientační cena: cca 140 USD

JOZANI FOREST + KIZIMKAZI
Tento výlet Vás zavede do nitra ostrova, kde se 
nachází Jozani Forest, jeden z posledních původ-
ních deštných pralesů, které území Afriky může-
me najít. Tento prales se honosí bohatstvím růz-
norodých přírodních darů, jako je např. bažinatý 
les a věčně zelené křoviny. Největší atrakcí prale-
sa jsou jeho prapůvodní obyvatelé – opičky na-
zývané Red Colobus Monkey, které zde můžete 
pozorovat. Po ukončení prohlídky pralesa bude-
te pokračovat do Kizimkazi, což je vesnička ležící 
na jižním cípu ostrova. Je odtud idylický výhled 
na pobřeží, jehož bílé pláže a azurové vody Indic-
kého oceánu kontrastují se zelení pralesa v nitru 
ostrova. V oblasti Kizimkazi jsou skvělé podmínky 
pro šnorchlování, hojně se zde vyskytují delfíni, 
které zde můžete pozorovat. V  Kizimkazi bude 
podáván tradiční oběd, který bude servírován 

v Kizidi restaurantu, odkud je úchvatný výhled na 
Indický oceán. Odpoledne čas na šnorchlování 
a koupání.
Orientační cena: cca 120 USD
 
Výlety je možné zakoupit pouze na místě a konají 
se s anglicky hovořícím průvodcem.

OSTROV ZANZIBAR
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OSTROV ZANZIBAR

POLOHA
Luxusní hotelový komplex zasazený v tropické 
zahradě se nachází v blízkosti střediska Nun-
gwi, přímo u krásné písčité pláže. Transfer z le-
tiště trvá cca 60 minut.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce se vstupní halou, směnárna, 2 restau-
raece, 4 bary, 4 bazény, slunečníky, lehátka 
a plážové osušky (zdarma), obchůdky se suve-
nýry, zlatnictví, kosmetický salon, WIFI (zdarma), 

HOTEL ROYAL ZANZIBAR BEACH RESORT
Nungwi

Pokoj superior: | |   Zájezdy:   9/12 dní (PRG/KTV)   Strava: All inclusive 

doktor na telefonu, hlídání dětí (za poplatek), 
prádelna.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, posilovna, stolní tenis, plážový vo-
lejbal, šipky, dětský mini club (4 - 12 let), masáže, vířivka, 
potápěčské centrum (PADI), rybaření (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi formou bufetu, 
alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby.

*****

POKOJE
Pokoje typu superior: dvoulůžkové pokoje 
s možností jedné přistýlky (cca 58 m2) jsou vy-
baveny vlastním sociálním zařízením, vysouše-
čem vlasů, klimatizací, stropním větrákem, mo-
skytiérou, SAT TV, příslušenstvím k přípravě kávy 
a čaje, trezorem, balkonem nebo terasou.

PLÁŽ
Bílá písčitá pláž přímo u hotelu. Slunečníky a lehát-
ka na pláži (zdarma). Koupání oceánského typu.

web code: www.cedok.cz/14530

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

Pobyt pro 
dítě do 14 let ZDARMA

Vice na str. 7

od 39 210 Kč*

*více na str. 6
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OSTROV ZANZIBAR

POLOHA
Luxusní hotel postavený spíše v  moderním 
evropském stylu leží na severu ostrova přímo 
u krásné pláže Kendwa, cca 60 min jízdy od leti-
ště Zanzibar. 

VYBAVENÍ HOTELU
4 restaurace a 3 bary, bazén s lehátky zdarma, 
jacuzzi, obchod, prádelna, konferenční místnost, 
SPA. WI-FI připojení zdarma v hotelovém lobby, 
hlídání dětí, lékař na telefonu.

ZÁBAVA A SPORT
Plážový volejbal, fotbal, knihovna, stolní tenis, 
disco, animační programy, fitness centrum. Cen-
trum vodních sportů (šnorchlování, vodní lyže, 

HOTEL DIAMONDS LA GEMMA DELL´EST RESORT 
Kendwa

Dvoulůžkový pokoj: | |  Zájezdy:   9/12 dní (PRG/KTV)  Strava: All inclusive

windsurfing, kajaky, plachtění), rybaření, potá-
pěčské centrum, relaxační centrum – masáže 
a lázně za poplatek, hlídání dětí za poplatek. Po-
tápěčské centrum PADI.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, oběd i večeře formou bu-
fetu, nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje 
místní výroby, pivo, víno, snacky během dne. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky pro 
dítě jsou vybaveny koupelnou s WC a bidetem, 
vysoušečem vlasů, moskytiérou, trezorem, te-
lefonem, klimatizací, TV, stropním ventilátorem 
a terasou, příslušenstvím k přípravě kávy a čaje. 

od 43 430 Kč*

*více na str. 6

***** 

web code: www.cedok.cz/96-12-8

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

PLÁŽ
Písčitá pláž u  hotelu s  výskytem korálů (cca 
500  m od břehu). Lehátka a  zapůjčení osušek 
zdarma.

Pobyt pro 
dítě do 14 let ZDARMA

Vice na str. 7
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OSTROV ZANZIBAR

POLOHA
Příjemný hotel postavený v  typickém africkém 
stylu leží na jižním pobřeží ostrova, 1 hod jízdy 
od letiště Zanzibar. 

VYBAVENÍ HOTELU
3 restaurace, 3 bary, velký bazén, obchody, 
směnárna, business centrum, TV místnost, 
za poplatek: masáže a  lázně, prádelna, lékař 
na telefon, WI-FI připojení ve všech veřejných 
místech. 

HOTEL DIAMONDS MAPENZI BEACH CLUB 
Kiwengwa

Dvoulůžkový pokoj: | |  Zájezdy:   9/12 dní (PRG/KTV) Strava: All inclusive 

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, šnorchlování, stolní tenis, plážový volej-
bal, aerobic, vodní aerobic, kánoe, fotbal, šipky, 
biliár, společenské hry, diskotéka, za poplatek: 
windsurfing,  rybaření, katamarány, půjčovna 
horských kol, potápěčské centrum, animace. 

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive, které zahrnuje: snídaně, obě-
dy a večeře,  nealkoholické nápoje a alkoholické ná-
poje místní  výroby, pivo, víno, snacky během dne. 

od 38 350 Kč*

*více na str. 6

**** 

web code: www.cedok.cz/96-12-3

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

POKOJE: 
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vyba-
veny koupelnou s WC, vysoušečem vlasů, moskyti-
érou, trezorem (umístěný v recepci hotelu), telefo-
nem, klimatizací, stropním ventilátorem, minibarem 
a terasou, příslušenství k přípravě kávy a čaje. 

PLÁŽ
Písčitá pláž u  hotelu s  výskytem korálů (cca 
500 m od břehu). Lehátka, slunečníky, zapůjčení 
osušek zdarma.

Pobyt pro 
dítě do 14 let ZDARMA

Vice na str. 7
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OSTROV ZANZIBAR

POLOHA
Luxusní hotelový resort kompletně zrekonstuo-
vaný v roce 2015 se nachází na severovýchodním 
pobřeží ostrova Zanzibar, disponuje 124 pokoji 
rozložené v 10 pavilonech. Vzdálenost od letiště 
cca 50 km a cca 2 km od vesničky Kiwengwa.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce se vstupní halou, hlavní restaurace Spice 
Market, 4 a la carte restaurace, 4 bary, bazén s od-
dělenou částí pro děti, lehátka, slunečníky a plá-
žové osušky (zdarma), obchod se suvenýry, kon-
ferenční místnost pro 200 lidí, internetový koutek 
a WIFI (za poplatek), hlídání dětí (za poplatek).

HOTEL MELIA ZANZIBAR
Kiwengwa

Standarní pokoje: | | | |  Zájezdy:   9/12 dní (PRG/KTV) Strava: All inclusive

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, tenis, plážový volejbal, stolní tenis, ka-
jak, mini club pro děti do 12 let, teenagers club 
(13 - 17 let), SPA centrum.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahnující plnou penzi formou bufetu, 
alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Gabi Beach Club - soukromá písčitá pláž s barem 
je vzdálena cca 1 km od hotelu, dostupná přes za-
hradu a alej, organizovaný transfer (9:00 - 18:00), 
slunečníky, lehátka a plážové osušky (zdarma).

od 64 150 Kč*

*více na str. 6

***** 

POKOJE
Standarní pokoje s možností jedné přistýlky (cca 50 
m2) jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, vy-
soušečem vlasů, individuálně ovládanou klimatizací, 
SAT TV, WIFI (za poplatek), příslušenstvím k přípravě 
kávy a čaje, trezorem, terasou s výhledem do zahrady. 
Melia Terrace pokoje s možností jedné přistýlky (cca 
50 m2) jsou vybaveny stejně jak standardní pokoje, ale 
jsou umístěny v 1. patře s balkonem a přímým nebo 
bočním výhledem na oceán (na vyžádání).
Melia Family pokoje s možností až dvou přistýlek pro 
děti (cca 117 m2), jsou vybaveny stejně jak standardní 
pokoje, mají balkon s výhledem do zahrady, bočním 
nebo přímým výhledem na oceán (na vyžádání).

web code: www.cedok.cz/14531

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

Pobyt pro 
dítě do 4 let ZDARMA

Vice na str. 7
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OSTROV ZANZIBAR

POLOHA
Hotel v africkém stylu je umístěn v krásné tropic-
ké zahradě na bílé písčité pláži Kiwengwa, cca 40 
minut jízdy od letiště. Hotel Sultan sousedí s ho-
telovým resortem Blue bay, ve kterém mohou 
klienti hotelu Sultan využívat restaurace, vodní 
sporty a SPA centrum.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala v  africkém stylu, 2 restaurace 
a  3 bary, bazén, dětský klub, dětský bazén, 
za poplatek: masáže a lázně, prádelna, hlídá-

ní dětí, lékař na telefonu Turistické centrum 
s nabídkou výletů, business centrum, internet 
a obchod.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, tenis, stolní tenis, plážový volejbal, ku-
lečník, spa centrum a vodní sporty (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem v  hotelové 
restauraci. Fakultativně all inclusive podávané 
v sousedním hotelu Blue Bay.

POKOJE
Pokoje jsou umístěny v samostatných bungalo-
vech v tropické zahradě. Jedná se o dvoulůžkové 
pokoje s  možností přistýlky, které jsou vybave-
ny klimatizací, stropním větrákem, telefonem, 
SAT TV, minibarem za poplatek, trezorem (zdar-
ma), moskytiérou, koupelnou se sprchou, fé-
nem, balkonem nebo terasou.

PLÁŽ
Hotel leží přímo na krásné písčité pláži Kiwen-
gwa s výskytem korálů (cca 500 m od břehu). 
Koupání oceánského typu.

od 33 880 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz/96-12-13

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL SULTAN SANDS ISLAND RESORT
Kiwengwa

Dvoulůžkový pokoj: | |    Zájezdy:   9/12 dní (PRG/KTV)  Strava: Polopenze

*****

Pobyt pro 
dítě do 14 let ZDARMA

Vice na str. 7
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OSTROV ZANZIBAR

POLOHA
Příjemný hotelový komplex postavený v afric-
kém stylu disponuje 104 pokoji ve patrových 
budovách a přízemních bungalovech, které jsou 
zasazeny v tropické zahradě. Letiště je vzdáleno 
od hotelu cca 50km a cca 1 km se nachází ves-
nička Kiwengwa.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce se vstupní halou, 2 restaurace, 2 
bary, bazén s oddělenou dětskou částí, slu-
nečníky, lehátka a plážové osušky (zdarma), 
trezory na recepci, obchod se suvenýry, zlat-
nictví, WIFI (za poplatek), hotel neakceptuje 
platební karty.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, plážový volejbal, posilovna, kajak, sportov-
ní a rekreační animace, za poplatek: vodní spor-
ty na pláži, potápěčské centrum.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi formou bu-
fetu, alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby.

PLÁŽ
Písčitá pláž Kiwengwa se nachází cca 100 m 
od hotelové recepce pře hotelovou zahradu. 
Slunečníky, lehátka a plážové ručníky (zdarma). 
Koupání oceánského typu. 

POKOJE
Standardní pokoje s možností až dvou přistýlek 
(cca 30 m2) jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením, vysoušečem vlasů, individuálně ovla-
datelnou klimatizací, moskytiérou, mini lednič-
kou, balkonem nebo terasou s výhledem do 
zahrady, za příplatek výhled na oceán. 
Suite pokoje s možností až dvou přistýlek (cca 
45 m2) jsou vybaveny stejně jak pokoje stan-
dard a mají navíc: WIFI (zdarma), příslušenství k 
přípravě kávy a čaje, terasu (cca 30m2), výhled 
do zahrady, suite s výhledem na oceán mají ex-
tra venkovní vířivku. Pokoje typu suite a suite s 
výhledem na oceán (na vyžádání).

od 27 170 Kč*

*více na str. 6

HOTEL KIWENGWA BEACH
Kiwengwa

Dvoulůžkový pokoj: | |   Zájezdy:   9/12 dní (PRG/KTV) Strava: All inclusive

****

web code: www.cedok.cz/14532

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

Pobyt pro 
dítě do 14 let ZDARMA

Vice na str. 7
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OSTROV ZANZIBAR

POLOHA
Hotel se nachází v klidném postředí na vý-
chodním pobřeží ostrova u vesničky Uroa a 
dsponuje 61 pokoji umístěných v hlavní bu-
dově a v několika bungalovech. Vzdálenost od 
letiště cca 42 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce se vstupní halou, restaurace, 2 bary, 2 
bazény s oddělenou částí pro děti, lehátka a slu-
nečníky u bazénu (zdarma), konfereční místnost 
pro cca 60 lidí, WIFI (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, fotbal, plážový volejbal, wellness centrum 
(masáže, relaxační procedůry - za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi formou bu-
fetu, alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby.

POKOJE
Superior: dvoulůžkové pokoje s možností přistýl-
ky (cca 30m2) jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením, vysoušečem vlasů, individuálně ovlá-
danou klimatizací, SAT TV, trezorem, ledničkou, 
balkonem s výhledem do zahrady, výhledem na 
oceán nebo přímým výhledem na oceán (pokoje 
s výhledem na moře za příplatek). 
Family: dvoulůžkové pokoje s možností až dvou 
přistýlek (cca 50 m2) jsou vybaveny stejně jak 
pokoje superior, liší se pouze velikostí.

od 28 630 Kč*

*více na str. 6

HOTEL UROA BAY
Uroa

Dvoulůžkový pokoj: | |   Zájezdy:   9/12 dní (PRG/KTV) Strava: All Inclusive

****

PLÁŽ
Veřejná pláž Uroa Beach se nachází přímo u 
hotelu dostupná přes hotelovou zahradu a dále 
nutné sejít po schodech. Oddělená soukromá 
část pláže pro klienty hotelu, slunečníky a lehát-
ka (zdarma).

web code: www.cedok.cz/14533

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

Pobyt pro 
dítě do 6 let ZDARMA

Vice na str. 7



175WWW.CEDOK.CZ

OSTROV ZANZIBAR

POLOHA
Příjemný hotel v africkém stylu postavený v tro-
pické zahradě na východním pobřeží ostrova, 
cca 1 hodinu jízdy od letiště Zanzibar. Pokoje 
jsou umístěny v nádherné tropické zahradě v 
přízemních budovách či bungalovech.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, koktejl bar, 
bar u bazénu, internet (WI-FI), obchod, bazén, 
dětský bazén (součástí hl. bazénu), herna, tele-
vizní místnost, 2 konferenční místnosti, lázeň-
ské centrum (za poplatek). Lékař na telefonu.

SPORT A ZÁBAVA
Dva tenisové kurty, stolní tenis, volejbal, vod-
ní aerobic, aerobic, šipky, biliár, posilovna, za 

poplatek: potápěčské centrum, půjčovna kol, 
lázeňské centrum (masáže, vířivka). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a  večeře bufetovým způsobem, mož-
nost dokoupení plné penze nebo all inclusive.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vyba-
veny tradičním zanzibarským nábytkem, mají kou-
pelnu s WC, fén, klimatizaci, stropní větrák, mosky-
tiéru, minibar, trezor, televizi, telefon. Hotel nabízí 
 ubytování Garden room, Cottage a Junior suite. 

PLÁŽ
Písčitá pláž u  hotelu s výskytem korálů (cca 
700 m od břehu). Za odlivu ustupuje voda 

dále od břehu. Hotel má vybudované molo, 
po kterém lze dojít až k laguně, která zůstává 
před korálovým útesem a je možno se v ní 
koupat i za odlivu. Doporučujeme  boty do 
vody.

od 29 150 Kč*

*více na str. 6

web code: www.cedok.cz/96-12-14

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL KARAFUU BEACH RESORT
Pingwe

Dvoulůžkový pokoj: | |   Zájezdy:   9/12 dní (PRG/KTV)  Strava: Polopenze 

*****

Pobyt pro 
dítě do 15 let ZDARMA

Vice na str. 7
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OSTROV KUBA

ZEMĚ A JEJÍLIDÉ
Největší a  nejlidnatější ostrov Karibiku leží 
pouhých 190 km jižně od břehů Floridy. Táh-
ne se od západu na východ v délce 1250 km. 
Zejména severní břehy ostrova omýva-
né  vlnami Atlantického oceánu prosluly 
 nejkrásnějšími plážemi Karibiku.  Pobřežní 
nížiny a pláně typické svými  plantážemi cuk-
rové třtiny a  kávy střídají četná hlubokými 
lesy  porostlá pohoří. Na své první plavbě 
Kubu objevil Kryštof Kolumbus v  roce 1492 
a  našel zde domorodé indiány, které Evro-
pané v krátké době vyhubili. Kolonisté začali 
přivážet černé otroky k práci na plantážích. 
Španělskou nadvládu svrhla v  r.  1898 se-
veroamerická intervence. V r. 1959 povstání 
vedené Fidelem Castrem vyústilo v komunis-
tickou revoluci. Po rozpadu socialistické sou-

stavy se Kuba bez její ekonomické podpory 
ocitla ve vleklé ekonomické krizi.  Kubánci 
jsou rasově smíšení, 51 % je mulatů, 37 % bí-
lých a 11 % černých obyvatel. 

GASTRONOMIE & NÁKUPY
Oblíbeným jídlem je kuře s  rýží nebo fazo-
lemi. Ryby jsou vždycky čerstvé a jednoduše 
grilované. Jako příloha mas se často podávají 
pečené či jinak upravené banány nebo yuca 
(maniok). Hodně se využívá místní tropické 
ovoce. Z nápojů je nejznámější bílý či hnědý 
kubánský třtinový rum a  koktejly, zejména 
světoznámé mojito a daiquiri. Nejoblíbeněj-
šími suvenýry jsou kubánské doutníky a ku-
bánský rum. Jinak se kupují jen drobné upo-
mínkové předměty.

Lenošení na bělostných plážích se sklenkou daiquiri a doutníkem v ruce a la Hemingway. Temperament krásných mulatek vlnících se 
v rytmu rumby a salsy. Projížďka uličkami staré koloniální Havany nostalgickým automobilem z 50. let minulého století nebo výlet 
do chladivého stínu horských věčně zelených lesů pohoří Sierra Maestra. To vše jsou neodmyslitelné atributy pobytu v tomto subtro-
pickém ráji, který je právem označován za jeden z nejkrásnějších ostrovů v Karibském moři. V posledních letech je ostrov stále více 
vyhledáván rekreanty z celého světa především díky překrásným plážím s bělostným pískem, na kterých vyrostla moderní prázd-
ninová střediska s luxusními hotely a dokonalými službami, které kontrastují s poklidným rytmem každodenního života. Poučné je 
nepochybně i nahlédnutí do kubánské současnosti za branami hotelových areálů.

 CAYO COCO 
POHODLENÉ DÁLKOVÉ LETY Z  PRAHY PŘES VARŠAVU 

VI II III IV VI VII VIII IX X XIIXI

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

26 27 28 29 30 30 30
28 27 26

31 31

25 24 24
26 27 27 28 27 27 27 2727

Subtropické teplé a vlhké podnebí s optimálními 
podmínkami pro pobyt na pláži i výlety od listopadu 
do května. Později je více deště a horka. Východ a jih 
ostrova je o poznání teplejší a vlhčí. Popsané klima 
nelze v konkrétním termínu zájezdu garantovat.
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RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ   13 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Prahy přes Varšavu na Cayo Coco, trasfer do vybraného hotlelu, nocleh.
2.-11. den: Pobyt ve zvoleném hotelu, volno s možností fakutativních výletů v polštině nebo anglič-
tině. 
12. den: Tranfer na letiště a odlet zpět do Prahy přes Varšavu.
13. den: Přílet do Prahy.

• To nejlepší z Kuby s pobytema na Varaderu za  58 990 Kč*
• Velký okruh Kubou  83 990 Kč*
* podrobné informace najdete na str.  298-299

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

KUBA

Karibské moře

Atlantický oceán

KUBA

Havana Varadero

Holguin

Cayo Largo

Cayo Santa Maria

Guardalavaca

Cayo Coco

KUBA

Oficiální název: Kubánská republika 
Politický systém: socialistická republika
Rozloha: 115 000 km2 
Počet obyvatel: 11 milionů
Hlavní město: Havana 
Úřední jazyk: španělština
Dorozumění: španělsky, v turistických cent-
rech rovněž anglicky
Náboženství: ateizmus, katolické, afro
americká náboženství 
Místní měna: kubánské peso (CUP) určené 
pouze pro místní obyvatelstvo; cizincům je 
určena speciální cizinecká měna – konvertibilní 
peso (CUC) (1 EUR cca 1,25 CUC)
Peníze s sebou: EUR, platby úvěrovými kartami 
velmi omezené, bankomaty nejsou k dispozici
Místní čas: SEČ  6 hodin
Elektřina: 110 V i 220 V

WI-FI: možnost připojení ve všech městech na 
veřejných místech.
Vstupní formality: cestovní pas a vstupní 
turistická karta, kterou zajistíme předem i v den 
odletu
Místní doprava: na delší vzdálenosti letecky 
nebo autobusy, v pobytových místech taxi nebo 
tzv. „taxikola“. Osobních automobilů je na Kubě ve 
srovnání s Evropou málo, pronájem aut je možný. 
Očkování a lékař: povinné očkování není 
předepsáno, někdy se doporučuje očkování 
proti břišnímu tyfu a hepatitidě. Velké hotely 
a turistická centra mají vlastní lékaře či zdravot-
níky, rovněž lékárny jsou dobře zásobené. Lé-
kařská péče je na dobré úrovni. Zdravotní rizika 
a aktuálně doporučované očkování (ochranu) 
konzultujte prosím před cestou s hygienickou 
stanicí či odborným lékařem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Atlantický 
oceán

Tichý
oceán Indický

oceán

EVROPA

ASIE

AUSTRÁLIE

SEVERNÍ
AMERIKA

ROVNÍK

JIŽNÍ
AMERIKA

Praha

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nejkrásnější karibský ostrov
•  jedny z nejkrásnějších pláží na světě
•  rozmanitá nabídka výletů po ostrově
• poučné nahlédnutí do kubánské současnosti

KUBA
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HAVANA
Původní městečko Villa San Christóbal de la Haba-
na, založené Diegem Velazquezem, je v současné 
době pulzujícím hlavním městem ostrova. Nejvy-
hledávanější částí Havany je Staré město, které bylo 
prohlášeno organizací UNESCO za kulturní dědictví 
lidstva. Najdete zde budovy v barokním i klasicistic-
kém stylu, ale i neopravené kdysi přepychové šlech-
tické paláce, vystavěné v dobách velkého rozkvětu 
města, kdy Kuba byla největším producentem cuk-
ru do celého světa.

VARADERO 
Původní malá vesnička z roku 1887, vyrábějící pou-
ze sůl, se v současné době rozrostla do největšího 
turistického střediska na   Kubě. Na  poloostrově 
nazývaném Hicacos o  délce 19 kilometrů bylo 
 postaveno více než 30  moderních hotelů, nabíze-
jících nejlepší služby. Nej delší a nejširší pláž o dél-
ce 12 kilometrů s  bělostným pískem a  blankytně 
modrým mořem je  jednou z nejkrásnějších v celé 
 karibské oblasti a  je stále více vyhledávána turisty 
z celého světa. 

CAYO SANTA MARIA
Malebný ostrov se nachází cca 400 kilomet-
rů od hlavního města Havany, 350 kilometrů 

od letiště Varadero a  120 kilometrů od měs-
ta Santa Clara. Jeden z nejkrásnějších  ostrovů 
Kuby je spojen s  pevninou uměle vytvořenou 
silnicí o délce cca 50 kilometrů. Rozloha ostro-
va je 13 kilometrů na délku a 2 kilometry na šíř-
ku. Ideální místo vyhledávané turisty zejména 
pro krásné pláže s  křišťálově modrou vodou, 
možnosti potápění a  prožití klidné dovolené 
v romantickém prostředí na břehu Atlantické-
ho oceánu. 

HOLGUIN
Hlavní město stejnojmenné provincie Holguin 
ve východní části Kuby je tvořeno 4 národními 
parky a proto je názýváno jako „ Kubánské měs-
to parků.“
Dominantou je hora Loma de la Cruz, kde stojí 
dřevěný kříž a krásná vyhlídka na město, další 
pamětihodností je katedrála San Isidoro nebo 
muzeum přírodní historie. Zapomenout nesmí-
me ani na repliku indiánské vesnice, vojenský 
tábor, archeologické muzeum v Banes a delfi-
nárium v Bahía de Naranjo.  
Slavným obyvatelem města byl spisovatel Rei-
naldo Arenas, který zde prožil mládí.
Turisty lákají akce jako májová pouť „Romería 
del Mayo“ a nebo festival Fiesta de la Cultura 

Iberoamericana, který se pravidelně koná v říj-
nu.
Provincie Holguin se pyšní nesčetným množ-
stvím krásných, bílých a čistých pláží s tropickou 
vegetací okolo. 
Nejznámější pláže v této provincii jsou Playa 
Esmeralda, Pesquero a Guardalavaca, která je 
3 km dlouhá a je nejznámější v oblasti, a která 
láká potápěče zkoumající podmořskou korálo-
vou faunu na dně moře.

CAYO COCO
Úžasný korálový ostrov severovýchodně od 
Kuby ležící v atlantickém oceánu  v lokalitě Ciego 
de Avila, který je  známý díky svým nádherným 
dlouhým plážím a množstvím hotelových resor-
tů, které nabízejí all inclusive služby a je nejlepší 
volbou pro rodinnou dovolenou.  
Ostrov je spojovaný s pevninou přes kamennou 
hráz, která je 27 km dlouhá. 
Mezinárodní letiště Jardines del Rey se nachází 
přímo na ostrově. 
Ostrov je vyhledáván turisty z celého světa pro 
své úchvatné pláže, bílý písek a čisté moře s jedi-
nečnou tropickou vegetací a pro sportovní mož-
nosti  jako je potápění, rybaření a safari. 
Místní pláže vyhledávají potápěči z celého světa.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
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VARADERO GOLG KLUB
Golfové hřiště se nachází na poloostrově Hica-
cos Peninsula (Varadero) v  malebné karibské 
krajině a v blízkosti nádherných pláží. Je to prv-
ní 18 jamkové hřiště navržené architektem Les 
Furbes. Hřiště zahrnuje úzký 3,5 kilometrový 
pás poloostrova včetně uměle vytvořených je-
zírek a  je rozděleno do dvou částí s  celkovou 
délkou hřiště 6 269 metrů a  Par 72. Golfo-
vé hřiště je  vystavěno v  blízkosti hotelů Melia 
Las  Americas, Sol Palmeras, Sol SirenasCoral 
a Melia Varadero.
Na hřišti se prolínají kombinace tří golfových 
stylů. Jednak zde najdeme klasický model, širo-
ké cestičky lemované stromy,  široké a jen místy 
chráněné greeny.
Některé části hřiště mají vyzývající design, mo-
derní styl s úzkými cestičkami a hodně chráně-
nými greeny obklopenými písečnými bariérami 

NAŠE GOLFOVÉ TIPY
a jezírky. Několik jezírek se  slanou vodou pro-
pojených s mořem je  součástí tohoto golfového 
hřiště. Některé jamky jsou umístěny v blízkosti 
moře, což činí další překážku pro hráče golfu. 
Cvičný areál (300 metrů driving range, 2 putting 
green, 1 shipping green, 2 bunkery) umožňuje 
začátečníkům zlepšení jejich hry.
To vše umožňuje hráčům golfu kombinaci tech-
nické části hry s  krásným, tichým a  exotickým 
prostředím.
Varadero Golf Club má vlastní recepci pro gol-
fové hráče v  Caddie House včetně obchodu 
s golfovými potřebami a snack bar.

NAŠE DOPORUČENÉ HOTELY
Orientační cena green fee:  1 300 Kč
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VARADERO
HAVANA S MOŽNOSTÍ NÁVŠTĚVY 
 MANUFAKTURY NA VÝROBU DOUTNÍKŮ
Celodenní výlet za krásami kubánské metropole. 
Dle možnosti návštěva manufaktury na výrobu 
doutníků. Pěší prohlídka starého města a projíž-
ďka autobusem moderní Havanou se zastávkami 
u historických míst: náměstí Revoluce, Prezident-
ský palác, Havanská universita, Kapitol. Oběd 
v  tradiční restauraci. Návštěva muzea rumu 
s ukázkou výroby. Volný čas na tržišti a návrat do 
Varadera.

JÍZDA NA KATAMARÁNU
Celodenní výlet. Transfer od hotelu do přísta-
vu Gaviota, nalodění na katamarán a plavba po 
otevřeném moři. Otevřený bar s pivem, nealko-
holické nápoje, kubánské koktejly a občerstve-
ní na katamaránu i  na ostrově Cayo Blanco je 
v ceně. Návštěva delfinária na otevřeném moři 
s interakcí s delfíny. Šnorchlování u korálových 
útesů, oběd v Cayo Blanco – langusta a kreve-
ty. Následuje volný čas a  návrat do hotelu ve 
Varaderu. 

DŽÍP SAFARI YUMURÍ
Celodenní výlet. Transfer z  hotelu autobusem 
do místa, kde se přesedá do terénních vozů. 
V  každém džípu jsou 4 osoby a  klienti si řídí 
sami. Jízda romantickou kubánskou krajinou 
s návštěvou domu kubánské farmářské rodiny. 
Šnorchlování v  El Coral u překrásných korálo-
vých útesů – výbava je v ceně. Návštěva jeskyně 
Saturno s  možností plavání. Prohlídka města 
Matanzas. Návštěva údolí Yumurí se zastávkou 
v Rancho Gaviota s ochutnávkou pravé kubán-
ské kávy. Následuje typický kubánský oběd. 
Možnost jízdy na koních, na loďkách po jezírku 
nebo na kolech. Projížďka lodí po řece Canímar, 
kde se nachází přírodní rezervace údolíCanímar 
a návrat do hotelu.

CAYO COCO
TRINIDAD 
historické město Trinidad je klenot koloniální archi-
tektury zapsán v seznamu UNESCO. Během cesty 
se zastavíte v nejstarších vesnicích na ostrově San-
cti Spiritus a Ciego Avilla, kde budete mít možnost 
obdivovat horský masiv Escambray v centrální části 

Kuby. Zastavíte se na vyhlídku nad Údolím cukrové 
třtiny. Oběd bude na hlavním trhu Trinidadu, který 
je obklopen domy z koloniálních časů.  Po obědě 
bude následovat návštěva parku Cespedes, barok-
ní Kostel Nejsvětější Trojice a Musea Romantica, 
muzeum s velkou sbírkou nábytku z devatenácté-
ho století. Následovat bude volný čas na nákup su-
venýrů, nebo procházku po městě. Celodenní výlet.

KUBÁNSKÉ POKLADY  
tento výlet je jedinečnou příležitostí vidět, jak se 
v průběhu staletí vyvíjely nejcennější kubánské po-
klady  rum a cukr. Autobusem se přesunete do 
města Moron, na venkovské sídlo San Fernando s lu-
xusním zámkem a hřebčínem a projedete se koň-
ským spřežením po parku. Potom navštívíte cukrovar 
Patria, kde je muzeum s expozicí věnovanou parním 
lokomotivám z devatenáctého a počátku dvacátého 
století používaných k přepravě cukru. Přejezd loko-
motivou do centra města Moron na oběd. Volný čas 
na trhu Pauyet, možnost nákupu suvenýrů. Transfer 
na krokodýlí farmu a projížďka na motorové lodi po 
jezeře La Redonda. Celodenní výlet. 

NABÍDKA ATRAKTINÍCH VÝLETŮ
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NABÍDKA ATRAKTINÍCH VÝLETŮ

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Většina hotelů na Varaderu nabízí široké mož-
nosti sportovních aktivit, mezi které patří zejmé-
na všechny druhy nemotorových vodních sportů 
jako plachetnice, katamarány, kajaky a windsur-
fing. K  dispozici je většinou plážový volejbal, 
kulečník, tenisové kurty, stolní tenis, zahradní 
šachy. Krásné golfové hřiště s 18 jamkami umís-
těné podél moře je snadno dostupné z každého 
hotelu na tomto poloostrově. 

POTÁPĚNÍ
Většina hotelů na ostrovech poskytuje dokonale 
vybavená sportovní centra se širokou nabídkou 
veškerých vodních sportů včetně šnorchlování. 
Na Varaderu je mezinárodní uznávané potá-
pěčské centrum Barracuda, s  velkou nabídkou 

potápěčských kursů pro začátečníky i pokročilé 
(pro pokročilé potápěče je potřeba mít s sebou 
veškeré doklady). 
Dlouhé pobřeží Kuby, krásná příroda a poloha 
u  Karibského moře, mělká hloubka mořského 
dna, teplá voda, korálové útesy rozmanitých tva-
rů a barev, stovky druhů ryb, korýšů a mušlí  to 
vše vytváří dokonalé a  vyhledávané prostředí 
všemi milovníky potápění. 

Orientační ceny potápění:
jeden ponor  cca 2 500,- Kč
noční ponor  cca 2 800,- Kč

PO KOUPÁNÍ …
Sportovní a  společenský život se odehrává 
zejména v  resortech hotelů, nabízejících pře-

vážně služby systému all inclusive, který zahr-
nuje různé hry jako stolní tenis, stolní fotbal, 
kulečník, šachy, lázeňská centra s posilovnou, 
saunou, masážemi a různé animační, sportov-
ní a společenské programy přes den a zejmé-
na večer.
  
RENT-A-CAR
Pronájem automobilu je možný. Řízení  auta 
na ostrově je snadné, protože místní doprava 
není příliš hustá. Nutno však počítat s nízkou 
kvalitou místních komunikací, zejména ve vni-
trozemí a s velmi špatným značením místních 
komunikací.
Orientační cena pronájmu auta včetně pojištění 
činí 2 000, Kč a více na den. Možný je i proná-
jem skútrů, které lze pořídit za 700, Kč na den. 

SPORT A ZÁBAVA
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web code: www.cedok.cz/xxxxx

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

web code: www.cedok.cz/14587

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Komplex 3 patrových komfortních bungalovů 
postavených v  moderním stylu v  Jardines del 
Rey s  výhledem na karibské moře a  s  přímým 
vstupem na pláž Playa Flamenco, cca 430 km 
východně od hlavního města Havany a 15 km od 
letiště Jardines del Rey.

VYBAVENÍ HOTELU
Velká prostorná hala s 24h recepcí a lobby barem, 
bazény pro dospělé a pro děti po celém rozlehlém 
areálu, 8 různých restaurací, občerstvení a  bary, 
směnárna, PC a možnost připojení WIFI pouze ve 
vstupní hale (za poplatek), obchod se suvenýry 
a dárkovými předměty, konferenční místnost, kos-
metický salón, masáže. Kousek od hotelu bulvár 
s obchody, stánky, noční klub, bowling a herna.

SPORT A ZÁBAVA
Zábavní programy pro dospělé i děti vedené ho-
telovým animačním týmem po celý den a večer, 
mini klub, sladkovodní bazény v areálu, 2 teniso-
vé kurty, fitness, lukostřelba, stolní tenis, kurzy 
potápění a  tance, plážový tenis a  volejbal. Na 
pláži je možné využít šlapadla, kajaky, motorizo-
vané vodní sporty a katamarány.

STRAVOVÁNÍ
Služby all inclusive bufetového stylu v  plném 
rozsahu, včetně občerstvení a  místních alko-
holických a nealkoholických nápojů. Po před-
chozí rezervaci využití restaurací s  meziná-
rodní kuchyní  orientální, karibsko  kreolská, 
francouzská, středomořská, grill restaurace 
s lehkými jídly.

Pokoj Standard: |  Zájezdy:    13 dní (PRG) Strava: All Inclusive

HOTEL MELIA JARDINES DEL REY
Jardines del Rey

POKOJE
Luxusně zařízené dvoulůžkové pokoje s funkč-
ním designem mají možnost přistýlky (až pro 
dvě děti nebo 3 dospělé). V nabídce je ubyto-
vání s výhledem do zahrady, na bazén nebo na 
moře (na vyžádání Grand Suite přímo na pláži). 
Všechny pokoje mají koupelnu s  vanou nebo 
sprchou, vysoušeč vlasů, klimatizaci, telefon, 
satelitní TV, elektronický trezor, minibar (dopl-
ňovaný denně vodou, nealkoholickými nápoji 
a pivem), rychlovarnou konvici s kávovým servi-
sem, žehličku se žehlícím prknem, stůl a  židle 
na balkoně, psací stůl s židlí, jídelní stůl a židle.

PLÁŽ
U hotelu je překrásná 10 km dlouhá písečná pláž. 
Lehátka, slunečníky a ručníky jsou zdarma.

od 46 180 Kč*

*více na str. 6

KUBA  CAYO COCO
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CAYO COCO  KUBA

POLOHA
Rozsáhlý komplex 23 patrových bungalovů, který 
se rozprostírá v tropické zahradě kolem prostor-
ného bazénu se nachází v Jardines del Rey na os-
trově Cayo Coco, cca 500 km severovýchodně od 
Havany. Vzdálenost od letiště 17 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Velká prostorná hala s lobby barem a 24 hodino-
vou recepcí, velký prostorný sladkovodní bazén, bar 
v bazénu, bazén pro děti, obchody se suvenýry, půj-
čovna kol, směnárna, wellness služby a kosmetický 
salón, konferenční místnost, tématické restaurace 
a bary v okolním areálu. WIFI v oblasti lobby baru.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro děti různých věkových 

kategorií, večerní programy pro dospělé, spor-
tovní aktivity, motorizované vodní sporty na pláži.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi formou 
bufetu, alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby. Zmrzlina a odpolední občerstvení. Hosté 
si mohou pochutnat na specialitách místních re-
staurací s obsluhou  na výběr je asijská, kreolská, 
středomořská a nebo vyzkoušet speciality z ven-
kovního grilu. Každou můžete navštívit jednou za 
pobyt po předchozí rezervaci. Nejrůznější druhy 
nápojů se připravují v 5ti barech po celém areálu.

PLÁŽ
Písečnou pláž odděluje od hotelového resortu 
pouze pás tropických palem.

HOTEL MEMORIES FLAMENCO BEACH RESORT     
Jardines del Rey

od 46 180 Kč*

*více na str. 6

Pokoj Junior Suite: |  Zájezdy:   12/13 dní (PRG) Strava: All Inclusive

POKOJE
Moderní a komfortně zařízené dvoulůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky jsou vybaveny 
koupelnou s vanou terasou nebo balkónem, kli-
matizací, sateletní TV, minibarem (je zásobován 
denně), trezorem, telefonem, fénem, žehličkou 
a žehlícím prknem. Komfortnější pokoje typu 
suite mají navíc obývací část s pohovkou.

web code: www.cedok.cz/14588

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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KUBA  CAYO COCO

web code: www.cedok.cz/xxxxx

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Příjemný hotel se nachází na ostrově Cayo Coco, 
který je spojen s pevninou 17 km dlouhou hrází. 
Jednotlivé 2 patrové budovy jsou posazeny do 
tropické rozlehlé zahrady plné palem a pomeran-
čovníků přímo u křišťálového moře a pláže s  je-
dinečným bílým pískem a slaného jezera. Pouze  
17 km od místního letiště.

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná hala se vstupní recepcí, lobby bar, bazén 
pro dospělé a pro děti, hlavní restaurace a 3 restau-
race s obsluhou, 4 bary, vířivka, wellness, kosmetic-
ký salón, obchod se suvenýry a dárkovými předmě-
ty, lékařské služby, prádelna, konferenční místnost.

SPORT A ZÁBAVA
organizované aktivity pro děti, večerní živá vy-

stoupení (latinské tance) a  programy pro do-
spělé, motorizované vodní sporty, jízda na koni, 
plážové sporty.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive služby zahrnující plnou penzi for-
mou bufetu, neomezenou konzumaci míst-
ních nápojů. Pochutnat si na místních spe-
cialitách můžete v  hlavní restauraci a  nebo 
v  restauracích s  obsluhou  středomořská, 
asijská, kubánská a v restauraci přímo na plá-
ži. Nápoje se podávají v lobby baru, u bazénu 
a na pláži.

PLÁŽ
Písečená pláž se nachází přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky jsou na pláži zdarma.

Pokoj Deluxe: |  Zájezdy:   13 dní (PRG) Strava: All Inclusive

HOTEL MEMORIES CARIBE BEACH
Jardines del Rey

POKOJE
Hotel disponuje 328 pokoji, které mají buď 
manželskou postel nebo 2 oddělená lůžka. 
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s kou-
pelnou mají klimatizaci, satelitní TV, minbar, 
kávový/čajový servis, fén, žehličku a žehlící prk-
no. Možnost výhledu do zahrady nebo na slané 
jezero. Na vyžádání možnost ubytování v  juni-
or suite, které mají navíc samostatný obývací 
pokoj s pohovkou (některé mají navíc venkovní 
sprchu).

web code: www.cedok.cz/ 14589

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 46 180 Kč*

*více na str. 6
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KUBACAYO COCO  KUBA

POLOHA
Hotelový areál na jedné z nejkrásnějších a záro-
veň na soukromé pláži Playa de los Flamengos je 
vzdálený pouze 15 km od místního letiště, přímo 
u moře..

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s  recepcí a  lobby barem, restau-
race a  bary v  areálu, velký rozlehlý bazén pro 
dospělé, dětský bazén s  hřištěm, skluzavkou 
a houpačkami, půjčovna aut a kol, obchod se su-
venýry a  dárkovými předměty, parkoviště, WIFI 
v  recepci, tělocvična, tenisový kurt a  fotbalové 
hřiště, dětský koutek (pro děti do 12 let), stolní 
tenis, masáže (také na pláži).

SPORT A ZÁBAVA
Sportovní aktivity u  bazénu i  na pláži, aqua fit-
ness, salsa, šipky, nemotorizované sporty, plážo-
vé hry, basketball, katamarán, plážové hry, vodní 
pólo, jízda na koni, koloběžky.

STRAVOVÁNÍ
Služby all inclusive v  plném rozsahu formou 
bufetu, včetně konzumace alko a  nealko ná-
pojů. Možnost návštěvy tématických restau-
rací s  obsluhou a  ochutnat tak místní i  me-
zinárodní speciality (po předchozí rezervaci) 
a  ostatní bary v  areálu. Bar s  občerstvením 
(hamburgery, panini, quesadillas) je otevřený 
24 hodin denně.

HOTEL PESTANA CAYO COCO BEACH RESORT     
Jardines del Rey

web code: www.cedok.cz/14590

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

Pokoj Junior Suite: |  Zájezdy:    13 dní (PRG) Strava: All Inclusive

POKOJE
Dvoulůžkové prostorné a pohodlné pokoje typu 
Junior Suite s klimatizací, vlastní koupelnou a sa-
telitní TV, trezorem, minibarem, balonem nebo 
terasou, fénem, žehličkou a žehlícím prknem.
K dispozici jsou i apartmány určené pro dva do-
spělé a až dvě děti, s balkonem a houpací sítí.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písečná pláž s lehátky 
a slunečníky zdarma.

od 47 550 Kč*

*více na str. 6

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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web code: www.cedok.cz/xxxxx

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

web code: www.cedok.cz/14589

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Hotelový areál v rozsáhlé zahradě s více, jak 300 
pokoji se nachází přímo na pláži, 15 km od leti-
ště a 50 minut města Morón, které je nejstarší 
v provincii Ciego de Ávila Province.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, 2 bazény (jeden dětský), dět-
ský klub se zábavným programem (od 4 do 12 let), 
4 restaurace (jedna hlavní a 3 venkovní s obsluhou), 
internetová kavárna (za poplatek), fitness, vířivka, 
směnárna, kosmetický salon a wellness služby, 
herna, minigolf, tenisový kurt, obchod s dárkovými 
předměty, prádelna a lékařské služby. Skupiny mají 
možnost využít také konferenční prostory.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, minigolf, bazény, nemotorizované 
sporty na pláži, animace pro děti a večerní pro-
gramy pro dospělé, basketbal, plážový volejbal, 
lekce tance, šipky, jízda na koni, lekce španělšti-
ny, katamarán, surfování, vodní pólo, kanoistika.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive  plná penze formou bufetu s ob-
čerstvením, včetně alkoholických a nealko-
holických nápojů (domácích i mezinárodních 
značek piva i koktejlů). Možnost využití cel-
kem 4 restaurací (včetně bufetové restaurace 
a mezinárodní kuchyně) a 5 barů (včetně sna-
ck baru).

Pokoj Standard: |  Zájezdy:  13 dní (PRG) Strava: All Inclusive

HOTEL PLAYA COCO
Jardines del Rey

POKOJE
Standarní pokoje (maximální obsazenost 3 do-
spělí nebo dva dospělí a jedno dítě) s klimati-
zací, vlastní koupelnou se sprchou a fénem, 
satelitní TV, balkónem, trezorem a minibarem.

PLÁŽ
Bílá písečná veřejná pláž přímo u hotelu, služby 
plavčíka a lehátka, slunečníky a plážové osušky 
zdarma.

KUBA  CAYO COCO

od 40 590 Kč*

*více na str. 6

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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CAYO COCO  KUBA

POLOHA
Čtyřhvězdičkový all inclusive hotel se nachází 
přímo u přírodního jezera a u dlouhé písečné 
pláže v provincii Ciego de Ávila, 16 km od letiš-
tě. Areál o rozloze 10.000 metrů čtverečních se 
skládá z 13 ubytovacích bloků, které jsou 2 až 3 
podlažní.

VYBAVENÍ HOTELU
24 hodinová recepce, 6 restaurací, 3 grily a sna-
ck bar, 7, barů, PC koutek v hale, WIFI na recepci 
a v lobby, 3 sladkovodní bazény (jeden je určen 
dětem), dětské hřiště,  směnárna, obchod se su-
venýry a dárkovými předměty, informační kan-
celář, autopůjčovna a půjčovna kol, kosmetický 
a masážní salon,  konferenční místnost a fitness 
centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro děti a večerní programy 
pro dospělé,, potápění, rybaření, aquaaerobik, 
vodní pólo a vodní basketbal, kulečník, fitness cen-
trum, plážový volejbal, nemotorizované sporty na 
pláži (katamarány, šlapadla, vodní lyžování, plachtě-
jí), šnorchlování, windsurfing a plážový volejbal.

STRAVOVÁNÍ
Služby all inclusive nabízí základní plnou penzi 
formou bufetu s neomezenou konzumací místní 
vybraných nápojů. Kulinářské zážitky je možné na-
čerpat také v restauracích s italskou, mezinárodní, 
kubánskou, orientální nebo restauraci s mořskými 
plody. Lehké občerstvení ve 3 grill barech a snack 
baru. Nápoje se podávají v 7 barech, které nabízejí 
kubánské i mezinárodní nápoje.

HOTEL TRYP CAYO COCO
Pueblo Flamenco

web code: www.cedok.cz/14592

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

Pokoj Standard: |  Zájezdy:    13 dní (PRG) Strava: All Inclusive

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje (s maximální 
obsazeností 3 dospělí nebo 2 dospělí a dvě děti 
do 12 let) s výhledem do zahrady nebo na moře 
mají balkón nebo terasu. Všechny mají vlastní 
koupelnu s koupelnou, fénem, klimatizaci, tele-
fon, satelitní televizi, elektronický trezor, minibar 
a žehličku se žehlícím prknem.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písečná pláž s lehátky 
a slunečníky zdarma.

od 43 940 Kč*

*více na str. 6
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Už Kryštof Kolumbus nevycházel z nadšení nad přírodními krásami ostrova, jehož oficiální, i když málo používaný název je Hispaniola. 
Do svého lodního deníku si zapsal, že to je nejkrásnější kus země na světě, který kdy lidské oko spatřilo. Země je proslulá nádhernými 
plážemi, které jsou lemovány tropickou vegetací a palmami. Zatímco na pobřeží najdeme rozlehlé hotelové areály nabízející všechny 
druhy vodních sportů, pro vcelku liduprázdné vnitrozemí jsou typické zelené pahorky, náhorní plošiny, vysoká horstva i pláně pokryté 
hlubokými lesy a palmovými háji. I proto je Hispaniola označována přídomkem „zelený ostrov.“

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

VI II III IV VI VII VIII IX X XIIXI

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

27 27 28 28 28 29 29 30 30 29 28 28

27 26 26 27 28 28 28 28 29 29 28 28

Celý rok panuje příznivé počasí na koupání 
s  mírnými tropickými teplotami. Během léta je 
vyšší vlhkost vzduchu a je třeba počítat s krátký-
mi ale vydatnými přeháňkami. 
Popsané klima nelze v  konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Dominikánská republika leží na ostrově  Hispaniola, 
který patří do souostroví Velkých Antil a je po Kubě 
druhým největším ostrovem Karibiku. Jeho západ-
ní část tvoří Haiti, území Dominikánské republiky 
se rozkládá na východě ostrova a  pokrývá dvě 
třetiny jeho plochy. Povrch země je rozmanitý. 
Lze tady najít polopouštní pláně, údolí s tropickým 
deštným pralesem i vysoká pohoří s vrcholy přesa-
hujícími 3000 metrů. Nejnižší bod země tvoří slané 
jezero  Enriquillo, 44 m pod úrovní mořské hladiny. 
Řeky jsou krátké a bohaté na vodu. Západ země 
pokrývá zvlněná planina s kaktusy a křovinami. 
Ostrov objevil Kryštof Kolumbus při své první 
objevné plavbě v roce 1492. Odtud pokračovalo 
španělské dobývání Karibiku a americké pevni-
ny. V  r.  1697 Španělsko uznalo francouzskou 
nadvládu nad západní třetinou ostrova, z  níž 
se v  r.  1804 stalo Haiti. Zbytek ostrova známý 
jako Santo Domingo se od Španělska odtrhl 

v r. 1821, na 22 let mu vládli Haiťané, v r. 1844 
vyhlásil nezávislost jako Dominikánská republika. 
Další období se vyznačovalo cizími intervencemi 
a nestabilitou, v r. 1930 se k moci dostal Rafael 
Trujillo a na 30 let nastolil diktaturu. Od r. 1996 
probíhají regulérní volby a  ekonomická situace 
se rapidně zlepšuje. Tři čtvrtiny obyvatel tvoří 
míšenci. Mísila se zde bílá rasa s černou a zůsta-
ly příměsi indiánské krve. Čistých černochů je asi 
10%. V zemi žije velké množství Haiťanů.

GASTRONOMIE & NÁKUPY
Základem místní kuchyně jsou hnědé fazole 
a  rýže doplňující kuřecí, hovězí, vepřové nebo 
skopové maso. Hodně využívá cukr, zákusky 
jsou velmi sladké. Z nápojů vyniká dominikánský 
rum, dobré je místní pivo a ovocné džusy. K ne-
odmyslitelným suvenýrům patří rum, doutníky, 
textilní výrobky a řemeslné výrobky, zejména bi-
žuterie, malby a dřevořezby.

 PUNTA CANA 
PŘÍMÉ LETY Z KATOVIC 

 PUNTA CANA 
PRAVIDELNÉ LINKY Z PRAHY S PŘESTUPEM 

u vybraných hotelů



189WWW.CEDOK.CZ

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
•    nádherné pláže v Punta Caně 
•   přepestrá nabídka vodních sportů
•    kvalitní resorty all inclusive

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Oficiální název: Dominikánská republika
Politický systém: demokratická republika
Rozloha: 49 000 km2

Počet obyvatel: 10 milionů
Hlavní město: Santo Domingo
Úřední jazyk: španělština
Dorozumění: španělsky, v turistických centrech 
částečně anglicky
Náboženství: 
95 % křesťané – římští katolíci
Místní měna: dominikánské peso (DOP; 
44,- DOP = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD, platby úvěrovými karta-
mi běžné
Místní čas: SEČ - 5 hodin (při letním času - 6 
hodin)

Elektřina: 110V, v hotelech vyšší třídy 220V, 
adaptér nutný 
Vstupní formality: cestovní pas a vstupní turi-
stická karta, která se vydává při příletu na letišti 
za 10 USD
Místní doprava: hustá a dobře fungující síť 
autobusů, které obratně jezdí po špatně udržo-
vaných silnicích. Cenově výhodné je využití taxi. 
Na místě lze rovněž pronajmout automobil nebo 
motorku.
Očkování a lékař: nevyžaduje se žádné povinné 
očkování. Doporučuje se zejména ochrana proti 
malárii a očkování proti žloutence typu A. Zdra-
votní rizika a aktuálně doporučované očkování 
(ochranu) konzultujte prosím před cestou s hygie-
nickou stanicí či odborným lékařem.

Odlety z Prahy:
1. den: Odlet z Prahy do Punta Cany (s přestupem), transfer do vybraného hotelu, nocleh. 
2. – 7. (10.,11.,12.) den: Individuální volno, možnost koupání a fakultativních výletů. 
8. (11.,12.,13.) den: Transfer na letiště a odlet do Prahy (s přestupem).
9. (12.,13.,14.) den: Přílet do Prahy. 

Odlety z Katovic
1. den: Odlet z Katovic do Punta Cany, transfer do vybraného hotelu, nocleh. 
2. – 10. (11.) den: Individuální volno, možnost koupání a fakultativních výletů. 
11. (12.) den: Transfer na letiště a odlet do Katovic.
12. (13.) den: Přílet do Katovic. 

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ 9/12/13/14 DENNÍ ZÁJEZDY
ČEDOK PLUS
•   česky hovořící delegát
•   výhodné parkování na letišti v Praze
•   trvale oblíbená destinace
•   doprava na letiště Katovice za zvýhodněnou 

cenu (u vybraných hotelů)

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU 
POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ
•    Okruh Dominikánskou republikou s pozorová-

ním velryb 94 990,- Kč*
*Podrobné informace najdete na str. 300–301 tohoto katalogu. 
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LA ROMANA - BAYAHIBE
Oblast La Romana-Bayahibe se rozkládá na ji-
hovýchodním pobřeží Dominikánské Republiky 
u  Karibského moře. Je charakteristická krásný-
mi plážemi, které sice nejsou nijak zvlášť širo-
ké, o  to jasnější barvy má moře. Klima je zde 
charakteristické a  příjemné po celý rok. Všude 
kolem naleznete přírodní poklady, zvláště v ná-
rodním parku Del Este, do kterého je Bayahibe 
vstupní branou. Zdejší obyvatelé se donedávna 
živili pouze rybolovem a přestože už se přeori-
entovali na turistický ruch, klidný rytmus života 
zde stále převládá. V  bezprostředním okolí je 
možnost výletů na moři, k nejoblíbenějším cílům 
patří ostrovy Saona a Catalina – opravdové per-
ly Karibiku. V oblasti Casa de Campo se nachá-
zejí i špičková golfová hřiště, vzdálená přibližně 
20 minut. 
Transfer na letiště v Punta Caně trvá ko-
lem 75 minut.

JUAN DOLIO
Původně rybářská vesnička, dnes hotelová zóna, 
která se nachází cca 1 hodinu jízdy od hlavního 
města Santo Domingo, se vyznačuje příjemný 
stavebním stylem a především klidnou polohou. 
Tamní písečné pláže okouzlují svou rozlehlostí 
(před 4 lety byly rozšířeny o  zhruba 60%), čis-
totou a pohádkovým půvabem okolních palem 
a   jsou před příbojem chráněny korálovým 
útesem, voda mezi břehem a  útesem je místy 
velmi mělká. Kvůli korálům doporučujeme vzít 
si s sebou boty do vody. V  Juan Doliu najdeme 
i několik restaurací a barů, kde se dá večer pose-
dět a poslechnout si živou hudbu a případně si 
vyzkoušet základní kroky v rytmu typicky domini-
kánského tance merengue. Obchody se suvený-
ry a internetovou kavárnu bychom našli u Plaza 
de Luna. Toto místo je také ideálním výchozím 

bodem pro další poznávání ostrova prostřed-
nictvím fakultativních výletů, které si můžete za-
koupit na místě. Doporučujeme výlet do Santa 
Dominga či návštěvu kouzelného ostrova Saona. 
Transfer z letiště v Santo Domingu trvá 
cca 30 minut a z letiště Punta Cana cca  
2 hodiny 20 minut hodiny. 

BÁVARO – PUNTA CANA
Pláž Bávaro je bezesporu nejkrásnější a nejpo-
pulárnější pláží na ostrově, která se rozprostírá 

na východním pobřeží v délce 35 kilometrů a je 
součástí Costa del Coco neboli Kokosového po-
břeží, zahrnující přes 60  km pláží ve východní 
části ostrova (pláže Punta Cana, Bávaro, Corte-
sito, Arena Gorda a Macao). Najdeme zde nej-
krásnější palmové háje v  celém Karibiku, bílý 
písek a  křišťálově čistou vodu. Bávaro je ideál-
ním místem pro prožití klidné dovolené. Hote-
lové komplexy v Punta Caně patří mezi nejlépe 
hodnocené oblasti na světě a  samotná pravi-
dla pro výstavbu hotelů jsou zde velmi přísná 
(k nejznámějším patří to, že žádná budova ne-
smí přesahovat svou výškou okolní palmy), čímž 
bylo dosaženo společně s krásnými zahradami 
jednotlivých resortů klidného a  pohodového 
pocitu pobytu v  přírodě. Hotely v  Punta Caně 
nabízejí ovšem i kompletní nabídku zábavy, včet-
ně bohatých animačních programů,  diskoték, 
obchodů a  nejrůznějších sportovních aktivit. 
Nejbližší středisko Higuey, které je zároveň hlav-
ním městem provincie La Altagracia, je vzdáleno 
cca 50 kilometrů. 
Transfer z letiště v Punta Caně trvá 
cca 30 minut.

BOCA CHICA
Boca Chica je jedno z  nejrušnějších středisek 
s nejpestřejším nočním životem, které se nachá-
zí 30minut od hlavního města Santo Domingo. 
Pláž tohoto malého městečka je známá svými 
velice mělkými vodami a  bývá nazývána proto 
„největší koupací vanou světa“. Na hlavní ulici 
se nachází velké množství obchodů s oblečením 
a dárkovými předměty, stejně tak ve městě na-
leznete spoustu restaurací, barů, nočních pod-
niků a diskoték. 
Transfer z letiště v Santo Domingu trvá cca 
30 minut. Transfer z letiště v Punta Caně 
trvá cca 2 hodiny 40 minut.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
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SANTO DOMINGO A JESKYNĚ TRES OJOS 
První zastávkou na výletě jsou jeskyně Tres Ojos 
se třemi kouzelnými jezírky s  bohatou florou 
i faunou. Pak už na vás čekají nejstarší historické 
památky v Novém světě, nacházející se ve staré 
části města Zoně Colonial. Zde pocítíte atmo-
sféru dávných dobyvatelů a uvidíte, co všechno 
zde po sobě zanechali. Projdete nejstarší ulici 
Ameriky Calle Las Damas, navštívíte Kolumbův 
dům, Národní Pantheon, první katedrálu Ame-
riky a další pamětihodnosti. Zážitkem je i oběd 
v  restauraci Atarazana, umístěné v  historické 
budově bývalé zbrojnice. Při procházce starým 
městem navštívíte také muzeum jantaru a  ob-
chod se suvenýry, kde oceníte velký výběr a fle-
xibilní ceny. Na závěr vás čeká okružní jízda no-
vou částí města, při které uvidíte např. pobřežní 
promenádu, prezidentský palác ad.

SAFARI – ŽIVOT DOMORODCŮ,  
FLÓRA A FAUNA 
Přímo z otevřeného trucku budete mít možnost se 
seznámit se životem obyvatel na dominikánském 
venkově. Navštívíte plantáž cukrové třtiny a dozvíte 
se, jak se zpracovává. Uvidíte jak roste mnoho dal-
ších zdejších plodin, ať už je to tropické ovoce jako 
mango, banány, ananas nebo kakao a  káva. Na-
hlédnete do typického domku vesničanů a budete 
si zde moci zakoupit čerstvě zpracovanou čokolá-
du, kávu, lesní med a další. Také uvidíte, jak se vy-
rábí doutníky. Po projíždce městem na vás na ranči 
ve vnitrozemí bude čekat dominikánský oběd. Ne-
zapomeňte plavky, cestou je zastávka na koupání 
buď ve vodopádu (JD), nebo na pláži Macao (PC). 

OSTROV SAONA – PERLA KARIBIKU,  
LENOŠENÍ A KOUPÁNÍ 
Po nalodění v  Bayahibe, se vydáte na rychlém 
člunu podél pobřeží národního parku Del Este 

až k ostrovu Saona. Cestou je zastávka na kou-
pání v překrásné azurové zátoce, kde si můžete 
vychutnat vodní hrátky ve velké mělké laguně 
a při tom pozorovat barevné mořské hvězdice. 
Na ostrově vás čekají jedny z nejkrásnějších pláží 
Karibiku a  také typický dominikánský oběd for-
mou bufetu. Po obědě máte zhruba 2 hodiny na 
lenošení a koupání. Zpáteční cesta se absolvu-
je na katamaránu s  hudbou a  tancem (pořadí 
může být i obrácené).

OSTROV CATALINA A ALTOS DE CHAVON 
– ŠNORCHLOVÁNÍ A POTÁPĚNÍ
Po transferu do  přístavu La Romana se nalo-
díte a  vydáte k  největšímu korálovému útesu 
Dominikánské republiky. Po zakotvení si vy-
chutnáte plavání spolu s  mnoha druhy ba-
revných rybek a  jiných živočichů. Výbava na 
šnorchlování vám bude zapůjčena na lodi. Po 
té pokračujete na ostrov Catalina, kde vás čeká 
oběd na grilu a odpočinek ve stínu palem, nebo 

opět šnorchlování podél korálů. Nabídka pro 
potápěče – za příplatek možnost dvou ponorů. 
Součástí výletu je návštěva městečka umělců 
Altos de Chavon, repliky staré italské vesnice, 
postavené na útesech nad řekou s  krásnými 
výhledy do okolí.

SAMANA – VODOPAD EL LIMON        
Tento výlet vás zavede do panenské přírody 
kopcovitého poloostrova Samana. Projedete 
si hlavní centrum Santa Barbaru a pak budete 
pokračovat na ranč v horách, odkud se vydáte 
na koních tropickým lesem k  největšímu vo-
dopádu v zemi El Limon. Zde budete mít čas 
na osvěžení a focení. Po vyjížďce na vás bude 
čekat dominikánský oběd. Odpoledne klienti 
z letoviska Juan Dolio pokračují přes osadu Las 
Terrenas s možností koupání na některé ze 
zdejších krásných pláží. Klienti z Punta Cany ab-
solvují cestu na Samanu lodí a na zpáteční ces-
tě budou mít relaxační  zastávku na populárním 
ostůvku Baccardi.
 

POZOROVÁNÍ VELRYB  
A OSTROV BACARDI 
V  období cca.  od poloviny ledna do poloviny 
března máte unikátní příležitost pozorovat v ob-
lasti Samanského zálivu velryby Keporkak, které 
se zde v  teplých vodách páří a  vyvádějí mladé. 
Vzhledem k velkému počtu dosahuje pravděpo-
dobnost jejich spatření přes 95%. Po transferu 
vnitrozemím se nalodíte a budete mít 2 hodiny 
na pozorování těchto obřích savců. Poté vás 
čeká oběd na romantickém ostůvku, známém 
z reklamy na rum Bacaŕdi. Po obědě máte vol-
no na koupání a odpočinek, v odpoledních ho-
dinách se pak lodí přesunete zpět do přístavu, 
odkud se vydáte na zpáteční cestu.

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
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SPORTOVNÍ AKTIVITY 
Většina našich hotelů nabízí optimální podmín-
ky v rámci svých programů all inclusive. Jednot-
livé hotely nabízejí tenisové kurty, stolní tenis, 
plážový volejbal a  další aktivity specifikované 
u jednotlivých hotelů. Na plážích jsou k dispozici 
všechny druhy nemotorových vodních sportů 
jako jsou šlapadla, kajaky, katamarany, windsur-
fing či šnorchlování. Dominikánská republika je 
také rájem golfistů, četná hřiště jsou dosažitelná 
prakticky ze všech našich hotelů. 

PO KOUPÁNÍ …
Pobyty v Dominikánské republice jsou organizo-
vány v uzavřených prázdninových resortech. Ve-
černí vyžití klientů je ve většině případů zajištěno 
formou bohatého animačního programu uvnitř 
hotelových resortů, ať již formou denních spor-
tovních aktivit nebo výuky tance či např. formou 
výpravných večerních programů. Mnoho z nich 
nabízí následně i diskotéky. 

POTÁPĚNÍ 
Vzhledem k charakteru pobřeží je pro potápění 
vhodné zejména jihovýchodní pobřeží. Mezi vy-

SPORT A ZÁBAVA
útesů, který padá až do 40 metrové hloubky. 
Podél této stěny je možné pozorovat nádherný 
podmořský život v největším rozsahu. Na své si 
přijdou i milovníci vrakového a jeskynního potá-
pění, pro které doporučujeme národní park La 
Caleta se dvěma vraky. které se staly domovem 
mnoha mořských živočichů. 

RENT-A-CAR
Pronájem vozu Vám zprostředkují ve většině 
hotelů. Samotné řízení v  Dominikánské repub-
lice vyžaduje díky kvalitě vozovek zvýšenou po-
zornost. Pohodlnějším a finančně srovnatelným 
způsobem dopravy je taxi. Podmínkou k zapůj-
čení auta je mezinárodní řidičský průkaz, kredit-
ní karta a věk minimálně 25 let. 

hlášené lokality patří ostrov Catalina, u kterého 
se nachází jeden z nejzachovalejších korálových 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
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PUNTA ESPADA
Punta Espada je součástí největšího investiční-
ho projektu pro golf a  turistiku v  celé karibské 
oblasti. Hřiště, navržené J. Nicklausem, bylo 
otevřeno v  prosinci roku 2006 a  je prvním ze 
tří hřišť tohoto významného architekta v oblasti 
Cap Cana a je také prvním hřištěm v Dominikán-
ské republice, na kterém se uskutečnil turnaj 
PGA Tour. 

Časopisem Golf Week bylo také oceněno jako 
číslo 1 v celém Karibiku včetně Mexika. Osmnác-
tijamkové hřiště, situované v blízkosti pláže a ho-
telových resortů, nabízí kompletní servis. 

LA CANA
Golfové hřiště La Cana ocení i  ti nejnáročnější 
hráči, 14 jamek se může pochlubit přímou vy-
hlídkou na Karibské moře, z  toho 4 jamky jsou 
umístěny přímo na útesech. 

PUNTA BLANCA
Punta Blanca je vnitrozemské golfové hřiště, 
vzdálené 30 minut od mezinárodního letiště 
v Punta Caně, v těsné blízkosti hotelů Gran Ba-
hia Principe, Majestic a Grand Paradise. Díky své 
strategické poloze je ale také velmi snadno do-
sažitelné také z ostatních hotelů v oblasti Punta 
Cany a  Bávara. Toto velice příjemně navržené 
hřiště je prací architekta N. Price. 

COCOTAL GOLF & COUNTRY CLUB
Golfový klub s  hájem kokosových palem má 
k  dispozici osmnáctijamkové mistrovské hřiště 
a devítijamkové standardní hřiště, obě projekto-
vané španělským stavitelem hřišť J. Gancedem. 
V areálu větším než 200 ha je množství vodních 
překážek, ale i  překrásné vily a  hotel. Klub byl 
otevřen v roce 2000. 

NAŠE GOLFOVÉ TIPY
Corales (1 den) / La Cana (2 dny)
Orientační cena od:  18 990,-Kč
Corales (2 dny) / La Cana (1 den)
Orientační cena od:  23 790,-Kč

Punta Cana Golf Experience (4 dny): 
Punta Espada / La Cana / Cana Bay / The Lakes
Orientační cena od:   21 890,-Kč

Punta Cana Golf Experience (5 dní): 
Punta Espada / La Cana / Cana Bay / Cocotal 
Golf / The Lakes 
Orientační cena od:   27 290,-Kč

Punta Cana Golf Experience (6 dní): 
Punta Espada / La Cana / Cana Bay / Cocotal 
Golf / Iberostate Golf / The Lakes 
Orientační cena od:   31 190,-Kč

Wow Package (7 dní):
Punta Espada / La Cana / Cana Bay / Punta Blan-
ca / Cocotal Golf / Iberostate Golf / The Lakes 
Orientační cena od:   35 790,-Kč

IBEROSTATE GOLF CLUB
Golfové hřiště umístěné v  oblasti hotelu Ibe-
rostar, jehož architekt – P. B. Dye – přeměnil pří-
rodně rovný terén na velice atraktivní a členité 
hřiště, kde naleznete mimojiné i 105 písečných 
bunkrů. Hru Vám zpříjemní opravdu krásná pří-
roda se spoustou palem a jezírek. 

TEETH OF THE DOG
Osmnáctijamkové hřiště je zařazeno mezi 50 nej-
krásnějších golfových hřišť světa. Mnoho význam-
ných i sportovních hvězd,  žijících v Casa de Cam-
po, navštěvuje pravidelně právě toto hřiště. 

NAŠE GOLFOVÉ BALÍČKY
V ceně balíčku doprava z/do hotelu v oblasti Bá-
vara, green fee a cart fee. 

Inland Courses: 
Cocotal Golf / Iberostate Golf / The Lakes (3 dny)
Orientační cena od: 10 990,-Kč
Cocotal Golf / Iberostate Golf / The Lakes / Cana 
Bay (3 dny)
Orientační cena od: 19 990,-Kč

Ocean Views (3 dny): 
Punta Espada / Teeth of the Dog / La Cana
Orientační cena od:  21 590,-Kč

Premium Ocean Views (3 dny):
Punta Espada / Corales / La Cana
Orientační cena od: 23 790,-Kč

Punta Cana Enhancement: 
Corales (1 den) / La Cana (1 den)
Orientační cena od:  14 390,-Kč

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
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POLOHA
Tento rozlehlý resort je součástí velkého lu-
xusního hotelového komplexu Barcelo Bavaro 
Resort a nachází se v první linii od pláže a cca 
20 minut od letiště v Punta Caně. Tato část re-
sortu leží přímo u pláže a je pouze pro dospělé.

VYBAVENÍ HOTELU
V části Bávaro Beach se nachází vstupní hala 
s recepcí, 3 restaurace (hlavní bufetová, stře-
domořská a mezinárodní à la carte), 2 bary, 
bazén, směnárna, divadlo, obchodní centrum. 
Další vybavení v části Bávaro Palace Deluxe 
dostupné hotelovým vláčkem (9 restaurací, 14 
barů, 4 bazény včetně menšího akvaparku (za 
poplatek), kasino, disko. Za poplatek internet, 
hlídání dětí, prádelna, lékařská služba.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive animační programy,  tenisové 
kurty, volejbal, basketbal, fitness, fotbal, baseball, 
vodní polo, aerobik, plážový volejbal, ping pong, 
minigolf, nemotorizované vodní sporty na pláži. 
Za poplatek bowling, arkádové hrací automaty, 
jízdy na koních a 18ti jamkové golfové hřiště Bar-
celo The Lakes. 

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive 24 hodin denně zahrnu-
je plnou penzi a lehké občerstvení během dne 
(návštěva restaurací a la carte po předchozí 
rezervaci, nutné formální oblečení, 4 restau-
race a la carte v rámci resortu za příplatek), 
místní nealkoholické a vybrané mezinárodní 
alkoholické nápoje.

POKOJE
Pokoje Superior v části Bávaro Beach mají široké 
manželské lůžko nebo dvě oddělená lůžka o šířce 
cca 1,35 m, která mohou sdílet až 4 dospělé osoby, 
a jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, fénem, 
županem, klimatizací, stropním ventilátorem, TV, 
žehličkou a žehlícím prknem, kávovarem, trezo-
rem, WI-FI (za poplatek) a balkonem nebo terasou. 
Na vyžádání pokoje Beach Superior. Možnost zajis-
tit služby Club Premium pro náročné klienty.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž se nachází přímo u hotelu.

od 64 670 Kč*

*více na str. 6

HOTEL BARCELO BAVARO BEACH 
Bávaro – Punta Cana

Pokoj: Superior   Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG) Strava: All inclusive

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

web code: www.cedok.cz/1068

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.
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web code: www.cedok.cz/3845

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Tento rozlehlý resort se nachází v první linii od 
pláže a cca 35 minut od letiště v Punta Caně. 
Hotel je součástí rozlehlého komplexu Bacelo 
Bavaro Resort, kde naleznete vše co potřebujete 
ke své dovolené včetně vodního parku a golfo-
vého hřiště.

VYBAVENÍ HOTELU
V části Bávaro Palace Deluxe se nachází 9 re-
staurací, 14 barů, 4 bazény včetně menšího 
akvaparku (za poplatek), kasino, disco, divadlo, 
obchodní centrum. Za poplatek internet, hlídání 
dětí, prádelna, lékařská služba.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive animační programy, teniso-
vé kurty, volejbal, basketbal, fitness, fotbal, base-

HOTEL BARCELO BAVARO PALACE DELUXE
Bávaro – Punta Cana

Pokoj: Family Duplex     Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG) Strava: All inclusive

ball, vodní polo, aerobik, plážový volejbal, ping 
pong, minigolf, nemotorizované vodní sporty 
na pláži. Za poplatek jízdy na koních, lázeňské 
centrum, vodní park Pirates Island18ti jamkové 
golfové hřiště Barceló The Lakes (zdarma něko-
lik Green Fee během pobytu).

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive 24 hodin denně zahrnuje 
plnou penzi a lehké občerstvení během dne (ná-
vštěva restaurací a la carte po předchozí rezerva-
ci, nutné formální oblečení, 4 restaurace a la carte 
v rámci resortu za příplatek), místní nealkoholické 
a vybrané mezinárodní alkoholické nápoje.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž se nachází přímo u hotelu.

od 67 100 Kč*

*více na str. 6

 PUNTA CANA  DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 

POKOJE
Pokoje Family Duplex v části Bávaro Palace Delu-
xe mají široké manželské lůžko nebo dvě oddě-
lená lůžka o šířce cca 1,35 m, která mohou sdílet 
až 3 dospělé osoby a jedno dítě, a jsou vybaveny 
vlastním příslušenstvím, fénem, županem, klima-
tizací, stropním ventilátorem, TV, žehličkou a žeh-
lícím prknem, kávovarem, trezorem, WI-FI (za po-
platek) a balkonem nebo terasou. 
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA   PUNTA CANA

POLOHA
Částečně zrenovovaný rozlehlý hotelový areál 
sestávající z menších bungalovů a třípatrových 
budov je vystavěn v tropické zahradě přímo 
u pláže. Letiště v Punta Caně je vzdáleno cca 
18 kilometrů.

VYBAVENÍ HOTELU
Hala s recepcí, 7 restaurací (2 bufetové, 4 à la 
carte, pizzerie), 8 barů, barbecue na pláži, ob-
chodní pasáž se suvenýry, butiky, minimarke-
tem, lékařským centrem, lékárnou a internetem 
(za poplatek), 2 bazény (včetně dětského), spa 
centrum, dětský koutek, nové divadlo.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci programu all inclusive je k dispozici fit-
ness, nemotorové vodní sporty jako šnorchlová-
ní, šlapadla, kajak, windsurfing či katamarán, pe-
tanque, tenisový kurt a diskotéka. Hotel pořádá 
také animační programy. 

HOTEL IFA VILLAS BAVARO    
Bávaro - Punta Cana

Pokoj: Standard     Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG) Strava: All inclusive   

web code: www.cedok.cz/1083

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

PLÁŽ
Hotelový areál je vystavěn přímo u pěkné pláže 
s jemným bílým pískem. Z pokojů standard nut-
no docházet (nebo využívat hotelový rozvoz) přes 
celý areál, v závislosti na umístění vilky to může 
být 500–1000 m od pláže.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi bufetovým 
stylem, lehké snacky během dne na baru, ne-
alkoholické nápoje a alkoholické nápoje místní 
výroby, káva a čaj od 10:00 do 00:00. 

POKOJE
Nově zrekonstruované dvoulůžkové pokoje 
standard s manželskou postelí nebo dvěmi sa-
mostatnými lůžky o šířce cca 1,3 m, která může 
sdílet další dospělá osoba nebo 2 děti, jsou si-
tuované ve vilkách v části před recepcí a jsou 
vybaveny koupelnou s příslušenstvím, fénem, 
klimatizací, minibarem (voda k dispozici), kávo-
varem, trezorem (za poplatek), telefonem, plaz-
movým televizorem a terasou. Pokoje superior 
s francouzským oknem jsou zařízeny moderním 
nábytkem a jsou umístěny ve třípatrových budo-
vách blíže pláži.

SLEVA 
pro seniory 25 %

Vice na str. 7

Platí pro odlety: 16. 11. 2016, 28. 1. 2017

od 40 420 Kč*

*více na str. 6
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HOTEL GRAND BAHÍA PRINCIPE BÁVARO / PUNTA CANA
Bávaro - Punta Cana

Pokoj: Junior Suite Superior    Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG) Strava: All inclusive 

POLOHA
Tento hotelový resort skládající se ze dvou vzá-
jemně propojených a rovnocenných hotelů Pun-
ta Cana a Bávaro se nachází cca 30 minut od le-
tiště v Punta Caně. Je tvořen vilkami v karibském 
stylu obklopenými krásnou tropickou zahradou.

VYBAVENÍ HOTELU
2 recepce, 10 restaurací (2 bufetové, 8 a la car-
te), několik barů (v lobby, u bazénů i na pláži), 
3 bazény typu laguny s oddělenou dětskou čás-
tí, vodní park se skluzavkami pro děti, sluneční 
terasy s lehátky a slunečníky, miniklub pro děti, 
nákupní centrum, konferenční centrum, wi-fi 
zdarma v lobby u recepce, služby za poplatek – 
lékařská služba, lékárna, hlídání dětí.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, hřiště na basketbal, volejbal 
či fotbal, šipky, minigolf, spa a gym centrum 

(za příplatek), vodní sporty a potápěčské cen-
trum na pláži (za příplatek), amfiteátr s večer-
ními programy, diskotéka, piano bar, karaoke 
bar, casino. V blízkosti špičkové golfové kluby. 

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive 24 hodin denně zahrnuje 
mj. i 3 večeře týdně v některé ze 7 tématických 
mezinárodních restaurací a la carte (po před-
chozí rezervaci).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje typu junior suite s manžel-
ským lůžkem nebo se dvěmi lůžky o šířce cca 
1,35m, která mohou sdílet 3 dospělé osoby 
a dítě nebo 2 dospělé + 2děti mají příslušen-
ství, jacuzzi, klimatizaci, stropní ventilátor, fén, 
satelitní TV, telefon, minibar, trezor (za popla-
tek), wi-fi (za poplatek) a balkon či terasu. Na vy-
žádání možnost pokojů v zadní části Turquesa 

web code: www.cedok.cz/11027

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

u vodního parku (standardní pokoje, Family Ju-
nior Suite nebo Family Master suite skládajících 
se ze 2 propojených pokojů se 4 lůžky, která 
mohou sdílet až 4 dosp.os. + 4 děti) a také Club 
pokojů situovaných blíže u pláže.

PLÁŽ
Resort se nachází přímo u krásné písečné plá-
že. Vzdálenost od moře v závislosti na umís-
tění vilky (z nejvzdálenější části Turquesa cca  
1 000 m). Po resortu jezdí pravidelně hotelový 
vláček.

od 48 840 Kč*

*více na str. 6
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web code: www.cedok.cz/1087

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

HOTEL LUXURY BAHÍA PRINCIPE AMBAR
Bávaro - Punta Cana

Pokoj: Junior Suite DeLuxe    Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG, KTW) Strava: All inclusive 

POLOHA
Tento hotelový resort, který je součástí komple-
xu Bahia Principe skládajícího se ze čtyř hotelů 
(Punta Cana, Bávaro, Ambar a Esmeralda), se 
nachází cca 30 minut od letiště v Punta Caně. 
Hotel je pouze pro dospělé a skládá se ze dou 
částí Ambar Blue původní část přímo u pláže 
a část Ambar Green, nově dostavěná část, kte-
rá navazuje na původní.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, 6 restaurací, 8 barů, bazén, sluneč-
ní terasa s lehátky a slunečníky. Hosté mo-
hou využívat vybavení a všech služeb Bahia 
Principe Punta Cana a Bávaro. Po areálu jezdí 
vláček. Pro klienty je dále k dispozici Spa cent-
rum, vnitřní bazén, lékárna, kadeřník, masáže, 
wifi ve veřejných prostorách zdarma, sauna, 
casino a další.

SPORT A ZÁBAVA
Hosté využívají veškerých služeb hotelové čás-
ti Grand Bahia Principe Punta Cana / Bávaro. 
Ze sportovních aktivit je k dispozici volejbal, 
tenis, šipky, fotbal, stolní tenis, aerobik. Dle 
dostupnosti katamaran 1h., šnorchlování 1h., 
kajaky 1h., úvodní lekce do potápění v bazénu 
a jiné.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive 24 hodin denně zahr-
nuje rovněž večeře v a la carte restauracích 
(včetně areálu Bahia Principe Punta Cana 
a Bávaro).

POKOJE
Pokoje typu junior suite vybavené lůžky s ne-
besy (jedno manželské nebo dvě samostatná 
lůžka o šířce cca 1,35m, která mohou sdílet 

max. 3  dospělé osoby) mají koupelnu s pří-
slušenstvím, s hydromasážní vanou a spr-
chovým koutem, obývací část s pohovkou, 
klimatizaci, stropní ventilátor, fén, satelitní 
plazmovou TV, telefon, trezor, žehlící set, ká-
vovar, denně doplňovaný milibar (alkoholické 
i nealkoholické nápoje), balkón nebo terasu. 
Wi-fi za poplatek.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž přímo u hotelu, hosté  
hotelu mají svou oddělenou privátní část.

od 55 810 Kč*

*více na str. 6
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HOTEL LUXURY BAHÍA PRINCIPE ESMERALDA 
Bávaro - Punta Cana

Pokoj: Junior Suite DeLuxe    Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG) Strava: All inclusive 

web code: www.cedok.cz/1088

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Tento hotelový resort, který je součástí kom-
plexu Bahia Principe skládajícího se ze čtyř 
hotelů (Punta Cana, Bávaro, Ambar a Esme-
ralda), se nachází cca 30 minut od letiště 
v Punta Caně.Od listopadu 2016 bude nově 
hotelová část Esmeralda pouze pro dospělé 
a nově vybudovaná část Fantasia bude pro 
rodiny s dětmi.
VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, 4 restaurace, 4 bary, bazén s dětskou částí, 
jacuzzi bazén, sluneční terasa s lehátky a slunečníky. 
Hosté mohou využívat vybavení a všech služeb Bahia 
Principe Punta Cana a Bávaro. Po areálu jezdí vláček.

SPORT A ZÁBAVA
Hosté využívají veškerých služeb hotelové části 
Grand Bahia Principe Punta Cana / Bávaro. 

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive 24 hodin denně zahrnuje rov-
něž večeře v a la carte restauracích (včetně areálu 
Bahia Principe Punta Cana a Bávaro) po předchozí 
rezervaci. Ze sportovních aktivit je k dispozici volejbal, 
tenis, šipky, fotbal, stolní tenis, aerobik. Dle dostup-
nosti katamaran 1h., šnorchlování 1h., kajaky 1h., 
úvodní lekc do potápění v bazénu, klub pro teenage-
ry, dětský klub a dětský bazén, mini diskotéka, mini 
golf, dětský vodní park se skluzavkama a fontánou.

POKOJE
Pokoje typu junior suite vybavené lůžky s nebesy 
(jedno manželské nebo dvě samostatná lůžka o šíř-
ce cca 1,35m, která mohou sdílet 3 dospělí + dítě 
nebo 2 dospělí + 2děti) mají koupelnu s příslušen-
stvím, hydromasážní vanou a sprchovým koutem, 
pohovku, klimatizaci, stropní ventilátor, fén, satelitní 

plazmovou TV, telefon, trezor, žehlící set, kávovar, 
denně doplňovaný minibar, bakón nebo terasu. 
Wi-fi za poplatek.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž přímo u hotelu, hosté ho-
telu mají svou oddělenou privátní část.

od 54 090 Kč*

*více na str. 6
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HOTEL BÁVARO PRINCESS BEACH RESORT
Bávaro - Punta Cana

Bungalow Suite    Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG, KTW) Strava: All inclusive 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

POLOHA
Tento resort, složený z dvoupatrových bungalo-
vů obklopených rozlehlou tropickou zahradou 
s ekologickými stezkami s ukázkami místní fauny 
a flóry, se nachází cca 30 minut od mezinárodní-
ho letiště v Punta Caně.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, 2 bazény (1 se swim up barem), 8 
restaurací (kromě bufetových také s mořský-
mi plody, argentinská, italská, asijská, Teppa-
nyaki), Café del Mar (za poplatek), 9 barů (2 
s živou hudbou), miniklub pro děti od 4 do 
12ti let, doprava do místního kasina. Za po-
platek spa centrum, salón krásy, lékařské 
centrum, internet, wi-fi (pouze v lobby zdar-
ma), obchody, minimarket. Doprava vláčkem 
v rámci areálu.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive nemotorizované vodní spor-
ty na pláži, lukostřelba, ping pong, 3 tenisové 
kurty (noční osvětlení za poplatek), diskotéka 
(vstup a 3x nápoj místní výroby v ceně), večerní 
programy, denní animace na pláži a u hlavního 
bazénu, jacuzzi, fitness a sauna. Za poplatek 
motorizované vodní sporty na pláži a golfové 
balíčky (dvacetisedmi jamkové hřiště Cocotal 20 
minut do hotelu).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive 24 hodin, zahrnující mj. plnou pen-
zi a lehké občerstvení během dne (návštěva 
restaurací a la carte po předchozí rezervaci, 
vyžadováno formální oblečení), nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby, vybrané me-
zinárodní alkoholické nápoje.

POKOJE
Pokoje typu Bungalow Suite vybavené manžel-
ským dvoulůžkem nebo dvěmi lůžky o rozměrech 
cca 1,35m, která mohou sdílet 3 dospělé osoby 
a dítě nebo 2 dospělé osoby a 2 děti, mají vyvý-
šenou ložnici, obývací část s pohovkou, koupelnu 
se sprchou, jacuzzi, klimatizaci, stropní ventilátor, 
SAT-TV, telefon, fén, minibar (v rámci all inclusive 
pivo a nealko nápoje), kávovar, trezor, žehličku 
a žehlící prkno a balkon nebo terasu.

PLÁŽ
Pláž Bávaro se nachází přímo u resortu.

web code: www.cedok.cz/1072 

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 45 150 Kč*

*více na str. 6

SLEVA 
pro seniory 25 %

Vice na str. 7

Platí pro odlety: 16. 11. 2016, 28. 1. 2017
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HOTEL CARIBE CLUB PRINCESS
Bávaro - Punta Cana

Pokoj Superior:   Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG) Strava: All inclusive 

PUNTA CANA  DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

web code: www.cedok.cz/1076

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Tento příjemný hotelový resort, vystavěný v karib-
ském stylu a skládající se ze dvou hotelových are-
álů (Caribe Club a Tropical), se nachází cca 30 mi-
nut jízdy od mezinárodního letiště v Punta Caně.

VYBAVENÍ HOTELU
V rámci společného areálu obou hotelů mají 
klienti k dispozici vstupní halu s recepcí, bazén 
se swim up barem a dětskou částí v části Ca-
ribe Club a 2bazény s dětskými částmi v čás-
ti Tropical, 7 barů (4 situované v Caribe Club  
a 3 v Tropical), snack bar, creperie, hlavní bu-
fetová restaurace, několik a la carte restaurací,  
2 dětské kluby (pro děti 4-12let a děti 13-17let), 
dětské hřiště, nákupní zóna, doprava vláčkem 
v rámci jednotlivých hotelů. Za poplatek inter-
netové centrum, wifi (zdarma pouze v lobby), 
lékařská služba (24hod. denně).

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive nemotorizované vodní 
sporty na pláži, tenis, minigolf, lukostřelba, 
kola, stolní hry, tělocvična, sauna, úvodní lekce 
potápění v bazénu, denní i večerní animace, 
diskotéka (nápoje od 23h. do půlnoci v ceně), 
doprava do kasina v hotelu Bávaro Princess. Za 
poplatek lázeňské centrum, kosmetický salón, 
motorizované vodní sporty na pláži, golfové 
balíčky.

STRAVOVÁNÍ
Prgram all inclusive 24 hodin, který zahrnuje 
mj. plnou penzi, lehké občerstvení během dne, 
místní alkohlické a nealkoholické nápoje. Mož-
nost využít po předchozí rezervaci a la carte 
restaurace (dominikánská, brazilská, italská, me-
xická a čínská). Za poplatek restaurace La Cava 
a El Pescador. 

POKOJE
Pokoje superior s manželským dvoulůžkem 
nebo dvěmi lůžky o rozměrech cca 1,35 m, která 
mohou sdílet 3 dospělé osoby a dítě nebo 2 do-
spělé osoby a 2 děti, jsou vybavené koupelnou 
s příslušenstvím, fénem, klimatizací, stropním 
ventilátorem, satelitní TV, telefonem, minibarem 
(voda a nealkoholické nápoje v rámci all inclusi-
ve denně doplňovány), trezorem (za poplatek) 
a balkonem. Většina pokojů je nově renovována.

PLÁŽ
Vyhlášená písečná pláž Bávaro se nachází přímo 
u hotelu.

od 49 020 Kč*

*více na str. 6
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Pobyt pro 
dítě do 14 let ZDARMA

Vice na str. 7

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

HOTEL GRAND PALLADIUM BÁVARO RESORT & SPA
Bávaro - Punta Cana

Pokoj: Junior Suite    Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG) Strava: All inclusive 

web code: www.cedok.cz/1084

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POLOHA
Tento velice pěkný hotel obklopený bujnou tro-
pickou vegetací a kokosovými palmami je sou-
částí rozhlehlého hotelového resortu Grand 
Palladium a skládá se z 62 bungalovů (v každém 
8 pokojů) a několika vil. Nachází se cca 1 km od 
nákupního centra Plaza Bávaro a asi 30 minut jíz-
dy od mezinárodního letiště v Punta Cana.

VYBAVENÍ HOTELU
K vybavení resortu patří recepce, velký ba-
zén se swim up barem a oddělenou dětskou 
částí (další 3 bazény v rámci areálu), bufetová 
restaurace a 3 a la carte restaurace (dalších  
9 restaurací v rámci areálu), 8 barů (dalších  
11 barů v rámci celého areálu včetně pláže), 
dětské kluby (pro děti 1-3let, 4-12let, 13-21let), 

WI-FI v lobby, obchody se suvenýry, diskotéka 
(od 18 let) a kasino (od 18 let, nápoje nejsou 
zahrnuty). Za poplatek lékařská služba, hlídání 
dětí, prádelna, směnárna, business centrum, 
spa centrum (od 18 let), salón krásy, půjčovna 
kol, fotografické služby.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive fitness centrum, sauna, ja-
cuzzi, turecká lázeň, aerobik, cvičení v bazénu, 
stolní tenis, plážový volejbal, fotbal, tenis, pe-
tanque, lukostřelba, basketbal, vodní polo, mini-
golf, badminton a nemotorizované vodní sporty 
na pláži. Bohatý denní program pro děti i dospě-
lé, večerní představení a živá hudba. Za poplatek 
motorizované vodní sporty, potápění a nedaleká 
golfová hřiště.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze s neomezeným 
výběrem stravování ve 13 restauracích bez nut-
nosti rezervace (4 bufetové, španělská, asijská, 
mexická, brazilská, japonská, steakhouse, tradič-
ní italská a italské speciality), 24 hodině denně 
snacky, nealkoholické a alkoholické nápoje míst-
ní výroby (na vybraných barech i mezinárodní 
nápoje).

POKOJE
Pokoje typu junior suite s manželským dvoulůž-
kem nebo dvěmi samostatnými lůžky o šířce cca 
1,35cm, která může sdílet další dospělá osoba 
nebo 2 děti do 12let, jsou vybaveny koupelnou 
s příslušenstvím a vířivkou, klimatizací, stropním 
ventilátorem, trezorem, fénem, telefonem, mi-
nibarem (denně doplňován), kávovarem, žehlič-
kou a žehlicím prknem, SAT TV, radiobudíkem, 
balkónem nebo terasou. K dispozici též pokoje 
Master suite (koupelna s jacuzzi a sprchovým 
koutem) nebo pokoje Deluxe (jako Master suite, 
moderní dekor).

PLÁŽ
Krásná písečná pláž s bílým pískem vybavená 
lehátky a slunečníky se nachází přímo u resortu.

od 51 770 Kč*

*více na str. 6
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PUNTA CANA  DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

HOTEL ROYALTON PUNTA CANA 
Bávaro - Punta Cana

Pokoj: Luxury    Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG, KTW) Strava: All inclusive 

POLOHA
Tento zcela nově vybudovaný moderní hotel je 
součástí komplexu dvou vzájemně propojených 
hotelů Memories Splash a Royalton, který se 
nachází v oblasti Bávaro asi 35min. od letiště  
Punta Cana.

VYBAVENÍ HOTELU
K vybavení resortu patří vstupní hala s recepcí, 
10 restaurací (2 bufetové, japonská, steaková, 
středozemní, španělská, mexická, italská, ital-
ský gril a rodinná), 9 barů, snack bar, sport bar, 
kavárna, bazén, vodní park, dětský klub a klub 
pro teenagery, tenisové hřiště, wi-fi, konferenční 
místnost, oddělená část pouze pro dospělé. Za 
poplatek hlídání dětí, prádelna, lázně, lékařské 
služby, kasino. 

SPORT A ZÁBAVA
Vodní park, nemotorizované vodní sporty na plá-
ží, plážový volejbal, minigolf, stolní tenis, tenis, ae-
robik, fitness, diskotéka, divadlo s večerními pro-
gramy. Za poplatek motorizované vodní sporty.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive 24hodin denně zahrnuje nealkoho-
lické a alkoholické nápoje (místní i některé me-
zinárodní), plnou penzi v bufetové restauraci, 
večeře v tématických restauracích bez nutnosti 
rezervace, snacky, káva a zmrzlina během dne.

POKOJE
Příjemně vybavené pokoje s manželským dvoj-
lůžkem nebo dvěmi lůžky o rozměrech cca 
1,35cm, která mohou sdílet 3 dospělé osoby 

nebo 2 dospělé osoby a 2děti. Možnost dvou 
propojených pokojů. Vybavení pokojů zahrnuje 
koupelnu s příslušenstvím, klimatizaci, fén, ka-
belovou TV, kávovar, denně doplňovaný minibar, 
telefon, wi-fi, trezor, žehlící set a balkon nebo te-
rasu. Za příplatek pokoje s výhledem na oceán, 
pokoje v části pouze pro dospělé, pokoje s pří-
mým vstupem do bazénu nebo Diamond Club. 

PLÁŽ
Hotelový resort se nachází přímo u krásné písči-
té pláže Bávaro.

web code: www.cedok.cz/1093

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 47 980 Kč*

*více na str. 6
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

HOTEL MAJESTIC ELEGANCE
Bávaro - Punta Cana

Pokoj: Junior Suite     Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG) Strava: All inclusive   

POLOHA
Tento nedávno postavený luxusní hotel se 
nachází na jedné z nejkrásnějších dominikán-
ských pláží Bávaro, cca 30 km od letiště.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, 6 restaurací (hlavní bu-
fetová, rybí, orientální, steak house, gurmánská, 
italská, fast food otevřený do 6 hodin ráno), 
11 barů (včetně swim up baru), diskotéka, 300 m 
dlouhý bazén, 2 jacuzzi, dětský bazén, dětský 
klub (v sousedním, ccca 2 min. vzdáleném hote-

lu Majestic Colonial), lázeňské centrum, divadlo, 
obchodní centrum, wi-fi, konferenční místnost, 
lékařská služba, prádelna.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive denní a večerní animační 
programy, živá hudba, herna pro teenagery, 
fitness, tenisové kurty, basketbal, nemotorizo-
vané vodní sporty na pláži. Za poplatek lekce 
tenisu, kasino, 18ti jamkové golfové hřiště Pun-
ta Blanca cca 200  m od hotelu (1 green fee/
osoba/pobyt/zdarma).

web code: www.cedok.cz/1091 

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive 24 hodin denně zahr-
nuje plnou penzi a lehké občerstvení během 
dne (návštěva restaurací a la carte po před-
chozí rezervaci, nutné formální oblečení), 
místní nealkoholické a vybrané mezinárodní 
alkoholické nápoje.

POKOJE
Prostorné a komfortní pokoje typu junior suite 
s možností ubytování 3 dospělých nebo 2dosp. 
a 2dětí (sdílejích společně jedno manželské 
nebo 2 samostatná lůžka o šířce cca 1,35m) jsou 
vybaveny vlastním příslušenstvím s jacuzzi, vy-
soušečem vlasů, županem, klimatizací, stropním 
ventilátorem, plazmovou SAT TV, telefonem, tre-
zorem, minibarem, žehličkou a žehlícím prknem,  
pohovkou, internetem (za poplatek) a balkonem 
s výhledem do zahrady či na bazén. K dispozici 
též pokoje typu junior suite Colonial (venkovní ja-
cuzzi), Majestic (přímý vstup do bazénu) či pokoje 
ve zcela oddělené části Elegance Club, která je vy-
hrazená pro dospělé a má možnost využití 3 pri-
vátních bazénů, 2 střešních barů a dalších služeb.

PLÁŽ
Nádherná písečná pláž se nachází přímo 
u hotelu.

od 58 730 Kč*

*více na str. 6
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PUNTA CANA  DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

POLOHA
Hotelový komplex u jedné z nejkrásnějších pláží 
a poblíž centra Punty Cany zv. Cortecito s mno-
ha obchůdky, restauracemi a bary.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, bar u bazénu a na pláži, 
bazén s lehátky, dětský bazén, zdarma wi-fi při-
pojení k internetu na recepci, za poplatek ma-
sáže, hlídání dětí, směnárna, prádelna, 2x týdně 
večerní program na pláži.

SPORT A ZÁBAVA
Denní animační program pro děti i dospělé (plá-
žový volejbal, vodní polo, vodní aerobic, noční živá 
představení atd)., starší posilovna. V rámci all in-
clusive nemotorizované vodní sporty na pláži, vý-

bava na šnorchlování. Za poplatek též motorizo-
vané vodní sporty na pláži, potápěčské centrum, 
jízda na koni (30 km od hotelu), golfové hřiště, 
populární diskotéka (2 km od hotelu).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, které mj. zahrnuje plnou penzi bu-
fetovým způsobem (návštěva restaurace a la 
carte po předchozí rezervaci), odpolední snack, 
nealkoholické a místní alkoholické nápoje bě-
hem dne.

PLÁŽ
Populární pláž se nachází jen 2 minuty chůze od 
hotelu. Hotel má vyhrazenou část pláže s lehát-
ky a vlastním barem (v rámci all inclusive).

POKOJE
Jednoduše zařízené pokoje superior s man-
želským lůžkem nebo 2 širšími lůžky, která 
mohou sdílet až 3 dospělé osoby nebo 2 
dospělé a 2děti, mají vlastní příslušenství, kli-
matizaci, stropní ventilátor, telefon, satelitní 
televizor, minibar, fén, trezor (za poplatek) 
a balkon s výhledem na bazén nebo do tro-
pické zahrady.

HOTEL WHALA BÁVARO
Cortecito - Punta Cana

Pokoj: Standard     Zájezdy:   9,12,13,14 dní (PRG) Strava: All inclusive   

web code: www.cedok.cz/1100

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 38 520 Kč*

*více na str. 6

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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POLOHA
Hotelový areál leží v překrásné tropické zahra-
dě přímo na karibské pláži v oblasti Bayahibe 
a v blízkosti ostrovů Saona a Catalina. Ve vzdá-
lenosti cca 60 minut od letiště Punta Cana a cca 
90 minut od hlavního města Santo Domingo.

VYBAVENÍ HOTELU
Příjemné prostředí vstupní haly s recepcí a lob-
by barem, 11 restaurací (bufetová, 7 a la carte, 
snackcafé, grill, pizzeria), 7 barů, 3 bazény, klub 
pro děti a teenagery. Za poplatek lázeňské služ-
by, fitness, směnárna, internet, hlídání dětí, prá-
delna, lékařské služby, kasino, fotografické služ-
by, obchůdky a suvenýry.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive nemotorizované vodní spor-
ty na pláži (windsurfing, kajaky). Denní animace 
a večerní show, filmové projekce, disko, tenis, 
biliár, šipky, stolní tenis, plážový volejbal, aero-
bik, taneční hodiny, stolní hry. Za poplatek mo-
torizované vodní sporty, jízda na koni, potápění, 
golfová hřiště v okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Program All Inclusive 24 hodin denně zahrnuje pl-
nou penzi a lehké občerstvení během dne, večeře 
v tématických restauracích a la carte (mexická, ital-
ská, mořské plody, steakhouse, francouzská, domi-
nikánská a asijská) bez nutnosti rezervace.

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  LA ROMANA - BAYAHIBE

HOTEL DREAMS LA ROMANA
La Romana - Bayahibe

Dvoulůžkový pokoj Deluxe     Zájezdy:   9,12,13,14 dní (PRG) Strava: All inclusive 

web code: www.cedok.cz/1066

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Prostorné dvoulůžkové pokoje s manželskou 
postelí nebo dvěmi lůžky o šířce cca 1,35 m, 
která mohou sdílet 3dospélé osoby nebo 2 do-
spělé osoby a 2 děti. Pokoje Deluxe jsou vkusně 
vybaveny starším dekorem, mají koupelnu s pří-
slušenstvím, fén, klimatizaci, trezor, kabelová TV, 
DVD/CD přehrávač, budík s MP3 přehrávačem, 
kávovar, denně doplňovaný milibar, terasu nebo 
balkón. Pokoje Premium jsou zařízeny moder-
ním nábytkem a mají plazmovou TV. Za příplatek 
možnost ubytování také v pokojích s výhledem 
na mořskou stranu a v části hotelu Preferred 
Club, která je určena pro náročnější klientelu, 
nebo Preferred Culb Adults Only, určené pouze 
pro dospělé.

PLÁŽ
Pláž Bayahibe v blízkosti Národního Parku Del 
Este s azurovými mělčinami.

UPOZORNĚNÍ
Pro oblast La Romana - Bayahibe je asistence 
delegáta při příletu/odletu, během pobytu je 
pouze na telefonu.

od 55 810 Kč*

*více na str. 6
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LA ROMANA - BAYAHIBE  DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

web code: www.cedok.cz/11027

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

HOTEL GRAND BAHÍA PRINCIPE LA ROMANA
La Romana - Bayahibe

Junior Suite Superior   Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG, KTW) Strava: All inclusive 

POLOHA
Tento rozlehlý hotelový resort se zábavním a ob-
chodním centrem situovaným v samostatné části 
před recepcí se nachází cca 90min. od letiště Punta 
Cana a 60min. od hlavního města Santo Domingo.

VYBAVENÍ HOTELU
Rozlehlé lobby s recepcí a lobby barem, 4 restau-
race (hlavní bufetová restaurace Orquidea, fran-
couzská restaurace Le Gourmet, italská restaura-
ce Il Capriccio a restaurace s mořskými plody El 
Pescador), 4 bary, bazén, dětský bazén, venkovní 
jacuzzi, dětský miniclub, divadlo s večerními pro-
gramy, diskotéku, tenisové hřiště. Za poplatek 
internet, obchody, fitness, spa, kasino, lékařské 
služby a lékárna. 

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive nemotorizované vodní spor-
ty na pláži, denní animace a večerní show, tenis, 

basketbal, volejbalový a badmintonový kurt. 
V blízkém okolí golfová hřiště. 

STRAVOVÁNÍ
Program All Inclusive 24 hodin denně za-
hrnuje lehké občerstvení během dne, pl-
nou penzi v bufetové restauraci a možnost  
3 večeří a la carte v některé z tématických 
restauracích.

POKOJE
Luxusně vybavené dvoulůžkové pokoje typu Ju-
nior Suite s manželským lůžkem nebo se dvěmi 
lůžky o šířce cca 1,35m, která mohou sdílet 3 
dospělé osoby nebo 2 dospělé + 2děti. Pokoje 
mají koupelnu s příslušenstvím a hydromasážní 
sprchou, klimatizaci, stropní ventilátor, satelitní 
televizi, denně doplňovaný minibar, trezor (za 
příplatek), fén, žehlička a žehlící prkno, terasu 
nebo balkón, pohovka.

PLÁŽ
Přes 2 km dlouhá písečná pláž s klidným mořem 
v oblasti Playa Nueva Romana přímo u hotelu.  

UPOZORNĚNÍ
Pro oblast La Romana - Bayahibe je asistence 
delegáta při příletu/odletu, během pobytu je 
pouze na telefonu.

od 39 990 Kč*

*více na str. 6
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  BOCA CHICA

POLOHA
Hotelový areál skládající se ze sedmnácti vilek 
obklopených velkou zahradou se nachází v blíz-
kosti centra střediska Boca Chica s mnoha ob-
chody, bary a restauracemi. Centrum hlavního 
města Santo Domingo cca 35 min., letiště v Pun-
ta Caně cca 2 hodiny.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, 2 bazény pro dospělé, 
2 bazény pro děti, 2 bary u bazénů, bar na plá-
ži, bufetová restaurace, 2 a la carte restaurace, 
snack bar, směnárna, obchod se suvenýry, casi-
no. Za poplatek internetový koutek, wifi, lékařská 
služba (24hod. denně), směnárna.

SPORT A ZÁBAVA
Taneční hodiny, aerobik, vodní cvičení, tenis, 
stolní hry. Za poplatek tělocvična, lázně, kosme-
tický salón, vodní sporty na pláži, golfové hřiště 
Metro Country Golf 15 minut jízdy od hotelu. 
 
STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrující plnou penzi formou bu-
fetu, nealkoholické nápoje a alkoholické ná-
poje místní výroby, snack během dne a noční 
občerstvení od 23 do 03h. Po předchozí rezer-
vaci možnost jednou za pobyt večeře v někte-
ré tématické a la carte resturaci (italská nebo 
karibská).

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s manželským 
dvoulůžkem nebo dvěmi samostatnými lůžky 
o šířce cca 1,35m, která může sdílet ještě jedna 
další osoba, jsou vybaveny koupelnou s příslu-
šenstvím, klimatizací a kabelovou TV. Trezor za 
poplatek.

 PLÁŽ
Písečná pláž se nachází 300 m od hotelu, přístup 
po privátní hotelové cestě, hotel má na pláži vyhra-
zenou svojí část vybavenou lehátky a snack barem 
v rámci all inclusive

HOTEL BELLEVUE DOMINICAN BAY
Boca Chica

Pokoj: Standard     Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG) Strava: All inclusive 

web code: www.cedok.cz/11027

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

Pobyt pro 
dítě do 6 let ZDARMA

Vice na str. 7

od 35 940 Kč*

*více na str. 6

Garance 
NEJNIŽŠÍ CENY

Vice na str. 7
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POLOHA
Hotelový areál se nachází přímo na písečné plá-
ži u centra střediska Boca Chica v blízkosti ob-
chodů, barů a restaurací, cca 35min. od Santo 
Dominga a 2h.15min. od letiště v Punta Cana.

VYBAVENÍ HOTELU
Bazén pro dospělé, bazén pro děti, WiFi zdar-
ma v prostorách recepce, 2 restaurace, 3 bary, 
hotelový dětský klub, obchod se suvernýry, 
diskotéka. Hotel má vyhrazenou část určenou 
pouze pro dospělé. Za poplatek lékařské služ-
by, business centrum, hlídání dětí 

SPORT A ZÁBAVA
Denní a večerní animační programy, lekce špa-
nělštiny, plážový volejbal, aerobik, jóga, tenisové 
kurty, winsurfing, kajaky. Za poplatek motorizo-

vané vodní sporty, dvě golfová hřiště ve vzdále-
nosti cca 20minut jízdy. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive. Snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby, snacky během dne. Během po-
bytu jedna večeře v a la carte restauraci La Ca-
leta (nutnost rezervace, pouze pro dospělé).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje Superior, které mohou sdí-
let až 4 osoby, jsou vybavené koupelnou s pří-
slušenstvím, klimatizací, stropním ventilátorem, 
telefonem, kabelovou TV, balkónem nebo tera-
sou. Internet a trezor za poplatek. Za poplatek 
možnost vyžádat na pokoj přistýlku či ubytování 
v části pouze pro dospělé.

PLÁŽ
Písečná pláž vybavená lehátky a slunečníky pří-
mo u hotelu.

HOTEL DON JUAN BEACH RESORT
Boca Chica

Dvoulůžkový pokoj Superior    Zájezdy:   9,12,13, 14 dní (PRG) Strava: All inclusive 

web code: www.cedok.cz/13616

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 37 840 Kč*

*více na str. 6

Pobyt pro 
dítě do 12 let ZDARMA

Vice na str. 7
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MEXIKO

MEXIKO

VI II III IV VI VII VIII IX X XIIXI

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

26 27 28 29
31 32 32 32 32 31

28 27

25 26 27 27 28 28 28 28 28 28 27 26

Tropické klima se subtropickými vlivy v  zimním 
období je nejlepší od prosince do května, kdy 
je relativně sucho. Od ledna do března vane 
poměrně svěží vítr. Od června do října probíhá 
vlhčí letní období s  přeháňkami, měsíce srpen 
až říjen jsou typické souvislými dešti a výskytem 
hurikánů.
Popsané klima nelze v  konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.

 Jedinečným úkazem jsou „cenote“ – přírodní 
propasti a podzemní řeky, někdy s propadlým vá-
pencovým stropem. Plavání a potápění v nich je 
rozšířenou zábavou a jména Xel-Ha, Xcaret, Tres 
Rios jsou věhlasná. Na dohled od pobřeží se táh-
ne korálový útes s  vynikajícími příležitostmi pro 
milovníky hloubkového potápění nebo pozoro-
vání podmořského života za pomocí brýlí, ploutví 
a šnorchlu. Ze všech letovisek podél pobřeží se 
nabízejí lodní výlety k útesu. Rájem pro zapálené 
obdivovatele vodního světa je ostrov Conzumel, 
ležící přímo na útesu. 

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Největší země střední Ameriky sahá od Karibiku 
až po Tichý oceán a vyznačuje se velkou pestrostí 
klimatu i krajinných reliéfů. Najdeme zde rozlehlé 
nížiny a  roviny porostlé suchomilnými rostlina-
mi a  kaktusy, polopouště téměř bez vegetace, 
vysoké horské hřebeny, kterým dominují zasně-
žené sopečné kužely i vysoko položené náhorní 

roviny. Cíle našich pobytů leží na Yucatánském 
    polo ostrově, který je na jedné straně ohraničen 
Mexickým zálivem a na druhé straně omýván vl-
nami Karibského moře. Je tvořen rozlehlou rovi-
nou tvořenou vápencem a pokrytou relativně sla-
bou vrstvou půdy. Díky vápenci je země protkána 
krasovými jevy, zejména nekonečnou plejádou 
jeskyní. Povrch je porostlý nízkou džunglí, v  níž 
žije vysoká zvěř, kanci a  jaguáři. Řeky se téměř 
nevyskytují nebo jsou krátké a  chudé na vodu. 
Některé z  nejpokročilejších  předkolumbovských 
civilizací Ameriky – olmécká, aztécká a mayská - se 
zrodily, rozkvetly a zanikly právě v Mexiku. Zničení 
jejich hodnot mají na svědomí Španělé, kteří zemi 
ovládli na tři staletí. Začátkem 19. století dosáh-
la země nezávislosti. Z  revolucí a  turbulencí 19. 
a 20. století se v posledních letech pomalu zota-
vuje. Mesticové - míšenci indiánů a bělochů tvoří 
60% obyvatelstva, asi 30% je čistokrevných indiá-
nů, bílých obyvatel je asi 9%. Cílová oblast našich 
pobytů byla kolébkou mayské kultury. Potomci 

NOVÉ ATRAKTIVNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY  
DO MEXIKA NALEZNETE NA STR. 302–306.

Tak skvělá kombinace se nikde jinde nenajde. Bělostný písek, který nepálí ani v největších vedrech, tyrkysové průzračné moře, nepo-
rušená, civilizací nedotčená příroda, laguny, cenote, druhý nejdelší korálový útes na světě, historické památky a kvalitní služby, které 
nejsou v rozporu s přírodou. To je Mayská riviéra. 160 km dlouhé pobřeží je na severu ohraničeno nejznámějším a největším rekreačním 
střediskem Cancúnem, na jihu hraničí se světovou biosférickou rezervací Sian Ka´an. Mayská riviéra se rozrůstala od severu k jihu a tomu 
odpovídá měnící se charakter nabídky – od klasického resortu Cancúnu po Tulum, odpovídající současným trendům měkké, ekologické 
rekreace. Pro každého existuje nabídka, odpovídající jeho požadavkům na styl a kvalitu. Z archeologických památek připomeňme Tulum, 
jediné velké mayské sídlo přímo na břehu moře a nedaleké Cobá s nejvyšší pyramidou na Yucatánu a mnoha dochovanými stélami. V do-
sahu jednodenního výletu leží světoznámá Chichen Itzá.
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ROVNÍK

JIŽNÍ
AMERIKA

Praha

Mexiko

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Oficiální název: Spojené státy mexické
Politický systém: federativní republika
Rozloha: 1 973 000 km2

Počet obyvatel: 109 milionů
Hlavní město: Mexico City
Úřední jazyk: španělština
Dorozumění: v turistických centrech anglicky
Náboženství: katolické (89 %), protestantské  
(6 %), židovské (asi 1 %)
Místní měna: mexické peso (MXN)  
= 100 centavos ( 1,- MXN =  cca. 1,50,- CZK) 
Peníze s sebou: USD, platby úvěrovými kartami 
běžné, hotovostní bankomaty fungují

Místní čas: SEČ -6 hodin  / -7 hodin  oblast 
Puerto Vallarta 
Elektřina: 120 V, adaptér nutný
Vstupní formality: cestovní pas 
Místní doprava: levné busy i taxíky. Vyplatí se 
však rovněž pronájem auta. 
Očkování a lékař: povinné očkování není 
předepsáno. Možnosti průjmů tzv. „Mocte-
zumova pomsta“, proto se doporučuje přibalit 
do zavazadla protiprůjmové léky. Velmi kvalitní 
zdravotnická zařízení, doporučují se soukromé 
kliniky. Zdravotní rizika a aktuálně doporučova-
né očkování (ochranu) konzultujte prosím před 
cestou s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

MEXIKO

Tichý oceán

Karibské moře

USA

MEXIKO

Mexico 
City

Puerto
Vallarta Cancún

Playa 
del Carmen

Acapulco

GUATEMALA

záhadných Mayů typičtí svým malým vzrůstem 
a kulatými obličeji zde v hojném počtu žijí dodnes.

GASTRONOMIE 
Mexiko je skutečným rájem pro gurmány. Tradič-
ní mexická kuchyně je velmi ostrá, čerpá z míst-
ních zdrojů, oblíbené je maso vepřové, hovězí 
i kuřecí, hodně zeleniny. Všude lze dostat tortillas 
plněné různými kořeněnými masy, například en-
chiladas, tacos, quesadillas nebo tamales a další. 
Typické jsou kořeněné omáčky guacamole. De-
stiláty představuje tequilla, pulque nebo mezcal, 
pivo je zastoupeno nejméně  desítkou druhů 
(také  Bohemia), někde se pije michelada – pivo 
s citronovou šťávou. Alkohol se ovšem nesmí pít 
na veřejnosti.

NÁKUPY
Díky přítomnosti turistů z  USA existuje velmi 
rozsáhlá síť obchodů, ať již formou kiosků na 
tradičních tržištích, kde se smlouvá, nebo jako 
klimatizované butiky v  rozlehlých nákupních 
centrech. Řemeslná výroba i  výroba umělec-
kých předmětů je v  Mexiku široce rozvinuta, 
výrobky jsou skutečně na vysoké úrovni. Co 
nejvíce upoutá, je šíře sortimentu, která se zdá 
být nekonečná. Najdete zde zboží všeho dru-
hu - suvenýry vyřezávané ze dřeva i vybrušova-
né ze sopečného skla –  obsidiánu, nekonečné 
množství stříbrných šperků, košíkářské zboží, 
malované obrázky, keramické řemeslné výrob-
ky, tradiční mexická sombrera a mnoho praktic-
kých kožených výrobků. Oblíbené jsou i nákupy 
oblečení všeho druhu.

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• kombinace koupání a poznávání
•  unikátní památky starých Mayů
•  široké zázemí zábavy a sportu
•  skvělé nákupní příležitosti

ČEDOK PLUS
• česky a slovensky hovořící 
   asistence v oblasti
•  výhodné parkování na letišti v Praze
•   možnost VIP salónků na letišti

1. den: Odlet z Prahy do Cancúnu (s přestupem), transfer do vybraného hotelu, nocleh. 
2.-7./9./10./12: Individuální volno, možnost koupání a fakultativních výletů.
8./10./11./13.: Transfer na letiště a odlet do ČR.

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ 9/11/12/14  DENNÍ ZÁJEZDY

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ
• Velký okruh Mexikem 75 990 Kč*
• Mayské poklady třech zemí 72 990 Kč*
• To nejlepší z Yucatánu od 69 990 Kč*
• Krásy Yucatánu a Chiapasu – Fly&Drive 58 990 Kč* 

*Podrobné informace najdete na str. 302-306 tohoto katalogu.

  ODLETY: 9/11/12/14 DNÍ  
Z PRAHY S PŘESTUPEM

Praha - Mexiko City 9 900 km
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CANCÚN
Vznikl plánovitě v sedmdesátých letech 20. sto-
letí poblíž rybářské osady Puerto  Juárez na pus-
té písčité kose, která svým tvarem připomíná čís-
lici sedm. Proto je šťastná sedmička symbolem 
tohoto rušného turistického města s desítkami 
hotelů, množstvím obchodů, restaurací a atrak-
cí. Hotelová zóna Cancúnu je tvořena dvacet 
kilometrů dlouhým pásem hotelů, který na pří-
mořské straně hraničí s věhlasnou písčitou pláži 
a na vnitrozemské straně sousedí se slanou la-
gunou, v níž rostou magrovníky. Podél linie ho-
telů byla vybudována četná nákupní a  zábavní 
střediska a vede zde silniční spojovací tepna Ku-
kulcan Boulevard, po níž neustále jezdí linkové 
příměstské autobusy, jejichž služby můžete za 
mírný poplatek využít. Silnice spojuje jednotlivé 
hotely s těmito nákupními příležitostmi i s admi-
nistrativním centrem Cancúnu, který však ne-
nabízí žádné turistické atrakce. Trajektem lze 
snadno navštívit nedaleký ostrov Isla Mujeres. 
Cancún leží a nejlépe splňuje představy rekrean-
tů o mondénním středisku mezinárodního stan-
dardu, podobném jiným věhlasným letoviskům 
ve světě a  je doménou zejména návštěvníků 
z USA. Transfer z letiště trvá asi 20 minut.

PLAYA DEL CARMEN 
Při výstavbě mladší sestry Cancúnu se už přihlíželo 
k jiným standardům a výsledkem je poklidné měs-
tečko, v němž je výška hotelů omezena na pět pod-
laží a v maximální míře se zachovala vegetace, ve 
které se ztrácejí jednotlivé hotely. Hlavní komuni-

kace  spojující středisko se světem vede za městem 
ve vnitrozemí, zatímco osou resortu je věhlasná 
Pátá avenida, pěší zóna s rázovitými restauracemi, 
pouličními hudeb níky a pestrým večerním životem. 
Středisko lze rozdělit zhruba na dvě naprosto od-
lišné části. Centrum s vilovou zástavbou, četnými 
bary, obchody a  restauracemi, kde návštěvníci 
bydlí většinou v  jednoduchých snídaňových pen-
zionech a koupají se na jedné ze dvou veřejných 
městských pláží. Druhou částí je předměstí Playa-
car na jižním okraji střediska tvořené navzájem 
navazujícími hotelovými areály se zahradami, které 
lemují pláž v délce několika kilometrů. Naproti stře-
disku leží známý ráj potápěčů – ostrov Cozumel, 
kam lze trajektem dojet asi za 40 minut. Playa del 
Carmen je oblíbena především mezi mladšími lidmi 
pro svoji uvolněnou neformální atmosféru a vyhle-
dávána evropskou klientelou, protože styl zástavby 
připomíná středomořská přímořská letoviska ve 
Španělsku. Transfer z letiště trvá asi 40 minut.

POBŘEŽÍ MEZI PLAYA DEL CARMEN 
A TULUMEM (MAYSKÁ RIVIÉRA)
V tomto úseku mayské riviéry neleží žádné větší 
středisko a v hustém, v podstatě panenském po-
rostu, protkaném lagunami a zálivy, se ukrývají 
jako korálky na šňůře jednotlivé hotely. Luxusní 
s  rozlehlými pozemky, s bohatou nabídkou ak-
tivit pro své klienty a převážně na bázi all inclu-
sive. Odtud je to nejblíže k věhlasným atrakcím 
Mayské riviéry - k  laguně Xel-Ha, do zábavního 
parku Xcaret nebo do nově otevřené oblasti 
s krápníkovými jeskyněmi Skryté Světy. Tuto část 

Mayské riviéry vyhledávají rekreanti, toužící po 
pohodlném luxusu s možností aktivní účasti na 
sportovní a kulturní nabídce resortu a současně 
v báječné izolaci od života rušných středisek.

PUERTO VALLARTA 
Původně rybářská vesnice na pobřeží Tichého 
oceánu se stala vyhledávaným turistickým cílem. 
V regionu Puerto Vallarta je ve skutečnosti ně-
kolik destinací v jednom, z nichž každá má svůj 
vlastní charakter a šarm. Řeka Cuale rozděluje 
město na severu a jihu.  Horké tropické podnebí, 
slunce, zlatavý písek a bezpočet plážových barů 
a v blízkosti džungle, která obklopuje město, je 
magnetem pro turistiku.  Město lze rozdělit na 
tři velké části. Západní část s hotely, Staré Měs-
to (Old Vallarta) a Nové Město (Nuova Vallarta). 
Většina hotelů a turistických atrakcí se nachází 
na pobřeží. Noční život se odehrává hlavně v re-
stauracích a klubech podél pobřežní promená-
dy Malecon.  Místní řemeslníci nabízí turistům 
šperky, textil, sochy místních umělců a další 
suvenýry.  Město leží na stejné zeměpisné šířce 
jako Hawai, proto má výborné klima s průměr-
nou teplotou 22 °C. Dále na jih jsou přímořská 
střediska Boca de Tomatlan a Mismaloya, kde 
se natáčel film Noc s leguánem. Nedaleko od 
pobřeží je „Eden“ - ideální místo pro koupání 
v malých bazénech vytvořených velkými kame-
ny.  Eden byl také dějištěm dalšího slavného 
filmu „Predátor“ a „Dravec“ v hlavní roli s Arnol-
dem Schwarzeneggerem. Transfer z letiště do 
Mismaloya trvá 45 minut.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Velmi široká nabídka pozemních i vod ních sportů 
všeho druhu. Hotely vyšší kategorie nabízejí vlast-
ní sportovní vyžití jako je tenis a  míčové hry. Na 
plážích je k dispozici pronájem člunů, jízda na ka-
jaku, šlapadlech, banánu, paragliding a parasailing, 
windsurfing, klasický surfing, jízda na vodních ly-
žích, a pronájem plachetnic. Oblíbenou a žádanou 
atrakcí je zde jízda na vodním skútru (tzv. wawe 
runner) či plavání s delfíny. Na souši lze podnikat 
výlety na koních, horských kolech i čtyřkolkách. Ob-
líbený je i rybolov v lagunách i na otevřeném moři.

GOLF
Vzhledem k vysoké návštěvnosti z USA se zde bu-
dují zajímavá golfová hřiště, i  když Mexiko beze-
sporu není takovým golfovým rájem jako některé 
karibské ostrovy. Po vybudování prvních dvou uni-
verzálně přístupných golfových hřišť si nové hotely 
začaly stavět pro své hosty svá vlastní menší hřiště 
situovaná přímo na hotelových pozemcích.

POTÁPĚNÍ
Oblast pobřeží Yucatánu je bezesporu rájem 
pro šnorchlování i  hlubinné potápění. Jižně od 
Cancúnu při březích ostrova Cozumel začíná ko-
rálový Mezoamerický útes – po Velké australské 
útesové bariéře druhý největší útesový systém 
na světě. Táhne se od  Cozumelu na jih podél 
celého pobřeží  Yucatánu. Proto je Cozumel 
jedním z nejvyhledávanějších potápěčských cílů 
na světě a svého času vyvolal zájem i slavného 
podmořského badatele J.J. Cousteau, který zde 
natáčel své první filmy s tématikou podmořské-
ho světa. Severně od Cancúnu leží ostrovy Isla 
Mujeres a  Isla Contoy, které nabízejí  potápění 
k  nejsevernějším výskytům korálů v  západním 
Karibiku. Vzhledem k  zeměpisné šířce nabízí 
podmořský svět korály v  průměrném rozšíření 
co do bohatství druhů. O to více pozornosti zde 
upoutají nekonečná hejna ryb, která jsou proslu-
lá svou barevností.
Unikátní atrakcí pro potápěče, kterou jinde ne-

najdete, je potápění v cenotách - sladkou vodou 
zaplavených krasových jeskyních a  pevnině. Za 
tímto účelem zde byl zřízen i park Skryté světy, 
kde se mohou potápět začátečníci i pokročilí po-
tápěči. 

PO KOUPÁNÍ…
Možnosti večerní a  noční zábavy po koupání 
jsou takřka nevyčerpatelné, zejména ve stře-
disku Cancún. K  dispozici jsou bary, restaura-
ce, noční podniky a  nákupní centra otevřená 
hluboko do noci. Až do časných ranních hodin 
nabízejí v Cancúnu své služby věhlasné diskoté-
ky. Vyhledávané jsou i organizované formy zá-
bavy. Patří sem například proslulý zábavní park 
Xcaret s estrádním a  folklorním show ve stylu 
Las Vegas. Zakoupit lze i  noční výlet zábavní 
lodí na ostrov Isla Mujeres s pestrým zábavním 
programem na lodi i na pevnině a mnohé další 
programy.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

SPORT A ZÁBAVA

MEXIKO
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MEXIKO

CHICHÉN ITZÁ 
– KLENOT STARÝCH INDIÁNSKÝCH KULTUR
Celodenní výlet k  nejznámější mayské pyrami      
dě patřící mezi novodobých „7 divů světa“. Uvidíte 
slavnou pyramidu Kukulkana, Chrám válečníků, 
hřiště na pelotu i posvátnou cenote a další památ-
ky. Bufetový oběd kde ochutnáte pravé speciality 
yucatecké kuchyně jako cochinita pibil, frijoles či 
ručně připravované kukuřičné tortilly a poté kou-
pání v křišťálově čistém cenotu. Krátká návštěva 
města Valladolidu, které založil v 16.stoleti španěl-
ský conquistador F. F. Montejo. Zde budete cítit 
atmosféru „pravého Mexika“ a obdivovat koloni-
ální architekturu v centru města, např. katedrálu 
San Servacio nebo Guvernérský palác. Příjezd do 
hotelu v podvečerních hodinách.

TULUM A COBÁ
Nejprve navštívíte Tulum, opevněné mayské měs-
to, postavené přímo na skalním ostrohu  s úchvat-
ným výhledem na karibské moře a okolí. Uvidíte 
Kukulkánův chrám, dále chrám boha větru či pro-
slulý a zachovalý chrám fresek. Následuje krátké 
koupání v moři a transfer do Cobá, bufetový oběd 
se specialitami yucatecké kuchyně poté,  návštěva 
pyramid v Cobá, které jsou ukryté v džungli, zde 
budete moci vylézt po strmých schodech na vr-
chol 42 m vysoké pyramidy „Nohoch Mul“, uvidíte 
i kamenné stély s mayskými hieroglyfy a na jedné 
z nich i datum 21.12.2012, dále hřiště na pelotu, 
starobylé chrámy a další památky.

ISLA CONTOY / ISLA MUJERES
Celodenní výlet vás zavede do panenské přírodní 
rezervace na ostrově Contoy, který leží 25 km od 
Cancunu a  je považován za nejlepší ekoturistický 
výlet v celé oblasti. Tento tropický ráj je domovem 
pro více než 90 druhů ptáků, uvidíte rozmanitou 

floru a faunu včetně mořských želv, jsou zde krás-
né korálové útesy na kterých budete šnorchlovat, 
bělostné přírodní pláže a azurové moře. Program 
zahrnuje prohlídku ostrova včetně pozorování 
vzácných druhů ptáků, šnorchlování na útesech, 
odpočinek na pláži a bufetový oběd. Na zpáteční 
cestě krátká zastávka na ostrově Isla Mujers.

Xcaret
Eko - archeologický park Xcaret představuje pravé 
bohatství Mexika: mayskou kulturu, faunu a  fló-
ru, archeologická místa. Budete se moci nechat 
příjemně unášet proudy dvou podzemních řek 
kilometr dlouhých. Uvidíte jaguáry, opice, kroko-
dýly, želvy, motýlí farmu a mnoho dalšího. Určitě 
si nenechte ujít ukázku prehispánských rituálních 
tanců či návštěvu místní indiánské komunity. Ve-
černí představení je bezpochyby nejlepší folklórní 
představení v latinské Americe.

Xplor
Jedinečný a neopakovatelný zážitek plný poznání, 
adrenalinu a sepětí s přírodou zažijete v ekopar-
ku Xplor s podtitulem „podzemní svět“. Speciál-
ním mini terénním vozítkem projedete hustou 
džunglí a  pak vjedete do podzemního labyrintu 
chodeb a  jeskyní, budete se plavit na raftech 
podzemními řekami a  budete obdivovat krásu 
podzemního krasového labyrintu. Zavěšeni na 
kladce vysoko nad džunglí absolvujete dech be-
roucí 1,5 km jízdu. Tento celodenní výlet je určen 
milovníkům přírody a  aktivního odpočinku. Na 
výběr je několik různých tras, při nichž se budete 
bavit i tajit dech. 

VELRYBÍ ŽRALOCI 
Celodenní výlet vám přinese zcela vyjimečný záži-
tek - plavání a šnorchlování s největšími parybami 

na světě - velrybími žraloky - Whale Sharks či špa-
nělsky Tiburon Ballena. Odjezd z  hotelu je brzy 
ráno, v Cancunu přesednete na rychlou lod, která 
vás zaveze mezi ostrovy Isla Holbox a  Isla Con-
toy kde se tyto paryby vyskytuji. Nemusíte se bát: 
sice dorůstají delky 12 až 15 metrů, ale živí se jen 
planktonem, Phi vlastím šnorchlováním s velrybí-
mi žraloky můžete vidět i velké manty, následuje 
krátká plavba a šnorchlovaní na korálových úte-
sech poblíž Isla Mujeres, kde můžete obdivovat 
pestrobarevný podmořský život. 

BIOSFERA RIO LAGARTOS
„Biosfera Rio Lagartos“ se rozkládá na ploše 60.000 
ha a  je proslavená růžovými plameňáky „Flamin-
gos“. Uvidíte zblízka mořské orli, bílé a hnědé peli-
kány či bílé ibisi nebo třeba krokodýli a samozřejmě 
to hlavní nádherné Flamingos. Následuje transfer 
do Ek Balámu. Dominantou města je Velká akropo-
le na jejímž vrcholu se nalézá úchvatná obří plas-
tika ve stylu Chenes, která zobrazuje významného 
vladaře tohoto království v momentě transformace. 
Následuje transfer zpět do hotel. (Výlet je možný 
pouze z Riviery.)

Xel-ha
Xel-ha je největší přírodní akvárium a  je určeno 
milovníkům podmořského života a  šnorchlování. 
Tyrkysová laguna spojená s mořem a mnoha dru-
hy pestrobarevných ryb, želví a ptačí farma.  Pokud 
budete chtít plavat s delfíny – je tu delfinárium (za 
příplatek). Je tu i  naučná stezka džunglí kde mů-
žete plavat v cenotes nebo pozorovat zdejší floru 
a faunu. Celodenní program All  inclusive poskytne 
nejenom skvělé jídlo a  nápoje, ale i  vybavení pro 
šnorchlování, skříňky a ručníky. 

Ceny výletů uvádíme v ceníku.

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ 
DO SVĚTA STARÝCH MAYŮ
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POLOHA
Hotel je situován v centru Cancúnu v blízkosti 
nákupní zóny s množstvím večerní zábavy. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, lobby, restaurace, venkovní bazén 
a fittness. Konferenční místnosti pro pořádání 
akcí až pro 150 osob.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti hotelu jsou restaurace, bary, disko-
téky, obchodní centra i autobusový terminál.  

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. 

HOTEL RAMADA CANCÚN CITY 
Cancún – město

web code: www.cedok.cz/2855

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 34 400 Kč*

*více na str. 6

Dvojlůžkový pokoj: | | |  Zájezdy:    9/11/12/14 dní (PRG) Strava: Snídaně

POKOJE
Dvojlůžkové pokoje s  vlastním příslušenstvím 
s  možností ubytování dalšího dospělého či 2 
dětí. Pokoje mají SAT TV, kávovar, budík, fén, 
WI-FI, trezor a  klimatizaci. Prádelna (za popla-
tek). Pokoje jsou s balkonem. 

PLÁŽ
Cca  10 min. hotelovým shuttlem od hotelu, 
možnost využití hotelové bezplatné dopravy do 
Club de Playa. 

MEXIKO  MAYSKÁ RIVIÉRA
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POLOHA
Starší komorní budova klasického hotelu střední 
velikosti je situována v  ideální poloze v  centrální 
části hotel. zóny Cancún na nejlepším úseku pláže. 
Přímo naproti hotelu je moderní nákupní cent-
rum. V pěší vzdálenosti od centra hotel. zóny a cca 
11 km do centra střediska.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala, trezor na recepci, lobby bar, bar 
u bazénu a na pláži, centrální a pláž. restaurace, 
2 bazény, dětský bazének,  minimarket, fitness, 
dětské minihřiště, internet. Lehátka a  slunečníky 
u bazénu i na pláži zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, pláž. volejbal, kulečník, vodní sporty 

(externí nabídka), denní hotel. animace, hudební 
ozvučení pláže, živá hudba v baru, večerní zábava 
v hotel. zóně nebo v centru Cancúnu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující bufet.  snídani, oběd a veče-
ři včetně nápojů,  dopolední a odpolední svačinu. 
Neomezená konzumace nealkoholických a  míst-
ních alkoholických nápojů v průběhu dne.

POKOJE
Klimatizované pokoje se staším nábytkem a  ka-
pacitou ubytování pro 3 dospělé či 2 dospělé a 2 
děti (na stáv. počtu lůžek) mají příslušenství, fén, 
TV a balkon nebo terasu.  Výhled na moře, pokoje 
typu deluxe a junior suite za příplatek. 

Dvojlůžkový pokoj: | | |  Zájezdy:    9/11/12/14 dní (PRG) Strava: All Inclusive

HOTEL FLAMINGO CANCÚN
Cancún

web code: www.cedok.cz/2853

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

PLÁŽ
Písčitá pláž přímo před hotelem v bezprostřední 
blízkosti pokojů. Jemný zářivě bílý písek a azurově 
modrá a průzračně čistá voda. Živý příboj s vlnami.

od 47 550 Kč*

*více na str. 6
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POLOHA
Hotel se nachází u  jedné z  nejkrásnějších pláží. 
Nedaleko též centrum, kde najdete restaurace, 
bary a diskotéky. 

VYBAVENÍ HOTELU
Komplex zahrnuje 4 restaurace (3 restaurace 
a-la-carte a  1 restaurace formou bufetu), lobby 
bar, bazén, beauty a fitness centrum, dětský klub 
a obchod se suvenýry. 

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, tenisové kurty (zdarma), plážový volejbal 
(4 profesionální hřiště), půjčovna kol, ping pong, 

vodní sporty, potápění. Pro děti dětský klub, hřiš-
tě a miniklub zdarma. Spa centrum (sauna, pára, 
masáže) – za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující bufetovou snídani, oběd 
a večeři včetně nápojů.   .

POKOJE
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností až dvou 
přistýlek, příslušenstvím vč. fénu, SAT-TV, klimati-
zací, telefonem, kávovarem, minibarem, žehličkou. 
Trezor. Připojení k  WI-FI za poplatek. (obsazení 
3 dospělé osoby či 2 dospělé a 2 děti do 12 let). 

Dvojlůžkový pokoj Double: | | |  Zájezdy:    9/11/12/14 dní (PRG) Strava: All Inclusive

HOTEL BARCELÓ COSTA
Cancún

web code: www.cedok.cz/xxx

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

MEXIKO  MAYSKÁ RIVIÉRA

od 45 490 Kč*

*více na str. 6

PLÁŽ
Překrásná pláž pokryta bílým pískem se nachází 
před hotelem.
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POLOHA
Tři šestipatrové pavilony moderního hotelu leží 
zhruba uprostřed délky hotelové zóny v  klidném 
prostředí na vyvýšenině přímo nad pláží naproti 
obchodnímu centru asi 13 km od centra Cancúnu. 

VYBAVENÍ HOTELU
K  vybavení hotelu patří vstupní hala s  recepcí, 4 
restaurace, 5 barů, obchod se suvenýry, fotoshop, 
klenotnictví, lékař, videohry, dětské hřiště, 3 bazény, 
dětský bazén, lehátka a slunečníky u bazénu a na 
pláži, internet, wi-fi.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, lázeňské centrum (masáže, hydrote-
rapie, kosmetický salon), Vlastní animace v hotelo-

vém divadle, vodní sporty v maríně Aqua World (2 
km).  Externí vodní sporty na pláži a večerní zábava 
v centru hotelové zóny nebo v centru střediska.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující bufetovou snídani, oběd a ve-
čeři včetně nápojů,  dopolední a odpolední svačinu. 
Bohatý  sortiment jídel i nápojů. Neomezená kon-
zumace nealkoholických a  místních alkoholických 
nápojů v průběhu dne.

POKOJE
Vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje s  možnos-
tí až 2 přistýlek (dle možnosti, jinak na existujícím 
počtu lůžek) jsou vybaveny příslušenstvím, fénem, 
klimatizací, SAT TV, rádiem, telefonem, minibarem, 

HOTEL BARCELÓ TUCANCÚN
Cancún 

web code: www.cedok.cz/2849

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 45 490 Kč*

*více na str. 6

Dvojlůžkový pokoj Double: | | |  Zájezdy:    9/11/12/14 dní (PRG) Strava: All Inclusive

kávovarem, žehličkou a  žehlicím prknem a  trezo-
rem (za poplatek). Některé pokoje mají balkon, jiné 
mají okna s omezenou otevíratelností. Pokoje typu 
superior s výhledem na oceán (s balkonem či bez) 
a pokoje ve vilkách. 

PLÁŽ
Pláž pokrytá bílým pískem se nachází přímo u ho-
telu. Čistá azurově modrá voda v moři, živý příboj 
s vlnami.
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POLOHA
Tento hotel, umístěný v krásné tropické zahra-
dě, se nachází přímo u pláže s bílým pískem na 
okraji turistického střediska Playa del Carmen 
se svou slavnou Pátou Avenidou, cca 60 km od 
mezinárodního letiště v Cancúnu. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, 3 restaurace (hlavní bufetová, 2 à la 
carte s  italskou a  mexickou kuchyní), 6 barů, 
2 bazény, dětský bazén, jacuzzi s výhledem na 
mořskou stranu, dětský klub, za poplatek beau-
ty centrum, spa centrum, hlídání dětí, obchod 
se suvenýry, půjčovna aut, směnárna, lékařská 
služba 24 hodin denně, masáže na pláži, Wi-Fi 
v lobby. 

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive denní a večerní animační pro-
gramy, posilovna, volejbal, stolní tenis, biliár, půj-
čovna kol, nemotorizované vodní sporty na pláži 
(windsurfing, kajaky), za poplatek motorizované 
vodní sporty a potápěčské centrum. Další možnos-
ti zábavy v centru Playa del Carmen. 

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive, zahrnující plnou penzi, lehčí 
snacky, místní alkoholické a  nealkoholické nápoje 
během dne. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje, umístěné v hlavní budově či 
dvoupatrových vilách, s možností ubytování další 

THE REEF PLAYACAR 
Playa del Carmen 

web code: www.cedok.cz/2871

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

Dvojlůžkový pokoj: | | |  Zájezdy:    9/11/12/14 dní (PRG) Strava: All Inclusive

dospělé osoby či dětí (na stávajícím počtu lůžek) 
jsou  vybaveny vlastním příslušenstvím s  vanou, 
vysoušečem vlasů, klimatizací, stropním ventiláto-
rem, žehličkou a žehlícím prknem, telefonem, TV, 
miniledničkou, trezorem (za poplatek) a balkonem 
či terasou s výhledem do zahrady. Za příplatek též 
pokoje typu Superior (minibar a trezor v ceně), po-
koje typu Superior s jacuzzi či pokoje typu Suite. 

PLÁŽ
Nádherná pláž s bílým pískem se nachází přímo 
u hotelu, lehátka a slunečníky v ceně. 

od 47 210 Kč*

*více na str. 6
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POLOHA
Tento hotel se nachází v centru střediska Playa 
del Carmen, nedaleko od slavné Páté avenidy se 
spoustou obchodů a restaurací. Mexické detaily a 
moderní styl zdobí veškeré vybavení tohoto hotelu 
mezi nimiž jsou bar a venkovní bazén.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, venkovní bazén s barem, obchůdky, wifi 
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, plážový volejbal a potápěčské cent-
rum na pláži, široké možnosti večerní zábavy v cen-
tru Playa de Carmen, kam se pohodlně dostanete 
během pár minut chůze.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně.

POKOJE
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s písečnými 
tóny a přírodními materiály jsou vybaveny vlastním 
příslušenstvím, ventliátorem, TV a WiFi.

Dvojlůžkový pokoj: | |  Zájezdy:    9/11/12/14 dní (PRG) Strava: Snídaně

HOTEL HM PLAYA DEL CARMEN 
Playa del Carmen 

web code: www.cedok.cz/14566

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

PLÁŽ
Pláž pokryta bílým pískem cca. 10 minut pěšky od 
hotelu.

od 40 420 Kč*

*více na str. 6
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POLOHA
Privátní vila s třemi podlažími se nachází ve 
středisku Playa del Carmen, stranou ruchu pře-
plněných hotelů v rezidenční čtvrti Playacar. Do 
centra Playa del Carmen na slavnou 5. avenidu, 
centra zábavy, obchodů a restaurací je možné 
dojít příjemnou procházkou za 10 až 15 minut 
pěšky nebo taxíkem.
 
VYBAVENÍ
Objekt je vhodný pro ubytování 4 osob (max. 5). V 
přízemí je obývací část, jídelní kout, plně vybave-
ná kuchyně a dále koupelna s WC. V prvním patře 
je pak ložnice s king size postelí vlastní koupelnou 
a přístupem na terasu s výhledem na bazén a za-
hradu. Druhé patro nabízí další ložnici (king size) 
s koupelnou a terasou se 180 stupňovým výhle-

POLOHA
Privátní vila s dvěmi podlažími se nachází ve stře-
disku Playa del Carmen , stranou ruchu přeplně-
ných hotelů v rezidenční čtvrti Playacar, přímo u 
moře. Do centra Playa del Carmen na slavnou 
5.avenidu, centra zábavy, obchodů a restaurací je 
možné dojít příjemnou procházkou za 10 až 15 
minut pěšky nebo taxíkem.
  
VYBAVENÍ
Vila postavená v mexickém stylu má v přízemí kom-
pletně vybavenou kuchyň, velmi prostorný obývací 
pokoj otevřený směrem do zahrady k bazénu, dále 
je zde ložnice s dvě lůžky a koupelnou, v prvním pa-
tře je pak další obývací pokoj a dvě ložnice s koupel-

nou. Druhé patro nabízí prostornou terasu s gri-
lem a krásným výhledem na Karibik. V objektu dále 
klimatizace a stropní ventilátory, bazén s lehátky a 
slunečníky, terasa, satelitní TV, DVD a CD přehrá-
vač, pračka a sušička, ložní prádlo a ručníky, kom-
pletně vybavená kuchyně s nádobím, grill, trezor, v 
ceně pronájmu úklid vily 3 x týdně, barel s pitnou 
vodou a WiFi. Potraviny lze nakoupit v supermar-
ketu ve městě. Je možné si pronajmout vozidlo z 
autopůjčovny (na vyžádání zajistíme), každá vila má 
parkovací místo nebo garáž.
 
PLÁŽ
Písčitá pláž cca. 80 metrů od objektu. Jemný zářivě 
bílý písek a azurově modrá a průzračně čistá voda.

VILA CASA CASCADA 

VILA CASA ALBORADA  

Playa del Carmen 

Playa del Carmen 

web code: www.cedok.cz/14568

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

web code: www.cedok.cz/14572 

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

 INFORMACE
Doporučujeme rezervovat s velkým časovým 
předstihem neboť o pronájem vil je velký zájem a 
počet objektů je limitován. Na vyžádání možnost 
i delších pobytů..

Pokoje: -  Zájezdy:   9 dní (PRG) Strava: Bez stravování

Pokoje: -  Zájezdy:   9 dní (PRG) Strava: Bez stravování

dem na Karibik. V obývacím pokoji možnost spaní 
pro další osobu na rozkládací sedačce. V zahradě 
s tropickými rostlinami je příjemný menší bazén. 
V objektu dále klimatizace a stropní ventilátory, 
satelitní TV, DVD a CD přehrávač, pračka a sušič-
ka, ložní prádlo a ručníky, kompletně vybavená 
kuchyně s nádobím, 2 jízdní kola pro hosty, tre-
zor, v ceně pronájmu úklid vily 3 x týdně, barel 
s pitnou vodou a WiFi. Potraviny lze nakoupit v 
supermarketu ve městě. Je možné si pronajmout 
vozidlo z autopůjčovny (na vyžádání zajistíme), ka-
ždá vila má parkovací místo nebo garáž.

 PLÁŽ
Písčitá pláž cca. 250 metrů od objektu. Jemný zářivě 
bílý písek a azurově modrá a průzračně čistá voda.

 INFORMACE
Doporučujeme rezervovat s velkým časovým 
předstihem neboť o pronájem vil je velký zájem a 
počet objektů je limitován. Na vyžádání možnost 
i delších pobytů.

od 39 810 Kč*

*více na str. 6

od 42 390 Kč*

*více na str. 6
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MAYSKÁ RIVIÉRA  MEXIKO

POLOHA
Tento hotelový resort, skládající se ze dvou rov-
nocenných částí (Grand Riviera a Grand Sunset) 
se nachází v přírodním parku cca 10 km od stře-
diska Playa del  Carmen (zdarma shuttle bus) pří-
mo na krásné písečné pláži. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce s lobby, 9 restaurací (2 hlavní bufetové, 
7 a la carte – italská, gril, mořské plody, mexická 
asijská, gurmánská ad.), 9 barů (včetně sportbaru 
otevřeného 24 hodin denně, piano bar), 12 bazé-
nů (z toho 4 dětské), miniklub a klub pro teenage-
ry, lékařské centrum, spa centrum, obchodní cen-
trum, internet a hlídání dětí (oboje za poplatek), 
shuttle bus do Playa del Carmen (dle možnosti). 

SPORT A ZÁBAVA
V  rámci all inclusive fitness, denní a  večerní ani-
mace, 6 tenisových kurtů, multifunkční hřiště, dis-
kotéka, nemotorizované vodní sporty na pláži. Za 
poplatek možnost zajímavých golfových balíčků.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 24 hodin denně (do restaurací 
a la carte nutná rezervace předem), místní nealko-
holické a alkoholické nápoje. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje typu junior suite s možností 
ubytování další dospělé osoby či 2 dětí do 12 let 
(na stávajícím počtu lůžek) jsou vybaveny vlastním 

GRAND RIVIERA PRINCESS RESORT
Mayská riviéra

web code: www.cedok.cz/2866

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

od 47 980 Kč*

*více na str. 6

Deluxe Junior Suite: | | |  Zájezdy:    9/11/12/14 dní (PRG) Strava: All Inclusiv

příslušenstvím, klimatizací a  stropním ventiláto-
rem, trezorem, vysoušečem vlasů, žehličkou a žeh-
lícím  prknem, SAT TV, kávovarem, telefonem, mini-
barem (denně doplňována voda a  lehké nápoje) 
a balkonem nebo terasou. Za příplatek též pokoje 
typu deluxe s přímým vstupem do bazénu či s ví-
řivou vanou (v patře), Platinum suite nejblíže pláži 
nebo Laguna Villa suite ve zcela oddělené části. 

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází přímo u hotelu. 
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POLOHA
Rozsáhlý luxusní hotelový komplex tvořený 
pěti hotely je situován přímo u zálivu na jedné 
z nejkrásnějších pláží Mayské ri vié ry v srdci ze-
lené zahrady s  rozlehlými travnatými plochami 
asi 20 km jižně od střediska Playa del Carmen 
a 30 km severně od Tulumu. Díky rozlehlé zahra-
dě nepůsobí areál nikdy přeplněným dojmem.

VYBAVENÍ KOMPLEXU
Plně soběstačný resort má 16 restaurací (z toho 
11 s obsluhou, 3 grill bary a 3 bufetové bary ), 
12 barů, diskotéku, 2 divadla, 4 bazény s vířivkou 
a  dětskou částí, lehátka a  slunečníky u  bazénu 
i na pláži, dětský klub, 7 tenis. kurtů s osvětlením, 
multifunkční hřiště. K dispozici fitness, wellness se 

saunou, parní lázní a  vířivkou, minigolf, kadeřník 
a internet. Nákupní centrum Maya Mall Shopping 
& Entertainment.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, nemotorizované vodní sporty 
(kajĄhřiště. Rozsáhlá hotelová animace pro děti 
i dospělé.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující bufetovou snídani, oběd 
a večeři včetně nápojů,  do polední a odpolední 
svačinu. Bohatý  sortiment jídel i  nápojů. Neo-
mezená  konzumace  nealkoholických a  míst-
ních alkoholických nápojů v průběhu dne.

Dvojlůžkový pokoj: | | |  Zájezdy:    9/11/12/14 dní (PRG) Strava: Snídaně

HOTEL BARCELÓ MAYA BEACH & CARIBE
Mayská riviéra

web code: www.cedok.cz/2862

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Prostorné klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s  možností ubytování 2 dalších osob (zpravidla 
na stáv. počtu lůžek) mají vlastní příslušenství, 
stropní ventilátor,  trezor, TV, žehličku s žehlicím 
prknem, fén, župan, kávovar, minibar a  balkon 
nebo terasu. Výhled do zahrady. Za  příplatek též 
junior suite pro 4 osoby

PLÁŽ
Překrásná pláž pokrytá bílým pískem se nachází 
přímo před hotelem. 

MEXIKO  MAYSKÁ RIVIÉRA

od 50 390 Kč*

*více na str. 6
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POLOHA
Komplex ze dvou budov se nachází jižně od Puer-
to Vallarta, 45 minut od letiště, v klidné zátoce 
Banderas, obklopené zelení na pobřeží Tichého 
oceánu.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, lobby, 4 bazény ( z toho jeden pro děti), 
4 restaurace (s výhledem na zátoku La Fuente 
s mezinárodním bufetem, Los Arcos nabízí stea-
ky a ryby, Don Quijote se španělskou kuchyní 
a Capri s italkou kuchyní), 3 bary, lékařská praxe, 
dětský klub od 5 do 12 let, konferenční místnosti, 
směnárna, půjčovna aut.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, rybaření, šnorchlování, aerobik, 
animační programy, hydromasáže, Spa centrum, 
masáže, (za poplatek), večerní show v divadle, 
stolní hokej, ping ping, tenis, biliard. Nedaleké gol-
fová hřiště La Marina golf či La Vista Country Club.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive.

PLÁŽ
Písčitá pláž Mismaloya se nachází přímo před 
areálem hotelu.

Suite Deluxe: | | |  Zájezdy:   9 dní (PRG) Strava: All Inclusive

HOTEL BARCELÓ PUERTO VALLARTA
Pueto Vallarta

web code: www.cedok.cz/9781

Aktuální ceny a informace  
o hotelu získáte pomocí QR kódu.
Více informací viz str. 13.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje typu Suite s balkonem či te-
rasou s rozložitelným gaučem pro 1 dosp. osobu 
či 2 děti. Všechny pokoje s WC/sprchou, SAT TV, 
trezorem, budíkem, telefonem, žehličkou a kávo-
varem. Minibar a připojení na internet za popla-
tek. Na vyžádaní též rodinné pokoje pro 4 osoby.

PUERTO VALLARTA  MEXIKO

od 46 010 Kč*

*více na str. 6
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KOSTARIKAKOSTARIKA

KOSTARIKA

VI II III IV VI VII VIII IX X XIIXI

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

24 24

26 26 26
27 28 28

27 26 25
24

22 22 24 24 24
26 26 27 26 25 23 22

Přechodné klima mezi tropickým a subtropickým 
pásmem, které je zásadním způsobem ovlivňová-
no mikroklimatem nadmořské výšky. V zásadě zde 
vládnou dvě roční období: doba dešťů od května do 
listopadu a období sucha od prosince do dubna.

ČEDOK PLUS
výhodné parkování na letišti v Praze

Kostarika je skvostem centrální Ameriky a oázou 
klidu mezi sousedními státy Nikaraguou a Pana-
mou. Tato země je omývána z východu Karib-
ským mořem a ze západu Tichým oceánem. 
Území objevil Kryštof Kolumbus v prvních letech 
16. století a od začátku jej kolonizovali Španělé. 
Od poloviny 16. století až do počátku 19. stole-
tí byla země součástí Guatemaly, poté spadala 
pod Mexické císařství. Ve čtyřicátých letech 19. 
století obnovila svou nezávislost jako republika 
a dodnes patří k relativně nejstabilnějším stře-
doamerickým státům. Hlavní město Kostariky je 
San José, které nabízí mnoho možností kultur-
ního, společenského i sportovního vyžití. Samot-
né město nabízí celou řadu památek, kostelů, 
katedrál, muzeí a divadel. Jedním ze zajímavých 
míst je Muzeum zlata, kde se můžete dozvědět 
o získávání a zpracování zlata i výrobě draho-
cenných šperků. Svůj volný čas je možno též 
strávit v některém ze tří velkých parků, kavárně, 
restauraci, baru či podobně. Oblíbeným cílem 
turistů jsou i v blízkosti se nacházející činné sop-
ky, k jejímž vrcholkům stoupáte po neuvěřitelně 

příkrých cestičkách. Bohatstvím a turistickým lá-
kadlem této země jsou kromě San José i národní 
parky s bujnou tropickou vegetací, téměř čtyř-
tisícové hory, vyhaslé a činné sopky, vodopády, 
řeky a pobřeží dvou oceánů s nekonečně dlou-
hými písečnými plážemi, které nabízejí relaxaci 
a bohaté sportovní vyžití

GASTRONOMIE & NÁKUPY
Většinu pokrmů tvoří rýže, fazole, zelí, kuřecí 
a hovězí maso, ryby, sýry a vejce. K pití se podává 
„refresco naturale“ (voda se šťávou) nebo jiné ne-
alkoholické nápoje, možné je dostat i pivo, silněj-
ší alkohol se v restauracích většinou nepodává. 
K suvenýrům patří: vynikající káva, sošky, nářadí 
a nádoby ze dřeva a kůže, keramika, repliky his-
torických předmětů, zlato a bižuterie, hamaky. 
Kostarika je také vyhledávaným cílem pro výborné 
podmínky ke šnorchlování a sportovní rybaření. 
V neposlední řadě si také nenechte ujít návštěvu 
některého z přírodních parků, jako např. NP Are-
nal Volqano Monteverde, NP Manuel Antonio, Tor-
tuguero a další.
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   PRAVIDELNÉ LETY: 
 ODLETY 9 DNÍ Z PRAHY

Oficiální název: Kostarická republika 
Politický systém: republika
Rozloha: 51 000 km2 
Počet obyvatel: 4,2 milionů
Hlavní město: San José 
Úřední jazyk: španělština
Dorozumění: španělština, částečně angličtina
Náboženství: 85 % katolické, 14 % protestan-
ské, 1 % ostatní náboženství
Místní měna: kostarický colón (CRC) (550 CRC 
= 1 EUR)
Peníze sebou: USD, EUR, kreditní karty se 
běžně akceptují
Místní čas: SEČ - 7 hodin (při letním času - 8 
hodin)

Elektřina: 120 V, adaptér nutný 

Vstupní formality: cestovní pas, bezvízový styk
Místní doprava: z bezpečnostních důvodů je 
nejspolehlivější půjčit si auto v půjčovně, jinak 
taxislužba.
Očkování a lékař: Povinné očkování není pře-
depsáno. Doporučuje očkování proti žloutence 
A i B, proti žluté zimnici a prevence proti horečce 
dengue. Kvalitní soukromá i státní zdravotnická 
zařízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ   9 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Prahy do San José  nebo Liberie s přestupem, transfer do vybraného hotelu
2. den: Přílet do San José a následný transfer do vybraného hotelu, ubytování, individuální volno, nocleh 
3. - 6. den: Individuální volno s možností fakultativních výletů
8. den: Individuální volno, transfer do San José nebo Liberie a následný odlet do Prahy 
(s přestupem)
9. den: Přílet do Prahy.  

Nejkrásnější místa Kostariky   68 490,- Kč*
Nejkrásnější místa Panamy   77 890,- Kč*
* Podrobné informace najdete na str. 307 a 309 tohoto katalogu.

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

KOSTARIKA

Tichý oceán

GUATEMALA

NIKARAGUA

KOLUMBIE

PANAMA

HONDURAS

Karibské
moře

KOSTARIKA

San José
Punta Leona

Guanacaste
Liberia

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
krásné dlouhé písčité pláže
průzračně čistý oceán 
stabilní klima po celý rok
350 slunečných dní 
vynikající podmínky pro windsurfing, kiting, 
rybaření, potápění

Praha – San José 9 748 km

Atlantický 
oceán

Tichý
oceán Indický

oceán

EVROPA

ASIE

AUSTRÁLIE

SEVERNÍ
AMERIKA

ROVNÍK

JIŽNÍ
AMERIKA

Praha

Kostarika
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

NAŠE ATRAKTIVNÍ VÝLETY

KOSTARIKA

GUANACASTE
Nachází se na severozápadním pobřeží Kosta-
riky, na rozhraní provincií Alajuela a  Puntare-
nas. Tato oblast je známá především díky svým 
nádherným plážím a  výborným podmínkám 
pro surfování, šnorchlování, vyjížďky na koních 
či windsurfingu na horských jezerech. Milovníci 
přírody ocení bohaté možnosti pozorování ne-
spočetných druhů ptactva či možnost výstupu 
na vyhlášené kostarické vulkány. Hlavním měs-
tem této oblasti je Liberia, kde se nachází také 
mezinárodní letiště (na vyžádání je možné zajis-
tit místní přelet San José - Liberia).

PLAYA FLAMINGO
Pláž Flamingo, někdy také nazývaná jako pláž Blan-
ca, tedy bílá, se stále řadí mezi jedny z nejkrásněj-
ších pláží na Kostarice. Nachází se na zlatém po-
břeží, cca 75 km od hlavního města Liberia, mezi 
plážemi Potrero a  Brasilito. Mezi turisty je vyhle-
dávaná nejen díky křišťálově průzračné vodě, ale 
i  díky místním ideálním podmínkám k  rybolovu 
a  potápění. Milovníky golfu jistě potěší nedaleké 
18ti jamkové hřiště navržené Robertem Trentem 
Jonesem Jr. 

PLAYA BUENA
Pláž Buena tvoří součást zálivu Papagayo a  na-
chází se v severní části Kostariky. Tato oblast se 
vyznačuje tropickými pralesy a vulkanickými úte-
sy, které plynule přecházejí do písečných pláží, 
omývaných křišťálově průzračnou vodou. Je také 

častým domovem papoušků, opic a dalších exo-
tických savců, ptáků i plazů, kteří zde žijí v četných 
rezervacích a  národních parcích situovaných na 
pobřeží i ve vnitrozemí, jež rozhodně stojí za ná-
vštěvu.

PLAYA TAMARINDO
Jedna z  nejpopulárnějších pláží na pobřeží Ti-
chého oceánu, která si získala věhlas nejen 
díky plážím a průzračně čistému moři, ale i  ši-
rokému zázemí s hotely všech úrovní a živému 
turistickému ruchu. Zdejší městečko přímo 
vybízí k  večerním procházkám a  příjemnému 
posezení v jedné ze zdejších restaurací s živou 
či reprodukovanou hudbou. Přes den upoutá 
návštěvníky bohatá nabídka vodních sportů, 
včetně surfingu, windsurfingu, šnorchlování, jíz-
dy na vodních skútrech, sportovního rybolovu, 
ale i např. jízdy na koních. Své jméno si získala 
tato pláž i  pro nedaleký Národní park Marino 
Las Baulas, kde každé léto hnízdí tichooceánské 
želvy. 

PLAYA ARENILLA
Pláž Arenilla, příjemná a  klidnější pláž s  prů-
zračně čistou vodou, je součástí zálivu Papa-
gayo a nachází se pouhých 20 minut jízdy od 
Playa El Coco, ideálního místa pro nákupy, po-
sezení s  přáteli, poznání pravých Kostaričanů 
či jízdu na koních podél pobřeží se šedivozla-
tavým pískem a panoramatem zdejších útesů 
a hor. 

PLAYA CONCHAL
Pláž Conchal je považována za jednu z nejexo-
tičtějších pláží této strany kostarického pobře-
ží, je umístěna mezi plážemi Brasilito, Flamingo 
a Tamarindo a společně s pláží Brasilito je od-
dělena skalnatým výběžkem zvaným Punta Con-
chal, jehož název je odvozen z písku, složeného 
z tisíců drobných úlomků mušlí. Pláž Conchal je 
vyhlášena zejména díky svým velkým počtem 
slunečných dní a je ideálním místem pro plavá-
ní a  šnorchlování. Vyznavače golfu jistě potěší 
golfové hřiště Garra de Leon, které skýtá kro-
mě požitku ze hry vzhledem ke svému umístění 
blízko moře také nezapomenutelné pohledy na 
pobřeží a je právem považováno za jedno z nej-
lepších hřišť celé střední Ameriky. 

PUNTA LEONA
Punta Leona se nachází ve střední části pacifického 
pobřeží, velice důležité přírodní rezervaci v provin-
cii Puntarenas, ploše o rozloze 300 hektarů, která 
byla již před 25 lety z důvodu rozmanitosti zdejší 
fauny a flory označena za chráněnou. Místní lesy 
tvoří velmi důležitý přechod mezi jižními tropickými 
pralesy a severními suchými lesy a jsou mj. domo-
vem pro cca 300 druhů ptactva, tukanů, několika 
druhů opic a leguánů. Toto vše předurčuje Punta 
Leonu k  tomu, že je rájem pro milovníky přírody 
a  pohodové rodinné dovolené. Oblíbeným výlet-
ním cílem je i vyhlášený Národní park Manuel An-
tonio či Carara, neoddiskutovatelnou výhodou je 
cca hodina jízdy od mezinárodního letiště San José. 

VÝLETY ZE SAN JOSÉ A Z OBLASTI GUANACASTE
VULKÁN ARENAL A HOT SPRINGS
Celodenní výlet k nejmladšímu a nejaktivnějšímu 
vulkánu na Kostarice, při kterém budete moci ob-
divovat postupně se měnící vegetaci a ojedinělé 
druhy rostlin, nemluvě o tom, že místní tropické 
pralesy jsou domovem mnoha ojedinělých druhů 
ptactva, savců a plazů. Návštěva malebného měs-
tečka La Fortuna, během dne oběd. Odpoledne 
 koupání v termálním parku Hot Springs s nádher-
nou tropickou zahradou a nezapomenutelným vý-
hledem na vulkán. Večeře, odjezd zpět do hotelu. 

VÝLETY ZE SAN JOSÉ
PROHLÍDKA MĚSTA
San José, hlavní město Kostariky, má opravdu 
mnoho, co nabídnout. Najdete zde mnoho zají-
mavých míst jako rezidenčních čtvrtí, metropolitní 
park La Sabana, Národní divadlo a několik muzeí, 
ve kterých na Vás dýchne kultura předkolumbov-
ské civilizace. Délka prohlídky cca 4 hodiny. 

RAFTING NA ŘECE PACUARE
Během tohoto cca 8 hodinového výletu zažijete adre-
nalin na magické řece Pacuare, kde se střídají kaská-
dovité vodopády s nádhernou přírodou, to vše za do-
provodu tropického ptactva, motýlů, různobarevných 
žab a mnoha dalšího. Snídaně a oběd v ceně.

VÝLETY Z OBLASTI GUANACASTE
CANOPY TOUR
Tento půldenní výlet si zcela jistě nesmí nechat 
ujít žádný z milovníků těchto adrenalinových zále-
žitostí! Zavěšeni v horolezeckém postroji budete 
doslova prolétávat nad stromy bujné kostarické 
vegetace a moci pozorovat zdejší faunu. 

VISUTÉ MOSTY  
TROPICKÉHO DEŠTNÉHO PRALESA
Cca 10 hodinový výlet Vám ukáže tropický deštný 
prales ze zcela jiné perspektivy, neboť se budete 
procházet po mostech ve výšce mezi 34 a 40 me-
try. Oběd v ceně. 

NÁRODNÍ PARK PALO VERDE
Národní park Palo Verde se rozkládá na ploše 
45.500 akrů a je přísně chráněn místními záko-
ny, a to díky své neuvěřitelně bohaté floře a fau-
ně. Nacházejí se zde 2 rozdílné druhy mangrov-
níků, 55 druhů vodních rostlin včetně vodních 
hyacintů a přes 150 druhů stromů, od jednoho 
získal park i svůj název. Cca 8 hodinový výlet, 
oběd v ceně. 

PĚŠÍ VÝLET DO PARKU  
RINCÓN DE LA VIEJA
Cca 8 hodinový výlet do oblasti s nejaktivněj-
šími vulkány na Kostarice, kde budete moci 
obdivovat úchvatnou přírodu, přes 300 druhů 
ptactva, tukany nebo třeba 3 různé druhy opic. 
Oběd v ceně. 

Ceny výletů uvádíme v ceníku.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

NAŠE ATRAKTIVNÍ VÝLETY

KOSTARIKA

POLOHA
Tento rozlehlý hotelový areál, který byl pro 
svou unikátní faunu a floru (přes 350 druhů 
ptactva, několik druhů opic ad.) a překrásné 
pláže označen za přírodní rezervaci, se nachá-
zí cca 1 hodinu jízdy od mezinárodního letiště 
v San José.

SPORT A ZÁBAVA
Aerobik, vodní aerobik, taneční kurzy, animační 
programy pro děti, volejbal, tenis, stolní tenis, 
minigolf, disko, organizované pěší výlety po re-
zervaci, možnost canopy tour v místním areálu 
(některé služby za poplatek).

web code: www.cedok.cz/538

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL PUNTA LEONA  
Punta Leona

Dvoulůžkový pokoj: | | |  Zájezdy:   9 (PRG) Strava: Snídaně

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje typu Selvamar s možností uby-
tování jednoho dospělého či 2 dětí do 12 let jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím, klimatizací, kabelo-
vou TV, miniledničkou, telefonem a trezorem. Jsou 
umístěny ve zděných bungalovech obklopených 
tropickou vegetací v části, která má vlastní bazén 
a restauraci a která je vzdálena od pláže a hlavního 
bazénu cca 5-10 minut pěší chůze (možnost využití 
místního shuttle busu). K dispozici také pokoje typu 
Superior (novější zařízení) či suity, umístěné v odleh-
lé části objektu.

PLÁŽ
Hotelový areál se nachází přímo u dvou pláží – 
Playa Blanca a Playa Mantas (tato blíže pokojům 
typu Selvamar) s nádherným světlým pískem.

od 44 200 Kč*

*více na str. 6
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KOSTARIKA

POLOHA
Hotel se nachází na poloostrově Papagayo v ob-
lasti Guanacaste, 20 minut jízdy od mezinárodní-
ho letiště v Libérii. Tento resort je určet pouze 
pro dospělé. Resort se nachází na klidné pláži 
a je obklopen tropickou zahradou se zárukou pří-
jemné atmosféry v  jednom z nejromantičtějších 
a intimnějších prostředí, které si lze představit.

VYBYVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace a la carte a 1 
bufetová restaurace ( Market Café s mezinárodní 
kuchyní, Seaside Grill, Hitmitsu s panasijskou kuchy-
ní, Portofino s italskou kuchyní, Coco Café), 5 barů 

web code: www.cedok.cz/14514

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

SECRETS PAPAGAYO RESORT & SPA  
Guanacaste

Bungalov: |  Zájezdy:   9 (PRG) Strava: All inclusive

nabízí místní a mezinárodní nápoje. Bazén s lehátky 
a slunečníky (zdarma), fitness, minimarket.
SPORT A ZÁBAVA
Nemotorizované vodní sporty na pláži, vodní 
aerobik, kurzy vaření, beach volejbal, projekce 
filmů na pláži, pilates. V okolí resortu možnost 
návštěvy kasína a golfového hřiště. (za popla-
tek).

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi a leh-
lé občerstvení během celého dne, místní a me-
zinárodní nápoje.

POKOJE
Luxusní bungalovy Suite Tropical View jsou vy-
baneny vlastním příslušenstvím, klimatizací, TV, 
telefonem, trezorem. Bungalovy mají balkon 
nebo terasu. Za příplatek pokoje s výhledem na 
moře.

PLÁŽ
Hotelový resort se nachází přímo u krásné písči-
té pláže s tmavým pískem.

od 90 120 Kč*

*více na str. 6
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KOSTARIKA

POLOHA
Tento oblíbený hotel se nachází v oblasti Gu-
anacaste, v severní části země na pacifické 
straně pobřeží, cca 20 minut od Tamarinda, 
45 minut od mezinárodního letiště v Liberii 
a cca 4 hodiny jízdy od mezinárodního letiště 
v San José.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, fitness centrum, hrací míst-
nost pro rodiny s dětmi a teenagery, vodní 
sporty na pláži a potápěčské centrum (za 
poplatek).

web code: www.cedok.cz/539

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL FLAMINGO BEACH 
Playa Flamingo

Dvoulůžkový pokoj: | |  Zájezdy:   9 (PRG) Strava: All inclusive

POKOJE
Moderní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky. 
Jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, vysoušečem 
vlasů,  klimatizací, stropním ventilátorem, radiem, 
telefonem, LCD TV, trezorem, minibarem a inter-
netovým přístupem (za příplatek, Wi-Fi v lobby). 
Některé pokoje mají balkon. Za příplatek pokoje 
s výhledem na bazén. K dispozici také rodinná stu-
dia, která jsou nově zařízena a vybavena vlastním 
příslušenstvím,  klimatizací, rádiem, telefonem, ku-
chyňským koutem s mikrovlnnou troubou a tousto-
vačem či suity s obývací místností, kuchyňkou s led-
nicí, privátní terasou a výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně  v ceně. Možnost dokoupení all inclu-
sive, zahrnující plnou penzi, místní alkoholické  
a nealkoholické nápoje během dne.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází přímo u hotelu. Plážová 
křesílka pro hotelové hosty zdarma (počet ome-
zen), slunečníky za poplatek.

od 56 930 Kč*

*více na str. 6
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KOSTARIKA

POLOHA
Tento hotelový resort, složený z části u pláže 
a části oddělené místní komunikací, se nachází 
v severní části Kostariky na pacifickém pobře-
ží, na pláži Tamarindo. Nachází se v překrásné 
udržované zahradě cca 40 minut jízdy od me-
zinárodního letiště v Liberii a cca 4 hodiny jízdy 
od letiště v San José.

VYBAVENÍ
Recepce, 2 restaurace, 2 bary, bazén s výhle-
dem na moře, dětský bazén, konferenční míst-
nost, amfiteátr, obchodní centrum, bezdrátové 
připojení k internetu ve veřejných prostorách, 
prádelna. web code: www.cedok.cz/541

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL TAMARINDO DIRIA BEACH AND GOLF RESORT     
Guanacaste

Dvoulůžkový pokoj: | | |  Zájezdy:   9 (PRG) Strava: All inclusive

DÍTĚ

ZDARMA

STRAVOVÁNÍ
V ceně zahrnuty snídaně.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností ubytování až dvou 
dalších osob (na stávajícím počtu lůžek) jsou vybaveny 
vlastním příslušenstvím, vysoušečem vlasů,  klimatiza-
cí, kabelovou TV, telefonem, minibarem a trezorem. 
K dispozici pokoje typu Classic (umístěny v přízemí 
směrem k místní komunikaci), pokoje typu Tropical 
Garden s terasou s výhledem do zahrady, pokoje typu 
Tropical Pool Side (nejnovější, s balkonem či terasou 
s výhledem na bazén) a pokoje typu Sunset Ocean 
View (s balkonem či terasou, směrem k pláži).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži a možnost golfových ba-
líčků (vše za poplatek). Dostatek večerní zábavy 
v bezprostředním okolí hotelu.

PLÁŽ
Krásná pláž se zlatavým pískem se nachází pří-
mo u hotelu. Lehátka umístěny v zahradě, která 
navazuje bezprostředně na pláž.

od 44 630 Kč*

*více na str. 6
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KOSTARIKA

POLOHA
Tento hotel se nachází na Punta Quepos, 
v  nejvíce nedotčené a  klidné části Manuel  
Antonio, nedaleko od stejnojmenného světově 
proslulého národního parku. Uprostřed idylické 
tropické zahrady najdou hosté naprostý klid. 
Transfer ze San José trvá 2 a půl hodiny.

VYBYVENÍ HOTELU
Resort v elegantním stylu Mediterranean nabízí 3 
restaurace, 3 bary, 3 bazény, tenisové kurty, malý 
obchůdek se suvenýry. Spa centrum La Pacifica. 

web code: www.cedok.cz/14461

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL PARADOR RESORT & SPA
Manuel Antonio

Dvoulůžkový pokoj: | |  Zájezdy:   9 (PRG) Strava: Snídaně

DÍTĚ

ZDARMA

Najdete zde i knihovnu či parkoviště. K dispozici je 
také služba hlídaní dětí či prádelna. Sport a zábava.

SPORT A ZÁBAVA
Koupání v  moři a  bazénu (také bazének pro děti), 
relaxační masáže, fittness studio, (za poplatek). Ani-
mační programy pro děti. Možnost zajištění sportov-
ního rybolovu, tenisu, stolní tenisu, šnorchlování, ka-
jaku či vodních motorizovaných sportů. (za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
V ceně zahrnuty snídaně.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou 
vybaveny vlastním příslušenstvím, TV, klimati-
zací, ventilátorem, trezorem, minibarem a ká-
vovarem. Žehlicí set je součástí vybavení po-
koje tak jako WiFi. Pokoje s výhledem na moře 
za příplatek.

PLÁŽ
Písečná pláž je vzdálena cca. 500 metrů od resor-
tu. Další pláž Manuel Antonio cca. 2 km. Možnost 
využití hotelového schuttle.

od 49 530 Kč*

*více na str. 6
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AMERIKA  WASHINGTONPANAMA

PANAMA
Panama leží v centrální Americe mezi soused-
ními státy Kostarikou a Kolumbií. Tato země 
je omývána z východu Karibským mořem a ze 
západu Tichým oceánem. Nejužší místo je pou-
ze 80 km široké a jako první tuto šíji překročil 
španělský dobyvatel Nuñez de Balboa. Po mno-
ho let byla Panama strategickým místem mezi 
Pacifikem a Atlantikem v rychle utvářeném ob-
chodním a tranzitním ruchu. Přepravovalo se 
tudy zlato a stříbro z Jižní Ameriky do Španěl-
ska. V roce 1903 vyhlásila Panama nezávislost. 
Od roku 1914 nabral světového významu nově 
vystavěný Panamský průplav, který zkrátil ces-
tu mezi Pacifikem a Atlantikem o několik týdnů 
a má zásadní význam pro rozvoj země a zároveň 
umožňuje spojení s okolním světem.  Samotná 
plavba trvá nyní 9 hodin. Stejnojmenné hlavní 
město nabízí mnoho možností kulturního, spo-
lečenského i sportovního vyžití. Samotné město 
nabízí celou řadu památek, kostelů, katedrál, 
muzeí a divadel. Jedním ze zajímavých míst je 
stará Panama (Panamá Viejo), dále koloniální 
Panama (Casco Viejo) a moderní Panama se 

svými mrakodrapy podél pobřeží. Bohatstvím 
a turistickým lákadlem této země jsou kromě již 
zmíněného průplavu také tropické pralesy s buj-
nou vegetací. Pobřeží dvou oceánů s nekoneč-
ně dlouhými písečnými plážemi nabízí relaxaci 
a bohaté sportovní vyžití. Obyvatelstvo Panamy 
čítající v současné době více než 3,5 milionu lidí 
je složeno z několika etnických skupin, které se 
podílejí na vynikajícím kulturním bohatství. 

GASTRONOMIE
Většinu pokrmů tvoří mořské plody, čerstvé tro-
pické ovoce, tradiční pokrmy Indiánů podávané 
na listech, patacones – smažené banány, vyni-
kající skvělá káva, sancocho – pikantní kuře se 
zeleninou, ropa vieja - hovězí s rýží, carimanola 
– smažený kořen juky nadívaný masem.

NÁKUPY
Výrobky místních řemeslníků a Indiánů: bižute-
rie, dřevořezby, nádobí, koše, barevné houpací 
sítě, masky.

VI II III IV VI VII VIII IX X XIIXI

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

24 24

26 26 26
27 28 28

27 26 25
24

22 22 24 24 24
26 26 27 26 25 23 22

Přechodné klima mezi tropickým a subtropickým 
pásmem, které je zásadním způsobem ovlivňová-
no mikroklimatem nadmořské výšky. V zásadě zde 
vládnou dvě roční období: doba dešťů od května do 
listopadu a období sucha od prosince do dubna.

 POHODLNÉ 
DÁLKOVÉ LETY Z  PRAHY PŘES VARŠAVU 

Více viz. str. 8
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   PRAVIDELNÉ LINKY S PŘESTUPEM: 
12/13 DNÍ Z PRAHY

Oficiální název: República de Panamá
Politický systém:  prezidentská republika 
Rozloha: 78 200 km²
Počet obyvatel: 3 864 000 obyvatel
Hlavní město: Ciudad de Panamá
Úřední jazyk: španělština
Dorozumnění: španělština, popř. angličtina
Náboženství: Obyvatelstvo je římskokatolické-
ho a protestantského vyznání.
Místní měna: Panamská balboa (PAB), Americ-
ký dolar (USD)
Peníze s sebou: Americký dolar (USD), plateb-
ní karty 

Místní čas:  časový posun: -7 hod. v období 
letního času, -6 hod. v období zimního času
Elektřina:  110 V (nutný adaptér) 
Vstupní formality: ke vstupu do Panamy je 
vyžadován cestovní pas s platností nejméně  
6 měsíců
Místní doprava: levné busy a taxíky; vyplatí se 
rovněž pronájem auta 
Očkování a lékař: povinné očkování není 
předepsáno. Zdravotní rizika a aktuálně dopor-
učované očkování (ochranu) konzultujte prosím 
před cestou s hygienickou stanicí či odborným 
lékařem. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ   12/13 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Prahy do Panamy přes Varšavu. Transfer do hotelu. 
2.-10. /11. den: Individuální volno s možností fakultativních výletů
11. /12. den: Transfer na letiště a následný odlet do Prahy přes Varšavu. 
12./13. den: Přílet do Prahy. 

Panama, Kostarika, Nikaragua  97 990 Kč*
Nejkrásnější místa Panamy s koupáním u moře   77 890 Kč* 
Nejkrásnější místa Kostariky s koupáním u moře  68 490 Kč* 
* Podrobné informace najdete na str. 307–309 tohoto katalogu.

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

PANAMA

Tichý oceán

GUATEMALA

NIKARAGUA

KOLUMBIE

PANAMA

HONDURAS

Karibské
moře

KOSTARIKA
San Blas

Farallon
Coronado

Panamský 
průplav

Jezero 
Gatun

N.P. Poas
N.P. TortugueroN.P. Arenal

Tamarindo

Liberia

Panama City

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
•dlouhé, písčité pláže na pobřeží Pacifiku
•fascinující kultura a indiánské tradice 
•slavný Panamský průplav 
•tropické lesy, bohatá fauna a flora 
•rozvinutá hotelová infrastruktura 
•kosmopolitní hlavní město Panama

Atlantický 
oceán

Tichý
oceán Indický

oceán

EVROPA

ASIE

AUSTRÁLIE

SEVERNÍ
AMERIKA

ROVNÍK

JIŽNÍ
AMERIKA

Praha

Panama

Praha - Panama 9 500 km
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

SPORT A ZÁBAVA

VÝLETY
FARALLÓN
Farallón – populární lázeňské místo, četné 
obchody a bary, restaurace nabízející plo-
dy moře, rozvinutá hotelová infrastruktura 
populární středisko, bary, restaurace s dary 
moře s rozvinutou hotelovou strukturou. 
Coronado - klidný turistický resort, obchodní 
centrum. Playa Bonita - nevelké místo, blízko 
centra Panamy. 

PLÁŽ: 
Pěkné pobřeží Tichého oceánu, dlouhé a ši-
roké písčité pláže, oddělené hotelové úseky 
s bezplatným servisem, v některých místech 
vysoké vlny a silné proudy, strmé vstupy do 
moře. 
Playa Blanca – světlý jemný písek , jedna 
z nejpopulárnějších na západním pobřeží, 
dobře vybavena, vodní sporty, je spojena 
s pláží Farallón. Coronado – tichá, kilometry 
se táhnoucí pláž,  směs světlého a černého 
vulkanického písku, vodní sporty.  Playa Bo-
nita – písčitá s kameny, klidná, hezký výhled 
na oceán a ostrov Taboga. 

PANAMA

Šnorchlování, windsurfing, výletní plavby, 
mořský rybolov, katamarany, kajaky, sjezdy 
na lanech v topickém pralese, pozorování 
divokých zvířat – opice, různé druhy ptáků, 
barevní tukani, plavba lodí po Panamském 
kanále. 

Lokální výlety:  Výlet na jezeře Gatun – je-
zero Gatun, deštné pralesy, plavba po nově 
rozšířeném Panamském průplavu. Údolí An-
ton a termální lázně – procházka v kráteru, 
návštěva místního trhu, vodopád El Chorro 
Macho, termální lázně. Plavba po Farallon 
– plavba podél pobřeží, čas na opalování a 
koupel v oceánu.   
Panamský kanál a nákupy – návštěva hlav-
ního města Panamy a kanálu, Lanové cen-
trum – sjezd na lanech v deštném pralese, 
návštěva lokálního trhu, Panamský průplav a 
prohlídka hlavního města – město Panama, 
stavidlo Miraflores,  Indiánská Embera – ná-
vštěva v tradiční vesnici, kultura a historie 
kmene, Rafting –Rio Grande -  sjezd po řece, 
Vodopády Yayas -  pěší výlet a koupel v pří-
rodním bazénu u vodopádů. 

Zkuste: průzkum deštných pralesů,  rafting 
po Rio Grande až do Tichého oceánu, kou-
pání ve vodopádu i horkých zřídlech, tradiční 
malování na tělo (bodypainting) v indiánské 
vesnici.

Navštivte:  spojení dvou moří – Panamský 
kanál, fascinující Panama – historie a sou-
časnost, most Amerik, tradiční vesnice s ka-
ždodenním životem Indiánů kmene Embera, 
údolí Anton  - obydlený kráter vyhaslé sopky,  
národní park El Cope a vodopády Yayas, ná-
rodní park Chagres. 
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Pěkný hotel, který se nachází v blízkosti zálivu 
s písečnou pláží je vhodným místem pro aktivní 
dovolenou s dětmi. 3 bazény, z toho 1 na pláži, 
4 tenisové kurty, golfové hřiště a vodní sporty 
umožňují různé formy trávení volného času. Pro 
mladší hosty je dětské hřiště a oddělené mělké 
části bazénu. Můžete se také vydat na procház-
ku do centra obce a využít místních atrakcí. Pro-
storné, dobře vybavené pokoje poskytují kom-
fortní pobyt a dobrý noční odpočinek.

POLOHA
V centru Coronada s obchody a restauracemi, 
cca. 100 km od letiště v Panamě.

VYBAVENÍ HOTELU
Hotel postavený v roce 1993 a renovovaný 
v roce 2015. Celkem 104 pokojů, lobby, výtah, 

web code: www.cedok.cz/14499

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.

HOTEL BLUE BAY CORONADO GOLF & BEACH RESORT 
Coronado

Dvojlůžkový pokoj: | | |  Zájezdy:   12/13 dní (PRG) Strava: All inclusive

hlavní restaurace La Terraza  s mezinárodní 
a regionální kuchyní, à la carte - mezinárodní 
kuchyně, 3 bary na pláži, u bazénu, parkoviš-
tě, konferenční centrum pro 400 os., zahrada, 
bezplatné bezdrátové připojení na internet. Za 
poplatek: pokojová služba, prádelna, půjčovna 
kol a aut. 

SPORT A ZÁBAVA
3 bazény se sladkou vodou, cca 350 m², cca 500 
m², hloubka 0,2-1,5 m, dětský koutek, hloubka 
0,3m a cca. 60 m², hloubka 1-1,4 m, pláž, u baze-
nů zdarma slunečníky a lehátka; 4 tenisové kur-
ty s osvětlením, fitness, šipky, nemotorizované 
vodní sporty. Hřiště pro děti. Za poplatek: golf, 
motorizované vodní sporty na pláži, sauna, parní 
lázeň, kosmetické procedury a masáže.

PANAMA

STRAVOVÁNÍ
All Inclusive. Snídaně (7:00-10:00), oběd (12:30-
14:30), večeře (18:30-21:30) formou bufetu 
v hlavní restauraci; občerstvení (12:00-15:00) 
v určených barech; nealkoholické nápoje a míst-
ní alkoholické nápoje (10:00-23:00) v určených 
barech.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje Standard (mohou se uby-
tovat 3 dospělí nebo 2 dospělí a 2 děti v poko-
ji jsou jen 2 lůžka typu queen-size), cca. 40 m², 
klimatizace, koupelna (vana nebo sprchový kout, 
WC, fén), satelitní TV, telefon, minibar. Dětská 
postýlka zdarma. Výhled na zahradu nebo ba-
zén. Na vyžádání pokoje typu swim-up, které je 
vybaveny jako standardní pokoje, ale navíc mají 
přímý přístup k bazénu. 

PLÁŽ:
Coronado, veřejná pláž ze sopečného písku, po-
zvolné klesání do moře, cca 700 m od hotelu, 
dostupná autobusem, bar na které se vztahuje 
all inclusive je za příplatek.

od 45 060 Kč*

*více na str. 6
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Velký hotelový komplex, který se nachází v pal-
mové zahradě přímo u dlouhé písečné pláže 
je ideálním místem pro dovolenou pro celou 
rodinu. Maximální zábava, s minimem nudy - 
komplex 10 bazénů s aquaparkem, tenisové 
kurty. Různé restaurace a bary jsou jen některé 
z atrakcí, které Vás čekají na místě. Komfortní 
pokoje jsou prostorné a dobře vybavené. Hotel 
nabízí bohatý ultra all inclusive  včetně nápojů 
24 hodin denně.

ROYAL DECAMERON GOLF BEACH RESORT & VILLAS 
Farallon

Dvojlůžkový pokoj: | | |  Zájezdy:   12/13 (PRG) Strava: All inclusive

PANAMA

POLOHA
Farallon, v hotelové čtvrti, cca 10 km od Buena-
ventura a cca 140 km od letiště v Panamě.

VYBAVENÍ HOTELU
Komplex byl postaven v roce 2000, většina bu-
dov je renovovaná v roce 2015. Celkem  852 
pokojů, 50 domů, 2 podlaží, prostorná vstupní 
hala, 2 hlavní restaurace s mezinárodní kuchyní, 
8 à la carte: Mogo Mogo - Thai, El Canal (moř-

ské plody, ryby, plážový Cafe Med - Středomoří, 
El Cayuco - barbecue, Kontiki - asijská, Panamai 
bazén - italský Daily Catch - mezinárodní, Sushi 
Samba - japonský, 11 barů včetně plážových 
a bazénů; směnárna, obchod se suvenýry, turis-
tické informace, úschovna zavazadel, parkoviště; 
konferenční centrum pro 1000 osob, terasa, za-
hrada, bezplatné Wi-Fi v hale. Za poplatek: po-
kojová služba, kadeřnictví, kosmetika, prádelna, 
půjčovna aut, kola a čtyřkolky. 

od 46 180 Kč*

*více na str. 6
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PANAMA

SPORT A ZÁBAVA
10 bazénů  včetně bazénu pro dospělé, dětský 
bazén, aquapark,  2 skluzavky pro osoby starší 
12 let, s 1 skluzavkou pro děti, bazény slunečníky 
zdarma, plážové židle a ručníky; 2 tenisové kurty 
s osvětlením a vybavení, fitness, aqua aerobik, 
plážový volejbal, jízda na kajaku; pokoj a hřiště 
pro děti, zábava pro dospělé i děti, open-air kino.  
Za poplatek: paintball, kurz potápění v bazénu, 
lekce  golfu, motorizované vodní sporty, wellness 
masáže, kosmetické procedury.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive.  Snídaně (7:00 – 10:30), pozdní 
snídaně (10:30-11:00), obědy (12:00-14:30) 
v hlavní restauraci, večeře (18:30-22:00) 

v hlavní restauraci a la carte restauracích; ob-
čerstvení v hlavní restauraci (11:00-16:30); ne-
alkoholické nápoje a místní stejně jako vybra-
né dovážené alkoholické nápoje v určených 
restauracích a barech 24.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje Standard (mohou se uby-
tovat 3 dospělí nebo 2 dospělí a 2 děti v poko-
ji jsou jen 2 lůžka typu queen-size), cca. 37 m², 
s individuálně nastavitelnou klimatizací, koupel-
na (sprchový kout, WC, vysoušeč vlasů, pantofle), 
satelitní TV, telefon. Za poplatek trezor, minibar 
(doplnění $ 15); Dětská postýlka zdarma. Balkon 
nebo terasa (stůl a židle), výhled na moře za po-
platek.

PLÁŽ
Playa Blanca, pozvolné klesání do moře, přímo 
u hotelu, slunečníky, plážové židle a ručníky; bar 
s all inclusive.

web code: www.cedok.cz/14497

Aktuální ceny a  informace o  hotelu 
získáte pomocí QR kódu - více infor-
mací viz str. 13.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Národní park Ton-
gariro, str. 324-325 

(Nový Zéland).

Bagan, str. 270-271 (Myanmar).

Nubijská poušť,  
str. 251 (Namibie).

Jezero Titicaca,  
str. 310-311 (Peru).

Klášter Khor Virap, 
v Araratském údolí, str. 
242 (Arménie).

Taj Mahal, 
str. 258 (Indie).
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Více než padesát pečlivě vybraných poznávacích tras v čtyřicítce zemí čtyř kontinentů představuje ucelenou kolekci exotického po-
znávání. Není v silách běžného cestovatele navštívit všechna zajímavá místa na světě. Proto jsme se v tomto výběru snažili nabídnout 
trasy postihující plnohodnotně šíři světového kulturního a přírodního dědictví za rozumnou cenu a v rozumné časové režii.  V koncepci 
programů klademe důraz na skutečné poznávání nikoliv jen letmé odškrtávání navštívených míst. Proto v nabídce převažují zájezdy 
směřující do jedné až tří zemí a jen okrajově nabízíme návštěvu mnoha zemí nebo celých kontinentů během jediného zájezdu. Jako 
doplněk k této základní nabídce vydáváme každoročně v prosinci kolekci podrobnějších katalogů zaměřených na detailnější poznávání 
vybraných regionů (jižní Afrika, Austrálie, Oceánie, USA a Kanada). Ve stejném termínu vychází i náš podrobný katalog poznávacích 
zájezdů po Evropě.  Dodatečnou nabídku poznávacích zájezdů po Evropě a Egyptě realizovaných v zimním a jarním období najdete  
v katalogu Egypt a Zimní Evropa.

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

Poznávací zájezdy pro  
 školy, firmy a instituce

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

Profesionální služby českých průvodců
Kvalita průvodce sehrává na poznávacím zájezdu klíčovou roli. Proto 
klademe důraz na výběr zkušených průvodců s organizačními schop-
nostmi a velmi dobrými znalostmi reálií cílových zemí.

U zájezdů označených tímto symbolem 
garantujeme:
•  realizaci zájezdu již od 8 osob ve skupině. Vždy 

se jedná se o cestování v malé skupince. Přesný 
počet účastníků pro realizaci zájezdu je uveden 
u jednotlivých zájezdů.  Nikdy nepojede větší, než 
12členná skupina. Díky tomu si můžete zájezd 
zarezervovat exklusivně pro sebe, svoji rodinu či 
přátele. 

•  konkrétní hotely, při rezervaci zájezdu znáte jmé-
na hotelů, ve kterých budete během cesty   uby-
továni.

Shaolin, str. 350 
(Čína).
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BLÍZKÝ VÝCHOD  IZRAEL

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu. 
2. den: Přílet do Tel Avivu, okružní jízda Tel Avi-
vem, krátká prohlídka starobylé Jaffy. Odjezd na 
sever země do oblasti Galilea. Cestou zastávka 
v  Caesarei s  prohlídkou  římského amfiteátru 
a  vykopávek antického města, Haifě, kde na-
vštívíme horu Karmel odkud se otvírá nádherný 
pohled na celé město s přístavem, a Akku s ná-
vštěvou podzemního křižáckého města a  histo-
rického přístavu. Večeře a nocleh v Tiberias. 
3. den: Snídaně, výlet lodí po Genezaret ském 
jezeře, návštěva Kapernaum, místa narození 
apoštola Petra, Tabghy, kde se udál zázrak dě-
lení chleba a ryb a Hory blahoslavení, večeře 
a nocleh v Tiberias. 

4. den: Snídaně, odjezd do Jeruzaléma. Po 
cestě prohlídka Nazaretu s návštěvou chrá-
mu Zvěstování, zastávka v Yardenitu, místě 
křtu na řece Jordán a prohlídka Beit Shean, 
rozlehlého areálu římských vykopávek. Ve-
čeře a nocleh v Jeruzalémě. 
5. den: Snídaně, odjezd k  Mrtvému moři. 
Zastávka v  Qumránu, proslulé naleziště 
svitků s texty Starého zákona. Výlet na pev-
nost Massada na jejíž vrchol se dopravíme 
lanovkou. Odpoledne volno s možností kou-
pání v  Mrtvém moři. Večeře a  nocleh v  Je-
ruzalémě. 
6. den: Snídaně, celodenní prohlídka  
Jeruzaléma zahrnující Staré město vč. 
křesťanské a  židovské čtvrti (Křížová cesta, 

chrám Sv. Hrobu, Zeď nářků, Cardo, Sion 
s hrobkou krále Davida atd.). Večeře a noc-
leh v Jeruzalémě. 
7. den: Snídaně, pokračování v prohlídce Je-
ruzaléma, Olivetská hora s panoramatickým 
pohledem na město, návštěva Getzemanské 
zahrady a  chrámu Národů, panoramatická 
okružní jízda novými částmi Jeruzaléma, za-
stávka u  izraelského parlamentu, návštěva 
izraelského muzea a památníku holocaustu 
Yad Vashem. Odp  oledne výlet do Betléma 
s prohlídkou chrámu Narození páně, návrat 
do Jeruzaléma, večeře a nocleh. 
8. den: Snídaně, dopoledne volno v Jeruza-
lémě, odpoledne odjezd do Tel Avivu, trans-
fer na letiště a odlet do Prahy. 

  To nejlepší z Izraele – putování Svatou zemí   8 dní

Tel Aviv | Caesarea | Haifa | Akko | Tabgha | Kapernaum | Genezaretské jezero | Nazaret | Beith Shean | Jeruzalém | 
Betlém | Mrtvé moře | Massada
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IZRAEL  BLÍZKÝ VÝCHOD

Galilejské
jezero

Mrtvé moře

Středozemní
moře

Akko
Haifa

Caesarea

Tel Aviv

Jeruzalém

Betlém

Massada

Eilat

Nazaret

JORDÁNSKOEGYPT

IZRAEL

Tiberias

Termíny:
19. 3.-26.3.2017
7.5.-14.5.2017

Cena:

32 990 Kč
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včetně 

tax a příplatků 
•  dopravu po trase minibusem nebo auto-

busem 
•  6 noclehů s polopenzí 
•  vstupy dle programu 
•  průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 
Fakultativní služby: 
•  přípl. za jednolůžkový pokoj 6 990,-Kč
Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.
Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 
Informace: 
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 25 osob.
Změna programu a pořadí jednotlivých 
výletů vyhrazena.

web code:
www.cedok.cz/107-2-2503
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ZAKAVKAZSKÉ REPUBLIKY  KAVKAZ

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Jerevanu v odpoledních 
hodinách.
2. den: Přílet do Jerevanu v brzkých ranních hod-
inách, po příletu transfer do hotelu, ubytování. 
Snídaně. Po snídani prohlídka města, navštívíte kat-
edrálu v Echmiadzinu, která je centrem arménské 
církve, jedná se o  nejstarší křesťanský chrám 
v  Arménii, katedrála Mayr Tachar. Následuje 
návštěva zřícenin katedrály Zvarnots, jež byla zniče-
na katastrofálním zemětřesením. Po návratu do 
Jerevanu prohlídka Matenadaranu, depozitáře 
středověkých iluminovaných rukopisů. Odpoledne 
pokračujeme do Garni, kde navštívíme citadelu 
s antickým chrámem, torzem královské rezidence 
a  lázní. Dále pojedeme k  částečně jeskynnímu 
klášteru Geghard. Návrat do Jerevanu, uvítací 
večeře v místí restauraci s tradiční kuchyní a živou 
hudbou. Nocleh.
3. den: Snídaně, prohlídka kláštera Khor Virap, 
který se nachází v Araratském údolí. Pokračujeme 
v  cestě do kláštera Noravank, po cestě návštěva 
Areni, kde v místním vinařství ochutnáme víno vy-
robené z místní stejnojmenné odrůdy vinné révy. 
Následuje návštěva karavanseráje v  Selimském 
průsmyku. Příjezd k jezeru Sevan, na jehož březích 
navštívíme pole v  khačkarů ve vesnici Noratus 
a  klášter Sevanavank. Přejezd do Dilijanu, uby-
tování, nocleh.
4. den: Snídaně, prohlídka klášterů Sanahin 
a  Haghpat, které jsou uvedeny na seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Architek-
tonické komplexy Sanahin a  Haghpat patří mezi 
vynikající díla středověké arménské architektury. 
Transfer do Tbilisi, ubytování, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd z  Tbilisi do města Gori, 
kde se narodil Stalin. Navštívíme muzeum, které 
mapuje jeho život. V  areálu muzea se nachází 
rovněž Stalinův rodný dům a  jeho osobní obytný 
vagón. Blízko města navštívíme unikátní jeskynní 
město Uplis-Tsikhe. Pokračujeme do Kutaisi, kde 
navštívíme chrám Bagrati, jenž byl postaven za 

panování krále Bagrata III., ubytování, nocleh.
6. den: Snídaně, v dopoledních hodinách uvidíme 
klášter Gelati. Komplex se skládá ze dvou kostelů, 
katedrály a obranného valu. Návštěva jeskyně Pro-
methe. Cesta do Gudauri, ubytování, nocleh.
7. den: Snídaně, odjezd přes průsmyk Jvari 
(Kříž, 2379 n. m.), což je nejvyšší bod se skvělým 
výhledem na mohutné pohoří Mkinvari. Příjezd do 
městečka Stepan Tsminda. Dále pokračujeme 
terénními vozy ke kostelu Tsminda Sameba. Za do-
brého počasí výhled na majestátní masív Kazbegi 
(5033) nebo Shani (4451). Odpoledne se podíváme 
do kaňonu Darialy, kudy protéká říčka Terki do 
Ruska. Možnost procházky k vodopádům Gweleti. 
Návrat do Gudauri, ubytování, nocleh.
8. den: Pokračujeme do Ananuri, ostavenou ro-
dem vévodů z Aragvi. Poté pojedeme do bývalého 
hlavního města Mcchety, které je umístěno na sez-
nam památek UNESCO. Katedrála Svetitskhoveli, 
kláštera Samtavro. Poté přejedeme ke krásnému 
kostelu Jvari, vysoko nad soutokem řek Kury 
a Aragvi, s  výhledem na město. Příjezd do Tbilisi, 
ubytování a nocleh.
9. den: Snídaně, prohlídka hlavního města Gruzie - 
návštěva katedrály Tsminda Sameba, dále uvidíme 
kostel Metekhi na břehu řeky Mtkvari, etnografické 
muzeum. Odpoledne vyjedeme k pevnosti Narikala. 
Podíváme se do lázeňské čtvrti, navštívíme katedrá-
lu Sioni, zasvěcenou Panně Marii. Nocleh v Tbilisi.
10. den: Snídaně, cestou z  Tbilisi se vydáme do 
Kakhetie, jež se proslavila pěstováním vinné révy. 
Před příjezdem se zastavíme u Gremi, což je cita-
dela a bývalé hlavní město Kakhetie z 16. století, 
poté budeme pokračovat ke katedrále Alaverdi. 
Navštívíme zámek Tsinandali. Pozdní oběd v lokální 
domácnosti s tradiční gruzínskou kuchyní a vínem, 
příjezd do Signagi, ubytování, nocleh.
11. den: Snídaně, dopoledne navštívíme místní 
klášter Bodb. Dále krátká prohlídka královského 
města Signagi. Pokračování do Sheki -  prohlídka 
města, při které mimo jiné uvidíme Chánův palác. 
Odjezd do Qebele, ubytování, nocleh.

12. den: Snídaně, odjezd do Baku. U města Sha-
makhy, které sloužilo jako hlavní město a obchod-
ní centrum Šírvánského chanátu, se podíváme na 
hrobky posledních chánů Shamachy. Navštívíme 
mausoleum súfíského světce Diri Baby, zastavíme 
se rovněž u bahenních sopek. Před příjezdem do 
Baku se ještě podíváme do Gobustanu, kde bylo 
nalezeno více než 6000 petroglifů z doby kamen-
né. Po příjezdu do Baku ubytování a nocleh.
13. den: Snídaně, prohlídka hlavního města Ázer-
bájdžánu, jež je také nazýváno Paříží Kavkazu. 
Prohlídku začneme návštěvou Aleje Mučedníků. 
Středověké Baku bylo rovněž zařazeno mezi 
památky UNESCO. Navštívíme symbol Baku - Věž 
Panen, projdeme se starým městem, navštívíme 
Chánův palác a uvidíme i výstavbu z doby prvního 
ropného boomu, navštívíme rovněž muzeum 
koberců. Odpoledne navštívíme zajímavá místa 
v  okolí Baku, nejdříve ohňový chrám Atesgash. 
Návrat do Baku, nocleh.
14. den: Snídaně, volný čas k  nákupu suvenýrů, 
odpoledne transfer na letiště a  odlet do Prahy. 
Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

RUSKO

TURECKO

ÍRÁN

GRUZIE

ÁZERBÁJDŽÁN

Kaspické
moře

Tbilisi

Telavi

Ijevan

ARMÉNIE

Echmiadzin
Oshakan
Alaverdi

Geghard

Jerevan

Termíny:
24.10. - 06.11. 2016
29.04. - 12.05. 2017
17.09. - 30.09. 2017

Cena:

76 490 Kč
Cena zahrnuje:
•���leteckou�přepravu�Praha�–�Jerevan,�
Baku�–�Praha

•��letištní�a�palivové�taxy
•��program�dle�itineráře
•���česky�mluvícího�průvodce�během�
programu�

•��pojištění�dle�zákona�159/�99�Sb.
•��12x�ubytování�v�hotelech ***_ ****

•��12x�snídaně
•��transfery�klimatizovaným�autobusem
•��1x�večeři
•��vstupy�do�památek
•��asistenci�partnerské�CK

Cena nezahrnuje: 
•�fakultativní�výlety
•�vízum�Ázerbájdžán�1�900�Kč

•�bakšišné

Fakultativní služby: 
•�příplatek�za�jednolůžkový�pokoj�11�300�Kč

Cestovní pojištění:
Více�informací�a�cena�viz�str.�16–17.

Informace: 
Minimální�počet�pro�realizaci�zájezdu�je�
14�osob.

web code:
www.cedok.cz/4039

  Arménie - Gruzie – Ázerbájdžán  14 dní

Jerevan�|�Garni�|�Areni�|�Dilijan�|�Tbilisi�|�Gori�|�Kutaisi�|�Gudauri�|�Jvari�|�Baku
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den:  Odlet z Prahy do Teheránu. 
2. den: Přílet do Teheránu, hlavního města Íránu. 
Vítejte v zemi plné překrásných památek a okou-
zlujících míst. Odkryjte fascinující, nádherný svět 
perské historie, kultury a společnosti, nechte se 
unášet příjemným putováním po Persii. Transfer 
do hotelu. Prohlídka Teheránu, při které navštívíte 
Národní archeologické muzeum, ve kterém zhléd-
nete sbírku archeologických pokladů ze všech 
íránských nalezišť; Šáhovy paláce, impozantní věž 
Svobody nazvanou Azadi Tower, městské ope-
vnění, bazar. Nocleh. 
3. den: Snídaně. Transfer z hotelu na letiště. Odlet 
z Teheránu do Šírázu, intelektuálního srdce Persie 
a hlavního města provincie Fars. Transfer do ho-
telu. Nocleh. 
4. den: Snídaně. Pokračujeme v programu. Budete 
okouzleni archeologickým areálem v Persepolisu, 
což je bývalé hlavní město Achajmenovské říše, 
odkud vládli známí starověcí perští králové Dari-
us a Xerxes. Místo Vás překvapí vzhledem k době 
vzniku velkou vyspělostí. Pasargadae – hrobka 
zakladatele perské říše Kyra Velikého. Obě uve-
dená místa jsou zapsaná na seznamu památek 
UNESCO. V Nakš-e-Rostámu budete moci obdivo-
vat vytesané hrobky perských králů Dareia I., Da-
reia II., Xerxese a Artaxerxese s krásnými kamen-
nými skalními reliéfy z éry Sasanovců. Návrat do 
Šírázu. Nocleh. 
5. den: Snídaně. Prohlídka Šírázu včetně mešit 
Vakil a Nasir-ol-Molk, mohutné citadely Karima 
Khana; mauzoleí obou velkých rodáků, významných 
perských básníků Háfeze a Sádího a perské zah-
rady Narenjestan. Šíráz je městem zahrad, růží, 
slavíků a proslulých básníků. Nocleh. 
6. den: Snídaně. Odjezd ze Šírázu liduprázdnými 
končinami pouštní náhorní planiny do Kermánu, 
důležité obchodní zastávky od dob Sasánovců. 
Odpoledne možnost nakupování na bazaru v Ker-
mánu. Nocleh. 
7. den: Snídaně. Okružní jízda Kermánem 

s návštěvou typického karavansaraje Ganj-Ali-Khan 
s perskými lázněmi, prohlídka seldžucké Páteční 
mešity. Přejezd z Kermánu do Yazdu, historického 
města, známého jako středisko původní perské 
víry zoroastrismu, prastarého íránského nábožen-
ství. V Yazdu žije více než 12.000 aktivních uctívačů 
boha Ahura a jeho věčného ohně. Yazd je také na 
seznamu památek UNESCO, jedná se o jedno z ne-
jstarších měst na světě. Nocleh. 
8. den: Snídaně. Prohlídka Yazdu, města  
s největším počtem minaretů v Íránu. Nachází 
se zde řada zoroastriánských chrámů s věčným 
posvátným ohněm, o kterých se zmiňoval již Mar-
co Polo. V nejstarším chrámu plane věčný oheň již 
od roku 470 n.l. Ve městě bylo centrum zoroas-
triánské komunity, která zde hledala útočiště před 
nájezdy Arabů. Mešita Jameh, chrám Ataškadeh, 
chrám Ohně. V okolí města stojí ponuře několik 
Věží ticha, věží, na které vyznavači ohně přinášeli 
mrtvé, aby je zde nechali sežrat dravými ptáky. Je 
zde také mnoho krásných zachovalých starých 
domů. Transfer z Yazdu do Isfahánu. Nocleh. 
9. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Isfahánu 
nejhezčího íránského města a jednoho z nej- 
hezčích měst naší planety, které se dostalo na 
vrchol slávy a moci v době krále Safavidské říše 
Šáha Abbáse jako sídlo safavidských králů. Návště-
va slavného náměstí Maidan-e-Nakš-e-Jahan, 
které je druhým největším náměstím na světě a je 
považované za skvost civilní islámské architektury 
a je obklopeno stěnami s arkádami, jehož dom-
inantu tvoří Imámova mešita (vrcholný skvost 
islámské architektury), mešita šejka Lotfolláha 
s úžasnou architekturou a mimořádnými mozaika-
mi, palác Ali-Qapu. Prohlídka historických mostů 
Shahrestan, Sio-se Pol, Khadžú přes řeku 
Zayandeh. Nocleh. 
10. den: Snídaně. Pokračování v prohlídce Is-
fahánu: arménská katedrála Vank z doby Safavidů; 
Kajsírie, nejmalebnější místo Isfahánu se spoustou 
původních mozaik, Chehel-Sotun – palác čtyřice-
ti sloupů, královské zahrady; minarety Jonban, tzv. 

kývající se minarety, jejichž konstrukce umožňuje 
jemné rozkývání. Také Isfahán najdete na seznamu 
památek UNESCO. Pro město jsou typické široké 
ulice plné zeleně, stovky překrásných vykachličko-
vaných mešit a rozsáhlé trhy. Isfahán je městem 
s největší koncentrací nádherných islámských 
staveb v Íránu. Nocleh. 
11. den: Snídaně. Přejezd do Kashanu, centra 
perské civilizace. V Kashanu navštívíte historick-
ou zahradu Bagh Fin, typický starý perský dům 
Borodžerdí s vnitřní výzdobou ze zrcadel a štuku. 
Prohlédnete si komplex Agha Bozorg s madrá-
sou, mešitou a svatyní šítského světce Immamza-
deho Ebrahíma. Nocleh. 
12. den: Snídaně. Odjezd z Kashanu do Svatého 
města Qom, jednoho z nejposvátnějších íránských 
měst. Prohlídka Qomu, jehož skvostem je sva-
tyně Hazrat-e- Masumeh. Přejezd do Teheránu. 
Zastávka u hrobky Imáma Chomejního na kraji Te-
heránu. Nocleh. 
13. den: Transfer z hotelu na letiště v Teheránu. 
Odlet z Teheránu, přílet do Prahy.

TURKMENISTÁN

SAUDSKÁ ARÁBIE
SAE

OMÁN

KATAR

SÝRIE IRÁK
ÍRÁN

Teherán

Kashan
Isfahán

Yazd

Kermán

Šíráz
Persepolis

Termíny:
 25.10. – 6.11.2016
 16.5. – 28.5.2017
 30.7. – 11.8.2017
 24.10. – 5.11.2017

Cena:

79 990 Kč
Cena zahrnuje:
•��leteckou�přepravu�v�turistické�třidě�včet-
ně�tax�a�příplatků
•��11�noclehů�v�3*�hotelech�se�snídaní�
•��veškeré�transfery�klimatizovaným�busem�
•��služby�česky�mluvícího�průvodce�a�služ-
by�místních�průvodců�
•��výlety�a�vstupy�do�památek

Cena nezahrnuje:
•��íránské�vízum�2�500�Kč
•��spropitné�cca�60�USD�
•��fakultativní�výlety�a�vstupy�mimo�program

Fakultativní služby: 
•�příplatek�za�jednolůžkový�pokoj�25�400�Kč

Cestovní pojištění:
Více�informací�a�cena�viz�str.�16–17.

Informace:
•��Minimální�počet�účastníků�pro�realizaci�
zájezdu�je�14�osob.
•��V�cestovním�pasu�nesmí�být�otisk�razítka�
z�izraelských�hraničních�přechodů.�Že-
nám�se�doporučuje�nosit�šátek�a�nepřilé-
havý�oděv.�Klienti musí mít biometric-
ké cestovní pasy!

web code:
www.cedok.cz/107-1-7

  Velký okruh po Íránu  13 dní

Teherán�|�Šíraz�|�Persepolis�|�Kermán�|�Yazd�|�Kashan
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  Safari okruh Keňou s pobytem u moře  12 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z  Prahy přes Istanbul do Mom-
basy.
2. den: Přílet do Mombasy v časných ranních 
hodinách, transfer z letiště do hotelu na sever-
ním pobřeží, nocleh. 
3. den: Po snídani odjezd z pobřeží do vnitro-
zemí po hlavní silnici směřující do Nairobi. Ces-
ta 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 útoči-
ště nosorožců. Večeře a nocleh v srdci národní-
ho parku.
4. den: Časně ráno po snídani odjezd roman-
tickou krajinou utvářenou sopečnou činností 
vulkánu Chyulu do národního parku Am-
boseli, 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 fakulta-
tivně 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 zmí-
něné 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 ve vzdálené budoucnosti odtrhne východ-

Mombasa | NP Tsavo | NP Amboseli | Nairobi | jezero Naivasha | NP Masai Mara 
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ní Afrika od zbytku kontinentu. Panoramatická 
jízda končí na březích jezera Naivasha, které 
je významnou ornitologickou rezervací. Oběd 
a  ubytování v  moderní lodge, vyzdobené v  ty-
pickém africkém stylu a  obklopené působivou 
zahradou. Volno nebo fakultativně možnost 
plavby lodičkou po jezeře za bližším obhlédnu-
tím hrochů a ptáků s možností krátkého safari. 
Večeře a nocleh.
6. den: Po snídani odjezd obilnicí východní Afri-
ky směrem  na jihozápad k branám jedné z nej-
krásnějších a nejbohatších přírodních rezervací 
východní Afriky – legendární Masai Mara. Tato 
proslulá rezervace zvě ře je pokračováním ná-
rodního parku Serengeti, který sem zasahuje 
z Tanzanie a je světoznámý stády africké zvěře 
a bohatstvím výskytu lvů a slonů. Po obědě prv-
ní safari v  národním parku, zaměřené na sto-
pování zvěře. Večeře a nocleh v lodge na okraji 
rezervace.
7. den: Celodenní safari nás zavede hluboko do 
nitra unikátního území na dně Východoafrické-
ho příkopu. Během nezapomenutelné objevné 
cesty rozlehlými savanami Masai Mara bude 
možnost pozorovat řadu exotických zvířat (im-
paly, gazely, žirafy, zebry, slony, buvolce, pako-
ně, pštrosy, paviány, lvy, při troše štěstí i noso-
rožce 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 rozlehlý-
mi pláněmi území Masajů, během níž kromě je-
jich stád krav, koz a ovcí téměř jistě uvidíte ještě 
zebry, žirafy a různé druhy antilop a gazel: zvířa-
ta 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 krokodý-
la. Odpoledne transfer na mezinárodní letiště 
Jomo Kenyatta s navazujícím linkovým letem do 
Mombasy. Transfer z  letiště do hotelu dle Vaší 
volby. Nocleh v pobytovém hotelu na pobřeží.
9.-10. den: Relaxační pobyt na pláži s možností 
odpočinku a  koupání v  moři v  hotelu dle vol-
by klienta. V nabídce jsou tři hotely:  Reef ***, 
Southern Palms *** a  Baobab Beach Resort 
****. Popisy a obrázky hotelů uvádíme v poby-
tové části tohoto katalogu.
11. den: Snídaně, v  pozdních večerních hodi-
nách transfer na letiště a odlet přes Istanbul do 
Prahy.
12. den: Přílet do Prahy.
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  Safari okruh Keňou s pobytem u moře  12 dní

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O SAFARI
Safari uvnitř národních parků se organizuje 
většinou osmimístným minibusem s odklápě-
cí 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 prv-
ních pěti minutách uvidíte podél cesty naa-
ranžovaná 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 ko-
munikují s ostatními průvodci mobilem a zís-
kávají 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 luxus-
ně vybavené stany. 

NÁRODNÍ PARK TSAVO
Největší národní park v Keni, který je rozdě-
len do dvou regionů Tsavo East a  West. Te-
rén zde stoupá od východu na západ až do 
nadmořské výšky 2000 metrů. V parku lze při 
troše štestí spatřit většinu hlavních afrických 
zvířat, zejména červené slony, jejichž zbar-

vení není přirozené, ale pochází od červené 
zeminy, která jim ulpívá na kůži.

NÁRODNÍ PARK AMBOSELI
Jeden z  nejnavštěvovanějších národních parků 
je situován přímo pod svahy zasněženého Ki-
limandžára, které si při troše štěstí vyfotogra-
fujete. Park leží v  nadmořských výškách kolem 
1000 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 čet-
nost výskytu zde mají i  buvoli, zebry, žirafy, lvi 
a hroši.

NÁRODNÍ PARK MASAI MARA
Nejkrásnější park v Keni a perla národních par-
ků Afriky leží na pláních v nadmořských výškách 
kolem 1800 metrů. Jde o pokračování národního 
parku Serengeti, který sem zasahuje z jihu z Tan-
zanie. Je to právě tento park odkud pocházejí 
světoznámé záběry nekonečných stád africké 
zvěře a právě zde  každoročně dochází k migra-
ci, kdy se tisícihlavá stáda buvolů a antilop vydá-
vají 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.

Mombasa | NP Tsavo | NP Amboseli | Nairobi | jezero Naivasha | NP Masai Mara 
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AmboseliMasai
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KEŇA

Termíny:
7.2.-18.2.2017
22.3.-2.4.2017

Cena při navazujícím pobytu v hotelu:
Reef 74 990 Kč
Southern Palms 77 990 Kč
Baobab Beach Resort 79 990 Kč

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 

(6 noclehů)
•  vstupné do národních parků
•  stravování v rozsahu plné penze během 

okružního zájezdu (3. - 8. den)
•  3 noclehy s polopenzí v hotelu Reef 

nebo Southern Palms nebo all inclusive 
v hotelu Baobab Beach Resort

•  letenku z Nairobi do Mombasy v turis-
tické třídě

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

Fakultativní služby:
•  příplatek za jednolůžkový pokoj:
•  při navazujícím pobytu 

v hotelu Reef  15 390 Kč
•    při navazujícím pobytu v hotelu 

Southern Palms  22 390 Kč
•    při navazujícím pobytu v hotelu Baobab 

Beach Resort  26 690 Kč
•  cena za dítě do 11 let při ubytování na 

přistýlce v pokoji se dvěma dospělými:
•    při navazujícím pobytu 

v hotelu Reef 52 990 Kč
•    při navazujícím pobytu v hotelu 

Southern Palms 54 490 Kč
•    při navazujícím pobytu v hotelu Baobab 

Beach Resort 57 990 Kč
•  elektronické vízum (nutné zajistit před 

odletem do destinace)
•  příplatek za all inlusive v hotelu  

Reef  1 490 Kč
•  příplatek za all inlusive v hotelu 

Southern Palms 2 990 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje:
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

 řidič)

Poznámka: Cena se může změnit v závis-
losti na změně vstupného do národních 
parku. Program se může změnit v závislosti 
na pohybu zvěře.

web code:
www.cedok.cz/107-2-2503
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  Keňa - Tanzanie - Zanzibar komfortněji  15 dnů

ROVNÍKOVÁ AFRIKA  KEŇA

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odlet z Prahy do Nairobi.
2. den: Přílet do Nairobi. Kontrasty hlavního 
města. Návštěva muzea Karen Blixen. Farma 
a dům, kde žila slavná spisovatelka.
Žirafí centrum, kde lze pozorovat a krmit z ruky 
žirafy Rotschildovy. Pro zájemce fakultativně 
restaurace Carnivore, jedinečný zážitek nejen 
pro gurmány. Masa divočiny - krokodýli, buvoli, 
pštrosi. Nocleh v centru Nairobi.
3. den:  Podél NP Nairobi na jih mizí civiliza-
ce a  roste nekonečná savana. Za Maparasha 
Hills míjíme Amboseli Game Reserve. Posta-
vy zahalené do červené - Masajové. Tanzanie, 
hraniční přechod v Namanze. Uvidíme v dálce 
šestitisícové Kilimandžáro? Posvátná hora Ma-
sajů s  ledovcem na vrcholu. Podél NP Arusha 
se sopečným vrcholem Mt. Meru do „hlavního 
města safari“. Kosmopolitní Arusha s  příjem-
ným klimatem. Nocleh v centru Arushi. 
4. den: Velká příkopová propadlina - působi-
vý přírodní zlom. NP Lake Manyara s odlišný-
mi vegetačními pásmy. Sloni, hroši, žirafy, zebry, 
pakoně, antilopy, gazely, buvol kaferský, prasata 
bradavičnatá. Šance na stromové lvy. Zajímavá 
flóra - deštníkové akácie, sukulentní euforbie - 
pryšce, lontarové i královské palmy, kolosy fíkov-
níků. „Salámovník“ je skutečností. Nocleh v lodži 
na hraně příkopové propadliny.
5. den: Karatu - poslední vesnice před „afric-
kou divočinou“. Cesta přes NP Ngorongoro. 
Mohyla obětem divočiny.
Památník B. Grzimka, zakladatele nejslavnější 
rezervace. Safari v NP Serengeti - vrchol divoké 

přírody. Nedozírná stáda zeber, pakoňů, antilop 
(údajně 9 000 žiraf, 5 000 slonů, 3 000 lvů). Na-
abi Hill - šance na gepardy. Atraktivní ubytování 
v lodži unikátně zakomponované do krajiny.
6. den: Mimořádné ranní safari v NP Serenge-
ti. Uvidíme hrochy vracející se z pastvy? Východ 
slunce. Podaří se nám zahlédnout levharta? 
Možnost balónového létaní. Let nad pláněmi 
Serengeti, safari z ptačí perspektivy. Po přistání 
se podává šampaňské a stylová snídaně. Přejezd 
do NP Ngorongoro. Tradiční masajská boma. 
Šokující poznání masajských obydlí. Před vcho-
dem zapíchnutý oštěp oznamuje: „Nevstupuj! 
Milujeme se!“ Výjezd k okraji sopečného kráteru. 
Nocleh v lodži na hraně kaldery s pohádkovým 
výhledem na kráter.
7. den: Safari v  kráteru Ngorongoro. Z  výšky 
přes 2 300 m sjedeme o 600 m níže na dno kal-
dery. Obdoba Noemovy archy plné zvířat. Místo 
s největší koncentrací zvěře na světě. Šance na 
nosorožce! Nocleh v  lodži na hraně příkopové 
propadliny.
8. den: Ranní safari v NP Lake Manyara. Mto-
Wa-Mbu. Tržnice s tradičními výrobky. Exotické 
ovoce včetně červených banánů. Výroba „baná-
nového piva“. V letním termínu safari v Tanzanii 
rozšířeno o  návštěvu NP Tarangire, který je 
plný atraktivních zvířat a  ptáků. Obrovské ba-
obaby, savana i pestrá džungle. Obrovská sloní 
stáda dosahují až stovek jedinců. Hadí farma 
Maserani - hadi, želvy, krokodýli, chameleoni. 
Cultural Heritage - nepřeberné nákupní mož-
nosti, mineralogická rarita - tanzanity. Nocleh 
v příjemné Arushi.

Keňa | Tanzanie | Zanzibar | Nairobi | Arusha | NP jezero Manyara | Ngorongoro  
| NP Serengeti | ostrov Changu 

Na safari nocujeme v  komfortních hotelech na atraktivních místech národních parků. 
Luxusnější ubytování držíme i jinde. Nejbohatší safari v exkluzivním balení. Ngorongoro - 
největší koncentrace zvěře na světě. Serengeti - nedozírné pláně plné zvířat. Manyara - od-
lišná vegetační pásma. Šance na stromové lvy. Hadí farma plná kuriozit. Možnost letu ba-
lónem nad pláněmi se zvířaty. Ostrov koření Zanzibar - nejhezčí pláže, smaragdová voda 
i bílý písek. Prales Jozani - tři odlišná vegetační pásma, červenobílé guarézy. Lodní výlet na 
ostrov Changu, obrovské sloní želvy. Exkurze za kořením.  Skvělé šnorchlování i potápění.
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web code:
www.cedok.cz/107-2-2503

Termíny:
14.5-28.5.2017 100 900 Kč 
2.7.-16.7. 2017 105 900 Kč
5.11.-19.112017 103 900 Kč

Cena zahrnuje:
•  mezinárodní letenku, letištní taxy, vnit-

rostátní přelet Arusha - Zanzibar. 
•  terenní džípy po dobu safari, mikrobus
•  ubytování v hotelu se snídaní, po dobu 

safari v komfortních lodžích 4 x s polo-
penzí

•  vstupy dle programu
•  služby českého průvodce
•  pojištění dle zák. č. 159/99 sb.

Cena nezahrnuje:
•  vstupní víza do Keni cca 50 USD (e-víza 

před odletem) a Tanzanie, cca 50 USD 
na hranicích

•  místní odletová taxa ze Zanzibaru, cca 
48 USD

•  vstupy do památek a muzeí, spropitné

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 16 700 Kč
•  Možnost pokračování zájezdu do 
Ugandy (bližší informace na vyžádání 
u prodejce).

•  hadí farma cca 20 USD
•  balónové létání nad Serengeti 420 USD 

(nutno objednat)

Informace:
Zájezd je organizován ve spolupráci s CK 
Livingstone.

9. den: Letecky na atraktivní ostrov Zanzibar. 
Kombinace pláží, koupání, šnorchlování, potápě-
ní a historie. Neopakovatelná atmosféra křivola-
kých uliček. Kamenné město. Palác zázraků. 
Dům a kostel Livingstona. Kobky otroků. Popíjení 
lahodného koktejlu v Africa House. Nocleh v Ka-
menném městě ve stylovém hotelu.
10. den: Lodí na ostrov Changu. Bělostný písek 
a smaragdové moře, rybí piknik. Obrovské sloní 
želvy, šnorchlování. Nocleh v Kamenném městě 
ve stylovém hotelu.
11. den: Prales Jozani - tři odlišná vegetační 
pásma. Visuté lávky nad mangrovemi různých 
druhů. Červenobílé guerézy. Cesta na sever 
- kontrast tropické zeleně k  vyprahlé savaně. 

Mohutní svědkové dávnověku - baobaby i bou-
gainvillea, lontarové a senegalské palmy, kapoky. 
Spice tour - exkurze za kořením i ovocem. V zá-
plavě odlišných vůní si přijdou na své i chuťové 
pohárky. Nocleh v oblasti Nungwi.
12. - 13. den: Nungwi - nejhezčí místa ostrova. 
Bohaté možnosti aktivit. Bělostné pláže. Potápě-
ní či šnorchlování na nejlepších lokalitách. Pro 
zájemce fakultativní výlet na ostrov Mnemba 
či plavba za západem slunce na tradiční dřevě-
né plachetnici. Zajímavá práce lodníků. Nocleh 
v oblasti Nungwi.
14. den: Poslední koupání. Odlet ze Zanzibaru 
s mezipřistáním v keňském Nairobi.
15. den: Letecký návrat zpět do Prahy.
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AFRIKA  MADAGASKAR

Ifaty

Tulear

Ranohira
Fianarantsoa

Ranomafana

Antsirabe

Antananarivo

Isalo N.P.

MADAGASKAR

Termíny:
03. 04. - 17. 04. 2017 
16. 09. - 30. 09. 2017

Cena:

118 990 Kč
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu s přestupem na trase 

Praha – Antananarivo a zpět v ekonomické 
třídě 

•  7x ubytování v různých hotelích turistic-
ké kategorie během okruhu s polopenzí 
na Madagaskaru

•  4x ubytování s polopenzí v hotelu kate-
gorie *** v plážovém letovisku Ifaty 

•  vstupy do národních parků a přírodních 
rezervací dle programu (Ranomafana, Anja, 
Isalo)

•  vstup do paláce Ambohimanga
•  1x oběd dle programu
•  vnitrostátní přelet Tuleár – Antanana-

rivo
•  transfery a dopravu na trase klimatizo-

vaným minibusem
•  služby místního průvodce
•  služby průvodců v národních parcích na 

Madagaskaru

Fakultativní služby: 
• příplatek za jednolůžkový pokoj 25 500 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16-17.

Cena nezahrnuje: 
•  vstupní vízum na Madagaskar za popla-

tek cca 25,- Euro při vstupu do země 
• příletovou turistickou taxu cca 10 Euro
• fakultativní výlety nad rámec programu 
• obědy

• cestovní pojištění

Informace: 
Tento zájezd lze za příplatek prodloužit 
o další pobyt u moře v Tuleár nebo Nosy 
Be na Madagaskaru, případně na ostrově 
Mauritius. 
Tento zájezd lze prodloužit o návštěvu 
národního parku Vakona (2 dny/1 noc – 
6.800,- Kč/dosp. ve dvoulůžkovém pokoji).

web code:
www.cedok.cz/4142

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Antananariva s přestu-
pem.
2. den: Přílet na Madagaskar do hlavního města 
Antananarivo, přivítání na letišti místním průvod-
cem/řidičem, transfer do hotelu v  Antananarivu,  
večeře, nocleh. 
3. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka lemuřího 
parku s 9 druhy lemurů. Odjezd typickou krajinou 
náhorních plošin s příjemným klimatem do Antsi-
rabe. Prohlídka Antisirabe, lázeňského městečka 
s termálními prameny a vulkanickými jezery. Rov-
něž navštívíte dílnu na zpracování drahých kamenů 
– gemstones. Nocleh v Antisirabe. (Přejezd cca 169 
km/3 hodiny)
4. den: Snídaně. Průjezd pitoreskní krajinou náhor-
ních plošin s barevnou mozaikou rýžových políček 
se scénickými vesničkami. Zastávka v  malebném 
městečku Ambositra, které je centrem umělec-
kých sochařů a řezbářů. Prohlídka místních dílen, 
možnost nákupu místních vyřezávaných suvenýrů. 
Příjezd do Ranomafany – národního parku, kde je 
stále možné spatřit mnoho druhů vzácných ptáků, 
chameleonů a především stále vzácnějších lemurů. 
Ubytování v hotelu. Noční procházka s pozorová-
ním nočních druhů lemurů. Nocleh v Ranomafana. 
(Přejezd cca 310 km/5 hodin)
5. den: Snídaně. Ranní procházka národním par-
kem s pozorováním lemurů, chameleonů, mnoha 
druhů orchidejí a  dalších exotických rostlin. Po 
obědě odjezd do Fianarantsoy, hlavního centra 
kmene Betsileo. Nocleh ve Fianarantsoe. (Přejezd 
cca 85 km/1,5 hodina)
6. den: Snídaně. Brzký odjezd do Ranohiry se 
zastávkou v Ambalavao – komerčním centru již-
ní oblasti Betsileo, známé především díky lidové 
tvořivosti místních obyvatel. Zastávka na netradiční 

místní vinařské farmě a ochutnávka místního vína. 
Další zastávkou bude dílna Antemoro, kde se tra-
dičním způsobem vyrábí papír a papyrus ze spe-
ciálního stromu Avoha. Pozorování nejznámějšího 
druhu lemurů – Ring-tail lemurs ve volné přírodě 
v malé přírodní rezervaci. Příjezd do Ranohiry, noc-
leh. (Přejezd cca 295 km/5,5 hodiny)
7. den: Snídaně. Celodenní návštěva masívu Isalo. 
Pěší túra národním parkem Isalo, tvořeného pís-
kovci. Procházka unikátními kaňony s endemickou 
flórou a  faunou. Možnost koupání u  přírodního 
jezírka v národním parku. Pozorování západu slun-
ce na romantickém místě, zvaném Okno do Isala. 
Nocleh v Ranohiře.
8. den: Snídaně. Odjezd do Ifaty. Cesta rovnou, 
polopouštní krajinou, lemovanou majestátnými 
baobaby, národními stromy Malgašů. Podél cesty 
rovněž spatříte pestře dekorované hrobky kmene 
Mahafaly. Příjezd do Tuleár, přesednutí na terénní 
vozidlo a přesun do letoviska Ifaty. Relaxace na plá-
ži, čas na koupání, opalování, vodní sporty. (Přejezd 
cca 240 km/4 hodiny + 27 km vozidlem 4x4/1,5 
hodiny jízdy)
9. - 11. den: Snídaně. Pobyt u moře s polopenzí. 
Volno na koupání, opalování, šnorchlování či vodní 
sporty. Nocleh v Ifaty.
12. den: Snídaně, dopoledne čas na koupání, 
opalování, relaxaci. Transfer na letiště, vnitrostátní 
přelet do hlavního města Antananarivo. Transfer 
do hotelu. V podvečer návštěva rukodělného trhu, 
možnost nákupů suvenýrů.
13. den: Snídaně, dopoledne výlet do Ambohi-
manga – bývalého sídla králů, jež je zapsáno na lis-
tu kulturního dědictví UNESCO. Odpoledne trans-
fer na letiště k odletu s přestupem do Evropy.
14. den: Let s  přestupem do Prahy. Přílet do 
Prahy.

   TAJEMNÝ MADAGASKAR S POBYTEM U MOŘE   14 dní

Anatananarivo | Antisirabe | Ronomafana | Fianarantsoe | Ranohira | Isalo | Ifaty
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ZIMBABWE

BOTSWANA

ANGOLA
ZAMBIE

JAR

NAMIBIE

Swakopmund
Walvis Bay

Twyfelfontein

Oruwo

Outjo

Okaukuejo
Tsumeb

Windhoek

Sossuvlei

Atlantický oceán

Termíny Ceny:
18. 4. – 29. 4. 2017 78 990 Kč
20. 7. – 31. 7. 2017 85 990 Kč
19. 10. – 30. 10. 2017 85 990 Kč

Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků
•  transfery a dopravu klimatizovaným 

mikrobusem
• 9 noclehů v hotelech se snídaní
•  následující vstupy: Etosha NP, Twyfel-

fontein, Cape Cross, Welwitchia Mirabilis 
a Moon Valley, Sossusvlei and Sesriem

• návštěvu kmene Himba
• výpravnou plavbu v zátoce Walvis Bay
•  jízdu teréními vozy k písečným dunám 

v Sossuvlei
• průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby: 
•  Příplatek za jednolůžkový pokoj 12 900 Kč
•  Příplatek za večeře: 6 500 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str.16-17.

Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič)
•  Vízum do Namibie 2 400 Kč

Informace: 
•  minimální počet účastníků pro realizaci 

zájezdu je 10 osob.

web code:
www.cedok.cz/4040

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Windhoeku. 
2. den: Přílet do Windhoeku, transfer do ho-
telu, ubytování. Odpolední prohlídka hlavního 
města Namibie, jemuž ve stínu moderních výš-
kových budov dominuje pestrý shon ulice a tra-
dičních trhovišť. Volný program, nocleh. 
3. den: Snídaně. Odjezd na sever do Okah-
andja, městečka bytostně spjatého s pyšným 
lidem Herero a jeho udatným bojem s němec-
kými kolonialisty. Návštěva tržiště s ceněnými 
výrobky těchto zručných domorodců. Odpole-
dne příjezd do Namutoni, výchozího bodu pro 
návštěvu NP Etosha. Podle časových možností 
podnikneme kratší večerní safari. Nocleh. 
4. den: Snídaně. NP Etosha, celodenní putová-
ní divokou přírodou jednoho z nejunikátnějších 
národních parků Afriky. Prvotřídní zážitky v re-
zervaci Etosha umocní nesmírně pestrá krajina 
a pozorování volně žijících divokých zvířat, mezi 
nimiž nechybějí sloni, lvi, nosorožci, zebry, ži-
rafy či kupříkladu hyeny a stovky druhů ptáků. 
Nocleh. 
5.den: Snídaně. V ranních hodinách podnik-
neme další safari v Národním parku Eto-
sha. Poté se přemístíme do nádherné krajiny 
Damaralandu, kde nás čeká návštěva osady 
kmene Himba. Zde nám prozradí vše podstat-
né o životu tohoto národa. jenž si navzdory 
mnoha civilizačním vlivům dokázal prozatím 
uchovat tradiční způsob kočovného života. 
Nocleh.
6. den: Snídaně. Poté pokračujeme přes hor-
ské pásmo oblastí Damaralandu, domova vzác-
ného pouštního slona a mnoha podivně rost-
lých a úžas vzbuzujících rostlin. Prohlédneme 
si více jak 5 tisíc let staré skalní malby v oblasti 
Twyfelfontein, navštívíme ojedinělé geologic-
ké útvary Organ Pipes a Burnt Mountain. Fa-
kultativně návštěva The Living muzea s mož-
ností shlédnutí tradičního domorodého tance. 
Nocleh.
7. den: Snídaně. Ráno vyrazíme napříč drsnou 

krajinou Damaralandu kolem nejvyšší hory 
Namibie Brandberg k atlantickému pobřeží, 
kde oceníme značný pokles teploty způsobený 
chladným mořským proudem Benguela. Poté 
se přemístíme do přímořského města Swa-
kopmund, krátká prohlídka města. Ubytování, 
večer možnost návštěvy některé z vyhlášených 
restaurací.
8. den: Snídaně. Ráno výpravná plavba v zá-
toce Walvis Bay a pozorování tuleňů, delfínů 
a mnoha mořských ptáků. V dopoledním slunci 
si vychutnáme čerstvé ústřice a víno (v ceně). 
Po návratu do Swakopmundu následuje volný 
program, který doporučujeme využít k návště-
vě místních trhovišť a nákupu tradičních suve-
nýrů. Nocleh. 
9. den: Snídaně. Dnes si plně vychutnáme drs-
nou, neuchopitelnou a nesmírně rozmanitou 
nádheru Namibijské pouště. Uvidíme záhad-
né rostliny Welwitchia Mirabilis, pojedeme po 
okraji Měsíčního údolí (Moon Valley) a navštíví-
me kaňon Kuiseb Canyon, jenž jako mohutná 
přírodní překážka brání rozpínavým písečným 
dunám v cestě dále k severu. Nocleh. 
10. den: Snídaně. Brzy ráno nás čeká jízda po-
dél koryta řeky Tsauchab, na jehož konci pře-
sedneme do terénních vozů. Bez nich bychom 
stěží překonali poslední kilometry hlubokého 
písku a dosáhli jednoho z nejpozoruhodnějších 
míst Namibie – totiž Sossusvlei neboli magic-
kého shromaždiště vody. Tahle okouzlující bílá 
pánev obklopená věkovitými stromy Camel-
thorn a impozantními oranžovými dunami je 
pravou pastvou pro oči. Tady končí svou pouť 
voda řeky Tsauchab, která nedokáže vzdorovat 
pásu nenasytných písečných dun a tudíž nikdy 
nedosáhne oceánu. Ranní měkké světlo a sce-
nérie Sossusvlei platí mezi fotografy za zázrak. 
Na zpáteční cestě si ještě prohlédneme malý 
zato však nádherný kaňon Sesriem. Nocleh. 
11. den: Po snídani odjezd do Windhoeku, 
transfer na letiště a odlet do Prahy. 
12. den: Přílet do Prahy.

  TO NEJLEPŠÍ Z NAMIBIE   11 dní

Windhoek | Namutoni | NP Etosha | Opuwo | poušť Namib | Měsíční údolí
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Johannesburgu. 
2. den: Přelet do Johannesburgu, transfer 
do hotelu, ubytování. Odpoledne okružní jízda 
městem a podle časových možností návštěva 
legendárního černošského předměstí Soweto, 
kde se v 70. letech minulého století začal psát 
příběh pádu apartheidu. Po cestě do Pretorie 
prohlídka Voortrekker Monument - památ-
níku bitvy u Blood River. Nocleh v Pretorii. 
3. den: Po snídani odjezd do hlavního města 
JAR – Pretorie. Zastávka na náměstí Church 
Square či u vládních budov. Průjezd krajinou 
Východního Transvaalu. Cestou navštívíme zla-
tokopecké městečko Pilgrim´s Rest. Nocleh 
v Graskop. 
4. den: Snídaně. Celodenní putování vrcho-
vinou Drakensberg. Navštěva Blyde River 
Canyon, jenž připomíná známý Velký kaňon 

v USA, následuje God’s Window a vyhlídka na 
Three Rondawels – skály podobající se domo-
rodým obydlím. Dále navštívíme vodopády 
Lisboa a Berlin. Ubytování v privátní rezervaci 
Karongwe Game Reserve, večeře (v ceně), 
nocleh. 
5. den: Časně ráno safari v rezervaci Karon-
gwe, která je součástí tzv. Velkého Krugerova 
národního parku. Během safari uvidíte řadu 
afrických zvířat a při troše štěstí i tzv. Velkou 
pětku. Následuje snídaně, volno, oběd (v ceně). 
Odpolední čaj a další safari v terénních vozech 
s rangerem. Po večeři (v ceně) možnost vychut-
nat si africkou divočinu v atmosféře praskající-
ho ohně. Nocleh v rezervaci Karongwe Game 
Reserve. 
6. den: Časně ráno další safari (opět v ceně). 
Snídaně, odjezd na letiště v Johannesburgu 
a odlet do Kapského Města, transfer do hote-

lu. Nocleh v Kapském Městě. 
7. den: Snídaně. Celodenní výlet k Mysu Dob-
ré naděje, kde se potkávají vody Indického 
a Atlantického oceánu. Rovněž navštívíme měs-
tečko Simon’s Town proslulé kolonií tučňáků 
a v Hout Bay budete mít možnost vydat se na 
výpravnou plavbu lodí k ostrovu tuleňů (vstupy 
fakultativně). Nocleh v Kapském Městě. 
8. den: Snídaně. Dopoledne Vás čeká pro-
hlídka Kapského Města a jízda lanovkou na 
Stolovou horu, odkud budete mít jedinečnou 
možnost spatřit Kapské Město z jiné perspekti-
vy. Odpoledne výlet do městečka Stellenbosch 
s ochutnávkou vína. Nocleh v Kapském Městě. 
9. den: Snídaně. Volné dopoledne můžete strá-
vit u promenády Victoria & Alfed Waterfront 
s možností návštěvy nákupního centra. Odpo-
ledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 
10. den: Přílet do Prahy.

   To nejlepší z Jihoafrické republiky   14 dní

Johannesburg | Pretoria | Blyde River Canyon | N.P. Kruger | Kapské Město | Mys Dobré naděje

Mys Dobré naděje

Kapské Město
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Indický
oceánMys 

Dobré naděje

JAR

LESOTHO

BOTSWANA
NAMIBIE

Kapské
město

Stellenbosch

Johannesburg

Pretoria NP 
Kruger

Termíny: Ceny:
14. 2. – 23. 2. 2017 68 990 Kč
14. 3. – 23. 3. 2017 68 990 Kč
11. 4. – 20. 4. 2017 68 990 Kč
3. 8. – 12. 8. 2017 71 990 Kč
26. 9. – 5. 10. 2017 68 990 Kč
2. 11. – 11. 11. 2017  68 990 Kč

Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků
•  dopravu po trase klimatizovaným auto-

busem nebo minibusem
•  7 noclehů se snídaní v hotelech kategorie
•  1x oběd, 2x večeře, 2x safari v otevře-

ných teréních vozech 4.-6.den programu
•  následující vstupy: Mys Dobré naděje, 

Bourkes Luck Potholes, Voortrekker 
Monument, Karongwe Game Reserve, 
průjezd průsmyku Chapman’s Peak

• průvodce
• zák. pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: 
• spropitné (místní personál, průvodce, 
řidič)

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16-17.

Fakultativní služby:
• přílatek za jednolůžkový pokoj 8900 Kč

Informace: 
•  minimální počet účastníků pro realizaci 

zájezdu je 10 osob.

web code:
www.cedok.cz/4019

Kapské Město

Krůgerův NP

Ženy Zulů
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet skupiny z letiště v Praze do Joha-
nnesburgu.
2. den: Dopoledne přílet do Johannesburgu. 
Následuje krátká okružní jízda městem s něko-
lika zastávkami a vyhlídkovými body a návštěvou 
černošského předměstí Soweto, kde se v 70. 
letech minulého století začal psát příběh pádu 
apartheidu. Po cestě do Pretorie prohlídka Vo-
ortrekker Monument – památníku bitvy u Blood 
River. Nocleh v Pretorii.
3. den: Po snídani prohlídka hlavních zajíma-
vostí metropole JAR Pretorie. Zastavíme kupří-
kladu na náměstí Church Square či u vládních 
budov Union Buildings. Pak se vydáme typickou 
krajinou Východního Transvaalu k NP Kruger. 
Cestou navštívíme zlatokopecké městečko Pil-
grim’s Rest. Nocleh na trase.
4. den: Snídaně. Celodenní putování vrchovi-
nou Drakensberg. Návštěva vyhlídky na Three 
Rondavel’s, ohromujícího kaňonu Blyde River 

– jenž připomíná Velký kaňon v USA. Následuje 
vyhlídka Božské Okno a dále zastávka u vodo-
pádů Lisboa a Berlin. Nocleh v Hazyview na hra-
nici NP Kruger.
5. den: Snídaně. Dnes vás čeká celodenní pu-
tování světoznámou rezervací Kruger v terén-
ních vozech a zkušenými rangery (nově v ceně 
zájezdu). Výlet nabízí pozorování řady druhů 
afrických zvířat ve volné přírodě a při troše štěstí 
spatříte i tzv. velkou pětku (slona, nosorožce, lva, 
leoparda a buvola). Nocleh v Hazyview na hrani-
ci NP Kruger.
6. den: Po snídani odjezd do Svazijského krá-
lovství se zastávkou v metropoli Mbabane, ná-
vštěvou řemeslného trhu a vesnice Mantenga 
Village s ukázkou tradičních tanců. Nocleh ve 
Svazijsku.
7. den: Brzy ráno snídaně. Ze Svazijska se vydá-
me k pobřeží Indického oceánu. Cestou návště-
va rezervace Hluhluwe, opět domova “velké 
pětky”. Po příjezdu do Santa Lucie fakultativně 

výlet lodí po laguně, která je součástí rezervace 
Wetland – domova hrochů, krokodýlů a vodního 
ptactva. Nocleh.
8. den: Po snídani odjezd do Durbanu, přímoř-
ského letoviska na pobřeží Indického oceánu 
(podle časových možností krátká prohlídka měs-
ta). Následuje přelet do Port Elizabeth. Volný 
program s možností posezení v rybářské restau-
raci. Nocleh v Port Elizabeth.
9. den: Po snídani výlet do Národního parku 
Addo Elephant, kde žije jedno z největších 
stád slonů v Jižní Africe. Po návratu prohlídka 
centra města a volný program. Nocleh v Port 
Elizabeth.
10. den: Snídaně. Odjezd po Garden Route – 
slavné přímořské cestě do překrásné rezerva-
ce Tsitsikamma. Procházka deštným pralesem 
k visutému mostu přes ústí řeky Storms River. 
Krátká zastávka v Plettenberg Bay a příjezd do 
půvané Knysny (doporučujeme ochutnat místní 
ústřice). Nocleh v Knysna.

   Napříč Jihoafrickou republikou   16 dní

Johannesburg | Pretoria | Blyde River Canyon | Krugerův národní park | Svazijsko | NP Hluhluwe | Durban | Port Elizabeth 
Garden Route | Kapské Město | Mys Dobré naděje

Mys Dobré naděje

Stolová hora
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Mys 
Dobré naděje

JAR
LESOTHO

SVAZIJSKO

BOTSWANA
NAMIBIE

Kapské
město

Stellenbosch

Johannesburg

Pretoria NP 
Kruger

Mbabane
NP Hluhluhwe

Durban

East London

Port Elizabeth

Indický oceán

Termíny: Ceny:
12. 1. – 27. 1. 2017 84 990 Kč
9. 2. – 24. 2. 2017 84 990 Kč
9. 3. – 24. 3. 2017 84 990 Kč
13. 7. – 28. 7. 2017 88 990 Kč
12. 10. – 27. 10. 2017 84 990 Kč
9. 11. – 24. 11. 2017 84 990 Kč

Cena zahrnuje: 
•  leteckou dopravu v turistické třídě včetně 

tax a příplatků
•  dopravu po trase klimatizovaným autobu-

sem nebo mikrobusem
•  13 noclehů se snídaní v hotelech kat. ***

•  vstupy do Národních parků Kruger, 
Hluhluwe, Addo Elephant a Tsitsikamma, 
vstup na Mys Dobré naděje, vstup do 
Bourkes Luck Patholes, vstup do Voor-
trekker Monument, přejezd průsmyku 
Chapman’s Peak, návštěvu místní vesnice 
Mantenga Cultural Village ve Svazijsku

•  průvodce, spropitné za odnos zavazadel 
ve všech hotelech a na letištích

•  pojištění dle zákona č.159/99 Sb.

Cena výletu k Viktoriiným vodopádům 
zahrnuje:
•  leteckou přepravu na trase Johannesburg 

– Victoria Falls – Johannesburg vč. tax 
a příplatků

•  transfery letiště – hotel – letiště
•  2 x ubytování se snídaní v hotelu kategorie 
• vstup do Národního parku Victoria Falls
•  plavbu po řece Zambezi při západu slunce
•  tradiční večeři Boma s vystoupením do-

morodých tanečníků
•  1x noc v hotelu v Pretorii nebo  

Johannesburgu (dle leteckého spojení)

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16-17.

Fakultativní služby:
Prodloužení o Viktoriiny vodopády:
Možnost prodloužení zájezdu o Viktoriiny 
vodopády v Zimbabwe. Program zahrnuje 
jednu noc v Johannesburgu, dvě noci ve 
Victoria Falls, prohlídku vodopádů, plavbu 
po řece Zambezi a tradiční večeři s vystou-
pením domorodých tanečníků.

Cena nezahrnuje: 
• Příplatek za jednolůžkový pokoj 11 900 Kč

Informace: 
•  minimální počet účastníků pro realizaci 

zájezdu je 10 osob.
•  Výchozí bod zájezdu se může měnit, tzn. 

že zájezd může začínat v Johannesburgu 
nebo Kapském Městě. Trasa i program 
zůstává zachován.

•  Pobyt na Viktoriiných vodopádech se koná 
vždy po samostatném zájezdu.

web code:
www.cedok.cz/4020

11. den: Přejezd do Mossel Bay s návštěvou 
muzea objevitele Bartoloměje Diase a přes 500 
let starého „mléčného“ stromu, do něhož mo-
řeplavci ukládali poštu (fakultativně). Pak opus-
tíme Garden Route a vydáme se do Oudtshoorn 
známého jako “hlavní město pštrosů”, dříve také 
“Malý Jeruzalém”, kvůli početné židovské komu-
nitě. Návštěva pštrosí farmy, kde, vedle jiné-
ho, pochopíte kdysi neuvěřitelně výnosný byznys 
s pery těchto obrovitých ptáků. Nocleh v Oudt-
shoorn.
12. den: Dopoledne návštěva přírodního zázra-
ku pouště Little Karoo – totiž jeskyní Cango 
Caves (vstup fakultativně). Pak nás čeká jízda po 
Route 62, jedné z nejkrásnějších cest Jižní Afri-
ky s dramatickým horským terénem, úrodnými 
údolími řeky Breede River s bohatými farmami, 
rozsáhlými vinicemi a sady. Příjezd do Kapského 
Města, nocleh.
13. den: Celodenní výlet k Mysu Dobré nadě-
je. Cestou podnikneme výpravnou plavbu k os-

trovu tuleňů v zátoce Hout Bay, navštívíme ka-
mennou galerie a také městečko Simon’s Town 
s kolonií tučňáků (vstupy fakultativně). Nocleh 
v Kapském Městě.
14. den: Výlet do oblasti městečka Stellen-
bosch či Franschhoek s ochutnávkou vína 
v některé ze světoznámých vinic. Po návratu 
výlet na Stolovou horu, prohlídka města, případ-
ně i návštěva botanické zahrady Kirstenbosch 
Garden (vstupy fakultativně). Nocleh v Kapském 
Městě.
15. den: Návštěva přístavní promenády Victo-
ria & Alfred Waterfront s obchody a restaura-
cemi. Odpoledne transfer na letiště a odlet do 
Prahy.
16. den: Přílet do Prahy.

Port Elizabeth
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PROGRAM ZÁJEZDU:
EXPEDIČNÍ CHARAKTER CESTY
1. den: Setkání na letišti s průvodcem a odlet 
s přestupem do Johannesburgu.
2. den: Přílet do Johannesburgu, transfer do 
lodge a ubytování. Volné odpoledne k relaxaci 
v zahradě u bazénu, nebo k návštěvě Soweta 
(fakultativně).
3. den: V časných ranních hodinách odjezd z Joha-
nnesburgu na východ do provincie Mpumalan-
ga a cestou budeme mít možnost obdivovat její 
krásnou kopcovitou krajinu. Navštívíme historický 
Dullstroom, individuální oběd. Pokračujeme dál 
severní částí Dračích hor. Odpoledne se ubytuje-
me v lodži na území soukromé rezervace, která je 
součástí přilehlého národního parku Kruger. Jed-
notlivé parky neoddělují žádné ploty, takže zvěř se 
může volně pohybovat po celém území.
Lodge je citlivě zakomponovaná do okolní buše, 
čeká nás ubytování v pohodlných stanech s vlast-
ním příslušenstvím. Osvěžení po cestě najdeme 
v malém bazénu. Večeře bude dnes připravená 
na ohni uprostřed krásné africké přírody.
4. den: Den začneme tradičně časně a s tradiční 
kávou a suchary. Poté vyrazíme na asi tříhodino-
vé pěší safari. Budeme hledat zvěř a pravidelně 
dělat zastávky, aby nás mohl průvodce zasvětit do 
základů stopování v buši a upozornit nás na všech-
ny zajímavé rostliny. Později ráno se vrátíme do lo-
dže, kde nás bude čekat vydatný brunch. Po něm 
bude čas na relaxaci u bazénu. Odpoledne vyrazí-
me na safari v otevřeném voze, které se protáhne 
až do večerního safari. Pobyt v buši večer a v noci 
znamená, že budeme mít šanci spatřit tvory, kteří 
vyrážejí na lov teprve po setmění. Po návratu nás 
čeká tradiční jihoafrická večeře u grilu – braai.

5. den: Dnešní den poznávacího zájezdu do 
Jihoafrické republiky budete vstávat za svítání 
a na úvod dne vás čeká vydatná snídaně. Poté 
budeme poznávat krásu vyhlášené Panorama 
Route. První zastávka bude u výhledu na třetí 
největší kaňon na světě - Blyde River Canyon. 
Odsud budete pokračovat k Bourke's Luck Po-
tholes, kde vás čeká procházka k podivuhodným 
"hrncům" vyhloubeným divokou vodou ve skále. 
Cestou se ještě zastavíte u výhledu God's Win-
dow a pak budete pokračovat do vesničky Gras-
kop. Graskop leží na hraně vysočiny a vyznačuje 
se tím, že je zde asi nejlepší palačinkárna na se-
veru Jižní Afriky. Toto tvrzení si budete mít mož-
nost sami ověřit, budete zde mít čas na oběd. 
Z Graskopu pokračujeme přes Kowyn Pass do 
nížiny a cestou se zastavíme v tradiční vesnici 
příslušníků kmene Shangan. Navečer dorazíme 
do Hazyview, večeře a pohodlí Drifters Hazyview 
Lodge. Po celém dni budeme mít možnost rela-
xovat s drinkem na terase nad řekou Sabie.
6. den: Časně ráno opustíme Hazyview a vy-
dáme se na krátkou cestu do proslulého Kru-
gerova národního parku. Zde strávíme celý den 
pozorováním zvěře. Na některém z piknikových 
míst uvnitř parku si dáme brunch a odpoledne 
budeme pokračovat ve svém safari. Navečer se 
zase vrátíme do své lodge v Hazyview, večeře.
7. den: Po snídani se vydáme na jih do maličké-
ho afrického království jménem Svazijsko. Cestu 
nám zpříjemní krásná krajina, exotické vesničky 
a třtinová pole, která budeme míjet. Odpoled-
ne vstoupíme opět do Jihoafrické republiky, do 
oblasti kdysi ovládané slavným Shaka Zulu. 
KwaZulu-Natal je oblastí jedinečných rezervací 
plných zvěře a nádherné kopcovité krajiny. Ná-

sledující dvě noci nás čekají v kempu s úchvat-
ným výhledem do okolní krajiny. Večeře, nocleh. 
8. den: Dnes nás čeká poklidný start dne, který 
strávíme safari v soukromé rezervaci. Ta je domo-
vem velkého množství zvěře včetně ohrožených 
nosorožců dvourohých i tuponosých. Vydáme se 
na pěší safari pod vedením zkušeného průvodce 
i na safari na kanoích po jezeře. Z vody se vám zase 
naskytne zcela jiný pohled na okolní buš, její fau-
nu i flóru. Na oběd se vrátíme do pohodlí našeho 
kempu, kde si dáme. Odpoledne můžeme odpo-
čívat u bazénu, nebo vyrazit na safari v otevřeném 
voze (fakultativně).
9. - 10. den: Dnes se vydáme do vnitrozemí 
a budeme projíždět malebnou kopcovitou kra-
jinou, která se v naší době zdá být zcela idy-
lická. Nebylo však tomu tak vždy - tato oblast 
byla svědky mnoha bitev: bojovali zde Zuluové, 
Búrové i Britové. Odpoledne dorazíme do maje-
státních Dračích hor. Posledních pár kilometrů 
cesty do horské lodge nás poveze terénní vůz, 
nebo můžeme jít pěšky. Nahoře nás čeká uby-
tování uprostřed nádherné panenské přírody 
s výhledy na okolní hory. Posaďte se na terasu 
svého srubu, dopřejte si skleničku výborného ji-
hoafrického vína a užijte si výhledu na dominan-
tu Dračích hor - Amphiteatre. V průběhu dalšího 
dne se vydáme na pěší túru na horský hřeben 
nad lodgí. Cestou se zastavíme u tisíce let sta-
rých skalních kreseb Sanů. Budeme se pohy-
bovat po stezkách Dračích hor, kde nepotkáme 
za celý den ani živáčka, společnost nám budou 
dělat jenom paviáni a supi a můžeme tedy ne-
rušeně obdivovat krásu hor a přírody. Zájemci 
můžou vyrazit do okolí i v koňském sedle nebo 
si jít třeba zarybařit (fakultativně).

   Jihoafrická republika jako na dlani – velký okruh   22 dní

Johannesburg | NP Kruger | Panorama Route | Svazijsko | Zululand | Dračí hory | Dophin Coast | Wild Coast | Frontier 
Country | Garden Route | Kapské Město

Dračí hory



WASHINGTON  AMERIKA

257

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA JAKO NA DLANI  JIŽNÍ AFRIKA

Termíny:
07. 04. – 28. 04. 2017
27. 09. – 18. 10. 2017

Cena:

86 990 Kč
Cena zahrnuje: 
•  leteckou dopravu v turistické třídě včetně 

tax a příplatků
•  letištní transfery v Johannesburgu a Kap-

ském Městě
•  doprovod českého průvodce po celou 

dobu zájezdu
•  veškerou pozemní přepravu expedičním 

terénním vozidlem dle programu
•  19x ubytování ve dvoulůžkových pokojích 

dle programu
•  19 x snídaně, 10 x oběd, 13 x večeře (vč. 

vody a kávy, čaje, džusu k snídani)
•  doprovod kvalifikovaného anglicky mluví-

cího průvodce po celou dobu expedice
•  vstupy do všech uvedených národních 

parků a rezervací
•  pojištění dle zákona č. 159/99 SB

Aktivity dle programu (pokud není 
uvedeno jinak) - například:
Pěší safari, safari v otevřeném džípu, Kru-
gerův národní park, rezervace v Zululandu, 
safari na kánoích, Dračí hory, Svazijské 
království, návštěva vinařské farmy v Kap-
sku s ochutnávkou vín, Garden Route, NP 
Tsitsikamma, Kapské Město, pěší výšlap 
na Stolovou horu, Hout Bay, mys Dobré 
naděje.

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje: 
• nápoje a stravu kromě uvedených
• osobní výdaje a spropitné

Informace: 
•  Minimální počet účastníků pro realizaci 

zájezdu je 8 osob.
•  Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK 

Marco Polo.

web code:
www.cedok.cz/11288

Popis expediční výpravy: 
www.africke-expedice.cz
/expedice

11. - 12. den: Po snídani sejdeme procházkou 
nebo se necháme svézt terénním vozidlem 
dolů z hor, kde na nás bude čekat náš expedič-
ní náklaďák. Vydáme se směrem k oceánu přes 
oblast Natal Midlands. Cestou se zastavíme na 
oběd (individuálně) v jednom z malých měste-
ček, kterými budeme projíždět. Odpoledne do-
razíme do lodge na břehu Indického oceánu. 
Z balkonu svého pokoje nebo z terasy se bude-
me moct zadívat do mořských vln a relaxovat. 
K večeři nás čeká tradiční rybí braai, připravený 
na terase lodge. Další den budeme mít volný, 
můžete jej strávit procházkami po pláži, koupá-
ním a sluněním na březích teplého Indického 
oceánu. Můžete navštívit pobřežní městečko, 
kde je řada restaurací a kaváren. Individuální 
oběd a večeře.
13. - 14. den: Časně ráno se vydáme na cestu. 
Mineme Durban a pojedeme podél jižního po-
břeží do oblasti Wild Coast (Divoké pobřeží). Jak 
již název napovídá - jedná se o opravdu panen-
ské území, které bylo vždycky stranou výstavby, 
a díky tomu zde najdete africkou přírodu v její 
neposkvrněné podobě. Jsou zde nekonečné 
pláže, přírodní estuáry, zelené pahorky poseté 
tradičními vesnicemi kmene Xhosa. Čekají nás 
dvě noci v této odlehlé části jihoafrického pobře-
ží a celý den budeme mít na bližší prozkoumání 
okolní přírody. Večeře, nocleh.
15. den: Po snídani opustíme zelené pobřež-
ní lesy a vydáme se na cestu na západ. První 
zastávka bude v muzeu Nelsona Mandely 
v městečku Umtata a odsud budeme pokračo-
vat k rodišti tohoto velikána. Pojedeme územím, 
kterému se říká Frontier Country. Tato oblast 
byla osídlena evropskými osadníky již kolem 

roku 1820 a byla dějištěm mnoha bitev. Dnešní 
noc strávíme v penzionu u městečka Graham-
stown. Večeře, nocleh.
16. - 17.den: Dnes se vydáme na cestu časně 
ráno. Pojedeme po vyhlášené Garden Route. 
Naše první zastávka bude v národním parku 
Tsitsikamma, kde nás čeká procházka podél po-
břeží k ústí řeky Storms. Dále budeme pokra-
čovat směrem ke Knysně a odvážlivci si budou 
mít možnost vyzkoušet nejvyšší skok bungee na 
světě (216m) - fakultativně. Večer dorazíme do 
Knysny, kde se na další dvě noci ubytujeme ve 
výborně položené lodži s výhledem na lagunu. 
Večeře, nocleh. Po snídani budeme mít volný 
den a můžete jej využít k některé z mnoha akti-
vit, které Knysna nabízí: projížďka na mořském 
kajaku, vyjížďka na horském kole, návštěva míst-
ního townshipu, plavba na katamaránu apod. 
(vše fakultativně). Anebo jen můžete relaxovat 
v některé z mnoha restaurací a kaváren na Wa-
terfrontu. Oběd a večeře individuálně.
18. - 20. den: Po snídani vyrazíme po „pobře-
ží velryb“ do Kapského Města, kam dojedeme 
v pozdním odpoledni. Ubytování v lodži, která se 
nachází u moře v části města zvané Sea Point. 
Kapské Město (Mother City, jak se mu také říká) 
patří bezpochyby mezi nejkrásnější města na 
světě. Během dvou dní zde budeme mít čas po-
dívat se na Cape Point, Hout Bay, Waterfront 
a další zajímavosti. Nesmí samozřejmě chybět 
ani ochutnávka skvělého jihoafrického vína na 
jedné z místních vinic. Také nás čeká pěší výstup 
na Stolovou horu. Obědy a večeře individuálně.
21. den: Ráno snídaně, dopoledne volno a od-
poledne transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.
22. den: Přílet do Prahy.

JAR
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SVAZIJSKO
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Knysna

Johannesburg
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Kruger
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Stolová hora



AMERIKA  WASHINGTON

258 800 112 112 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Dillí.
2. den: Přílet v časných ranních hodinách do 
hlavního města Indie Dillí. Transfer do hotelu, 
ubytování, snídaně. Po snídaní odjezd na celo-
denní prohlídku města včetně prohlídky Sta-
rého a Nového Dillí, během které navštívíme 
Červenou pevnost, Páteční mešitu, náhrobek 
Móhandáse (Mahátmy) Gándhího, uvidíte Qu-
tub Minar - muslimský komplex z roku 1199 
(na seznamu památek UNESCO) byl postaven 
na počest vítězství muslimů nad posledním hin-
duistickým královstvím v Dillí. Jeho 72 m vysoká 
„Vítězná věž“ je nejvyšší kamennou věží Indie. 
Uprostřed komplexu stojí legendární a záhadný 
7m vysoký nerezavějící železný sloup z guptov-
ského období (4. stol.) , Indickou bránu, prezi-
dentský palác a Parlament. Nocleh v Dillí.
3. den: Snídaně, odjezd do Džajpuru, hlavního 
města státu Rajasthan, které je charakteristické 
růžovou barvou fasád zdejších domů. Džajpur 
a jeho okolí je právem nazýváno jako nekončící 
muzeum. Nocleh v Džajpuru.
4. den: Snídaně a poté odjezd do nedalekého 
města Amber, návštěva pevnosti spojená s jíz-
dou na slonech. Odpoledne návrat do Džajpuru 
a následuje okružní jízda městem vč. návštěvy 
městského paláce, starověké observatoře a za-
stávky u nejznámější památky města – Paláce 
větrů, který se stal symbolem Džajpuru, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd do Ágry. Po cestě na-
vštívíme bájné město Fathepur Sikri, které bý-
valo 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 po-
kračujeme v prohlídce města Ágra a jeho pamá-
tek jako je Červená pevnost, kterou nechal po-
stavit císař Akbar a patří mezi největší pevnosti 
na světě. Za návštěvu v pevnosti určitě stojí Khas 

Mahal, Sheesh Mahal (zrcadlový sál). Volné od-
poledne k odpočinku. Nocleh v Ágře.
7. den: Časně ráno transfer na nádraží a pře-
jezd vlakem do Jhansi. Snídaně ve vlaku. Násle-
duje přejezd do Khajuraho. Po cestě navštíví-
me město Orchha (Orča) neboli Skryté město, 
kdysi významné sídlo dynastie Bundélů. Opuš-
těné středověké sídlo ukrývá architektonické 
klenoty, které turistický svět objevil úplně nedáv-
no. 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 východ-
ní skupinu chrámů, která zahrnuje Kanda-
riya Mahadeo, chrámy Yogini Chitragupta, 
Vishwanath a řadu dalších. Návrat do hotelu, 
nocleh.
8. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet do 
Varanasi. Transfer do hotelu. Odpoledne pro-
hlídka chrámu Bharat Mata. Varanasi (kdysi 
Benáres), nejposvátnější místo hinduistů, po-
stavené na březích řeky-matky Gangy, je jed-
ním 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 ná-
vštěvy Indie. Mimo jiné uvidíte gháty – Manikar-
nika, Raj, Dasaswamedha. Observatoř z 1. 
století a Nepálský chrám. Návrat do hotelu, sní-
daně. Poté navštívíme jedné z největších hindu-
istických 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 do 
Prahy s přestupem, přílet.

Termíny:
25. 3. – 4. 4. 2017
14. 9. – 24. 9. 2017      

Cena:

55 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax 

a příplatků
•  ubytování v ***-**** hotelech se 

snídaní
•  dopravu a transfery po trase, včetně 

vlakových jízdenek
•  stravování dle programu
•  vstupy a výlety dle programu
•  průvodce + místní průvodce
•  pojištění dle zákona č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (personál, průvodce, řidič)
• vízum Indie (na požádání zajistíme) 1 700 Kč

Fakultativní služby: 
• přípl. za jednolůžkový pokoj 8 290 Kč 
• přípl. za večeře 3 990 Kč

Cestovní pojištění:  
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.

  Tajemná Indie  11 dní

Džajpúr Ágra

Khajuraho
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Dillí NEPÁL
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INDIE

Arabské moře
Bengálský záliv

JIŽNÍ ASIE  INDIE

800 112 112 

web code:
www.cedok.cz/107-1-13

Dillí |Džajpur | Ágra | Khajuraho | Varanasi

Taj Mahal

Panch  Mahal Varanasi
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Dillí.
2. den: Přílet do Dillí v ranních hodinách. Pro-
hlídka Starého a Nového Dillí včetně největ-
ší indické muslimské svatyně - Páteční mešity, 
zastávka u Červené pevnosti, která byla sídlem 
dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu - památ-
ného místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, 
prohlídka areálu Kutub mínár s pověstným ne-
rezavějícím železným sloupem ze 4. století a zří-
ceninami mešity. Během dne zastávka na oběd. 
Nocleh v Dillí.
3. den: Snídaně. Odjezd do Alsisaru, centra ob-
lasti Šékhávatí, známé rodinnými sídly předních 
indických průmyslníků a kupců. Tyto rozlehlé 
starobylé havélí, které vznikaly od konce 18. do 
začátku 20. století, se vyznačují bohatou fresko-
vou výzdobou na zdech. Po obědě prohlídka šé-
khávatské vesnice. Ubytování. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd do Bíkánéru, založené-
ho v roce 1486 a známého jako velbloudí město 
Rádžasthánu. Město nejvíce prosperovalo díky 
strategické poloze na pozemní obchodní kara-
vanní cestě do Střední Asie a Číny. Po ubytování 
a obědě následuje prohlídka města včetně pev-
nosti Džúnágarh a paláce Lálgarh. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd do Džódhpuru, zná-
mého též jako modré město Rádžasthánu. 
Ubytování. Po obědě prohlídka města včetně 
pevnosti Mehrángarh, považovanou za nejmo-
hutnější rádžasthánskou pevnost, tyčící se na 
125 m vysoké skále nad městem. Okázalé králov-
ské komnaty této pevnosti též slouží jako muze-
um. Následuje prohlídka mramorového pomní-
ku Džasvant Tháda, vystavěná mahárádžovi 
Džasvantu Singhovi II, který se zasloužil o přívod 
vody do této původně vyprahlé oblasti a tím při-
nesl městu rozkvět a bohatství. Nocleh.
6. den: Snídaně s následným odjezdem do 
Puškaru, který je znám jako centrum obchodu 
s dobytkem, koňmi a velbloudy. Každoročně na 
podzim se toto město přemění na obrovské trži-
ště a přivítá tisíce poutníků, obchodníků a turistů 
zhlédnout tuto podívanou a město se rozroste 
o nové kempy a stanoviště. Trh je dnes považo-
ván za největší svého druhu v Asii. Název města 
vznikl spojením slov květina a ruka a dle legen-
dy je vznik připisován Stvořiteli Bráhmovi, jež ze 
svých rukou upustil okvětní plátky do místních 

jezer. Život v Puškaru se dnes soustřeďuje kolem 
místních bazarů, ghátů a údajně až 400 chrámů. 
Po obědě prohlídka města s návštěvou Bráhmo-
va chrámu, považovaného za jeden z mála chrá-
mů na světě zasvěcený Bráhmovi. Zastávka u po-
svátného Puškarského jezera s přilehlými gháty, 
kde zbožní hinduisté vykonávají alespoň jednou 
do roka očistnou koupel od svých hříchů. Nocleh.
7. den: Snídaně. Volno k poznání města a života 
místních obyvatel. Nocleh.
8. den: Snídaně. Následuje odjezd do hlavního 
města státu Rádžasthán, známého jako Růžové 
město díky růžové barvě domů historického cen-
tra, jež bylo vybudováno dle zásad staroindické 
Silpašástry, prvního světového architektonického 
kodexu. Ubytování. Po obědě prohlídka města 
s návštěvou pozoruhodné astronomické obser-
vatoře Džantar Mantar, kterou nechal zhotovit 
osvícený maháradža Džaj Sinh II. v 18. století, Palá-
ce větrů Hawa Mahal, sídla džajpúrských maharaní 
a Městského paláce s muzeem. Nocleh.
9. den: Snídaně. Vyjížďka na slonech do pev-
nosti Ámbér, prohlídka tohoto bývalého sídla 
rádžasthánských maháradžů se Zrcadlovou 
síní a dalšími artefakty rádžasthánské archi-
tektury. Po obědě odjezd do Národního parku 
Ranthambhór. V tomto parku o rozloze 275 
kilometrů čtverečních je při troše štěstí možné 
pozorovat hyeny, šakaly, karakaly a vzácné tygry 
a levharty. Park byl původně lovištěm džajpur-
ských maháradžů a až roku 1973 se stal rezer-
vací. Po příjezdu do parku je možné fakultativně 
navštívit místní lesní pevnost, starou přes 1.000 
let. Nocleh.
10. den: Snídaně. Celodenní safari v národním 
parku Ranthambhór s pozorováním místní fló-
ry a fauny. Pestrobarevný život v přírodě mezi 
jezery, džunglí a roklemi plné balvanů. Nocleh.
11. den: Snídaně. Odjezd do vesnice Geejgarh. 
Cestou zastávka u stupňovité rádžasthánské 
studny z 12. století v Abhaneri. Původní po-
jmenování tohoto městečka Abha Nagri neboli 
města jasu se díky špatné výslovnosti změnil na 
současný název. Oběd. Ubytování v pohodlných 
stanech s vlastním sociálním zařízením ve vesnici 
Geejgarh. Odpoledne aktivity spojené s pozná-
ním životního stylu místních obyvatel. Nocleh.
12. den: Snídaně. Odjezd do Ágry, cestou za-
stávka v bývalém sídelním městě největšího 

Termíny:
23.10. – 5.11. 2016
17.3. – 30.3. 2017
22.10. – 4.11. 2017

Cena:

69 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků
•  10x nocleh se snídaní dle programu 

v hotelech 4*
•  1x nocleh se snídaní v luxusních ho-

telových stanech s vlastním sociálním 
vybavením

•  12x oběd
•  transfery a program dle itineráře včetně 

vstupů
•  průvodce CK

Fakultativní služby: 
• přípl. za jednolůžkový pokoj 19 900 Kč 

Cestovní pojištění:  
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje: 
•  vstupní vízum do Indie 1 700 Kč, 
•  fakultativní výlety nad rámec programu
•  bakšišné 20,- USD

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 16 osob.

  Indie - Rádžasthán - Sultánovy paláce  14 dní
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web code:
www.cedok.cz/107-1-29

Dillí | Alsisar | Bíkánér | Džajpúr | Ágra

AlsisarAlsisar

z Mughalů - sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí, 
prohlídka Páteční mešity a sultánského paláce 
z červeného pískovce, kde se nachází známé 
pavilóny Paňč Mahal a Dívání-chás. Příjezd do 
Ágry. Oběd. V podvečer prohlídka skvostu svě-
tové architektury, mauzolea Tádž Mahal, které 
z bělostného mramoru nechal postavit sultán 
Šáhdžahán pro svoji milovanou ženu Mumtáz 
Mahal. Stavba, popírající perspektivu, je považo-
vána za zamýšlenou repliku Božího trůnu. Přileh-
lé zahrady symbolizují ráj, do kterého Mumtáz po 
své smrti vstoupila. Nocleh.
13. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka Červe-
né pevnosti s nádhernými mramorovými pavi-
lóny, představujícími jeden z vrcholů stavitelství 
Velkých Mughalů. V pevnosti navštívíte Síň ve-
řejných audiencí, Perlovou mešitu, Harémovou 
mešitu a Soukromý palác Chás Mahal, sloužící 
první císařově manželce. Odpoledne návrat do 
Dillí. Transfer na letiště.
14. den: Přílet do Prahy.
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  Indický trojúhelník  7 dní

JIŽNÍ ASIE  INDIE

800 112 112 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Dillí. 
2. den: Přílet v  časných ranních hodinách do 
Dillí, hlavního města Indie (s cca 8 miliony obyva-
teli 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 meši-
tu, náhrobek Móhandáse (Mahátmy) Gándhího, 
uvidíte Qutub Minar, Indickou bránu, prezident-
ský palác a Parlament. Nocleh v Dillí. 
3. den: Snídaně, odjezd do Ágry, po ces-
tě zastávka v  Mathuru – místo narození  
Krišny, které je jedním z  nejdůležitějších 
 hinduistických poutních míst v Indii. Další zastáv-
ka 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 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 Džajpuru. 
5. den: Snídaně, odjezd do nedalekého měs-
ta Amber, návštěva pevnosti spojená s  jízdou 
na slonech, odpoledne návrat do Džajpuru, 
 polodenní okružní jízda „růžovým“ městem vč. 
návštěvy městského paláce, starověké observa-
toře 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 Pra-
hy, přílet.

Dillí | Džajpur | Ágra

Taj Mahal

Džajpur - pevnost Amber
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Termíny:
8. 4. – 14. 4. 2017
7. 10. – 13. 10. 2017 

Cena:

33 990 Kč 
Cena zahrnuje:

•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-
ně tax a příplatků

•  dopravu po trase klimatizovaným auto-
busem nebo minibusem 

•  5 noclehů se snídaní 
•  vstupy dle programu, průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Fakultativní služby: 
•  přílplatek za jednolůžkový pokoj  

6 690 Kč
•  příplatek za 4 x večeře 2 990 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (personál, místní průvodce, 

řidič)
•  vízum do Indie 1 700 Kč (na požádání 

zajistíme)

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.

web code:
www.cedok.cz/107-3-2611
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Dillí. 
2. den: Přílet do Dillí v  nočních hodinách po 
půlnoci. Transfer do hotelu, ubytování. Snídaně. 
Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší 
indické muslimské svatyně - Páteční mešity, Čer-
vené pevnosti, která byla sídlem dvora Velkých 
Mughalů, Rádž Ghátu - památného místa zpo-
pelnění Máhatmy Gándhího, areálu Kutub mínár 
s  pověstným nerezavějícím železným sloupem 
a  cennými zříceninami mešity Kuvvatul islám. 
Nocleh v Dillí. 
3. den: Snídaně. Odjezd do Džajpuru, hlavního 
města státu Rádžasthán, známého jako Růžo-
vé město díky růžové barvě domů historického 
centra, jež bylo vybudováno dle zásad staroin-
dické Silpašástry, prvního světového architek-
tonického kodexu. Ubytování, volno k prohlídce 
místních bazarů, nocleh v Džajpuru. 
4. den: Snídaně. Vyjížďka na slonech do 
 pevnosti Ámbér, prohlídka tohoto bývalého 
sídla rádžhastánských maharádžů se Zrcadlo-
vou síní a dalšími artefakty rádžasthánské archi-
tektury. Odpoledne prohlídka města s  návště-
vou pozoruhodné astronomické observatoře 
Džantar Mantar, kterou nechal zhotovit osvícený 
maharádža Džaj Sinh II. v 18. století, Paláce vě-
trů Hawa Mahal, sídla džajpúrských maharaní 
a Městského paláce s muzeem. Nocleh. 
5. den: Snídaně. Odjezd do Ágry, cestou za-
stávka u stupňovité rádžasthánské studny v Ab-
haneri. Dále zastávka v bývalém sídelním městě 
největšího z Mughalů - sultána Akbara ve Faté-
hpúr Síkrí, prohlídka Páteční mešity a sultánské-
ho paláce z červeného pískovce, kde se nachází 
známé pavilóny Paňč Mahal a  Dívání-chás. Pří-
jezd do Ágry, ubytování. 
6. den: Snídaně. Ágra, prohlídka skvostu svě-
tové architektury, mauzolea Tádž Mahal, které 
z  bělostného mramoru nechal postavit sultán 
Šáhdžahán pro svoji  milovanou ženu Mumtáz 
Mahal. Stavba, popírající perspektivu, je považo-
vána za zamýšlenou repliku Božího trůnu. Odpo-
ledne prohlídka Červené pevnosti s nádhernými 
mramorovými pavilóny, představujícími jeden 
z vrcholů stavitelství Velkých Mughalů. Nocleh. 
7. den: Snídaně. Transfer na nádraží a  odjezd 
expresem Shatabdi do Jhansi, přejezd do měs-
tečka Orčhha s  monumentálními opuštěnými 
chrámy a  paláci říše Bundélů, z  nichž největší 
byl vybudován na počest návštěvy sultána Dža-
hángíra. Dále návštěva chrámu bohyně Lakšmí 
na čedičovém pahorku, kde najdete mistrovská 
díla středověkého bundélského malířství. Od-
poledne přejezd idylickou venkovskou krajinou 

 Dekkánské plošiny do Khadžuráha, někdejší-
ho hlavního města říše Čandélů. Návštěva vý-
chodní skupiny džinistických chrámů. Nocleh 
v Khadžuráhu. 
8. den: Snídaně. Prohlídka východní skupiny 
chrámů, včetně chrámů Kandarija  Mahadévova 
a Višvanáthova a chrámu Lakšmana, proslulých 
svou erotickou výzdobou na motivy staroindické 
Kámasútry. Odpoledne návrat do Jhansi, odjezd 
lehátkovým expresem  Bundelkhand do Várána-
sí. Nocleh ve vlaku. 
9. den: Příjezd do Váránasí, transfer do hote-
lu, snídaně. Výlet do buddhistického poutního 
místa Sárnáthu, kde Buddha po svém osvícení 
pronesl své první kázání. Prohlídka zřícenin stú-
py císaře Ašóky a místního muzea s proslulou lví 
hlavicí z leštěného pískovce. V podvečer návště-
va ghátu Dasaswamedh, kde probíhá hluboce 
mystická rituální oběť Ganze za účasti desítek 
bráhmánů. Návrat do Váránasí, nocleh. 
10. den: Brzká ranní projížďka po Ganze, kdy 
za úsvitu tisíce poutníků vykonávají  rituální očis-
tu v posvátných vodách Gangy. Prohlídka ghátů, 
včetně pověstného ghátu Manikarnika, kde již 
po tisíce let nepřetržitě probíhá tradiční zpopel-
ňování nebožtíků. Snídaně. Dopoledne prohlíd-
ka Váránasí, tohoto fascinujícího města, včetně 
moderního chrámu Bharat Mata a chrámu bo-
hyně Durgy. Odpoledne přejezd do Kušinagaru, 
ubytování, nocleh. 
11. den: Snídaně. Prohlídka Kušinagaru, 
poutního místa buddhistů, místa, kde  Buddha 
vstoupil do mahaparinirvány. Přejezd do Nepá-
lu, cesta venkovskou krajinou nepálských terají, 
kde středověk dosud trvá. Příjezd do Lumbini, 
nocleh. 
12. den: Snídaně. Prohlídka Lumbini, místa 
zrození Buddhy, které značí sloup císaře Ašóky. 
Dále prohlídka chrámu Majadévi a  buddhistic-
kých chrámů, které na tomto památném mís-
tě nechali postavit mnišské obce jednotlivých 
zemí. Odpoledne přejezd scénickou krajinou do 
Pókhary. Nocleh v Pókhaře. 
13. den: Snídaně. Volný den. Možnost výletů 
v  himálajském předhoří. Scénické výhledy na 
pevnost Sarangkhot a masív Annapuren. Nocleh 
v Pókhaře. 
14. den: Snídaně. Odjezd do Káthmándú. Ces-
tou zastávka u  chrámu Svajambhunáth, odkud 
se otevírá nádherný výhled na káthmándské 
údolí. Volné odpoledne. Nocleh v Káthmándú. 
15. den: Snídaně. Káthmándú, prohlídka uni-
kátního historického centra města Patan v okolí 
Palácového náměstí. Odpoledne  prohlídka cen-
tra Káthmándú včetně paláce  Živoucí bohyně 

  Okruh Indií a Nepálem  17 dní
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Kumarí Dévi, sochy hrozivého vtělení boha Šivy 
Kala Bhairávy. Pokračujeme prohlídkou historic-
kého Bhaktapuru s chrámem Nyatapola, Zlatou 
bránou, královským palácem, scénickým ná-
městíčkem hrnčířů a desítkami dalších chrámů, 
mistrovských děl nevárského řezbářství. Nocleh 
v Káthmándú. 
16. den: Snídaně. Dopoledne volno k individuál-
ní prohlídce města a nákupu nepálských suvený-
rů. Odpoledne transfer na letiště, odlet do Dillí 
a dále do Prahy. 
17. den: Přílet do Prahy.

Termíny:
7.10 – 23.10. 2016
31.3. – 16.4. 2017
6.10. –22.10. 2017    

Cena:

82 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včetně 

tax a příplatků
•  autobusovou a vlakovou dopravu během 

zájezdu
•  14 noclehů se snídaní v hotelech  

***-*** * 
•  1 nocleh ve vlaku
•  vstupy dle programu, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Fakultativní služby: 
•  přípl. za jednolůžk. pokoj 19 500,- Kč 

Cestovní pojištění:  
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje: 
•  vízum do Nepálu 30,- USD + 1 fotografie
•  vízum do Indie 1 300,- Kč, na požádání 

zajistíme
•  turistickou odletovou taxu v Nepálu (cca 

20,- USD)
•  fakultativní výlety nad rámec programu
•  spropitné (místní pers., průvodce, řidič) 

cca 30,- USD

Informace: 
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 16 osob.
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INDIE / SRÍ LANKA  JIŽNÍ ASIE

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Dillí. 
2. den: Přílet do Dillí. Transfer do hotelu. Odpo-
ledne prohlídka Starého a Nového Dillí včetně nej-
větší indické muslimské svatyně – Páteční mešity, 
Červené pevnosti, která byla sídlem dvora Velkých 
Mughalů, Rádž Ghátu – památného místa zpopel-
nění Máhatmy Gándhího. Nocleh v Dillí. 
3. den: Snídaně. Pokračování v prohlídce Dillí. Na-
vštívíte areál Kutub Mínár s pověstným nerezavě-
jícím železným sloupem ze 4. století a zříceninami 
mešity. Dále si prohlédnete Humájúnovu hrobku 
ze 16. století. Tato hrobka sloužila jako inspirace 
architektury pozdějších pomníků, včetně známější-
ho Tádž Mahalu. Projedete též kolem Brány Indie 
a budov prezidentského paláce. Nocleh v Dillí.
4. den: Snídaně. Odjezd do Džajpuru, hlavního 
města státu Rádžasthán, známého jako „Růžové 
město“ díky růžové barvě domů historického cen-
tra, jež bylo vybudováno dle zásad staroindické 
Silpašástry, prvního světového architektonického 
kodexu. Hlavní obchodní třída je spojnicí mezi Slu-
neční bránou na východní straně a Měsíční bránou 
na straně západní. Ubytování, volno k  prohlídce 
místních bazarů, nocleh v Džajpuru. 
5. den: Snídaně. Vyjížďka na slonech do pevnosti 
Ámbér, prohlídka tohoto bývalého sídla rádžhas-
tánských maharádžů se Zrcadlovou síní a  dalšími 
artefakty rádžasthánské architektury. Odpoledne 
prohlídka Džajpuru s návštěvou astronomické ob-
servatoře Džantar Mantar. Dále si prohlédnete Pa-
lác větrů – Hawa Mahal, kde za intimně řešenými 
okny průčelních arkýřů mohly ženy z vyšších spole-
čenských kruhů nerušeně pozorovat dění na ulici, 
aniž by mohly být samy viděny. V areálu Městského 
paláce (Čadra Mahal) navštívíme muzeum, ukazující 
život maharádžů s výstavkou oděvů, zbraní a před-
mětů běžného života. Návrat do hotelu. Nocleh. 
6. den: Snídaně. Odjezd do Ágry, cestou zastávka 
v  bývalém sídelním městě největšího z  Mughalů 
– sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí – Městě ví-
tězství. Prohlídka Páteční mešity s hrobkou šajcha 
Salíma Čistího. Dále uvidíte Sultánský palác z čer-
veného pískovce, kde se nachází známé pavilóny 
Paňč Mahal a  Dívání-chás a  astrologický pavilon. 
Odpoledne příjezd do Ágry, bývalého hlavního 
města Mughalské říše. Prohlídka mauzolea Tádž 
Mahal, které z  bělostného mramoru nechal po-
stavit sultán Šáhdžahán pro svoji milovanou ženu 
Mumtáz Mahal. Ubytování a nocleh. 
7. den: Snídaně. Ágra - dopoledne prohlídka Čer-
vené pevnosti s nádhernými mramorovými paviló-
ny, představujícími jeden z vrcholů stavitelství Vel-
kých Mughalů. V pevnosti navštívíte Síň veřejných 
audiencí, Perlovou mešitu, Harémovou mešitu 
a Soukromý palác Chás Mahal, sloužící první císa-
řově manželce. Odpoledne návrat do Dillí, transfer 
na letiště a přelet na Srí Lanku. Ubytování, nocleh.

8. den: Snídaně. Odjezd do Anuradhapury, cen-
tra starověkého Cejlonu s řadou nádherných stúp 
a  slavným Buddhovým stromem. Anuradhapura 
byla takřka 1.500 let hlavním městem celého ostro-
va a byla jedním z největších klášterních měst, jaká 
kdy byla vybudována. Ve městě žilo až 10.000 mni-
chů. V centru tzv. svaté oblasti stojí ruiny slavného 
kláštera Mahavihara. Ten je díky svému stromu bo 
– Sri maha Bodhi – jedním z velmi oblíbených pout-
ních míst na Srí Lance. Klášter Jetavana se rozkládá 
kolem  monumentální stupy, která kdysi dosahovala 
výšky 120 metrů (dnes snížena na 70 metrů). I přes-
to se jedná o největší cihlovou stavbu na světě. Uby-
tování. Odpoledne prohlídka Anuradhapury. 
9. den: Snídaně. Celodenní výlet do národního 
parku Wilpattu. S  rozlohou 1 085 km² se jedná 
o největší národní park na Srí Lance. V parku žije 
přibližně 50 slonů a  leopardů, mědved pyskatý, 
krokodýli a další.  Park byl do roku 2003 uzavřen. 
Průzkum stavu fauny začal teprve nedávno a sku-
tečný stav zvěře je odhadován. Návrat na hotel. 
Večeře. 
10. den: Snídaně. Dopoledne pokračujeme pro-
hlídkou Anuradhapury. Následuje přejezd do 
Dambully s prohlídkou skalních chrámů. Chrámy 
se rozprostírají mezi skupinou žulových skalisek. 
V jeskynních chrámech naleznete více než stovku 
soch Buddhy v různých pózách. Unikátní jsou též 
nástěnné malby s buddhistickými motivy. Ubytová-
ní, nocleh.
11. den: Snídaně. Dopoledne návštěva skalního 
útvaru s pevností na vrcholu – Sigiriya, také nazý-
vané „Pevnost v oblacích“ nebo „Lví skála“. Pevnost 
pochází z 5. století. Na cestě k vrcholu můžete vidět 
úžasné fresky a na úpatí hory se nachází komplex 
zahrad a vodních nádrží a fontán. Na tzv. lví plošině 
naleznete dvě obrovské kamenné pracky, jediné 
pozůstatky ze sochy lva, který původně strážil po-
slední část výstupu na skálu ke královskému paláci. 
Je zde i několik jeskyní, které sloužily poustevníkům 
a  dodnes nesou stopy po nástěnných malbách. 
Odpoledne prohlídka vyhlášeného města chrámů 
a paláců Polonnaruwy (z 11. století). Naleznete zde 
ruiny královského paláce, královské lázně a ve sva-
tyni Gal Vihara světoznámé sochy Buddhy, vytesa-
né přímo do skal. Večeře, nocleh.
12. den:  Snídaně. Odjezd do Kandy. Cestou za-
stávka u zahrady s exotickým kořením a prohlídka 
továrny na výrobu batiku. V  pozdním odpoledni 
prohlídka Kandy, posledního hlavního města sin-
hálských králů, zahrnující návštěvu Chrámu Budd-
hova zubu. Tato vzácná relikvie je uschována ve 
zlatém relikviáři. Ve svatyni, kde je tento zub uložen, 
se 3x denně konají buddhistické ceremonie. Večer 
zhlédnutí kulturního vystoupení. Večeře a nocleh 
v Kandy.
13. den: Snídaně. Ráno začnete prohlídkou jedné 
z největších a nejkrásnějších botanických zahrad na 
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Tádž Mahal

světě – královské botanické zahrady Peradeniya. 
Následuje přejezd do horského městečka Nuwa-
ra Eliya, oblíbeného letoviska Britů v 19. století, dří-
ve označované jako „malá Anglie“. Jedná se o nej-
výše položené město na Srí Lance. Dominantou je 
hustě zalesněný masiv hory Pidurutalagala, která je 
se svými 2 555 m n.m. nejvyšším bodem ostrova. 
Navštívíte zde nejlepší čajové plantáže a  továrnu 
na zpracování čaje. Večeře a nocleh v Nuwara Eliya.
14. den: Snídaně. V časných hodinách odjezd na 
Hortonské planiny, jejíž jedna strana spadá na 
místě zvaném „Konec světa“ do hloubky 1 050 me-
trů. Výhled do dalekého okolí Vám bude umožněn 
po zdolání krátkého pěšího okruhu. Návrat na ho-
tel. Transfer na letiště v Kolombu a odlet do Prahy.
15. den: Přílet do Prahy. Program lze prodloužit po-
bytovým zájezdem na Srí Lance či na Maledivách.

Termíny:
6.11.–20.11.2016
23.1.– 6.2.2017
6.2.–20.2.2017
27.2.–13.3.2017
19.3.–2.4.2017
9.7.–23.7.2017
5.11.–19.11.2017       

Cena:

75 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včetně 

tax a příplatků 
•  dopravu po trase klimatizovaným auto-

busem nebo minibusem 
•  12 noclehů se snídaní, 6 večeří 
•  vstupy dle programu, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Fakultativní služby: 
•  příplatek za jednolůžkový pokoj  

16 800 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje: 
•  vízum Srí Lanka 1 300 Kč
•  vízum do Indie 1 700 Kč, na požádání 

zajistíme
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič) cca 20,- USD 

Informace: 
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na Srí Lanku do Colomba 
s přestupem.
2. den: Přílet do Colomba, transfer do oblasti 
Habarana/Sigiriya (cca 4 hodiny), odpočinek u ba-
zenu případně možnost vyzkoušet si tradiční ay-
urvedskou masaž (za poplatek) , večeře a nocleh.

Colombo | Polonnaruwa | Sigiriya | Dambulla | Kandy | Pinawela | Peradeniya | Nuwara Eliya | N.P. Yalla | Galle

čeře 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 pře-
jezd do Peradeniya, kde navštívíme jednu z nej-
větších a nejkrásnějších botanických zahrad na 
světě, královské botanické zahrady Peredeniya. 
Návrat na večeři a nocleh do Kandy.
7.  den:  Po snídani odjezd  do horského měs-
tečka 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 uvi-
díme nejen divoké slony, krokodýly, varany, opice, 
mangusty, buvoly a prasata, ale i leopardy. Park 
je rovněž proslulou ornitologickou lokalitou (přes 
200 ptačích druhů)..  Návrat do hotelu a přejezd 
do letoviska Tissamaharama na nocleh. Ubytová-
ní 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.

3. den: Snídaně. Trek neboli “Vesnické safa-
ri”- 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 vy-
hlášeného města chrámů a paláců středověké 
Polonnaruwy (UNESCO) se světoznámými so-
chami Buddhy, vytesanými ze skalního masivu. 
Večeře a nocleh.
4. den: Dopoledne návštěva skalního útvaru 
s pevností na vrcholu – Sigiriya (UNESCO), na-
zývané „Pevnost v oblacích“ nebo „Lví skála“, po-
cházející z 5. století. Na cestě k vrcholu lze vidět 
úžasné fresky a na úpatí hory komplex vodních 
zahrad. Odpoledne projíždka na slonovi. Ná-
vrat do hotelu. Večeře a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd do Dambully 
(UNESCO) s proslulými skalními chrámy, ukrýva-
jícími více než stovku soch Buddhy v různých po-
zicích a unikátními nástěnnými malbami s budd-
histickými motivy. Cestou do Kandy zastávka 
v zahradě s exotickým kořením. Odpoledne 
návštěva Chrámu Buddhova zubu (UNESCO), 
skrývajícího jednu z nejcennějších buddhistických 
relikvií. Návštěva kulturního představení,  ve-
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Termíny:
15.2. - 24.2. 2017
14.3. - 23.3. 2017
15.4. - 24.4. 2017

Cena:
hotel ***  42 990 Kč
hotel ****  47 990 Kč

Cena zahrnuje: 
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax příplatků 
•  dopravu po trase klimatizovaným auto-

busem nebo minibusem 
•  8 noclehů s polopenzí 
•  vstupy dle programu, průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič) 
• vízum 1 300  Kč (na požádání zajistíme)

Fakultativní služby: 
•  přípl. za jednolůžkový pokoj 7 190 Kč

Cestovní pojištění:  
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace: 
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.
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Termíny: Ceny:
10. 11. – 19. 11. 2016 58 990 Kč
24. 11. –   3. 12. 2016 58 990 Kč
  2.   2. – 11.    2. 2017 61 990 Kč 
  2.   3. – 11.    3. 2017 61 990 Kč

Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu v turistické třídě včet-

ně všech tax a příplatků
•  ubytování 7 nocí v uvedených nebo 

srovnatelných hotelích ve dvoulůžkových 
pokojích

•  4x polopenzi + 3x all inclusive nebo polo-
penzi (dle výběru hotelu)

•  poslední den u moře pokoj, all inclusive 
či polopenzi až do odjezdu na letiště

•  dopravu klimatizovaným minivanem či 
busem (dle počtu účastníků), doprovod 
anglicky hovořícího průvodce, asistenci 
místní partnerské agentury, při splnění 
minimálního počtu účastníků doprovod 
česky mluvícího průvodce

•  vstupy dle programu
•  knižního průvodce (čj)
•   pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
•  poplatek za povinné elektronické vízum 

ETA 1 300 Kč
•  neuvedené stravovací služby, nápo-

je, případnou nabídku fakultativních 
programů

•  spropitné (není vyžadováno, ale patří 
k bontonu) a další nespecifikované 
náklady osobního charakteru

Fakultativní služby:
•  příplatek ubytování v pokojích vyšších 

kategorií než uvedeno u jmenovaných 
hotelů v Bentotě.

•  příplatek za prodloužení pobytu ve 
vybraném hotelu u moře o libovolný 
počet nocí.

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Zájezd je organizován ve spolupráci s CK 
Marco Polo.
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 8 osob.
web code:
www.cedok.cz/11290

Sigiriya | Polonnaruwa | Dambulla | Kandy | Bentota

  Srílanské delikatesy  10 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Sraz na letišti a odlet do Colomba.
2. den: Po ranním příletu odjezd do centrální 
části zvané „Kulturní trojúhelník“. Prvním navští-
veným místem bude sloní sirotčinec v Pinna-
wale: kromě možnosti vidět koupel stáda v řece 
a krmení nejmenších slůňat je zde možnost se 
naobědvat. Odpoledne příjezd do hotelu Aliya 
Resort + Spa (4*+). Ubytování, večeře.
3. den: Ještě před snídaní výstup na srílanskou 
„No.1“. Skalní komplex Sigiriya je na dohled od 
hotelu a tento čas je ideální, jak se vyhnout horku 
a davům. Dechberoucí areál zahrad, neskutečné 
fresky, zbytky Lví brány a samotný vrcholek skály 
nesmí chybět v žádném poznávacím programu 
ostrova! Po návratu do hotelu relax. Odpolední 
návštěvou bude prohlídka kompaktního areálu 
ruin druhého královského města Polonnaruwy 
s obřími sochami Buddhy v Gal Vihara. Navečer 

fakultativní program: jeep safari za divokými slony 
do NP Minneriya či rezervace Ritigala. Ubytová-
ní a večeře opět v hotelu Aliya Resort+Spa, Sigi-
riya (4*+).
4. den: Po snídani přesun jižně, s první zastávkou 
po několika desítkách minut, kde čeká další skvělá 
památka, jeskynní chrám v Dambulle s více než 
dvoutisíciletou historií. Cca po další hodině jízdy je 
městečko Matale a další zajímavé zastávky: zřejmě 
nejúžasnější tamilský chrám mimo sever ostrova 
a poté exkurze do zahrady koření, s ukázkami co 
se z čeho vyrábí a nač se používá v přírodní medi-
cíně či kosmetice. V pozdním odpoledni ubytování 
v hotelu Amaya Hills, Kandy (4*).
5. den: Snídaně. Dopolední cesta povede vzhůru 
až do míst, kde nádherná svěží zeleň čajových 
plantáží pokrývá téměř všechny okolní strá-
ně a kde je výhled na vodopády Ramboda Falls. 
Exkurze do jedné z tradičních továren. Odpole-
dne návrat do města Kandy. Ve městě samém 
– krom návštěvy dílny na zpracování drahých ka-
menů – je cílem folklorní show s vynikajícími ta-
nečníky a především večerní Chrám Buddhova 
zubu. Večeře a ubytování opět hotel Amaya Hills, 
Kandy (4*).
6. den: Posledním bodem poznávací části bude 
prohlídka překrásné Královské botanické za-
hrady v Peradenyi. Po ní již povede cesta ke 
kouzelným plážím v Bentotě na jihozápadním 
pobřeží. Ubytování ve vybraném hotelu: Club 
Bentota (3*) nebo Bentota Beach by Cinnamon 
(4*) nebo Centara Ceysands (4*) vždy s all inclusi-
ve, alt. Avani Bentota (5*) s polopenzí. Stravování 
vždy začíná večeří.
7. -8. den: Volno, relax.
9. den: Volno, relax, pokoje k dispozici až do ve-
čera. Stravování vždy končí večeří. Transfer na 
letiště okolo 22:00 hod.
10. den: Po půlnoci odlet, návrat do Prahy krátce 
po poledni.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Sraz na letišti a odlet do Colomba.
2. den: Po ranním příletu krátké občerstvení 
(snídaně) a odjezd směrem na sever. Navečer 
návštěva areálu historické části nejstaršího krá-
lovského města Anuradhapury v magické at-
mosféře umělého osvětlení. Večeře a ubytování: 
hotel Palm Garden Village, Anuradhapura (3*+).
3. den: Snídaně. Po zastávkách v kolébce srílan-
ského buddhismu Mihintale a u válečného me-
moriálu na úzké šíji zvané Elephant Pass příjezd 
na samotný sever ostrova, poloostrov Jápané 
a srdce tamilského obyvatelstva – města Jaffna. 
Ubytování a večeře v městském hotelu Heritage 
Hotel, Jaffna (3*).
4. den: Snídaně. Dopoledne návštěva jednoho 
z ostrůvků obklopujících Jápané – ostrov Naga-
deepa může sloužit jako vzor symbiózy budd-
histů a hinduistů. Odpoledne bude patřit měs-
tu, atmosféře jeho uliček a především návštěvě 
úžasného tamilského chrámu Nallur Kovil. Uby-
tování a večeře: Heritage Hotel, Jaffna (3*).
5. den: Snídaně. Odjezd z poloostrova Jápané na 
východní pobřeží, severně od města Trincoma-
lee. V oblasti Nilaveli jsou jedny z nejhezčích pláží 
Srí Lanky. Odpoledne relax. Ubytování a večeře 
v hotelu Pigeon Island Beach Resort, Nilaveli (3*).
6. den: Snídaně. Zastávka v hlavním středisku vý-
chodního pobřeží, přístavu Trincomalee. Pohled 
na město od chrámu na skále Swami Rock, krát-
ký fotostop u hřbitova válečných obětí jednotek 
britského Commonwealthu. Okolo poledne pří-
jezd do hotelu v samém srdci překrásné zátoky 
Passikudah jižně od Trincomalee. Ubytování 
a večeře v hotelu Maalu Maalu Resort+Spa, Passi-
kudah (4*+).
7. den: Snídaně. Volno, relax. Večeře a nocleh 
hotel Maalu Maalu Resort+Spa, Passikudah (4*+).
8. den: Snídaně. Cesta do vnitrozemí, oblasti zva-

né „Kulturní trojúhelník“. První zdejší návštěvou 
bude prohlídka kompaktního areálu ruin druhé-
ho královského města Polonnaruwy s obřími 
sochami Buddhy v Gal Vihara. Navečer jeep 
safari za divokými slony do NP Minneriya či re-
zervace Ritigala. Ubytování a večeře v hotelu Aliya 
Resort+Spa, Sigiriya (4*+).
9. den: Ještě před snídaní výstup na srílanskou 
„No.1“. Skalní komplex Sigiriya je na dohled od 
hotelu a tento čas je ideální, jak se vyhnout horku 
a davům. Dechberoucí areál zahrad, neskutečné 
fresky, zbytky Lví brány a samotný vrcholek skály 
nesmí chybět v žádném poznávacím programu 
ostrova! Po návratu do hotelu relax. Odpoledne 
pak čeká další skvělá památka, jeskynní chrám 
v Dambulle s více než dvoutisíciletou historií. 
Ubytování a večeře v hotelu Aliya Resort+Spa, 
Sigiriya (4*+).
10. den: Po snídani směr vysočina. Tak jako Jaff-
na je srdcem tamilského světa, je tím sinhálským 
město Kandy. Cestou exkurze do zahrady koření 
v Matale. Ve městě samém – krom návštěvy díl-
ny na zpracování drahých kamenů – je cílem fol-
klorní show s vynikajícími tanečníky a především 
večerní Chrám Buddhova zubu. Večeře a uby-
tování hotel Amaya Hills, Kandy (4*).
11. den: Ani poslední den nebude prost zážitků 
– nejprve exkurze do tradiční továrny na zpra-
cování pravého cejlonského čaje. Pak zhruba 70 
minut jízdy místím vlakovým spojem. Finálním na-
vštíveným místem bude sloní sirotčinec v Pinna-
wale: kromě možnosti vidět koupel stáda v řece 
a krmení nejmenších slůňat zde bude dostatek 
času i příležitostí na nákupy typických suvenýrů. 
Ještě večeře v hotelu u letiště, s pokoji pro krátký 
relax před cestou domů. Okolo půlnoci odjezd na 
letiště.
12. den: Po půlnoci odlet, návrat do Prahy krátce 
po poledni.

web code:
www.cedok.cz/14231

Anuradhapura | Jaffna | Nagadeepa | Trincomalee | Passikudah | Polonnaruwa | 
Sigiriya | Dambulla | Kandy

  Srí Lanka: dvě tváře jedné krásky  12 dní
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Termíny:
27. 2. – 10. 3. 2017
5. 6. – 16. 6. 2017

Cena:

85 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu v turistické třídě 

včetně všech tax a příplatků
•  ubytování 9 nocí v uvedených nebo 

srovnatelných hotelích ve dvoulůžko-
vých pokojích

•  polopenzi začínající snídaní v 1. den 
a končící večeří v 11. den

•  dopravu klimatizovaným minivanem či 
busem (dle počtu účastníků), doprovod 
anglicky hovořícího průvodce, asistenci 
místní partnerské agentury, při splnění 
minimálního počtu účastníků doprovod 
česky mluvícího průvodce

•  vstupy dle programu, pronájem terénní-
ho vozu pro jeep safari, jízdenky na vlak 
(2. třída)

•  knižního průvodce (čj)
•  pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
•  poplatek za povinné elektronické vízum 

ETA 1 300,- Kč
•  neuvedené stravovací služby, nápo-

je, případnou nabídku fakultativních 
programů

•  spropitné (není vyžadováno, ale patří 
k bontonu) a další nespecifikované 
náklady osobního charakter

Fakultativní služby:
•  příplatek za jednolůžkový pokoj  

13 990 Kč
•  prodloužení o pobyt na jihozápadním 

pobřeží – cena na vyžádání

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Zájezd je organizován ve spolupráci s CK 
Marco Polo.
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 8 osob.
Případným zájemcům lze nabídnout 
prodloužení o pár dní relaxu na plážích 
jihozápadního pobřeží.

Nallur Kovil

Sigiriya Sv. Jakub
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odpoledne sraz na letišti s průvodcem 
a odlet do Rangúnu.
2. den: Večerní přílet do Barmy. Po pasových 
a celních formalitách se setkáme s naším míst-
ním průvodcem a odjedeme do hotelu. Už vý-
měna peněz na letišti, žádný signál mobilního 
telefonu, staré motorky, auta a autobusy vás 
přesvědčí, že jsme vstoupili do jiného světa. Po 
příjezdu do hotelu Chatrium **** se ubytuje-
me.
3. den: Po snídani odjedeme na letiště a čeká 
nás vnitrostátní let do Baganu. Po přistání v Ba-
ganu se ubytujeme v hotelu Amazing Bagan Re-
sort **** a vyrazíme objevovat tajemství toho-
to charismatického místa. Z téměř 2.000 pagod 

navštívíme ty nejdůležitější, které nám představí 
různá období a architektonické slohy. Např. 
Chrám Gubyyaukgyi je doslova vytesán do 
skály. V Chrámu Ananda jsou dvě sochy stojí-
cího Budhy, jejichž výraz ve tváři se mění podle 
vzdálenosti, z jaké se na ně díváte. Chrám Dha-
mayangyi je největším chrámem v Baganu. Bě-
hem odpoledne pronikneme do historie, vzniku, 
slávy i pádu tohoto království. Odpoledne navští-
víme tradiční dílnu na lakované nádobí. Je neu-
věřitelné, kolik lidské práce a umu je vloženo do 
výroby malého talířku či misky. Věděli jste, že je-
den talířek se ručně vyrábí rok i déle? Lakované 
nádobí je jedním z typických dárků z Barmy. Den 
zakončíme pozorováním západu slunce z terasy 
některé z pagod nabízející fantastické výhledy. 

  Magický Myanmar (Barma)  13 dní

JIHOVÝCHODNÍ ASIE  MYANMAR
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Rangún | Bagan | Jezero Inle | Ngapali Beach

Bagan

Západ slunce je úchvatný zážitek, který dal ná-
zev celé naší cestě – Magická Barma.
4. den: Po snídani v hotelu se podíváme na trži-
ště Nyaun Oo. Toto tržiště se každý den stává 
místem setkání vesničanů, kteří se snaží pro-
dat své výrobky a současně nakoupit potřebné 
zboží. Je to žijící opravdové centrum dění, kde 
budeme mít pocit, že jsme se ocitli v jiném sto-
letí. Z trhu se přesuneme k nádherné pagodě 
Shwezigon, která patří k nejvýznamnějším bar-
mským památkám. Pagoda Schwezigon je celá 
zlatá, vysoká 26 metrů a má přesný čtvercový 
půdorys, takže sloužila jako příklad pro další 
stavby celé jedné éry. Překlad jejího názvu do-
slova znamená „zlatá pagoda, která stojí na bře-
hu řeky“. Odpoledne prožijeme mezi prostými 
Barmánci. Navštívíme vesnici položenou mimo 
turistické trasy a památky. Život místních oby-
vatel je až neuvěřitelně jednoduchý. Domy stojí 
na kůlech, jsou postavené jen z bambusu a pal-
mových listů bez nábytku a jakéhokoliv vybave-
ní. Pro nás je nepředstavitelné, jak skromně tito 
lidé žijí. Vodu získávají z centrální studny a bo-
hatý je každý, kdo má jednu krávu či prase; oby-
čejný bonbon pro děti vyvolá obecné nadšení 
a radost. Chudoba ale není pro místní obyvatele 
překážkou pro úsměv či pozvání cizince do pří-
bytku. Den zakončíme plavbou po řece Iravádí. 
Nalodíme se před západem slunce, abychom 
pozorovali zemědělská políčka a život po obou 
březích. Z řeky se nám otevřou neméně okouz-
lující pohledy na Bagan a jeho chrámy. Západ 
slunce a hra světel a stínů bude dalším kouskem 
do barmské skládanky.
5. den: Po snídani se rozloučíme s Baganem 
a odletíme k jezeru Inle. Z letiště v městečku 
Heho nás čeká zhruba hodinová jízda k jezeru. 
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Termíny:
16. 11. – 28. 11. 2016
15. 3. – 27. 3. 2017      

Cena:

99 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků, vč. vnitrostátních letů
•  2 noci v Chatrium Hotel ****, 
•  2 noci v Amazing Bagan Resort ****, 
•  2 noci v Myanmar Treasure Resort ****, 
•  4 noc v Amazing Ngapali Resort **** 
•  dopravu autobusem s klimatizací
•  vstupy do všech uvedených památek
•  doprovod česky mluvícího průvodce po 

celou dobu pobytu (při min. počtu osob 8)
•  výlet lodí na Inle, plavba při západu 

slunce v Baganu
•  snídaně
•  pojištění dle zákona č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
•  vízum do Barmy
•  spropitné a osobní výdaje
•  neuvedené stravování a nápoje
•  odletovou taxu z Barmy (USD10/os.)

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Fakultativní služby: 
•  příplatek za jednolůžkový pokoj 27 000 Kč

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 8 osob.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK 
Marco Polo.

ČÍNA

THAJSKO

Indický oceán

Yangon
(Rangún)

Ngapali

Bagan

Thandwe

Heho

Jezero
Inle

MYANMAR
(BARMA)

MYANMAR  JIHOVÝCHODNÍ ASIE 

WWW.CEDOK.CZ

web code:
www.cedok.cz/11294

Jezero Inle

Cesta vede zvlněnou krajinou, oblastí s políčky 
a vesnicemi až do města Nyaung Shwe, které je 
bránou k jezeru Inle. Cestou se zastavíme v dřevě-
ném chrámu Shwe Yan Pyay. Jakmile dorazíme ke 
břehu jezera, nalodíme se na motorový člun a vy-
razíme na vodu. Motorový člun bude následující 
dva dny naším jediným dopravním prostředkem. 
Na jezeru proplujeme mezi rybáři s jejich velmi 
typickým způsobem rybaření. Cestou (spíše plav-
bou) navštívíme vesnice, kde se všechny domy 
vznášejí na kůlech nad vodní hladinou. Uvidíme 
plovoucí pole, která obhospodařuje s obrovským 
úsilím místní kmen Intha. Vždyť každá bouřka 
a vlna může pole i úrodu zničit. Později navštíví-
me klášter Nga Hpe Chaung, který je známý 
jako klášter skákajících koček. A skutečně 
cvičené kočky zde skáčou skrz obruče. Po krát-
ké zastávce doplujeme k pagodě Phaung Daw 
Oo, která je hlavním sakrálním místem jezera 
Inle. Uvidíte zde 5 posvátných vyobrazení Budd-
hy. Odpoledne dorazíme do hotelu Myanmar 
Treasure Resort **** položeného přímo nad 
hladinou jezera. Večerní atmosféra, pohled na 
noční oblohu bez rušivých světel a naprostý klid 
dokáží i z ubytování v hotelu udělat hluboký záži-
tek.
6. den: Po snídani se opět posadíme do našich 
člunů a navštívíme místní plovoucí trh s lokálními 
produkty. Tržiště mění místo každý den v pravi-
delných pětidenních cyklech. Na plovoucích trzích 
se scházejí místní obyvatelé a kmeny z dalekého 
okolí kvůli nezbytné směně zboží. Prodávají vlast-
ní produkty a současně nakupují potřebné věci. 
Během plavby vesničkami navštívíme manufak-
turu s ruční výrobou hedvábí, dílnu na dout-
níky, a třeba i místního kováře. Primitivní 
pracovní podmínky, prosté prostředí a současně 

vyrovnanost místních obyvatel s životním údělem 
je až dojemná. Donutí nás k zamyšlení nad vlast-
ním životem. Kdo je bohatší – my nebo oni? To 
bude v Barmě častá otázka. Po obědě opustíme 
střed jezera směrem k úzkým kanálům vedoucích 
do vesnice Pa-oh (In Dein). Vystoupíme z lodi 
k procházce po pevnině. Projdeme vesničkou, 
navštívíme místní školu (od naší školy se výrazně 
odlišuje) a budeme se toulat překrásnou oblastí 
Alaung Sitthou. Vystoupáme až ke krytému scho-
dišti, stoupajícímu nekonečně daleko na vrcholek 
kopce, a lemovaného stovkami starých pagod. 
Odtud se vrátíme k lodi a do hotelu. 
7. den: Po snídani ještě krátký odpočinek v ho-
telu a dopoledne doplujeme zpět na pevninu. 
Autobusem se vrátíme na letiště do města Heho, 
odkud odletíme do Thandwe. Po přistání pře-
jedeme do hotelu Amazing Ngapali Resort **** 
k odpočinku u moře. Transfer autem, v jakém jste 
ještě nejeli, na vás udělá dojem. Cesta do hotelu 
trvá 5 minut.
8.-10. den: Pobyt v hotelu na čarokrásné pláži 
u průzračně čistého moře. Vzhledem k blízkosti 
vesnice máme možnost procházek za nákupy 
a jídlem. V hotelu je možné si půjčit kola nebo za-
jet na nedaleké golfové hřiště.
11. den: Odpoledne odlet do Rangúnu, aby-
chom si ještě stihli prohlédnout nejuctívanější 
buddhistický chrám v Barmě – Shwedagon pa-
godu. Centrální stupa je 99 m vysoká a zlacená 
zlatem a je obklopena dalšími 64 menšími stupa-
mi, užijete si úchvatný pohled na tento komplex. 
Dále prohlídka místního řemeslného trhu. Pak už 
nocleh v hotelu v Rangoonu.
12. den: Dle času letu transfer na letiště a odlet 
zpět do Prahy s přestupy.
13. den: Přílet do Prahy.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Yangonu. 
2. den: Přílet do Yangonu, transfer do hotelu, 
nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Yangonu 
začíná návštěvou sochy sedícího Buddhy, jež je 
vysoká 11 metrů, váží 600 tun a vytesána je z je-
diného kusu mramoru. Dále se podíváte k jeze-
ru Kandawgyi, kde se nabízí mnoho fotogra-
fických příležitostí, do kláštera Chaukhtatgyi 
se sochou ležícího Buddhy, na pagodu Sule, 
park Maha Bandoola s pomníkem nezávislos-
ti a další pamětihodnosti. Odpoledne Vás čeká 
procházka po tržišti v Indické a Čínské čtvrti, kde 
se prodávají různé druhy potravin, ovoce a vý-
robků. Na velkolepý západ slunce se můžete tě-
šit z vrcholku Singuttara Hill, kde je umístěna 
největší zlatá pagoda na světě – Schwedagon. 
Pagoda je pokryta zlatem a jsou na ní diamanty, 
rubíny a smaragdy. Nocleh v Yangonu. 
4. den: Snídaně. Odjezd do Kyaiktiyo, na svě-
toznámý pozlacený posvátný viklan, opředený 
mnoha pověstmi. Cestou zastávka na válečném 
hřbitově Taukkayan nedaleko Yangonu, kde od-
počívá 6374 spojeneckých vojáků, kteří zahynuli 
za II. světové války. Dále se zde tyčí památník, na 
němž je 27000 jmen vojáků, jejichž těla spočívají 
na neznámém místě. Západ slunce v Kyaiktiyo. 
Nocleh v Kyaiktiyo.
5. den: Snídaně. Návrat do Yangonu. Cestou 
návštěva historického města Bago. Zde Vás jis-
tě zaujme kromě místního tržiště, kde můžete 
pozorovat způsob života místních obyvatel, pře-
devším dominanta města - pagoda Shwemaw-
daw, jedna z nejvíce uctívaných pagod v Myan-
maru, palác Kanbawzathadi a v neposlední řadě 
také pagoda Shwethalvaung, jež skrývá údajně 

nejkrásnější sochu ležícího Buddhy na světě. 
Poslední zastávkou bude Čínský chrám, zde lze 
zakoupit výrobky tradiční medicíny z konzervo-
vaného štíra ve sklenicích a lahvích různých veli-
kostí. Nocleh v Yaongonu.
6. den: Snídaně. Transfer na letiště, odlet do 
Mandalaye. Odjezd do starodávného měs-
ta Amarapura jižně od Mandalaje s návštěvou 
kláštera Maha Gandayon, ve kterém žije ně-
kolik tisíc mladých mnichů. Kolem 10:30 hodin 
zde můžete sledovat každodenní rituál přijímá-
ní jediné potravy, kterou mniši za den pozřou. 
Pokračovat budete návštěvou pravděpodobně 
jednoho z nejfotogeničtějších míst v Barmě – 
mostu U Bein. Tento pozoruhodný, 200 let sta-
rý most je 1,2 km dlouhý (nejdelší týkový most 
světa), vede přes mělké jezero Taungthaman, 
pojmenovaném po lidožravém obrovi, který 
sem údajně přišel hledat Buddhu a slouží pro 
pěší. Odpoledne přichází čas na prohlídku areá-
lu královského paláce Mya Nan San Kyaw Pa-
lace, který byl v roce 1945 zcela zničen ohněm 
a následně renovován na základě fotografií, ob-
rázků a miniaturního modelu. Z dalších zajíma-
vostí během okruhu tímto městem nelze vyne-
chat ani dřevěný klášter Shwenandaw, budova 
byla součástí palácového komplexu a kdysi bý-
vala pozlacena a vyzdobena skleněnou mo-
zaikou, zlacení se uchovalo jen uvnitř kláštera, 
dále pokračování v prohlídce pagodou Kutho-
daw, jež je známa jako největší kniha na světě 
s kamennými deskami, na nichž je zapsán celý 
buddhistický kánon. Večer vyjížďka na vrcholek 
Mandalay Hill s panoramatickým výhledem na 
řeku Iravádí. Nocleh v Mandalayi. 
7. den: Snídaně. Prohlídka pagody Mahamu-
ni s jednou z nejuctívanějších barmských soch 

  Velký okruh Myanmarem  17 dní

Yangon | Bago | Mandalay | Amarapura | Inwa | Sagaing | Bagan | Mount Popa | Kalaw | Pindaya | Inle Lake

Buddhy. Exkurze do okolí Mandalaye, kde po-
znáte bývalá hlavní města Sagaing a Inwa (Ava). 
Ve městě Inwa (Ava), hlavním městě ve 14. – 18. 
století, Vás budou očekávat stylové koňské po-
vozy. Koňské spřežení zde bude Vaším doprav-
ním prostředkem, jež Vám umožní pohodlně 
vstřebat atmosféru kláštera Bagaya, postavené-
ho z týkového dřeva, zbytky královského paláce 
a pevnosti a další pamětihodnosti. Poté překro-
číte most přes řeku Iravádí do Sagaingu, který 
je poset 600 bělostnými stúpami a pagodami, 
je domovem pro 3000 mnichů a naleznete zde 
100 meditačních center. Zde Vás čeká neza-
pomenutelný zážitek v podobě nákupů či jen 
atmosféry místního tržiště, mimochodem zříd-
kakdy turisty navštěvovaného. Návrat do Man-
dalaye, nocleh.
8. den: Snídaně. Plavba po řece Iravádí z Man-
dalaye do Baganu, během níž si užijete mimo-
řádně scénickou krajinu a množství zajímavých 
míst podél malebné řeky. Ve večerních hodi-
nách příjezd do Baganu – jedné z nejvýznam-
nějších buddhistických památek světa, kde se 
nacházejí více než dvě tisícovky pagod a chrá-
mů. Nocleh v Baganu. 
9. den: Snídaně, celodenní prohlídka nejkrás-
nějších chrámů a pagod v této oblasti, postave-
ných v průběhu 11. a 13. století. Kam oko do-
hlédne, rozléhá se nekonečné chrámové moře 
(42 km²). Návštěva místního pestrého tržiště 
v Nyaung-U, zlaté pagody Shwezigon, jeskyně 
Kyansittha Umin, chrámu Manuha, chrámu 
Thatbuinnyu a chrámu Dhamayangyi. Večer 
výhled na západ slunce z pagody Shwesandaw. 
Nocleh v Baganu.
10. den: Snídaně. Pokračování v prohlídce 
Baganu, která začne pagodou Lawkananda 

Schwedagon
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Termíny:
24. 11. – 10.12. 2016 93 990 Kč
21. 02. – 09. 03. 2017 91 990 Kč
24.11. – 10.12. 2017 94 990 Kč

Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu Praha - Yangon – Pra-

ha s přestupy
•  leteckou přepravu Yangon – Mandalay; 

Heho -Yagon
•  letištní taxy
•  14x ubytování v hotelech 3* s polopenzí 

(snídaně,obědy)
•  program, transfery klimatizovanými 

minibusy a vstupy dle itineráře
•  česky mluvícího průvodce a místního 

průvodce

Cena nezahrnuje:
•  vízum do Myanmaru 1.800,- Kč
•  turistickou odletovou taxu v Yangonu 

(cca 10,- USD)
•  fakultativní výlety
•  spropitné

Fakultativní služby: 
•  příplatek za jednolůžkový pokoj 

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16-17. 

Informace: 
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.
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Bago

Mandalay
Amarapura
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Sagaing

Bagan
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Inle
Pindaya

ČÍNA
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Indický oceán
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Kyaiktiyo

Inle Lake
MYANMAR
(BARMA)

web code:
www.cedok.cz/4298

s krásným výhledem na řeku Iravádí, dále jedním 
z nejatraktivnějších chrámů – Sulamani, chrámu 
Lementhna, který je zakončen věží v indickém 
stylu. Podíváte se na komplex tří propojených 
svatyní Payathonzu, ve kterých jsou velmi zají-
mavé nástěnné malby ze 13. století a malý chrám 
Nandamanya o jedné místnosti, kde jsou malby 
neoděných žen. Odpoledne přichází na řadu sva-
tyně Nanpaya, která údajně sloužila jako Manu-
hovo vězení, ačkoliv pro tuto legendu neexistují 
důkazy, v chrámu Manuha potom uvidíte 4 so-
chy Buddhy (tři sedící a jednu ležící). V podvečer 
Vás čeká dechberoucí západ slunce z některého 
z chrámů či pagod. Nocleh v Baganu.
11. den: Snídaně. Návštěva vesnice proslulé 
výrobou palmového cukru. Transfer klimatizo-
vaným minibusem do Kalaw, cestou zastávka 
u vulkanického suku Mount Popa, jehož vrcho-
lek je uctíván jako příbytek tradičních duchů a je 
ozdoben pozoruhodnou skrumáží chrámů, pa-
god a svatyní. Pokračování scénickou krajinou 
do Kalaw. Nocleh v Kalaw.
12. den: Snídaně. Pohodlný trekking panenskou 
horskou přírodou Palaungské vrchoviny, kde 
nahlédnete do života pestrobarevně oděných 
obyvatel horských kmenů v místních vesničkách. 
Cestou budete obdivovat krásné scenérie a pa-
norama jako z pohlednic. Nocleh v Pindayi.
13. den: Snídaně, návštěva , buddhistického 
poutního místa a domova tisíce podobizen 
Buddhy z různých materiálů. Zastavíte se také 
ve výrobně hedvábného papíru a bambusových 
klobouků. Přejezd k jezeru Inle. Jezero Inle leží 
1.328 metrů nad mořem a je přibližně 22 km 
dlouhé a 11 km široké. Jezero proslavili přede-
vším lidé žijící na něm či na okolních březích, 
známí jako Inthové. Je zde několik vesnic z dom-

ků na kůlech, chrámů a plovoucích zahrad. Noc-
leh na jezeře. 
14. den: Snídaně. Ranní návštěva místních pě-
tidenních plovoucích trhů (pokud budou orga-
nizovány), jejichž datum a místo konání se mění 
každých 5 dní, kde uvidíte obyvatele horských 
kmenů obchodovat se zemědělskými produkty, 
zeleninou, ovocem, sušenými čajovými lístky, 
uměním, dřevěnými plastikami apod. Následuje 
celodenní projížďka po jezeře, jejíž součástí je 
návštěva pagody Phaungdawoo s pěti socha-
mi Buddhy, dřevěný klášter Nga Phe Chaung 
neboli Klášter skákající kočky, postavený na 
kůlech. Zde si můžete prohlédnout populár-
ní skok kočky přes obruč. Výlet bude ukončen 
návštěvou místních dílen na výrobu stříbrných 
předmětů, zpracování hedvábí, kovářství a vý-
robny tradičních lodí. Nocleh na jezeře.
15. den: Snídaně. Lodní výlet do vesnice 
Indein, skrytého pokladu jezera Inle. Cestou 
do Indeinu se můžete těšit pohledem na život 
na jezeře, uvidíte zeleninové zahrádky, mnichy, 
vodní buvoly, obyvatele pracující na rýžových 
polích apod. Z komlexu pagod Shwe Indaing 
je úchvatný výhled na jezero a okolní přírodní 
scenerie. Následuje exkurze do dílny, v níž se 
vyrábí stříbrné zboží. Transfer na letiště v Heho, 
odlet do Yangonu. Nocleh v Yangonu. 
16. den: Snídaně. Prohlídka dalších pamětihod-
ností s mnoha příležitostmi k fotografování za-
hrnující pagodu Botataung, o které se říká, že 
jsou zde uchovávány Buddhovy vlasy a tržiště 
Bogyoke s ohromnou škálou barmských řeme-
slných výrobků, drahých kamenů, tašek, suvený-
rů apod. Transfer na letiště v Yangonu, odlet do 
Bangkoku a následně do Prahy.
17. den: Přílet do Prahy.

Jezero Inle Schwedagon
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Termíny:
 3.11. – 19. 11. 2016 A
26. 1. –  11. 2.  2017 B
23. 2. –  11. 3.  2017 B

Cena:

A 58 990 Kč
B 61 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včetně 

tax a příplatků (s přestupy)
•  dopravu po trase klimatizovanými mini-

busy, program a vstupy dle itineráře
•  14 noclehů v hotelech kategorie ***

•  14 kontinentálních snídaní, 5 obědů, 
5 večeří

•  česky mluvícího průvodce (při minimál-
ním počtu 12 osob) a místního průvodce

•  pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje:
•  prohlídku Bangkoku (cca 2000 THB)
• fakultativní výlety
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidiči)

Fakultativní služby:
•  příplatek za jednolůžkový pokoj  

od 10 990  Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace: 
Zájezd pořádáme ve spolupráci s CK ESO.

web code:
www.cedok.cz/107-3-2631

Bangkok | Ayutthaya | Bang Pa-In | Phitsanulok | Sukhotai | Lampang | Chiang 
Rai | Zlatý trojúhelník | Mae Sai | Chiang Mai |  letovisko dle výběru

  Velký okruh severním Thajskem   17 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den:  Odlet z Prahy do Bangkoku s přestupem
2. den: Přílet do Bangkoku, transfer do hotelu, 
ubytování.
3. den: Snídaně, fakultativní prohlídka  
Bangkoku – chrám Wat Traimit v čínské čtvrti 
se sochou zlatého Buddhy, chrámový komplex 
Wat Po se sochou ležícího Buddhy. Odpoled-
ne prohlídka královského paláce s chrámem 
Smaragdového Buddhy, projížďka lodí po ka-
nálech řeky Chao Phraya, během které zhlédne-
te chrám Wat Arun. Na závěr prohlídky návště-
va manufaktury na zpracování drahých kamenů 
a zlata. Návrat do hotelu.
4.den: Snídaně, odjezd do letního paláce králů 
Ayutthayi Bang Pa-In. Po prohlídce přejezd do 
starobylého bývalého hlavního města Ayutthayi, 
které nabízí fascinující podívanou na částečně 
zachovalé stavby z období největšího rozkvětu 
říše. Prohlídka chrámu Wat Yai Chai, Wat Pra 
Mongkol Bophit a přilehlý královský palác Wat 
Si Saket. Pokračování do města Phitsanulok, 
známého především pěstováním banánů. Ubyto-
vání v hotelu a večeře.
5. den: Snídaně, prohlídka chrámu Wat Pra Sri 
Rattana Mahatat, kde se nachází druhá nejvý-
znamnější buddhistická socha v Thajsku z bronzu 
a kopie týkových dveří z paláce Smaragdového 
Buddhy v Bangkoku. Přejezd do Sukhotai, první-
ho hlavního města thajské říše, prohlídka muzea 
a přilehlého Historického parku s rozlohou více 
než 16 ha. Návštěva chrámu Wat Sa Si, který 
byl dříve určený pouze pro budoucí mnichy, dále 
Wat Mai a především Wat Mahathat – hlavní 
královský chrám, kolem něhož je rozmístěno 240 
menších pagod. Po obědě zastávka u chrámu 
Wat Sri Chum – chrámu mluvícího Buddhy, ur-
čeného pro povzbuzení vojska. Přesun do měs-
tečka Lampang, posledního města v Thajsku, 
kde v dnešní době stále jezdí kočáry s koňmi. 
Ubytování a večeře. 
6. den: Snídaně, dopoledne přejezd do Chiang 
Rai, rychle se rozvíjejícího města severního Thaj-
ska. Cestou zastávka u moderního chrámu Wat 
Rong Khun. Po obědě vyjížďka lodí k horskému 
kmeni Akha, prohlídka horské vesnice a místních 

obyvatel v domorodých krojích se zcela odlišným 
jazykem a zvyky. Vesnička je zároveň sloní farmou 
– možnost fakultativní projížďky na slonech okolní 
přírodou (cca 1 hod). Po návratu do Chiang Rai 
ubytování v hotelu a večeře.
7. den: Snídaně, odjezd do Chiang Saen, pro-
hlídka chrámu Wat Chedi Luang, jehož domi-
nantou je ohromná pagoda. Přesun na Zlatý 
trojúhelník – Golden Triangle, kde řeky Ruak 
a Mae Khong tvoří hranici mezi Thajskem, Lao-
sem a Barmou. Výlet rychlou lodí po řece Mae 
Khong s možností návštěvy laoského území. Celá 
zdejší oblast je známá rovněž jako centrum pěs-
tování opia – návštěva opiového muzea. Odpole-
dne odjezd do Mae Sai, nejsevernějšího města 
Thajska a jednoho ze dvou oficiálních přechodů 
do Barmy. Fakultativní možnost krátké návštěvy 
Barmy a zdejšího trhu s typickými místními suve-
nýry, prohlídka městečka a buddhistického chrá-
mu. Odjezd do hlavního města severního Thajska 
Chiang Mai, bývalého hlavního města říše Lanna 
a známého centra buddhismu a lidové tvořivosti. 
Ubytování a nocleh v hotelu.
8. den: Snídaně, dopoledne návštěva několika 
dílen (výroba deštníků a vějířů, zpracování stříbra, 
výrobky z kůže atd.). Po obědě výlet na horu Doi 
Suthep, která se vypíná nad městem v nadmoř-
ské výšce 1605 m a kde se nachází jeden z nej-
mladších a zároveň i nejkrásnějších thajských 
chrámů Wat Doi Suthep - zde je podle pověsti 
uložena část ostatků Buddhy. Večeře v restauraci 
Kantokei s ukázkami lidového tance. Nocleh v ho-
telu.
9. den: Snídaně, v dopoledních hodinách odjezd 
na letiště a odlet do Bangkoku, transfer do leto-
viska Pattaya (popř. do jiného letoviska dle výbě-
ru). Ubytování v hotelu, koupání, volno.
10.–15. den: Snídaně, individuální volno. Po do-
mluvě s delegátem doporučujeme fakultativní 
výlety do tropické zahrady Nong Nooch Village, 
večerní transvestit show Alcazar nebo Tiffany, 
celodenní výlet na korálový ostrov Ko Larn nebo 
ostrov Ko Samet.
16. den: Snídaně, transfer na letiště v Bangkoku 
a odlet do Prahy s přestupem.
17. den: Přílet do Prahy.
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Termíny:
24.11. – 10. 12. 2016 A
 12. 1. –   28. 1.  2017 C
   2. 2. –   18. 2.  2017 C
   2. 3. –   18. 3.  2017 B
 23. 3. –     8. 4.  2017 B

Cena:

A 61 990 Kč
B 62 990 Kč
C 63 990 Kč
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včetně 

tax a příplatků (s přestupy)
•  transfery klimatizovanými minibusy 

a lodí
•  14 noclehů v hotelech nebo bungalovech 

kategorie ***

•  14 kontinentálních snídaní
•  česky mluvícího průvodce (při minimál-

ním počtu 12 osob) a místního průvodce
•  pojištění dle zák. č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje:
•  prohlídku Bangkoku (cca 2000 THB)
• fakultativní výlety
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidiči)

Fakultativní služby:
•  Příplatek za jednolůžkový pokoj od  

13 990 Kč
Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace: 
Zájezd pořádáme ve spolupráci s CK ESO.

web code:
www.cedok.cz/9423

Bangkok | Phuket | Phi Phi | Ko Lanta | Krabi | Ko Samui | Bangkok

  Velký okruh jižním Thajskem   17 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Bangkoku s přestupem.
2. den: Přílet do Bangkoku, transfer do hotelu, 
ubytování.
3. den: Snídaně, celodenní fakultativní prohlídka 
města.
4. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet na os-
trov Phuket. Jedná se o největší a zároveň i nej-
dražší z thajských ostrovů s krásnými dlouhými 
písčitými plážemi a nesčetnými mořskými zátoka-
mi. Transfer do hotelu, ubytování, volný program.
5. den: Snídaně, individuální volno na koupání, 
opalování, sport či fakultativní výlety. Doporuču-
jeme návštěvu města Phuket s možností výhod-
ných nákupů, návštěvy trhů, denních a nočních 
klubů, masážních salonů, barů a diskoték, z výletů 
zejména fakultativní výlet lodí na ostrov Jamese 
Bonda.
6. den: Snídaně, transfer lodí na ostrov Phi Phi 
– skalnaté krasové souostroví, které okouzluje 
průzračně čistou vodou, plážemi s bílým pískem 
lemovanými palmovými háji a neuvěřitelně ba-
revným podmořským světem. Ostrov je pravým 
rájem pro potápěče od amatérů po nejnáročnější 
profesionály. Ubytování v bungalovech s příslu-
šenstvím.
7. den: Snídaně, individuální volno. Lze využít 
nepřeberného množství fakultativních lodních 
výletů (rybaření, potápění…) a ochutnat vynikající 
mořskou kuchyni.
8. den: Snídaně, transfer lodí na ostrov Ko Lan-
ta, ubytování v resortu.

9.-10. den: Snídaně, individuální program. Dopo-
ručujeme návštěvu vesnice mořských nomádů 
Sang Ga U, krápníkové jeskyně Mai Kaeo, projíž-
ďku kanoí mangrovými porosty na ostrově Lanta 
Noi nebo výlet na blízký ostrov Ko Mook se zná-
mou Smaragdovou jeskyní. Večer lze posedět 
v některém z plážových barů s kulisou krásných 
barev zapadajícího slunce. 
11. den: Snídaně, transfer lodí na Krabi – nád-
herné a zatím stále ještě poklidné místo, které si 
svou přírodní krásou nezadá s Phi Phi. Ubytování.
12. den: Snídaně, individuální volno. Krabi nabízí 
překrásné pláže lemované palmami, fascinující 
skalní útvary a pestrobarevný podmořský život na 
útesech, vybízející k potápění nebo šnorchlování. 
Možnost fakultativních lodních výletů na některý 
z mnoha neobydlených ostrůvků v okolí. 
13. den: Snídaně, transfer scénickou krajinou šíje 
Kra do Don Saku, přejezd trajektem na Ko Sa-
mui, ubytování a nocleh v hotelu.
14.-15. den: Snídaně, individuální program na 
ostrově, který ohromí svou krásou již na první po-
hled. Doporučujeme fakultativní výlet k vodopá-
dům do vnitrozemí ostrova, cestou s návštěvou 
motýlí farmy a velké sochy Buddhy, nebo lodní 
výlet do mořského parku Ang Thong sestávajícího 
z neobydlených ostrůvků a nádherného korálo-
vého moře. Nocleh v hotelu.
16. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet do 
Bangkoku. Přesun na mezinárodní terminál a od-
let do Prahy s přestupem.
17. den: Přílet do Prahy.
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800 112 112 

web code:
www.cedok.cz/4050

Bangkok | Ayutthaya | Phitsanulok | Sukhothai | Lampang | Chiang Rai | Zlatý 
Trojúhelník | Mae Sai | Chiang Mai | Luang Prabang | Vang Vieng | Vientiane | 
Phnompenh | Angkor

  Thajsko – Laos – Kambodža  17 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Bangkoku.
2. den: Snídaně v letadle, přílet do Bangkoku 
v odpoledních hodinách. Transfer do hotelu, uby-
tování a nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní fakultativní prohlídka 
města. Navštívíte chrám Wat Traimit v čínské 
čtvrti, kde se nachází socha zlatého Buddhy, dále 
chrámový komplex Wat Po se sochou ležícího 
Buddhy. Odpoledne královský palác – Grand Pa-
lace a zde si prohlédnete chrám Wat Phra Kaeo se 
sochou Smaragdového Buddhy. Poté budete mít 
možnost neopakovatelného zážitku z projížďky lodí 
po kanálech řeky Chao Phraya. Návštěva manu-
faktury drahých kamenů a zlata. Příjezd do hotelu.
4. den: Snídaně. Odjezd z hotelu v Bangkoku 
do Bang Pa-in, letního paláce králů Ayutthayi. Po  
prohlídce přejezd do nedaleké Ayutthayi, staro-
bylého hlavního města Jihovýchodní Asie v letech 
1350 až 1767. Navštívíte chrám Wat Yai Chai, 
Wat Pra Mongkol Bophit a přilehlý královský 
palác Wat Si Saket. Poté vás čeká cesta do města 
známého především pěstováním banánů – Phit-
sanuloku, ubytování a večeře.
5. den: Po snídani prohlídka chrámu Wat Pra 
Sri Rattana Mahatat, kde se nachází 2. nejvý-
znamnější buddhistická socha v Thajsku z bronzu 
a kopie týkových dveří z paláce Smaragdového 
Buddhy v Bangkoku. Přesun do Sukhothai, prv-
ního hlavního města thajské říše, jednoho z nej-
významnějších míst severního Thajska. Prohléd-
nete si muzeum a přilehlý Historický park, který 
se rozkládá na ploše více než 16 ha. Navštívíte 
chrám Wat Sa Si,  Wat Mai a především Wat 
Mahathat – hlavní královský chrám, kolem kte-
rého je rozmístěno 240 menších pagod. Po obě-
dě se zastavíte u chrámu Wat Sri Chum – chrám 
mluvícího Buddhy, určený pro povzbuzení vojska. 
Poté se přesunete do městečka Lampang, po-
sledního města v Thajsku, kde v dnešní době stá-
le jezdí kočáry tažené koňmi. Ubytování, večeře.
6. den: Snídaně. Přejezd do Chiang Rai.Ces-
tou zastávka u moderního chrámu – Wat Rong 
Khun. Po obědě vyjížďka lodí k horskému kmeni 
Akha. Prohlídka horské vesnice a místních obyva-
tel. Po návratu do Chiang Rai ubytování v hotelu 
a večeře.
7. den: Po snídani odjezd do Chiang Saen, kde 
si prohlédnete chrám Wat Chedi Luang jehož 
dominantou je ohromná pagoda. Poté se pře-
sunete na Zlatý trojúhelník – Golden triangle, kde 
řeky Ruak a Mae Khong tvoří hranici mezi Thaj-
skem, Laosem a Myanmarem. Výlet rychlou lodí 
po řece Mae Khong s možností návštěvy laoské-
ho území. Celá zdejší oblast je známá rovněž jako 
centrum pěstování opia, prohlídka opiového mu-
zea. Odpoledne odjezd do Mae Sai, nejseverněj-

šího města Thajska a jednoho ze dvou oficiálních 
přechodů do Myanmaru. Poté se přesunete do 
Chiang Mai, hlavního města severního Thajska.
8. den: Snídaně. Odjezd na letiště a odlet do 
Luang Prabang. Po příletu ubytování vhotelu. 
Návštěva nočního trhu. Nocleh.
9. den: Snídaně. Prohlídka města, během které 
uvidíte královský palác, Melounovou stúpu Wat 
That Pathum a chrám Wat Xieng Thong, projí-
žďka lodí po Mekongu. Příjemná procházka džun-
glí s možností koupání ve vodopádech Tat Kuang 
Si s neskutečně azurovou vodou. Návrat do ho-
telu. V podvečer výstup na posvátnou horu Phu 
Si. Nocleh.
10. den: Snídaně. Odjezd po silnici č. 13 do Vang 
Vieng. Cesta prochází divokou horskou krajinou 
a patří k nejscéničtějším asijským silnicím. Cestou 
zastávky ve vesnicích rozličných horských kmenů. 
Příjezd do Vang Viengu, ubytování.
11. den: Snídaně. Odjezd do hlavního města 
Laosu - Vientiane. Prohlídka chrámu Wat Si 
Sakhet, chrámu Wat Phra Kaeo, stúpy That 
Luang, symbolu Laoské svébytnosti, a Vítězného 
oblouku Patu Xai. Transfer do hotelu, ubytování 
a nocleh. 
12. den: Snídaně. Odlet do Phnompenhu. Po pří-
letu prohlídka města – chrámu Wat Phnom. Ná-
vštěva bývalé věznice Rudých Khmérů Tuol Sleng, 
fakultativně možnost návštěvy trhu Psar Thmei. 
Nocleh.
13. den: Snídaně. Prohlídka areálu královského 
paláce se Stříbrnou pagodou, jejíž podlaha je 
vydlážděna dlaždicemi z pravého stříbra. Odjezd 
autobusem do Siem Reapu. Cestou zastávka ve 
vesnici Skuon, která je proslulá tržištěm s ovo-
cem, smaženým hmyzem a tarantulemi na medu. 
Prohlídka mostu Spian Phra Phutthos. Příjezd do 
Siem Reapu, ubytování v hotelu. Večer fakultativ-
ně návštěva tradiční khmerské restaurace s ukáz-
kou tanců Apsaras – nejstarším tancem světa. 
Nocleh.
14. den: Snídaně. Celodenní výlet do areá-
lu Angkoru, prohlídka zřícenin hlavního města 
khmerské říše Angkor Thomu, chrámu Bayon, 
chrámu Ta Prohm a samotného majestátního 
Angkor Watu, největšího hinduistického chrá-
mu na světě. Nocleh.
15. den: Snídaně. Pokračování v prohlídce areálu 
Angkoru - chrámečku Banteay Srei označován 
jako „citadela žen“, klenotu khmerského sochař-
ství. Kbal Spean – „řeka tisíce znamení“, tříkilo-
mentrový trekking do džungle. Odpoledne na-
vštívíte chrámy Prasat Kravan a Pre Rup. Návrat 
do hotelu a nocleh.
16. den: Snídaně. Transfer na letiště, odlet do 
Bangkoku a následně do Prahy.
17. den: Přílet do Prahy.
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Termíny:
19. 01. – 04. 02. 2017 98 990 Kč
16. 02. – 04. 03. 2017 99 990 Kč
09. 03. – 25. 03. 2017 98 990 Kč

Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu Praha – Bangkok – 

Praha s přestupy
•  leteckou přepravu Chiang Mai – Luang 

Prabang, Vientiane – Phnompenh, Siem 
Reap – Bangkok

•  letištní taxy
•  14x ubytování se snídaní v hotelech ***-

**** (v severním Thajsku 4x plná penze)
•  program, transfery klimatizovanými 

minibusy
•  vstupy dle itineráře
•  česky mluvícího průvodce a místního 

průvodce

Fakultativní služby:
•  příplatek za jednolůžkový pokoj od  

18 990 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje:
•  vízum do Kambodži 30 USD (1x foto 

s sebou)
•  vízum do Laosu 31 USD (1x foto s sebou)
•  fakultativní výlety
•  spropitné (cca 3 USD / os / den)

Informace: 
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.
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OKRUH INDOČÍNOU   JIHOVÝCHODNÍ ASIE 

web code:
www.cedok.cz/11296

Hanoj | Ha Long | Cat Ba | Da Nang | Hoi An | Hue | Luang Prabang | Vang Vieng  
| Vientiane | Angkor | Phnompenh | Saigon

  Vietnam – Laos – Kambodža   18 dní

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Hanoje.
2. den: Přílet do Hanoje, transfer do hotelu. 
Nocleh v Hanoji.
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Hanoje 
s návštěvou Chrámu literatury, jež se stal první vi-
etnamskou univerzitou, Pagody jediného sloupu, 
areálu Hočiminova mauzolea s chaloupkou 
strýčka Ho. Odpoledne prohlídka jezera Hoan 
Kiem a přilehlé koloniální čtvrti, chrámu Ngoc 
Son, mostu The Huc. Projížďka rikšami po měs-
tě. Večer návštěva představení vodních loutek. 
Nocleh v Hanoji.
4. den: Snídaně. Odjezd do Dračí zátoky ležící 
v typické krajině severovietnamského venkova. 
Plavba po zátoce Ha Long s fantastickými kraso-
vými útvary, jež vystupují z moře a které jsou prá-
vem považovány za jeden z divů světa. Návštěva 
jeskyně Thien Cung na krasovém ostrůvku, noc-
leh v Cat Ba.
5. den: Snídaně. Časný ranní odjezd rychlolodí 
do Hai Phongu, pokračování na letiště v Hanoji. 
Odlet do Danangu. Transfer do Hoi Anu, nocleh 
v Hoi Anu.
6. den: Snídaně. Pěší prohlídka uliček historic-
kého jádra Hoi Anu s návštěvou krytého japon-
ského mostu, dřevěného domu Phung Hung 
a čínského fuťienského společenského domu. 
Odjezd do Danangu, návštěva Čamského muzea 
s unikátními exponáty hinduistické čamské kultu-
ry. Pokračování přes průsmyk Hai Van do Hue. 
Nocleh v Hue.
7. den: Snídaně. Dopoledne plavba po Voňa-
vé řece k pagodě Thien Mu a hrobce císaře 
Minh Manga.Odpoledne prohlídka Zakázaného 
purpurového města a chrámu císařských předků. 
Nocleh v Hue.
8. den: Snídaně. Odlet z Danangu do Luang Pra-
bangu s přestupem v Hanoji. Transfer do hotelu,
ubytování, nocleh v Luang Prabangu.
9. den: Snídaně. Prohlídka Luang Prabangu, 
jednoho z nejcennějších historických měst jiho-
východníAsie. Prohlídka chrámu Wat Vixoun 
se známou melounovou stúpou That Pathum, 
Watu Xien Thong, Watu Mai s mistrovsky vyře-
závaným sloupovím a chrámového komplexu na 
vršku Phu Si. Projížďka po Mekongu, procházka 
džunglí s možností koupání ve vodopádech Tat 
Kuang Si s neskutečně azurovou vodou, násled-
ný odjezd zpět do Luang Prabangu. Nocleh.

10. den: Snídaně. Odjezd do Vang Vieng, jenž 
leží ve scénické krasové oblasti. Příjezd do Vang 
Vieng, ubytování a nocleh.
11. den: Snídaně. Odjezd do Vientiane. Cesta 
prochází divokou horskou krajinou a patří k nej-
scéničtějším asijským silnicím. Cestou zastávky ve 
vesnicích rozličných horských kmenů. Po příjezdu 
do Vientiane krátká prohlídka hlavního města 
Laosu: návštěva stúpy That Luang a chrámů Wat 
Sisaket a Haw Pha Kaew. Nocleh ve Vientiane.
12. den: Snídaně. Odjezd na letiště, odlet do 
Siem Reapu. Transfer do hotelu, nocleh v Siem 
Reapu.
13. den: Snídaně. Celodenní prohlídka areá-
lu Angkoru: prohlídka zřícenin hlavního města 
khmerské říše Angkor Thomu, chrámu Bayon, 
kde na Vás shlížejí obrovské tváře bódhisattvy 
Avalókitešvary, chrámu Ta Prohm, který byl jako 
jediný ponechán napospas majestátu nespouta-
né přírody, a v pozdním odpoledni návštěva Ang-
kor Watu, kdy západní slunce dokresluje detaily 
tohoto největšího hinduistického chrámu této 
planety. Nocleh v Siem Reapu.
14. den: Snídaně. Pokračování v prohlídce areá-
lu Angkoru včetně vzdáleného chrámečku Ban-
teay Srei označován jako „citadelu žen“, klenotu 
khmerského sochařství. Cestou možnost pro-
hlídky výroby palmového cukru. Dále Kbal Spe-
an – „řeka tisíce znamení“, příjemný trekking do 
džungle. Odpoledne navštívíte chrámy Prasat 
Kravan a Pre Rup. V pozdním odpoledni návrat 
do hotelu. Nocleh v Siem Reapu.
15. den: Snídaně. Odjezd přes Kampong Thum 
do hlavního města Kambodži. Odpolední prohlíd-
ka města: návštěva areálu královského paláce se 
Stříbrnou pagodou, nejstaršího chrámu města 
Wat Phnom, pomníku vietnamského osvoboze-
ní, bulváru Norodom a Vítězného oblouku. Noc-
leh v Phnompenhu.
16. den: Snídaně. Ranní návštěva muzea Tuol 
Sleng, bývalého vězení Rudých Khmerů. Odjezd 
krajinou dolního povodí Mekongu na hraniční 
přechod v Bavetu, přejezd do Vietnamu. Pokra-
čování do Saigonu. Nocleh v Saigonu.
17. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka Saigonu 
s návštěvou katedrály Notre Dame, historické
budovy hlavní pošty a pagody Thien Hau. V po-
zdních odpoledních hodinách transfer na letiště, 
odlet do Prahy s přestupy.
18. den: Přílet do Prahy. 
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Termín:
02. 02. – 19 .02. 2017
20. 03. – 06. 04. 2017

Cena:

99 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu Praha – Hanoj, Saigon 

– Praha s přestupy
•  leteckou přepravu Hanoj – Danang, Da-

nang – Luang Prabang, Vientiane – Siem 
Reap

•  letištní taxy
•  15x ubytování v hotelech *** s polopen-

zí (snídaně, obědy)
•  program, transfery klimatizovanými 

minibusy a vstupy dle itineráře
•  česky mluvícího průvodce a místního 

průvodce

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 14 990 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje:
•  vízum do Vietnamu 3.100,- Kč (2 vstupy) 

na požádání zajistíme
•  vízum do Laosu 31,- USD (1x foto s se-

bou)
•  vízum do Kambodži 30,- USD (1x foto 

s sebou)
•  fakultativní výlety
•  spropitné

Informace: 
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Hanoje s přestupem. 
2. den: Přílet, uvítání a transfer do hotelu. Vy-
hlídková projížďka na rikšách po starém městě 
kolem jezera Navráceného meče se Želví sva-
tyní. Večeře. Večer návštěva tradičního hanoj-
ského divadelního představení vodních loutek. 
Nocleh. 
3. den: Snídaně. Celodenní okruh po hlavním 
městě Vietnamu s návštěvou Ho Chi Minhova 
mauzolea (zvenčí), jeho bývalé rezidence a kon-
fuciánského Chrámu literatury (první univerzity 
ve Vietnamu založené 1075). Oběd v hanojském 
stylu. Odpoledne prohlídka Pagody jediné-
ho sloupu, Etnologického muzea, chrámu 
Ngoc Son a dalších hanojských pozoruhodnos-
tí. Nocleh. 
4. den: Snídaně. Odjezd do Ha Longu, po 
příjezdu ubytování na lodi, plavba mezi tisíci 
ostrůvky ve slavné Dračí zátoce s kouzelnými 
krasovými scenériemi a jeskyněmi.Toto mís-
to je právem na seznamu světového dědictví 
UNESCA. Oběd z darů moře na palubě lodi. V 
průběhu plavby možnost vyzkoušet si přípravu 
tradičního vietnamského jídla. Večeře a nocleh 
na lodi uprostřed Dračí zátoky.
5. den: Možnost ranního cvičení Taj-či na palubě 
lodi, snídaně. Pokračování v plavbě s návštěvou 
jeskyně Sung Sot. Oběd. Odpoledne odjezd na 
letiště v Hanoji. Cestou možnost si prohlédnout 
typické vietnamské vesničky. Odlet do Danangu, 
císařského města za dynastie Nguyen.Transfer 
do hotelu v Hue. Nocleh v Hue.
6. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Hue. Plav-
ba po Voňavé řece k pagodě Thien Mu (pagoda 
Nebeské paní). Prohlídka hrobky Minh Mang. Ty-
pický oběd proslulé hueské kuchyně. Odpoled-
ne návštěva Císařského paláce se Zapovězeným 
purpurovým městem a královské hrobky dynas-
tie Nguyen. Nocleh v Hue. 
7. den: Snídaně. Odjezd do Danangu, návštěva 
muzea Čamů, věnovaného starobylému králov-
ství Čampa. Oběd. Odjezd do Hoi Anu, historic-
kého města zapsaného pod UNESCO. Cestou 
zastávka u Mramorové hory, poutního buddhi-
stického místa. Nocleh v Hoi Anu. 
8. den: Snídaně. Polodenní výlet do My Son 

(Krásné hory) které jsou zrcadlem starobylé 
čamské kultury, též zapsané pod UNESCO. Spat-
říte zde pozůstatky hinduistických chrámů a jiné 
dochované památky čamské kultury. Oběd. Od-
poledne prohlídka Hoi Anu spojená s návštěvou 
koloniálních měšťanských domů, pagod či ja-
ponského zastřešeného mostu a tradičních trhů 
v Hoi Anu. Nocleh. 
9. den: Snídaně. V odpoledních hodinách od-
jezd vlakem do přímořského letoviska Nha 
Trang scénickou krajinou středního Vietnamu. 
Příjezd ve večerních hodinách. Ubytování v ho-
telu u nejznámější vietnamské plážové prome-
nády. Nocleh v Nha Trangu. 
10. den: Snídaně. Polodenní výlet po Nha Tran-
gu s návštěvou čamské věže Po Nagar na hoře 
Cu Lao, odkud je výhled do okolí či pagody Long 
Son s bílou sochou. Oběd. Odpoledne odjezd na 
pobřeží Mui Ne. Oblast je známá výrobou rybí 
omáčky, která je nepostradatelná pro vietnam-
skou kuchyň. Ubytování na pláži Mui Ne. 
11. den: Snídaně.Volný den k odpočinku. Noc-
leh v Mui Ne. 
12. den: Snídaně. Odjezd autobusem do nejlid-
natějšího vietnamského města. Cestou zastávka 
u písečných dun, Suoi Tien (Kouzelného prame-
ne) či zastávka u chrámu Van Tuiy Tu zasvěcený 
velrybám. Transfer do hotelu v Saigonu. Nocleh 
v Saigonu. 
13. den: Snídaně. Odjezd do My Tho, vstupní 
brány do delty Mekongu. Dvoudenní projíž-
ďka po deltě Mekongu, kde uvidíte pagodu 
VinhTrang, „ kokosové" vesničky, plovoucí tržiště 
v Cai Be, překrásné přírodní scenérie i typický 
život místních obyvatel. V podvečer doplutí do 
Vinh Long. Transfer do Can Tho. Nocleh. 
14. den: Snídaně. Pokračování prohlídky delty 
Mekongu. Po obědě na břehu řeky odjezd do 
Saigonu. Podvečerní prohlídka města, návštěva 
katedrály Notre Dame, historické budovy pošty, 
pagody Thien Hau, památníku Ho Chi Minha či 
tržiště BenThanh. Nocleh v Saigonu. 
15. den: Snídaně. Možnost fakultativního výletu 
do známých podzemních tunelů Cu Chi. V pod-
večerních hodinách odjezd na letiště, odlet do 
Prahy. 
16. den: Přílet do Prahy.

Termíny: Ceny:
10. 11. – 25. 11. 2016  74 990 Kč
25. 11. – 10. 12. 2016  74 990 Kč
19. 01. – 03. 02. 2017  71 990 Kč
18. 02. – 05. 03. 2017  71 990 Kč
04. 03. – 19. 03. 2017  71 990 Kč
07. 04. – 22. 04. 2017  71 990 Kč
15. 08. – 30. 08. 2017  74 990 Kč
10. 11. – 25. 11. 2017  76 990 Kč

Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu Praha – Hanoj, Saigon
– Praha s přestupy
• leteckou přepravu Hanoj – Danang
• letištní taxy
• vlakovou přepravu Danang – Nha Trang
•  12x ubytování v hotelech *** s polopenzí 

(snídaně a obědy, 11. den snídaně)
• 1x ubytování na lodi
•  program, transfery klimatizovanými 

minibusy
• vstupy dle itineráře
•  česky mluvícího průvodce

Fakultativní služby:
•  příplatek za jednolůžkový pokoj od  

13 990 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje:
• vízum do Vietnamu 2 500 Kč
• fakultativní výlety
• spropitné cca 30 USD/osoba

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.

  Vietnamem od severu k jihu   16 dní
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JIHOVÝCHODNÍ ASIE  KOUZLO INDOČÍNY  

web code:
www.cedok.cz/107-1-17

Hanoj | Ha Long | Hue | Da Nang | Hoi An | Nha Trang | Mui Ne | Ho Chi Minh 
(Saigon)
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Singapuru s přestupy.
2. den: Přílet do Singapuru, transfer do hote-
lu. Odpoledne neformální procházka po středu 
města s návštěvou tamilského hinduistického 
chrámu Sri Marianmam, kde se v podvečer 
koná zajímavá ceremonie - pudža s ohňovými 
obětinami. Nocleh v Singapuru.
3. den: Snídaně. Polodenní prohlídka města: 
Čínská čtvrť, Rafflesův pomník, parlament, bo-
tanická zahrada s vyhlášenou kolekcí orchidejí, 
kopec Mount Faber, odkud je překrásný pohled 
na celé město. Odpoledne se můžete věnovat 
nákupům na proslulé Orchard Road. Doporu-
čujeme dále fakultativní výlet lanovkou na ostrov 
Sentosa - zábavní park s úchvatným akváriem, 
delfíní lagunou, umělou sopkou, motýlí zahra-
dou a hmyzím pavilónem a mnoha dalšími atr-
akcemi. Nocleh v Singapuru.
4. den: Snídaně. Transfer přes hráz v Johor Bah-
ru, pokračování do Melaky. Prohlídka koloniální 
Melaky s návštěvou zřícenin kostela sv. Pavla, 
kde býval pohřben sv. František Xaverský. Domy 
v centru jsou natřeny temně červenou barvou, 
vyniká mezi nimi sídlo bývalého holandského gu-
vernéra Stadthuys. Návštěva nejstaršího čínské-
ho chrámu v Malajsii Cheng Hoon Teng a uličky 
starých čínských kupeckých domků na Hang Je-
bat. Nocleh v Melace.
5. den: Snídaně. Odjezd z Melaky do Putra Jaya. 
Putra Jaya vyrostla na zelené louce a dominan-
tami města jsou ohromná mešita Masjid Putra 
na okraji umělého jezera a vládní palác Perdana 
Putra s náměstím Dataran Putra. Město je do-
kladem ohromného rozvoje, který Malajsie v po-
sledních třiceti letech prodělala. Pokračování do 
Kuala Lumpur, nocleh v Kuala Lumpuru.
6. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Kuala 
Lumpur, s návštěvou ústředního náměstí Mer-
deka, Národní mešity, projížďka kolem hlavní že-
lezniční stanice, jež byla postavena v romantic-
kém maurském slohu. Městu dominuje televizní 
věž a dvojice mrakodrapů ropné firmy Petronas. 
Výlet pokračuje blízkým okolím města a návště-
vou scénických hinduistických svatyní v jesky-

ních Gua Batu. Večer doporučujeme návštěvu 
večerního tržiště v čínské čtvrti kolem uličky Ja-
lan Petaling. Nocleh v Kuala Lumpuru.
7. den: Snídaně. Odjezd do jednoho z nejcen-
nějších národních parků světa Taman Nega-
ra, který ochraňuje původní malajský tropický 
deštný les, druhově nejbohatší lesní ekosystém 
naší planety. Příjezd na molo v Kuala Tembeling, 
pokračování lodí po řece do pralesního hotelu 
v Taman Negaře. Večeře. Noční procházka 
pralesem s pozorováním atmosféry noční džun-
gle. Nocleh.
8. den: Snídaně. Celodenní aktivity v pralese: 
procházka pralesem, procházka po nejdelším 
světovém závěsném chodníku v korunách stro-
mů, jenž umožňuje vzácné nahlédnutí do druho-
vě bohatého korunního patra pralesa s orchide-
jemi, liánami a květy pralesních velikánů. Oběd. 
Odpoledne krátký rafting a návštěva domorodé 
vesničky tzv. orang asli, původních obyvatel Ma-
lajského poloostrova, jež dosud žijí na úrovni 
doby kamenné. Večeře, nocleh.
9. den: Snídaně. Vodním taxi překonání řeky 
Tembeling do městečka Kuala Tanah. Cesta 
pokračuje pozemní cestou na Cameronskou 
vysočinu ve státě Perak. Toto místo prozkoumal 
a zmapoval Brit William Cameron koncem 19. 
století za účelem rekreace britským kolonialis-
tů. Dnes je tato vysočina (1.300 –1.800 m.n.m.) 
známá produkcí čaje, ovoce a zeleniny. Zastávka 
na čajové farmě spojená s ochutnávkou čaje. 
Následuje místní trh s ovocem zeleninou a za-
stávka na jahodové farmě. Nocleh.
10. den: Snídaně. Následuje procházka me-
chovým pralesem s exotickou flórou (orchideje, 
koření, kapradiny a se štěstím kvetoucí rafflesie, 
květiny s největšími květy na světě). Cesta po-
kračuje kolem blízkých vodopádů a následně do 
osady původních obyvatel orang asli. Návrat na 
hotel. Nocleh. 
11. den: Snídaně. Odjezd do Penangu. Ces-
tou prohlídka vápencové jeskyně Tempurung. 
Další zastávka v Bukit Merah Laketown resortu 
spojená s návštěvou ostrova orangutanů. Krát-
ká procházka po ostrově s pozorováním těchto 

Termíny:
13.10.–29.10.2016
11.3.–26.3.2017
12.10.–28.10.2017     

Cena:

89 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včetně 

tax a příplatků
•  dopravu po trase klimatizovaným auto-

busem nebo minibusem
•  14 noclehů se snídaní
•  1 oběd a 2 večeře v Taman Negara
•  vstupy dle programu, průvodce
•  pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič)

Fakultativní služby: 
•  příplatek za jednolůžkový pokoj od  

26 990 Kč

Cestovní pojištění:  
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
•  minimální počet účastníků pro realizaci 

zájezdu je 16 osob.

  Singapur - Malajsie  17 dní
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SINGAPUR - MALAJSIE   JIHOVÝCHODNÍ ASIE

800 112 112 WWW.CEDOK.CZ

web code:
www.cedok.cz/107-3-2653

Singapur | Johor Bahru | Melaka | Putra Jaya | Kuala Lumpur | Taman Negara | 
Georgetown | Langkawi

vzácných lidoopů. Po další dvouhodinové cestě 
přejedete po nejdelším malajském mostě na os-
trov Penang. Ubytování, nocleh
12. den: Snídaně. Prohlídka Georgetownu 
zahrnuje hradby původní pevnosti Cornvallis, 
rušnou Street of Harmony, Khoo Kongsi – neboli 
klanové domy shromažďující rodiny z čínských 
komunit, Chew Jetty – původní čínská čtvrť, 
chrám Chayamangkalaram – neboli chrám le-
žícího Buddhy. Volné odpoledne k individuální 
prohlídce města. Nocleh. 
13. den: Snídaně. Transfer do přístavu. Násle-
duje dvouhodinová plavba trajektem na ostrov 
Langkawi. Po příjezdu na Langkawi transfer do 
plážového hotelu. Ubytování. Odpoledne volný 
program.
14. – 15. Den: Snídaně. Volný program na ostro-
vě Langkawi. Možnost koupání. Doporučujeme 
výlet lanovkou na horu Gunung Machinchang 
– visutá plošina s výhledem na celý ostrov.
16. den: Snídaně. Volné dopoledne. Odpoledne 
transfer na letiště. Následuje Odlet přes Kuala 
Lumpur zpět do Prahy.
17. den: Přílet do Prahy.
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  Perly Indonésie   17 dní

JIHOVÝCHODNÍ ASIE  INDONÉSIE

800 112 112 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Jakarty.
2. den: V odpoledních hodinách přílet do Jakarty. 
Ubytování. Volno. Nocleh.
3.den: Snídaně, informační projížďka Jakartou se 
zastávkami. Transfer na letiště s odletem do Yo-
gyakarty na ostrově Jáva. Ubytování, volno, noc-
leh.
4.den: Snídaně, Yogyakarta - prohlídka města: 
návštěva sultánského paláce Kraton, ruin vod-
ního paláce Taman Sari a projížďka po starém 
městě. Po obědě návštěva hinduistické svatyně 
Prambanan. Návrat do hotelu. Večer možnost fa-
kultativně navštívit taneční představení Ramajana 
s večeří v Pura Wisata. Nocleh.
5. den: Po snídani prohlídka chrámu Borobu-
dur, největší buddhistické svatyně na světě. Po 
cestě prohlídka chrámů Candi Mendut a Candi 
Pawon. Po obědě se pokračuje na náhorní pla-
ninu Dieng, která patří mezi vulkanicky nejaktiv-
nější oblasti Indonésie. Návrat do Yogyakarty se 
zastávkou u jezera Mehjer. Nocleh.
6. den: Po snídani odjezd vlakem do Kertosona, 
poté přestup na autobus do Malangu. Rozmani-
tá krajina se sopečnými úpatími a produktivními 
plantážemi rýže. Ubytování a nocleh.
7. den: Snídaně. Prohlídka horského města Ma-
lang s koloniální architekturou a s návštěvou 

ptačího a rybího trhu. Po obědě vyrazíte k sopce 
Bromo, po cestě zastávka na Taman safari. Noc-
leh.
8. den: Časně ráno odjezd džípem na vyhlídku 
Penanjakan (2770 m) na východ slunce nad 
sopkou Bromo, nejfotografovanější přírodní sce-
nérii Indonésie. Cesta pokračuje jízdou na poní-
cích k jícnu kouřícího kráteru. Návrat do hotelu. 
Po snídani odjezd do Kawa Ijen ležícím na vý-
chodním cípu Jávy. Ubytování, nocleh.
9. den: Brzy ráno odjezd džípem kolem kávovní-
kových a hřebíčkových stromů do vesnice Licin, 
která už leží v jednom z posledních deštných 
pralesů Jávy. Odtud se vydáte stezkami vyšla-
panými nosiči síry na asi 90 minutovou túru 
na vrchol sopky Ijen. Na konci cesty se otevírá 
výjimečný pohled na kráterové jezero a na sí-
rové stěny kráteru. Odjezd do Ketapangu na 
východním pobřeží Jávy a jízda trajektem na 
ostrov Bali. Následuje cesta po pobřeží jihozá-
padního Bali. Nocleh.
10. den: Volný den na Bali.
11. den: Snídaně. Bali. Po představení legendár-
ního tance démonů – Barong se vydáte do měs-
tečka Celuk, které je proslulé svými šperkařskými 
dílničkami zpracovávajícími stříbro a zlato. Tropic-
kou přírodou přijedete do města Klungkung, kde 
navštívíte soudní palác Kertha Gosa. Po obědě 

pojedete k nejvýznamnějšímu chrámu Bali – Be-
sakih, odkud je fascinující výhled na nejvyšší vul-
kán ostrova Gunung Agung. Podél terasovitých 
rýžových polí a salakových plantáží pojedete do 
vodního paláce Tirtagangga s přírodními bazén-
ky. Nocleh v Candidasa.
12. den: Snídaně. Návštěva vesničky Tanganan, 
kde žijí původní obyvatelé Bali, kterým se říká 
Agabalijci. Cesta do netopýří jeskyně Goa Lawah. 
Přejezd do Ubudu – centra balijského umění. 
Cesta horskými údolími do vesnice Kintamani, 
která leží na okraji kráteru sopky Penulisan. Vý-
hled na činný vulkán Batur. Oběd. Přejezd na 
severní pobřeží do letoviska Lovina, možnost od-
počinku a koupání na zdejších plážích s černým 
vulkanickým pískem. Nocleh v Lovině.
13. den: Po snídani možnost koupání v sirných 
pramenech. Dále cesta pokračuje podél rýžových 
polí k vodnímu chrámu kráterového jezera Bra-
tan. Zastávka na trhu s tropickým ovocem a ko-
řením. Po obědě prohlídka královské pury Taman 
Ayun ve vesničce Mengwi a prohlídka mořského 
chrámu Tanah Lot, který je postaven na skále 
čnějící z moře. 
14. - 15. den: Individuální volno na Bali.
16. den: Volné dopoledne. Odpoledne transfer 
na letiště a odlet do Prahy.
17. den: Přílet do Prahy.

Denpasar | Yogyakarta | Prambanan | Borobodur | Dieng Plateau | Malang | Bromo | Ijen Plateau | Kepatang | Bali
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Termíny:
23.9.–9.10.2016
21.4.-7.5.2017
7.7.–23.7.2017
22.9.–8.10.2017 

Cena:

78 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků
• transfery a dopravu po trase
• 14 noclehů se snídaní v hotelech 
• 9 obědů
• vstupy dle programu
• místního česky mluvícího průvodce 
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič)

Fakultativní služby: 
• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 990 Kč

Cestovní pojištění:  
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
•  minimální počet úča1pro realizaci zájez-

du je 16 osob.

web code:
www.cedok.cz/107-3-2651

Indický oceán
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INDONÉSIE  JIHOVÝCHODNÍ ASIE
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do  
Pekingu. 
2.den: Přílet do metropole Číny Pekingu, trans-
fer do hotelu, volno k aklimatizaci po mezikonti-
nentálním letu. Večeře, nocleh v hotelu. 
3.den: Snídaně v hotelu. Celodenní prohlídka 
města zahrnující návštěvu největšího náměstí 
světa Tchien - an - men - náměstí Nebezské-
ho klidu, s navazující návštěvou Zakázaného 
města – tradičního sídla čínských panovníků. 
Oběd. Poté pěší procházka parkem Beihai s ná-
vštěvou pagody vybudované na ostrově upro-
střed jezírka. Nocleh v hotelu. 
4.den: Snídaně v hotelu. Celodenní výlet na 
Velkou čínskou zeď se zastávkou na prohlídku 
hrobek panovníků dynastie Ming.Velká čínská 
zeď se rozpíná v neuvěřitelné délce více než  
6 000 km a původně sloužila k obranným úče-
lům proti nájezdům barbarů.  Oběd v průběhu 
dne. Návrat do Pekingu. Nocleh v hotelu. 
5.den: Snídaně v hotelu. Návštěva Letního pa-
láce čínských císařů v Pekingu. Během své vlády 
zde císaři odpočívali v rozlehlých zahradách na 
břehu jezera. Prohlédnete si známou Loď čisto-
ty a klidu - Mramorovou loď císařovny Cch´si 
z roku 1880 a projdete se nejdelším dřevě-
ným koridorem na světě. Oběd. Odpoledne 
návštěva nejrušnější třídy moderního Pekingu - 
Wang-fu-ting. Volno s možností vidět některé 
ze sportovišť letní olympiády 2008 (Ptačí hnízdo, 
plavecký areál Kosta a další). Večeře. Nocleh 
v hotelu.
6.den: Snídaně v hotelu. Dopoledne prohlídka 
Chrámu nebes postaveného již v roce 1420. 
Oběd. Odpoledne návštěva chrámu Lama. Ve-

čeře. Transfer na nádraží a odjezd lehátkovým 
vlakem do Xianu. Nocleh ve vlaku. 
7.den: Ráno příjezd do Xianu, transfer z ná-
draží do hotelu a snídaně. Celodenní prohlídka 
provinční metropole Xianu zahrnující Velkou 
pagodu divoké husy (vstup do pagody není 
v ceně), opevnění města včetně městské brá-
ny s možností projížďky na kole na městských 
hradbách a museum. Večeře. Nocleh v hotelu. 
8.den: Snídaně v hotelu. Návštěva Terakotové 
armády - jedné z nejvýznamnějších památek 
historické Číny - tvořené hliněnými sochami v ži-
votní velikosti určenými k rituální ochraně čín-
ského císaře. Více než 6.000 ozbrojených bojov-
níků 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 lehát-
kovým vlakem do Šanghaje. 
9.den: Příjezd do Šanghaje. Transfer do hotelu, 
snídaně. Procházka po rušných třídách Nanjing 
s přilehlým nábřežím Bund a s navazující projí-
žďkou po řece Huangpu. Návštěva Buddhova 
chrámu a historických zahrad Ja Juan. Večeře 
a nocleh v Šanghaji. 
10. den: Snídaně v hotelu. Volno. Možnost účas-
ti na fakultativním celodenním výletu vlakem / 
autobusem do Suzhou – čínských Benátek 
s možností projížďky člunem po Velkém kanálu 
a návštěvy zahrad. Ve večerních hodinách trans-
fer na letiště a odlet do Evropy.
11.den: Přílet do Prahy.
V průběhu programu navštívíte výrobnu hed-
vábí, můžete okusit pravou čínskou lahůdku 
- Pekingskou kachnu (fakultativně), továrnu na 
zpracování perel, ochutnávka čaje s obřadem.

  To nejlepší z Číny  11 dní

DÁLNÝ VÝCHOD  ČÍNA

800 112 112 

Peking | Xian | Šanghaj

Velká čínská zeď
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Termíny:
15. 4. – 25. 4. 2017
14. 5. – 24. 5. 2017
27. 7. – 6. 8. 2017
9. 9. – 19. 9. 2017
14. 10. – 24. 10. 2017

Cena:

49 890 Kč 
Cena zahrnuje:
• Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včetně 

tax a příplatků
•  dopravu a transfery po trase klimatizova-

ným busem nebo minibusem
• 6 noclehů v hotelech ***

• stravování dle programu
• 2 noclehy v lehátkovém vlaku
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• spropitné (personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby:
• vízum 2 500 Kč, na požádání zajistíme
• přípl. za jednolůžkový pokoj 8 290 Kč
•  celodenní výlet vlakem do Suzhou 1 990 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu i výletu Suzhou je 12 osob.

ČÍNA

Velká čínská zeď

Šanghaj

Peking

Xian

ČÍNA  DÁLNÝ VÝCHOD

WWW.CEDOK.CZ

web code:
www.cedok.cz/107-3-2661

Šanghaj

Chrám nebes

Xian

Terakotova armáda
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Termíny:
14. 4. – 22.4. 2017
5. 5. – 13.5. 2017
14. 10. – 22.10. 2017

Cena:

52 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě vč. 

tax a příplatků
•  dopravu a transfery po trase, včetně 

vlakových jízdenek
•  stravování dle programu
•  ubytování ve *** – **** hotelích 
•  vstupy a výlety dle programu
•  průvodce Čedoku + místní průvodce
•  pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (personál, místní průvodce, 

řidič)

Fakultativní služby: 
• vízum 2 500 Kč, na požádání zajistíme
•  přípl. za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.

  Čína vysokorychlostními vlaky  9 dní

DÁLNÝ VÝCHOD  ČÍNA

800 112 112 

web code:
www.cedok.cz/107-1-21

Peking

Shanghai

Xian

Tokio

ČÍNA

JAPONSKO

RUSKO

KLDR

MONGOLSKO

JIŽNÍ 
KOREA

Žluté mořePROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Šanghaje. 
2.den: Přílet v ranních hodinách do Šanghaje 
a odjezd do města jedinou železnicí využívající 
magnetické levitace Maglev, která trasu 30 km 
projede při provozu ve špičkách za 7 minut, kdy 
na krátkém úseku vyvine rychlost 431km/hod. 
Oběd. Pokračujeme k prohlídce města, kde na-
vštívíme ekonomickou zónu Bund i atmosférou 
staré Evropy dýchající pobřežní promenádu, 
odkud podnikneme plavbu po řece, z níž teprve 
můžeme vychutnat nezapomenutelnou atmo-
sféru tohoto nevšedního města. V odpoledních 
hodinách se též projdeme po pěší zóně Nan-
kin Road, nejvýznamnější promenádě města. 
Transfer do hotelu, večeře. Nocleh.
3.den: Snídaně, v dopoledních hodinách na-
vštívíme Juanské zahrady, oázu zeleně přímo 
v centru města, kde poznáme nenapodobitel-
nou atmosféru čínských zahrad. Následuje ná-
vštěva chrámu Jadeitového Budhy. Po obědě 
zůstaneme ještě chvíli na tržišti a pak navštívíme 
Šanghajské muzeum, kde je uložena nejvý-
znamnější sbírka Číny připomínající slávu Říše 
středu. Po večeři možnost návštěvy akrobatické 
show (za příplatek), kde shlédnete jednu z nej-
významnějších akrobatických škol světa. Nocleh.
4.den: Po snídani následuje přejezd superex-
presem do Pekingu. Transfer do hotelu, oběd. 
Odpoledne prohlídka Zakázaného města. Ná-
vrat do hotelu, večeře, nocleh.
5.den: Ráno po snídani navštívíme manufak-
turu 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 monu-
mentálním díle staré Číny. Po obědě, v odpo-
ledních hodinách, navštívíme jednu z hrobek 
Mingů a projdeme se po cestě mrtvých duší. 
Po příjezdu do města následuje večeře ve speci-
alizované restauraci, která má licenci na tradiční 
místní pokrm Pekingskou kachnu. Fakultativní 
možnost večerního okruhu po městě s návště-

vou nočního trhu a nasvíceného Náměstí ne-
beského klidu. Nocleh v hotelu.
6.den: Snídaně, dopoledne navštívíme ZOO, kde 
se setkáme se symbolem Číny a zároveň symbo-
lem živočichů ohrožených vyhynutím, pandou 
velkou. Oběd. Po obědě pokračujeme prohlíd-
kou Letního paláce, ležícího na malebném jeze-
ře uprostřed pahorků nedaleko hlavního města, 
kde můžeme obdivovat nejdelší dřevěný kori-
dor na světě či zajímavou mramorovou loď cí-
sařovny Cch´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- che-
gong, kde uvidíme mimo jiné největší dřevěnou 
sochu Budhy na světě udělanou z obrovského 
kmene santálového dřeva a dále pokračujeme 
do Chrámu nebes, kde se odehrávaly tradiční 
císařské obřady. Na závěr navštívíme Kliniku 
tradiční čínské medicíny, kde se můžeme se-
známit se školou, jež dodnes úspěšně soupeří 
s klasickou medicínou. Odjezd na nádraží a pře-
jezd superexpresem do Xianu. Nocleh.
8.den: Po snídani následuje návštěva muzea 
Terakotové armády, jednoho z nejvýznam-
nějších historických nálezů v Číně. Po obědě 
navštívíme park Chua-čching s jeho lázeňský-
mi bazény, které nechal jeden z císařů dynastie 
Tang vybudovat pro svou konkubínu Perlu, dle 
pověsti nejkrásnější ženu čínské historie a ves-
nici 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 – fakultativ-
ně, není zahrnut v ceně). Večeři máme zajiště-
nu 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. 

Šanghaj | Peking | Xian

Šanghaj
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu, po pasovém a cel-
ním odbavení odjezd do města, cestou z letiště 
navštívíme největší tibetský klášter mimo Tibet 
- Jong- che-gong, kde uvidíme mimo jiné největ-
ší dřevěnou sochu Buddhy na světě vytesanou 
z obrovského kmene santálového dřeva, pokra-
čujeme k návštěvě největšího náměstí na světě, 
Náměstí nebeského klidu, odkud projdeme 
monumentální rozlohou Zakázaného města. 
Povečeříme ve speciální restauraci, kde serví-
rují jeden z nejpopulárnějších čínských pokrmů 
Pekingskou kachnu. Nocleh v hotelu. 
3. den: Ráno po snídani navštívíme manufak-
turu na řezbu do Jadeitu a poté vyjedeme do 
průsmyku Badaling, kde je zpřístupněná část 
Velké čínské zdi, možnost výjezdu lanovkou, či 
bobovou drahou na lépe přístupno část zdi. Ne-
zapomenutelné dojmy v nás zanechá jistě pro-
cházka po tomto monumentálním díle staré Číny. 
Po obědě v odpoledních hodinách navštívíme 
jednu z hrobek Mingů a projdeme se po cestě 
mrtvých duší. Po příjezdu do města navštívíme 
Kliniku tradiční čínské medicíny, kde se můžeme 

Termín:
5. 4. – 14. 4. 2017*
10. 5. – 19. 5. 2017*
7. 6. – 16. 6. 2017*
13. 9. – 22. 9. 2017
4. 10. – 13.1 0 2017

Cena:

46 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků (vybrané termíny 
přímý let Praha – Peking – Praha)

•  dopravu a transfery po trase klimatizo-
vaným busem nebo minibusem

•  7 noclehů v hotelu ***

•  stravování dle programu
•  vstupy dle programu
•  pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
•  českého průvodce

Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (personál, místní průvodce, 

řidič)

Fakultativní služby:
•  vízum 2 500 Kč, na požádání zajistíme
•   přípl. za jednolůžkový pokoj 8 190 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.

seznámit se školou, jež dodnes úspěšně soupeří 
s klasickou medicínou a zastavíme se na Hedváb-
ném trhu. Po večeři návštěva představení tradiční 
čínské opery. Nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani návštěva Chrámu nebes 
a Konfuciánského chrámu. V odpoledních 
hodinách navštívíme Letní palác, ležící na ma-
lebném jezeře uprostřed pahorků nedaleko 
hlavního města, kde můžeme obdivovat nejdelší 
dřevěný koridor na světě či zajímavou mramoro-
vou loď císařovny Cch´si. Na zpáteční cestě se 
podle časových možností zastavíme v manufak-
tuře na zpracování perel. Večeře. Možnost fakul-
tativně navštívit Kung-fu show. Nocleh v hotelu.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet do 300 km 
vzdálené horské rezidence mandžuských císařů 
Chengde, která se rozkládá v nádherném parku 
u horského jezera a je obklopena osmi kopiemi 
nejvýznamnějších tibetských chrámů. Navštívíme 
kopii chrámů Potala a Samyia. Návrat do Pekin-
gu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani celodenní výlet do okolí Pekin-
gu, kdy navštívíme Most Marca Pola, zmíně-
ný již v historické literatuře a malebná zákoutí 
přírody v oblasti Shi du / Deset brodů/, horské 
oblasti připomínající kouzelnou krajinu Guilinu. 
Výjezd lanovkou na vyhlídku. Po obědě návštěva 
s procházkou dvou údolních rezervací. Návrat do 
Pekingu, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani odjedeme rychlíkem do měs-
ta Shanhaiguan, kde tzv. „hlavou starého dra-
ka“ končí Velká zeď v moři. Návštěva městského 
opevnění, které bylo svědkem jediného překoná-
ní zdi nepřáteli, když v době rolnického povstání 
vpustil do země mandžuskou armádu generál 
Wu. Návrat do Pekingu. Nocleh v hotelu.
8. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet do 
oblasti západních a severozápadních hor, kde 
můžeme obdivovat nádheru chrámů zasazených 
do romantické přírody horských zákoutí. Návrat 
do Pekingu, večeře nocleh.
9. den: Snídaně, volný čas v Pekingu. Odhlášení 
v hotelu do 12:00 hodin. Večeře, transfer na letiště. 
10. den: Odlet a přílet do Prahy.

web code:
www.cedok.cz/14382

Peking | Velká čínská zeď | Chengde | Shanhaiguan
ČÍNA

MONGOLSKO

INDIE

MYANMAR

KLDR

JIŽNÍ
KOREA

RUSKO

Shanhaiguan

ÁgraDillí Káthmándú
NEPÁL

Velká čínská zeď

Peking

ČÍNA  DÁLNÝ VÝCHOD

  Nejkrásnější motivy Pekingu a okolí  10 dní
Most Marco Polo

Chengde, Letní palác

Peking
 VE VYBRANÝCH 

TERMÍNECH PŘÍMÉ LETY* 
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Termíny:
1.4. – 16. 4. 2017
1. 6. – 16. 6. 2017
22. 9. – 7. 10. 2016

Cena:

89 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků 
•  přelety po Číně
•  veškeré transfery během celého pobytu
•  12 noclehů se snídaní v hotelech ***

•  1 nocleh v lehátkovém vlaku
•  11 obědů, 1 večeře
•  vstupy dle programu
•  českého průvodce během okruhu
•  pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (personál, místní průvodce, 

řidič)

Fakultativní služby: 
• vízum do Číny 2500 Kč - na požádání 
zajistíme
• příplatek za jednolůžkový pokoj 12 190 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.

  Klenoty velké Číny   16 dní

DÁLNÝ VÝCHOD  ČÍNA

800 112 112 

web code:
www.cedok.cz/14261

ČÍNA

Šanghaj

Peking

Xian

Luoyang

Kanton

Hongkong

Guilin

Maccao

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Hongkongu.
2. den: Přílet do Hongkongu, transfer do hotelu. 
Nocleh.
3. den: Snídaně. Transfer do přístavu a přejezd 
lodí do nejstarší kolonie v Asii - Macaa. Po příjez-
du okružní jízda s návštěvou starého města, kde 
se nabízí nádherná panoramata ze staré pevnos-
ti. Návštěva chrámu A-Ma, který dal městu jmé-
no, kasino, městské hradby, fakultativně možnost 
výjezdu na televizní věž. Během dne oběd. Návrat 
do Hongkongu, transfer do hotelu a nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Hongkon-
gu. Navštívíte Victoria Peak s panoramatickým 
výhledem na celý hongkongský záliv, přístav 
Aberdeen, nejnavštěvovanější pláž města V Re-
pulse Bay. Fakultativně možnost projížďky pat-
rovou tramvají. Oběd. Prohlídka chrámu Wong 
Tai Sim, nefritový a květinový trh. Transfer na ná-
draží a odjezd do Kantonu. Po příjezdu transfer 
na hotel a nocleh. 
5. den: Po snídani následuje prohlídka města 
Kanton, neboli brány jihu a jeho zajímavostí, za-
hrnující mimo jiné chrám rodiny Chen, Chrám 
šesti banánových stromů. Sice už dávno ve 
svém areálu nemá stromy, které daly jméno to-
muto buddhistickému chrámu, ale přesto láká 
svou 57 metrů vysokou pagodou osmiúhelníko-
vého tvaru. Oběd. Odpoledne transfer na letiště 
a přelet do Guilinu. .
6. den: Snídaně. Guilin je obklopený zajímavými 
skalními útvary, z nichž turisticky nejoblíbenější 
je skála Sloního chobotu, připomínajícího slona 
pijícího z řeky Li. Celodenní projížďka lodí s obě-
dem po řece Li. Výlet po řece končí v městečku 
Yangshuo, obklopeného rýžovými políčky. Ná-
vrat do Guilinu, nocleh. 
7. den: Snídaně. Prohlídka města a Jeskyně rá-
kosové flétny. Oběd. Transfer na letiště a přelet 
do Šanghaje. Přílet do Šanghaje, transfer do ho-
telu, nocleh. 
8. den: Snídaně. Celodenní prohlídka města Šan-
ghaj. Prohlédnete si chrám jadeitového Budd-
hy s plastikami s buddhistickými motivy, televizní 
věž. Oběd. Odpoledne se projdete zahradami 
Yuyuan, jež byly postaveny již v 16. století, násle-
duje projížďka po řece Huangpu, ze které bu-
dete moci obdivovat nejmodernější čtvrť města. 
Návrat do hotelu, nocleh. 
9. den: Snídaně, volné dopoledne. Následuje 

transfer na nádraží a odjezd do Xi´anu. Nocleh 
ve vlaku. 
10. den: Po příjezdu do Xi´anu transfer do ho-
telu a snídaně. Návštěva jedné z největších turi-
stických atrakcí celé Číny – Terakotovy armá-
dy – hliněné armády císaře Čchin Š ´chuantiho. 
Toto fantastické dílo bylo objeveno zcela náho-
dou v roce 1974 místními rolníky. Více než 6 000 
ozbrojených bojovníků v životní velikosti je roze-
stavěno v bojovém šiku. Pozdní oběd. Prohlídka 
města zahrnující areál Velké pagody divoké husy 
ze 4. století. Návrat do hotelu, nocleh. 
11. den: Snídaně, městské hradby, Velká meši-
ta. Kolem poledne odjezd vlakem do Luoyan-
gu (cca 1,5 hod). Po příjezdu oběd. Následuje 
prohlídka Longmen jeskyně. Komplex jeskyní 
Longmen tvoří vrchol sochařského budhistické-
ho umění. Úpadek celého komplexu nastal až 
se zánikem dynastie Tang v 9. století. Odjezd do 
hotelu, nocleh. 
12. den: Snídaně a odjezd do Shaolinu. Ná-
vštěva šaolinského chrámu. Pojem Shaolin je 
znám dnes takřka po celém pozemském světě. 
Je kolébkou bojového umění a také Buddhismu. 
Mniši z tohoto čínského kláštera od nepaměti 
rozvíjejí bojové umění k absolutní dokonalosti, 
aby dosáhli celkové harmonie těla i duše. Oběd. 
Odpoledne transfer na vlakové nádraží Zhen-
gzhou a přejezd vysokorychlostním vlakem 
do Pekingu (přibližně 3 hodiny jízdy). Po příjezdu 
transfer do hotelu, nocleh. 
13. den: Snídaně. Prohlídka největších památek 
Pekingu zahrnující: Náměstí Nebeského kli-
du – Tchien-an-men o rozloze 44 ha. Následuje 
prohlídka Zakázaného města – sídla panovníků 
dynastie Ming a Čching, často také nazýváno jako 
kulturní muzeum Číny. Oběd. Odpoledne pro-
hlídka Chrámu Nebes. Návrat do hotelu, nocleh.
14. den: Snídaně, Celodenní výlet na Velkou čín-
skou zeď, která se rozpíná v neuvěřitelné délce 
6 000 km. Tato zeď původně sloužila k obraným 
účelům proti invazi barbarů se nachází cca 60 
km severovýchodně od Pekingu v oblasti Ba-
daling. Prohlídka hrobek panovníků dynastie 
Ming. Oběd. Návrat do hotelu. Večeře v typické 
čínské restauraci – ochutnávka místní speciality – 
pekingské kachny. Nocleh v hotelu.
15. den: Snídaně. Volný čas, transfer na letiště 
a odlet s přestupem do Prahy.
16. den: Přílet do Prahy.

Hongkong | Maccao | Kanton | Guilin | Šanghaj | Xi´an | Luoyang | Shaolin | 
Peking

Shaolin Guilin
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Termíny:
8.4.-16.4.2017
22.4.-30.4.2017
29.4.-7.5.2017
6.5.-14.5.2017
1.7.-9.7.2017
15.7.-23.7.2017
5.8.-13.8.2017
9.9.-17.9.2017
23.9.-1.10.2017
7.10.-15.10.2017

Cena:

32 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků
•  l7 noclehů se snídaní v Pekingu v hotelu 

*** - **** 
• program včetně transferů a vstupů
• stravování dle programu
• průvodce
•  lzák. pojištění dle zákona č. 159/99Sb.

Fakultativní služby: 
• vízum 2.500,- Kč, na požádání zajistíme
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 800 Kč

Cena nezahrnuje: 
•  fakultativní výlety nad rámec programu 

(Chu-tchung tour, akrobatická show, 
Pekingská opera, pekingská kachna, 
Voňavé hory - celkem cca 165,- USD)

•  spropitné (místní personál, průvodce, 
řidič)

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 16 osob.

  Malý okruh Čínou  9 dní

web code:
www.cedok.cz/107-3-2662

ČÍNA

Velká čínská zeď
Peking

ČÍNA  DÁLNÝ VÝCHOD

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s přestupem do Pekingu. 
2. den: Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, 
ubytování. Večer individuální volno na procház-
ku městem či odpočinek.
3. den: Snídaně. Peking, celodenní prohlídka 
největšího náměstí na světě Tchien-anmen 
- náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 
hektarů. Po obědě procházka parkem Pej-chaj 
s prohlídkou pagody, postaveném na ostrově 
uprostřed laguny. Procházka po Wang-fu-ting 
Road, nejrušnější třídy moderního centra Pekin-
gu s obchodními domy. 
4. den: Snídaně. Peking, celodenní prohlídka 
Zakázaného města - sídla panovníků dynas-
tie Ming a Čching. V tomto rozlehlém císařském 
komplexu vládlo 24 panovníků po více než 500 
let celé Čínské říši. Zakázané město bývá též 
nazýváno největším kulturním muzeem Číny, 
během vlády všech císařů bylo nepřístupné 
veřejnosti. Oběd v tradiční čínské restauraci. 
Odpoledne prohlídka Chrámu nebes, postave-
ného již v roce 1420. V tomto rozsáhlém chrá-
mu panovníci dynastie Ming a Čching pořádali 
modlitební obřady a rituály. Večer fakultativně 
návštěva akrobatické show. 
5. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka lamaistic-
kého kláštera. Jeho pět hlavních síní ztělesňuje 

slohovou směsici chánských, mongolských a ti-
betských prvků. Oběd v typické čínské restauraci. 
Odpoledne prohlídka Konfuciova chrámu, zakla-
datele konfucianismu, který je v Číně dodnes ve-
lice uznávaným filozofickým směrem. Večer pro 
zájemce fakultativně návštěva pekingské opery. 
6. den: Snídaně. Celodenní výlet k Velké čínské 
zdi, jež se rozpíná v délce více než 6.000 km. 
Tato zeď, jež původně sloužila k obranným úče-
lům proti invazi barbarů, se nachází zhruba 60 
km severovýchodně od Pekingu. Oběd v tradiční 
čínské restauraci. Odpoledne prohlídka hrobky 
panovníků dynastie Ming (celkem 13 hrobek). 
7. den: Snídaně. Peking, prohlídka Letního 
paláce, letního sídla císařů. Během své vlády 
zde císaři přebývali a odpočívali v rozlehlých za-
hradách. Prohlédnete si i známou Loď čistoty 
a klidu - Mramorovou loď císařovny Cch´-si 
z roku 1888. Oběd v tradiční čínské restauraci. 
Odpoledne přejezd do pekingské ZOO, kde uvi-
díte populární pandy, symbol Číny. Večer fakul-
tativně ochutnávka místní speciality - pekingské 
kachny. 
8. den: Snídaně. Peking, osobní volno na nákupy 
či fakultativní prohlídku dalších nenavštívených 
míst Pekingu. 
9. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět 
do Prahy. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Peking | Velká čínská zeď



AMERIKA  WASHINGTON

286 800 112 112 

Termíny:
5.4.-19.4.2017
19.4.-3.5.2017
28.4.-12.5.2017
5.5.-19.5.2017
2.7.-16.7.2017
12.7.-26.7.2017
2.8.-16.8.2017
6.9.-20.9.2017
20.9.-4.10.2017
4.10.-18.10.2017

Cena:

82 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků
• veškeré transfery během celého pobytu
• 11 noclehů se snídaní v hotelech 
• 1 x nocleh v lehátkovém vlaku
•  obědy a večeře během pobytu v Číně  

(v Hongkongu pouze se snídaní)
• vstupy dle programu
• českého průvodce během okruhu 
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: 
•  turistické odletové taxy cca 40,- USD, 

platí se na místě
•  fakultativní výlety nad rámec programu 

(Chu-tchung tour, akrobatická show, 
Pekingská opera, pekingská kachna, 
Macao - celkem cca 350,- USD)

•  spropitné (místní personál, průvodce, 
řidič)

Fakultativní služby: 
• vízum 2.500,- Kč, na požádání zajistíme
• příplatek za jednolůžkový pokoj 16 800 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.

  Velký okruh Čínou s návštěvou Hong Kongu  15 dní

DÁLNÝ VÝCHOD  ČÍNA

800 112 112 

web code:
www.cedok.cz/107-3-2664

ČÍNA

Velká čínská zeď

Šanghaj

Peking

Xian

Guilin

Hongkong

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet s přestupem do Pekingu. 
2. den: Přílet do Pekingu. transfer do hotelu, uby-
tování. Večer individuálná volno na procházku 
městem či odpočinek.
3. den: Snídaně. Peking, prohlídka náměstí Tchi-
en-an-men (náměstí Nebeského klidu) o rozloze 
44 ha. Následuje prohlídka Zakázaného města 
- sídla panovníků dynastie Ming a Čching bývá též 
nazýváno největším kulturním muzeem Číny. Bě-
hem vlády 24 císařů nebylo přístupno veřejnosti. 
Oběd. Odpoledne procházka Pej-chaj parkem 
s prohlídkou pagody, postavené na ostrově upro-
střed laguny. Transfer do hotelu, ubytování. Ve-
čeře. Nocleh. 
4. den: Snídaně. Celodenní výlet k velkolepé stav-
bě - Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více 
než 6.000 km a lze ji zpozorovat i z vesmíru. Tato 
zeď, jež původně sloužila k obranným účelům 
proti invazi nomádů, se nachází 60 km severo-
východně od Pekingu. Oběd v tradiční čínské re-
stauraci. Odpoledne prohlídka hrobky panovníka 
dynastie Ming. Večeře. 
5. den: Snídaně. Peking, dopoledne prohlídka 
Letního paláce, sídla císařů během horkého 
léta. V paláci najdete rozlehlé zahrady, chrámy 
a Loď čistoty císařovny Cch´-si, jež je celá 
z mramoru. Po obědě v tradiční čínské restau-
raci následuje prohlídka Chrámu nebes, kde 
císaři vykonávali modlitební obřady za bohatou 
úrodu, dobré počasí a přízeň duchů. Po večeři 
transfer na nádraží a odjezd lehátkovým vlakem 
do Xi´anu.
6. den: ranní příjezd do Xi´anu, hlavního města 
provincie Šen-si. Toto město s bohatou historií 
bylo hlavním městem 11 čínských dynastií a bý-
valo největším městem. Ve svých cestopisech se 
o Xi´anu zmiňuje i Marco Polo jako o výchozím 
bodu Hedvábné cesty. Oběd. Prohlídka města - 
navštívíte areál Velké pagody divoké husy ze 
4. století a prohlédnete si městské opevnění z ra-
ného období dynastie Ming. Večeře. 
7. den: Snídaně. Celodenní výlet k jedné z největ-
ších turistických atrakcí celé Číny - Terakotové 
armády - hliněné armády císaře Čchin Š´chuan-
g-tiho, významné osobnosti v dějinách Číny. Ten-
to císař sjednotil Čínu v jednu silnou významnou 
říši. Hliněná armáda byla zcela náhodou objeve-
na v roce 1974 místními rolníky. Více než 6.000 
ozbrojených bojovníků v životní velikosti je roze-
stavěno v bojovém šiku. Celá armáda byla sou-
částí posmrtné výbavy zemřelého panovníka. 
Oběd. Odpoledne prohlídka vesnice Banpo - síd-

liště původních obyvatel před zhruba 5.000 lety. 
Večeře. 
8. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet do 
Šanghaje. Tato rychle se rozvíjející metropole 
východní Číny s 18 milióny obyvatel upoutá ná-
vštěvníky moderní výstavbou. Po obědě procház-
ka po rušné třídě Nanjing s přilehlým nábřežím 
Bund. Transfer do hotelu, ubytování. Večeře. 
9. den: Snídaně. Šanghaj, celodenní prohlíd-
ka města. Prohlédnete si chrám jadeitového 
Buddhy s plastikami s buddhistickými motivy. 
Oběd. Odpoledne se projdete zahradami Yuy-
uan, jež byly postaveny již v 16. století. Večeře, 
večer volný program na prohlídku centra města. 
10. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet 
Guilinu, jenž má unikátní polohu v subtropické 
krasové oblasti v provincii Kuang-si. Po obědě 
prohlídka města s 350 tisíci obyvateli a bohatou 
historií. Prohlídka Jeskyně rákosové flétny 
a Skály sloního chobotu a Skály řasného 
brokátu. Tato krasová oblast s jedinečnými vá-
pencovými útvary vytváří neuvěřitelné skalní útva-
ry. Transfer do hotelu, ubytování a večeře. 
11. den: Snídaně. Celodenní projížďka lodí s obě-
dem po řece Li, jež patří k nezapomenutelným 
zážitkům. Zdejší vápencové útvary vystupují přímo 
z okolní krajiny a vytvářejí neobvyklé obrazce. Míst-
ní krajina se stala inspirací mnoha čínských uměl-
ců a zdejší fotografie spatříte ve všech publikacích 
o Číně. Výlet po řece končí v městečku Yangshuo, 
obklopeného rýžovými políčky. Volný čas k nákupu 
suvenýrů. Návrat do Guilinu, večeře a nocleh. 
12. den: Snídaně. Dopoledne volno na procház-
ku městem. Po obědě transfer na letiště a přelet 
do Hongkongu, donedávna ještě provincie, jež 
úředně patřila k britskému impériu. Pohled na 
hongkongský záliv s mnoha mrakodrapy přímo 
na pobřeží se Vám navždy vryje do paměti. Trans-
fer do hotelu, ubytování v turisticky nejatraktiv-
nější části města Kowloon s mnoha obchody se 
suvenýry, elektronikou či textilem. 
13. den: Snídaně. Hongkong, půldenní prohlíd-
ka města se zastávkami v nejrušnější turistické 
čtvrti Kowloon, přístavu Aberdeen, obchodní čtvr-
ti Wan Chai i nejnavštěvovanější pláži Hongkongu 
v Repulse Bay. Navštívíte Victoria Peak s panora-
matickým výhledem na celý hongkongský záliv. 
V pozdním odpoledni následuje procházka po 
čtvrti Kowloon - projdete se po nejrušnější třídě 
Nathan Road, křivolakými uličkami pulsujícího vel-
koměsta, zastavíte se na nočním trhu. Poznáte, 
proč se Hongkongu říká „město, které nikdy 
nespí". 

Velká čínská zeď | Šanghaj | Xian | Guilin | Hongkong

14. den: Snídaně. Volno na procházku městem, 
nákupy suvenýrů, elektroniky, projížďku trajek-
tem či fakultativní návštěvu zábavního parku 
Ocean Park nebo bývalé portugalské kolonie 
Macaa. Večer transfer na letiště a odlet zpět do 
Prahy. 
15. den: Přílet do Prahy.



WASHINGTON  AMERIKA

287WWW.CEDOK.CZ

Termíny:
27.4-11.5.2017
20.7.-3.8.2017
1.10.-15.10.2017

Cena:

82 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků
•  4 noclehy se snídaní v Pekingu
•  2 noclehy se snídaní v Xi´anu
•  1 nocleh se snídaní v Xiangu 
•  4 noclehy se snídaní v Lhase
•  2 noclehy v lehátkovém vlaku
•  stravování dle programu
•  uvedený program včetně transferů 

a vstupů
•  průvodce
•  pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič)

Fakultativní služby: 
•  vízum do Číny 2 500 Kč (na požádání 

zajistíme)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 800 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
•  minimální počet účastníků pro realizaci 

zájezdu je 16 osob.

  Vlakem na střechu světa  9 dní

web code:
www.cedok.cz/107-3-2667

XianČÍNA

MONGOLSKO

INDIE

KLDR

JIŽNÍ
KOREA

RUSKO

Lhasa

MYANMAR

NEPÁL

Velká čínská zeď

Peking

ČÍNA  DÁLNÝ VÝCHOD

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu.Transfer do hotelu, 
ubytování. Večeře individuální volno na procház-
ku městem či odpočinek.
3.den: Snídaně. Peking, prohlídka největšího ná-
městí na světě Tchien-an-men (náměstí Nebes-
kého klidu) o rozloze44 ha. Po obědě prohlídka 
Letního paláce, sídla císařů během horkého léta. 
V paláci najdete rozlehlé zahrady, chrámy i Loď 
čistoty císařovny Cch’-si, jež je celá z mramoru. 
Transfer do hotelu, ubytování. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet k velkolepé 
stavbě – Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce 
více než 6 000 km. Tato zeď, jež původně sloužila 
k obranným účelům proti invazi nomádů, se na-
chází 60 km severovýchodně od Pe kingu. Oběd 
v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka 
hrobky panovníka dynastie Ming. Večeře.
5. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Zakázané-
ho města a Chrámu nebes. Zakázané město – 
sídlo panovníků dynastie Ming a Čching bývá též 
nazýváno největším kulturním muzeem Číny. Bě-
hem vlády 24 císařů nebylo přístupno veřejnos-
ti. Oběd v čínské restauraci. Prohlídka Chrámu 
nebes, kde císaři vykonávali modlitební obřady 
za bohatou úrodu, dobré počasí a přízeň duchů. 
Večeře. Fakultativně Pekingská opera či návštěva 
akrobatické show. Po večeři transfer na nádraží 
a odjezd lehátkovým vlakem do Xi’anu.
6. den: Ranní příjezd do Xi’anu, hlavního města 
provincie Šan-si. Toto město s bohatou historií 
bylo hlavním městem 11 čínských dynastií a bý-
valo největším městem. Ve svých cestopisech se 
o Xi’anu zmiňuje i Marco Polo jako o výchozím 
bodu Hedvábné cesty pro obchodníky. Transfer 
do hotelu. Po snídani a krátkém odpočinku násle-
duje prohlídka města – navštívíte Velkou pagodu 
divoké husy ze 4. století, prohlédnete si městské 
opevnění z raného období dynastie Ming a místní 
muzeum. Večeře.
7. den: Po snídani výlet k jedné z největších turis-
tických atrakcí celé Číny – Terakotové armády –  
hliněné armády císaře Čchin Š’chuang-tiho, vý-

znamné osobnosti v dějinách Číny. Tento císař 
sjednotil Čínu v jednu silnou významnou říši. Více 
než 6.000 ozbrojených bojovníků v životní velikosti 
je rozestavěno v bojovém šiku. Oběd. Odpoledne 
prohlídka vesnice Banpo – sídliště původních 
obyvatel před zhruba 5.000 lety. Večeře.
8.den: Volné dopoledne. Transfer na letiště. Přelet 
do Xiningu, hlavního města provincie Qianghai, 
města menšinových etnik. Ubytování, nocleh. 
9.den: Snídaně. Prohlídka jednoho z nejvýznam-
nějších tibetských komplexů kláštera Kum-
bum. Dále si prohlédnete muzeum tibetské 
kultury. Odpoledne transfer na nádraží a odjezd 
nejvyšší železnicí na světě do Tibetu. 
10.den: Cesta vlakem pokračuje přes nejvyšší 
bod železnice v nadmořské výšce 5.070 metrů. 
Celá trasa z Pekingu v délce 4.065 km trvá 48 
hodin cesty. Vás čeká posledních cca 2000 km. 
Příjezd do Lhasy ve večerních hodinách. večeře 
a nocleh. 
11. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Lhasy 
s obědem. Navštívíte posvátný palác Potála, jež 
byl v minulosti centrem duchovní i světské moci 
a rezidencí nejvýznamnějšího mnicha a vůdce 
Tibetu – dalajlámy, klášter Džókhang postaven 
roku 639 jako relikviář pro sochu Buddhy. Tak-
též projdete poutní okruh čtvrtí Barkor. Večeře 
a nocleh.
12. den: Snídaně. Pokračování v prohlídce Lhasy 
– navštívíte klášter Drepung, který byl v 17. sto-
letí nejbohatším klášterem v Ti betu a přebývalo 
zde až 10.000 mnichů a klášter Sera, kde můžete 
pozorovat zdejší mnichy při rituálních diskusích. 
Po obědě prohlídka paláce Norbulinka, který od 
18. století sloužil jako letní sídlo dalajlámy. Večeře 
a nocleh ve Lhase.
13. den: Snídaně. Individuální volno k prohlídce 
města. Možnost fakultativních výletů do okolí. Ve-
čeře a nocleh.
14. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět 
do Pekingu. Transfer do hotelu v Pekingu. Volno 
k nákupům suvenýrů.
15. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět 
do Prahy. Přílet do Prahy.

Peking | Xi´an | Lhasa 



AMERIKA  WASHINGTON

288 800 112 112 

Termíny:
7.4.-18.4.2017
21.4.-2.5.2017
28.4.-9.5.2017
12.5.-23.5.2017
30.6.-11.7.2017
14.7.-25.7.2017
28.7.-8.8.2017
11.8.-22.8.2017
8.9.-19.9.2017
22.9.-3.10.2017
6.10.-17.10.2017

Cena:

49 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu v turistické třídě vč. 

všech tax a letištních poplatlů
•  transfery letiště – hotel – letiště
•  8x nocleh se snídaní v hotelu  

*** - **** 
•  2x nocleh v lehátkovém vlaku
•  program včetně veškerých transferů  

a vstupů
•  8x oběd a 8x večeře v tradiční čínské 

restauraci
•  českého průvodce během okruhu

Cena nezahrnuje: 
•  fakultativní výlety nad rámec programu 

(Chu-tchung tour, akrobatická show, 
Pekingská opera, pekingská kachna, 
Su-čou – celkem cca 220,- USD)

Fakultativní služby: 
• vízum 2.500,- Kč, na požádání zajistíme
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 800 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
•  minimální počet účastníků pro realizaci 

zájezdu je 16 osob.

  Čína perly Říše středu   12 dní

DÁLNÝ VÝCHOD  ČÍNA

800 112 112 

web code:
www.cedok.cz/6853

Xian

Peking

Šanghaj

Velká čínská zeď

ČÍNA

MONGOLSKOKAZACH-
STÁN

INDIE

RUSKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, 
ubytování. Oběd v hotelu. Odpoledne fakultativ-
ně projížďka na rikšách – tzv. Chu-tchung tour 
nebo individuální volno na procházku městem či 
odpočinek.
3. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka Zakáza-
ného města – sídla panovníků dynastie Ming 
a Čching. V tomto rozlehlém císařském komple-
xu vládlo 24 panovníků po více než 500 let celé 
Čínské říši. Zakázané město bývá též nazýváno 
největším kulturním muzeem Číny, během vlády 
všech císařů bylo nepřístupné veřejnosti. Oběd 
v tradiční čínské restauraci. Odpoledne procház-
ka Pejchaj parkem s prohlídkou pagody, posta-
vené na ostrově uprostřed laguny. Následuje 
prohlídka největšího náměstí na světě Tchien-
-an-men – náměstí Nebeského klidu o rozloze 
44 hektarů.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet k velkolepé 
stavbě – Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce 
více než 6.000 km. Tato zeď, jež původně slou-
žila k obranným účelům proti invazi barbarů, se 
nachází zhruba 60 km severovýchodně od Pekin-
gu. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne 
prohlídka jediné ze dvou přístupných hrobek pa-
novníků dynastie Ming (celkem 13 hrobek).
5. den: Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letní-
ho sídla císařů. Během své vlády zde císaři přebýva-
li a odpočívali v rozlehlých zahradách. Prohlédnete 
si i známou Loď čistoty a klidu – Mramorovou 
loď císařovny Cch-si z roku 1888. Oběd v tradiční 
čínské restauraci. Odpoledne procházka po Wang 
Fu Ting Road, nejrušnější třídy moderního centra 
Pekingu s obchodními domy.
6. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka Chrámu 
nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto roz-
sáhlém chrámu panovníci dynastie Ming a Čching 
pořádali modlitební obřady a rituály. Odpoledne 
prohlídka lamaistického kláštera. Jeho pět hlavních 
síní ztělesňuje slohovou směsici chánských, mon-
golských a tibetských prvků. Po večeři transfer na 
nádraží a odjezd lehátkovým vlakem do Xi´anu.
7. den: Ranní příjezd do Xi´anu, hlavního města 
provincie Šan-si. Toto město s bohatou historií 

bylo hlavním městem 11 čínských dynastií a bý-
valo největším městem. Ve svých cestopisech se 
o Xi´anu zmiňuje i Marco Polo jako o výchozím 
bodu Hedvábné cesty pro obchodníky. Trans-
fer do hotelu. Po snídani a krátkém odpočinku 
následuje prohlídka města – navštívíte Velkou 
pagodu divoké husy ze 4. století, prohlédnete 
si městské opevnění z raného období dynastie 
Ming a místní muzeum. Večeře.
8. den: Po snídani výlet k jedné z největších tu-
ristických atrakcí celé Číny – Terakotové armá-
dy – hliněné armády císaře Čchin Š’chuang-tiho, 
významné osobnosti v dějinách Číny. Tento císař 
sjednotil Čínu v jednu silnou významnou říši. 
Hliněná armáda byla zcela náhodou objeve-
na v roce 1974 místními rolníky. Více než 6.000 
ozbrojených bojovníků v životní velikosti je roze-
stavěno v bojovém šiku. Celá armáda byla sou-
částí posmrtné výbavy zemřelého panovníka. 
Oběd. Odpoledne prohlídka vesnice Banpo – síd-
liště původních obyvatel před zhruba 5.000 lety. 
V pozdním odpoledni transfer na nádraží a od-
jezd lehátkovým vlakem do Šanghaje.
9. den: Příjezd do Šanghaje v odpoledních ho-
dinách. Tato rychle se rozvíjející metropole vý-
chodní Číny s více než 18 milióny obyvatel upoutá 
své návštěvníky moderní výstavbou. Transfer na 
hotel. Procházka po rušné třídě Nanjing s při-
lehlým nábřežím Bund. Projížďka po řece 
Huangpu. Večeře. Nocleh.
10. den: Snídaně. Volný den s možností fakulta-
tivní návštěvy „čínských Benátek" města Suzhou. 
Město je známé svými umělými vodními kanály 
a zahradami. V roce 1997 byly zdejší klasické za-
hrady zařazeny na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO.
11. den: Snídaně. Celodenní prohlídka města. 
Prohlédnete si chrám jadeitového Buddhy s plas-
tikami s buddhistickými motivy. Oběd. Odpoled-
ne se projdete zahradami Yuyuan, jež byly po-
staveny již v 16. století a jsou centrem odpočinku 
pro místní obyvatele. Večeře, volný program na 
prohlídku centra města. Pro zájemce fakultativně 
návštěva akrobatické show.
12. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do 
Prahy. Přílet do Prahy.

Peking | Velká čínská zeď | Xi´an | Šanghaj

Yuanské zahrady

Terakovtová armáda
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Termíny:
18. 04. - 03. 05. 2017
23. 09. - 08. 10. 2017

Cena:

119 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků
•  dopravu po trase klimatizovaným auto-

busem nebo minibusem
•  12 noclehů s plnou penzí dle programu 

v hotelech *** - ****

•  1 nocleh v lehátkovém vlaku Peking - 
Xi´an 

•  vstupy dle programu, průvodce
•  pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič)

Fakultativní služby: 
•  fakultativní výlety
•  vízum do Indie cena 1 700,- Kč (na požá-

dání zajistíme)
•  vízum do Číny 2.500,- Kč (na požádání 

zajistíme)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 17 900 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
•  minimální počet účastníků pro realizaci 

zájezdu je 16 osob.

  Čína-Tibet-Nepál-Indie   16 dní

web code:
www.cedok.cz/107-3-2669

Xian

Peking
Velká 

čínská zeď

Lhasa

ČÍNA

MONGOLSKO

INDIE

MYANMAR

KLDR

JIŽNÍ
KOREA

RUSKO

Everest

ÁgraDillí Káthmándú
NEPÁL

ČÍNA  DÁLNÝ VÝCHOD

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu. Oběd. Odpoledne fa-
kultativně projížďka na rikšách – tzv. Chu-tchung 
tour nebo individuální volno.
3. den: Snídaně. Peking - prohlídka největšího 
náměstí na světě Tchien-an-men (náměstí Ne-
beského klidu) o rozloze 44 ha. Následuje pro-
hlídka Zakázaného města – sídla panovníků dyna-
stie Ming a Čching, bývá též nazýváno největším 
kulturním muzeem Číny. Během vlády 24 císařů 
nebylo přístupno veřejnosti. Oběd. Odpoledne 
procházka Pej-chaj parkem s prohlídkou pagody, 
postavené na ostrově uprostřed laguny. Transfer 
do hotelu, ubytování. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet k velkolepé stav-
bě – Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více 
než 6.000 km a lze ji zpozorovat i z vesmíru. Tato 
zeď, jež původně sloužila k obranným účelům 
proti invazi nomádů, se nacházíc 60 km severo-
východně od Pekingu. Oběd v tradiční čínské re-
stauraci. Odpoledne prohlídka hrobky panovníka 
dynastie Ming. Večeře.
5. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka Letního 
paláce, sídla císařů během horkého léta. V paláci 
najdete rozlehlé zahrady, chrámy a Loď čistoty 
císařovny Cch´-si, jež je celá z mramoru. Po obě-
dě následuje prohlídka Chrámu nebes, kde císaři 
vykonávali modlitební obřady za bohatou úrodu, 
dobré počasí a přízeň duchů. Po večeři transfer 
na nádraží a odjezd lehátkovým vlakem do Xi´a-
nu.
6. den: Ranní příjezd do Xi´anu, hlavního města 
provincie Šan-si. Transfer do hotelu. Dopoledne 
prohlídka města – navštívíte Velkou pagodu di-
voké husy ze 4. století, prohlédnete si městské 
opevnění z raného období dynastie Ming a míst-
ní muzeum. Po obědě následuje výlet k jedné 
z největších turistických atrakcí celé Číny – Tera-
kotové armády – hliněné armády císaře Čchin 
Š’chuang-tiho. Nocleh.
7. den: Snídaně.Transfer na letiště a odlet do Ti-

betu. Přílet do Lhasy, transfer do hotelu. Odpo-
ledne individuální volno k prohlídce okolí. Večeře 
a nocleh.
8. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Lhasy 
s obědem. Navštívíte posvátný palác Potála, jenž 
byl v minulosti centrem duchovní i světské moci 
a rezidencí nejvýznamnějšího mnicha a vůdce 
Tibetu – dalajlámy, klášter Džókhang postaven 
roku 639 jako relikviář pro sochu Buddhy. Tak-
též projdete poutní okruh čtvrtí Barkor. Večeře 
a nocleh.
9. den: Snídaně. Pokračování v prohlídce Lhasy 
– navštívíte klášter Drepung, který byl v 17. sto-
letí nejbohatším klášterem v Tibetu a přebývalo 
zde až 10.000 mnichů a klášter Sera, kde můžete 
pozorovat zdejší mnichy při rituálních diskusích. 
Po obědě prohlídka paláce Norbulinka, který od 
18. století sloužil jako letní sídlo dalajlámy. Večeře 
a nocleh ve Lhase.
10. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do 
Káthmándú. Odpoledne návštěva pagody Sva-
jambhunáth, odkud se otevírá nádherný výhled 
na káthmándské údolí. Volné odpoledne. Nocleh 
v Káthmándú.
11. den: Snídaně. Prohlídka unikátního historic-
kého centra města Patan v okolí Palácového ná-
městí. Odpoledne prohlídka centra Káthmán-
dú včetně paláce Živoucí bohyně Kumarí Dévi, 
sochy hrozivého vtělení boha Šivy Kala Bhairávy. 
Pokračujeme prohlídkou historického Bhaktapu-
ru s chrámem Nyatapola, Zlatou bránou, králov-
ským palácem, scénickým náměstíčkem hrnčířů 
a desítkami dalších chrámů, mistrovských děl ne-
várského řezbářství. Nocleh v Káthmándú.
12. den: Snídaně. Dopoledne volno k individuální 
prohlídce města a nákupu nepálských suvenýrů. 
Odpoledne transfer na letiště, odlet do Dillí. Uby-
tování a nocleh.
13. den: Snídaně. Prohlídka Starého a Nového 
Dillí včetně největší indické muslimské svatyně 
– Páteční mešity, Červené pevnosti, která byla 
sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu – pa-

Peking | Xi´an | Lhasa |Kháthmándú|Dillí

mátného místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, 
areálu Kutub mínár s pověstným nerezavějícím 
železným sloupem a cennými zříceninami mešity 
Kuvvatul islám. Nocleh v Dillí.
14. den: Snídaně. Odjezd do bývalého sídelního 
města největšího z Mughalů – sultána Akbara 
ve Fatéhpúr Síkrí – Městě vítězství. Prohlídka 
Páteční mešity s hrobkou šajcha Salíma Čistího. 
Dále uvidíte Sultánský palác z červeného pískov-
ce, kde se nachází známé pavilóny Paňč Mahal 
a Dívání-chás, astrologický pavilon, kde se císař 
ve společnosti muslimských a hinduistických 
učenců oddával věcem nadpozemským a esote-
rickým. Nocleh v Ágře.
15. den: Snídaně. Ágra, prohlídka skvostu svě-
tové architektury, mauzolea Tádž Mahal, které 
z bělostného mramoru nechal postavit sultán 
Šáhdžahán pro svoji milovanou ženu Mumtáz 
Mahal. V pevnosti navštívíte Síň veřejných audi-
encí, Perlovou mešitu, Harémovou mešitu a Sou-
kromý palác Chás Mahal, sloužící první císařově 
manželce. Odpoledne návrat do Dillí o odlet ve 
večerních hodinách zpět do Prahy.
16. den: Přílet do Prahy.
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Termíny:
6. 5. – 16. 5. 2017 
16. 9. – 26. 9 2017

Cena:

88 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě vč. 

tax a příplatků
•  ubytování v *** hotelech se snídaní
•  dopravu a transfery po trase, včetně 

vlakových jízdenek
•  vstupy a výlety dle programu
•  průvodce + místní průvodce
•  pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (personál, místní průvodce, 

řidič)

Fakultativní služby:
•  přípl. za jednolůžkový pokoj 13 590 Kč
•  vízum 2 500 Kč, na požádání zajistíme

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.

  Čína – Japonsko  11 dní

DÁLNÝ VÝCHOD  ČÍNA / JAPONSKO

800 112 112 

web code:
www.cedok.cz/107-1-22

Peking

Osaka

Kjoto
Tokio

ČÍNA

JAPONSKO

RUSKO

KLDR

JIŽNÍ 
KOREA

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Číny.
2.den: Přílet v odpoledních do Pekingu, po cel-
ních a pasových formalitách odjezd do hotelu, 
ubytování. Večeře, nocleh. 
3.den: Ráno po snídani navštívíme manufak-
turu na řezbu do Jadeitu a poté vyjedeme do 
průsmyku Badaling, kde je zpřístupněná část 
Velké čínské zdi. Nezapomenutelné dojmy za-
nechá jistě procházka po tomto monumentálním 
díle staré Číny. Po obědě v odpoledních hodi-
nách navštívíme jednu z hrobek Mingů a pro-
jdeme se po cestě mrtvých duší. Po příjezdu 
do města následuje večeře ve specializované 
restauraci, která má licenci na tradiční místní po-
krm Pekingskou kachnu. Fakultativní možnost 
večerního okruhu po městě s návštěvou nočního 
trhu a nasvíceného Náměstí nebeského klidu. 
Nocleh v hotelu.
4.den: Po snídani se začneme seznamovat 
s Pekingem a jeho pamětihodnostmi. Začneme 
návštěvou největšího náměstí na světě, Náměstí 
nebeského klidu, odtud projdeme monumen-
tální rozlohou Zakázaného města. Po obědě 
pokračujeme prohlídkou Letního paláce, ležící-
ho na malebném jezeře uprostřed pahorků ne-
daleko hlavního města, kde můžeme obdivovat 
nejdelší dřevěný koridor na světě či zajímavou 
mramorovou loď císařovny Csch´Si. Na zpáteční 
cestě do Pekingu se zastavíme v manufaktuře 
na zpracování perel. Večeře, fakultativně mož-
nost návštěvy tradiční číské opery. Nocleh v ho-
telu. 
5.den: Po snídani nás čeká návštěva největšího 
tibetského kláštera mimo Tibet - Jong- che-gong, 
kde uvidíme mimo jiné největší dřevěnou so-
chu Budhy na světě vytesanou z obrovského 
kmene santálového dřeva a dále se projedeme 
oblastí starého Pekingu na rikšách a prohléd-
neme si starý Peking z Bubnové věže. Po obědě 
pokračujeme k návštěvě místní ZOO, kde se se-
tkáme se symbolem Číny a zároveň symbolem ži-

vočichů ohrožených vyhynutím pandou velkou 
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, večeře, 
nocleh.
6.den: Snídaně, odjezd na letiště a odlet do To-
kia. Přílet, celní a pasové odbavení. Ubytování 
v hotelu, večeře, nocleh.
7.den: Po snídani okruh po Tokiu, vychutnáme si 
nevšední pohled na město z výšin televizní věže 
a projdeme se Ginzou. Po obědě navštívíme 
chrám Meidži zasvěcený památce císaře refor-
mátora a chrám Sesodži, kde na každém kroku 
dýchá slavná historie. Večeře, nocleh.
8.den: Snídaně, odjezd k návštěvě Národního 
parku Fuji, kde při dobrých možnostech vyje-
deme na 5.zastávku přímo na úbočí tohoto sym-
bolu Japonska. Navštívíme i blízkou geotermální 
rezervaci, kde můžeme obdivovat netušené síly 
země. Odjezd superexpresem Nozomi do 
Kjóta. I během cesty vlakem můžete vychutnat 
nezapomenutelné motivy jedné z nejčastěji foto-
grafovaných scenerií hory Fudži. Ubytování v ho-
telu, večeře, nocleh.
9.den: Po snídani se seznámíme s nejkrásněj-
šími památkami Kjóta, navštívíme další symbol 
Japonska hrad Nindžó, starý císařský palác, ro-
mantický Zlatý a Stříbrný pavilonek i úctyhodný 
zástup božstev v chrámu Sandzusangadi. Oběd 
během programu, v pozdních odpoledních ho-
dinách přejezd do Osaky, ubytování, večeře, 
nocleh.
10.den: Snídaně, poté návštěva dalšího ze sym-
bolů Japonska – hradu v Osace, při dobrých 
časových podmínkách navštívíme ještě svatyni 
Sumijoši a při cestě na letiště projedeme podél 
úctyhodného obchodního přístavu. Transfer na 
letiště a odlet do Prahy ve večerních hodinách.
11.den: Přílet do ČR.

Peking | Tokio | Kjóto | Osaka

Osaka

Zakázané město

Kyoto
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Termíny:
10. 05. – 20. 05. 2017
20. 07. – 30. 07. 2017
26. 09. – 06. 10. 2017

Cena:

79 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě  

včetně tax a příplatků
•  přepravu zavazadel mezi Tokiem  

a Ósakou
•  transfery veřejnou dopravou (vlaky 

a šinkansen)
•  8 noclehů se snídaní v hotelu kat. *** 

- **** 
• program dle itineráře se vstupy
• česky hovořícího průvodce 
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
 
Cena zahrnuje:
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič)
 
Fakultativní služby:
•  přípl. za jednolůžkový pokoj 19 500 Kč

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 16 osob.

web code:
www.cedok.cz/4030

RUSKO

KLDR

JIŽNÍ KOREAPeking

ČÍNA

Osaka

Kjoto

Nara

Jokohama
Kamakura

JAPONSKO

Kóbe

Saka

Tokio

JAPONSKO  DÁLNÝ VÝCHOD

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy (s přestupem) do Tokia. 
2. den: Přílet do Tokia na letiště Narita. Transfer 
do hotelu. Nocleh v Tokiu. 
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka hlavního 
města Tokia za použití místní dopravy. Tokio se 
rozprostírá v délce 130 km podél celého zálivu, 
má kolem 28 milionů obyvatel a představuje nej-
větší městský konglomerát na světě. Navštívíte 
svatyni Meidži Džingu, okolí císařského paláce, 
areál Asakusa s chrámem bohyně Hase Kanon 
a tokijskou věž. Prohlídku města zakončíte v mo-
derním obchodním centru na Ginze. Nocleh v To-
kiu. 
4. den: Snídaně. Celodenní výlet do národního 
parku Nikkó. který je znám svými svatyněmi, 
chrámy a nádhernou přírodou. Během dne na-
vštívíte svatyni Tóšógú věnovanou slavnému 
šógunskému vojevůdci, 1200 let starý chrám Rin-
nódži s Halou tří Buddhů. Odpoledne se „Cik-
-cak“ cestou vydáte k jezeru Čúzendžiko a pro-
hlédnete si 97 metrů vysoký vodopád Kegon. 
Návrat do Tokia. Nocleh. 
5. den: Snídaně. Odjezd vlakem na celoden-
ní výlet do Kamakury a Jokohamy. Prohlídka 

chrámů v Kamakuře a známé bronzové sochy 
Buddhy Daibucu, jokohamské věže, parku Jama-
šita a ultramoderního centra Minato Mirai 21. 
Nocleh. 
6. den: Snídaně. Transfer místní dopravou na ná-
draží a odjezd superexpresem šinkansen do On-
dawary. Zastávka v Hakone, výlet lanovkou na 
Owakudani s horkými prameny a s výhledem na 
posvátnou horu Fudži. Projížďka výletní lodí po 
horském jezeře Aši. V pozdním odpoledni odjezd 
šinkansenem do Kjóta. Nocleh. 
7. den: Snídaně. Odjezd do města Nary. Návště-
va parku s posvátnými jeleny s rozlohou 526 hek-
tarů. Obdivuhodná je svatyně Kasuga a chrám 
Tódaidži s největší sochou Buddhy pocházejícím 
z 8. století. V odpoledních hodinách odjezd do 
Ósaky (návštěva ósackého hradu a plovoucí za-
hradní observatoře). Večer návrat do Kjóta, noc-
leh. 
8. den: Snídaně. Odjezd do města Hikone. Pro-
hlídka místního hradu postaveného v období Edo 
počátkem 17. století. Dnes se jedná o pozůstatky 
jednoho z nejstarších původních hradů v Japon-
sku. Po prohlídce hradu navštívíte japonskou 
zahradu Genkyu-en. Cesta pokračuje do města 
Fušimi, kde navštívíte sake muzeum a svatyni Fu-
šimi Inari Tajša. V odpoledních hodinách návrat 
do Kjóta. Nocleh v Kjótu. 
9. den: Snídaně. Celodenní prohlídka města 
Kjóta, které bylo hlavním městem v letech 794 
až 1868 a patří mezi nejkrásnější japonská měs-
ta. Nevšedním zážitkem se stává návštěva hra-
du Nidžo, jenž byl postaven ve druhé polovině 
14. století jako součást rezidence šóguna. Dále 
prohlídka Zlatého pavilonu Kinkakudži, ležícího 
v typické japonské zahradě a svatyně Kijomizu-
dera, odkud se rozprostírá výhled na Kjótó. Noc-
leh v Kjótu. 
10. den: Snídaně. Odjezd vlakem na letiště 
Kansai. Odbavení. Odlet do Prahy. Přílet do Prahy 
ve večerních hodinách.

Tokio | Nikkó | Kamakura | Jikohama | Nara | Saka | Kóbe | Kjóto

Zlaté chrámy

Hora Fuji

  Okruh středním Japonskem  10 dní
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Termíny:
10.5.-23.5.2017
20.7.-2.8.2017
26.9.-9.10.2017

Cena:

98 990  Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu v turistické třídě 

včetně tax a příplatků
•  11 noclehů se snídaní v hotelech  

*** - ****

•  přeprava zavazadel mezi Tokiem a Ósa-
kou

•  transfery veřejnou dopravou (vlaky 
a šinkansen), v Koreji mikrobusy

•  program dle itineráře se vstupy
•  českého průvodce

Cena nezahrnuje: 
• Fakultativní výlety
 
Fakultativní služby:
•  přípl. za jednolůžkový pokoj 19 900 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 16 osob.

  Japonsko a Jižní Korea  13 dní

DÁLNÝ VÝCHOD   JAPONSKO/ JIŽNÍ KOREA

800 112 112 

web code:
www.cedok.cz/107-1-31

RUSKO

KLDR

JIŽNÍ KOREA

Peking

Soul
Pchanmudžom

Osaka

Kjoto
Tokio

Nikkó

Jokohama

ČÍNA

JAPONSKO

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Japonska.
2. den: Přílet do Tokia na letiště Narita, transfer 
do hotelu. Nocleh v Tokiu.
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka hlavního 
města Tokia za použití místní dopravy. Tokio se 
rozprostírá v délce 130 km podél celého zálivu, má 
kolem 28 milionů obyvatel a představuje největší 
městský konglomerát na světě. Navštívíte svatyni 
Meidži Džingu, okolí císařského paláce, areál Asa-
kusa s chrámem bohyně Hase Kanon a tokijskou 
věž. Prohlídku města zakončíte v moderním ob-
chodním centru na Ginze. Nocleh v Tokiu.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet do národního 
parku Nikkó, který je znám svými svatyněmi, 
chrámy a nádhernou přírodou. Během dne na-
vštívíte svatyni Tóšógú věnovanou slavnému 
šógunskému vojevůdci. Odpoledne se „Cik-cak“ 
cestou vydáte k jezeru Čúzendžiko a prohlédne-
te si 97 metrů vysoký vodopád Kegon. Návrat do 
Tokia. Nocleh.
5. den: Snídaně. Odjezd vlakem na celodenní vý-
let do Kamakury a Jokohamy. Prohlídka chrámů 
v Kamakuře a známé bronzové sochy Buddhy 
Daibucu, jokohamské věže, parku Jamašita a ultra 
moderního centra Minato Mirai 21. Nocleh.
6. den: Snídaně. Transfer místní dopravou na 
nádraží a odjezd superexpresem šinkansen do 
Ondawary. Zastávka v Hakone, výlet lanovkou 
na Owakudani s horkými prameny a s výhledem 
na posvátnou horu Fudži. Projížďka výletní lodí 
po horském jezeře Aši. V pozdním odpoledni od-
jezd šinkansenem do Kjóta. Nocleh.
7. den: Snídaně. Transfer vlakem do města Nary. 
Návštěva parku s posvátnými jeleny s rozlohou 
526 hektarů. Obdivuhodná je svatyně Kasuga 
a chrám Tódaidži s největší sochou Buddhy po-
cházejícím z 8. století. V odpoledních hodinách 
odjezd do Ósaky (návštěva ósackého hradu 
a plovoucí zahradní observatoře). Večer návrat 
do Kjóta, nocleh.

8. den: Snídaně. Odjezd do města Hikone. Pro-
hlídka místního hradu postaveného v období Edo 
počátkem 17. století. Dnes se jedná o pozůstatky 
jednoho z nejstarších původních hradů v Japon-
sku. Po prohlídce hradu navštívíte japosnkou 
zahradu Genkyu-en. Cesta pokračuje do města 
Fušimi, kde navštívíte sake muzeum a svatyni 
Fušimi Inari Tajša. V odpoledních hodinách ná-
vrat do Kjóta. Nocleh v Kjótu.
9. den: Snídaně. Celodenní prohlídka města Kjó-
ta, které bylo hlavním městem v letech 794 až 
1868 a patří mezi nejkrásnější japonská města. 
Nevšedním zážitkem se stává návštěva hradu 
Nidžo, jenž byl postaven ve druhé polovině 14. 
století jako součást rezidence šóguna. Dále pro-
hlídka Zlatého pavilonu Kinkakudži, ležícího v ty-
pické japonské zahradě a svatyně Kijomizu-dera, 
odkud se rozprostírá výhled na Kjótó. Nocleh 
v Kjótu.
10. den: Snídaně. Odjezd vlakem na letiště 
Kansai. Odbavení. Odlet do Soulu. Přílet do Soulu 
v odpoledních hodinách. Transfer do hotelu, uby-
tování. Večer možnost návštěvy Korejské věže 
s výhledem na Soul. Nocleh.
11. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Soulu 
včetně paláce Kyongbokkung, sídla dynastie 
Čoson s pavilóny v korejských zahradách. V pa-
láci se nachází folklórní muzeum s přehlídkou 
korejské kultury. Pokračování návštěvou pito-
reskní uličky Insadong a buddhistického chrá-
mu Čogyesa a svatyně Čongmyo, hlavní korej-
ské svatyně předků, založené dynastií Čoson. 
Nocleh v Soulu.
12. den: Snídaně. Celodenní výlet do Pchanmu-
džomu na demarkační linii se Severní Koreou. 
Zde bylo podepsáno roku 1953 příměří a k vzá-
jemným kontaktům slouží jednací budova, stojící 
přímo na demarkační linii. Nocleh.
13. den: Snídaně. Transfer na letiště, odlet do 
Prahy. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Tókio |Jokohama |Kjóto |Kóbe |Soul | Pchanmudžom



WASHINGTON  AMERIKA

293WWW.CEDOK.CZ

web code:
www.cedok.cz/107-1-32

KLDR

JIŽNÍ KOREA
Soul

Whajinpo

Daejin

Seoraksan

Uljin

Kyongju

Hapchon

Poun

JIŽNÍ KOREA   DÁLNÝ VÝCHOD

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Soulu.
2. den: Přílet na letiště Incheon v odpoledních 
hodinách. Transfer do hotelu, ubytování. Večer 
možnost návštěvy Korejské věže s výhledem na 
Soul.
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Soulu včet-
ně paláce Kyongbokkung, sídla dynastie Čoson-
sa pavilonů v korejských zahradách. V paláci se 
nachází vynikající folklórní muzeum s přehlídkou 
korejské kultury. Pokračování návštěvou uličky 
Insadong a buddhistického chrámu Čogyesa 
a svatyně Čongmyo, hlavní korejské svatyně 
předků, založené dynastií Čoson. Nocleh v Soulu.
4. den: Po snídani přejezd do Kosungu, který 
se nachází na demarkační linii s KLDR. Krátká 
zastávka na vyhlídce sjednocení. Další zastávka 
následuje v přímořském městě Whajinpo. Před 
Korejskou válkou (1950-1953) toto území patřilo 
Severní Koreji. Návštěva letního sídla Kim Ir-sena, 
kde tento bývalý severokorejský diktátor se svou 
rodinou pobýval až do roku 1950. V sousedství 
též naleznete sídlo prvního korejského preziden-
ta Ly Synmana (1919). Krátká zastávka v Daejinu, 
přístavním městečku, nalézajícím se na severový-
chodním cípu hranice s KLDR. V pozdním odpo-
ledni přesun do Seoraksanu. V tomto národním 
parku o rozloze 360 kilometrů čtverečních se na-
lézá bezpočet horských potůčků přecházející do 
kaskád a vodopádů. Ubytování a nocleh.
5. den: Po snídani prohlídka chrámu Sinheu-
ngsa (7. stol.), který je považován za nejstarší 
ženský buddhistický chrám na světě. Údolím 
Cholbundong se dostaneme k Pisondae plató. 
Jedna z legend vypráví o nebeských nymfách hra-
jících si v jezírcích schovaných mezi soutěskami 
před lidským zrakem. Krátkou procházkou se do-
staneme k vodopádům Piryong a Yuktam. Den 
ukončíme výletem lanovkou na horu Kwongum-

song s nádherným výhledem po okolí národního 
parku. Návrat do hotelu. Nocleh.
6. den: Po snídani pojedeme scénickou přímoř-
skou silnicí do Kyongju. Cestou prohlídka jesky-
ně Songygul v Uljinu. Jeskyně byla formována 
před 250 miliony lety, měří téměř 500 metrů 
a nalezneme zde množství krápníkových útvarů 
a jezírek s hloubkou až 30 metrů. Po prohlídce 
budeme pokračovat do Pohangu, kde navštíví-
me muzeum majáků, které vlastní více než 3.500 
předmětů, které byly v tomto oboru využívány. 
Blízko muzea naleznete sousoší zdvižených ru-
kou, symbolizující harmonii. Místní si toto místo 
oblíbili při svítání k vítání nového dne. Večer pří-
jezd do Kyongju.
7. den: Dopoledne navštívíte dva chrámy zapsa-
né v seznamu UNESCO. Sokuram grotto, kde 
se nachází poklidný kamenný Buddha a poté 
chrám Pulkuksa postavený během vlády slavné-
ho království Shilla. Sokuram grotto je z bílé žuly 
a patří mezi nejhezčí buddhistické svatyně v celé 
Asii. Nedaleko je Pulkuksa, jeden z nejznámějších 
chrámů v celé Koreji, připomínající úspěch staro-
věkého Dálného východu. Odpoledne následuje 
prohlídka muzea s mnoha poklady korejské his-
torie, Anapji Pond z r. 674 n.l., krásná zahrada 
postavená jako vzpomínka na vítězství království 
Shilla a později používaná jako letní sídlo králov-
ské rodiny. Dále Chomsungdae známý jako svě-
tově nejstarší astronomická observatoř, altánek 
Posuk, tajné sídlo krále či hrobku Kim Yushina, 
generála sloužícího pod králem Muyolem, sjed-
notitelem země v 7. století. Na závěr se podíváme 
do chrámu Punwhangsa, s pagodou a studán-
kou, která ozdravila království.
8. den: Po snídani následuje výlet do pohoří 
Kayasan scénickou krajinou, kde navštívíme 
slavný chrám Haeinsa, který byl postaven v 9. 
století k propagaci filozofie Avatamsaka-sutry. 

Soul | Whajinpo | Uljin | Kyongju | Poun

  Okruh Jižní Koreou  10 dní

Nalezneme zde 81 000 dřevěných kvádrů s vy-
rytými posvátnými korejskými texty Tripitaka ze 
13. století, které měly chránit zemi před nepřáte-
li. Cesta pokračuje k malebnému pohoří Sokni-
san, kde navštívíme buddhistický chrám Bopjusa 
z r. 553 n.l., který se pyšní národním dědictvím 
– vzácnou 5stupňovou pagodou ze 17. století. 
V Palsangjonu nalezneme 33 metrů vysokou 
a 160 tun těžkou sochu Buddhy. Gigantická že-
lezná nádoba s průměrem 2,7 metrů byla pou-
žívána ve 12. století k nasycení 30 000 zdejších 
mnichů. Ubytování. Nocleh.
9. den: Snídaně. Odjezd do Soulu. Zastávka v Ko-
rean folk Village – skansenu věnovanému historii 
a běžnému životu Korejců. Uvidíte zde místní ře-
meslníky v lidových krojích při výrobě tradičních 
výrobků. V tomto skanzenu též objevíte typické 
korejské stavby, v kterých se zde žilo v minulých 
stoletích. Denně je na programu též vystoupení 
místních akrobatů. Závěrem možnost nákupu 
tradičních suvenýrů a ochutnávky místní kuchy-
ně. Návrat do hotelu.
10. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do 
Prahy. Přílet do Prahy je plánován ve večerních 
hodinách.

Termíny:
7.10.-16.10.2016
21.4.-30.5.2017
6.10.-15.10.2017

Cena:

78 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu v turistické třídě 

včetně tax a příplatků
•  transfery klimatizovanými minibusy
•  8x nocleh se snídaní v hotelech  

*** - ****

•  vstupy dle programu
•služby průvodce
 
Cena nezahrnuje:
•  fakultativní výlety
 
Fakultativní služby:
•  přípl. za jednolůžkový pokoj 17 400 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 16 osob.
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  Japonskem po místech s tisíciletou historií  13 dní

DÁLNÝ VÝCHOD  JAPONSKO

800 112 112 

web code:
www.cedok.cz/11289

RUSKO

KLDR

JIŽNÍ KOREAPeking

ČÍNA

Osaka
Miyajima

Kjoto

Koya

Nikkó

Jokohama
Kamakura

JAPONSKO

Himeji

Hiroshima

Tokio

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Tokia s přestupem. 
2. den: Přílet do Tokia. Odjezd do hotelu a ubyto-
vání v moderním tokijském centru. 
3. den: Po snídani se vydáme na celodenní pro-
hlídku Tokia, během které nebude chybět ani 
návštěva muzea (Nezu), prohlídka zahrad, budd-
histických chrámů a šintoistických svatyní a také 
konfrontace s životem v největším městě na svě-
tě. 
4. den: Dnes se vypravíme na celodenní výlet do 
Nikko. V okolí tohoto horského městečka se na-
lézá Národní Park a zejména proslulý chrámový 
komplex se svatyní Tosho-gu. Zde je pohřben 
šógun Tokugawa Ieyasu, jehož vláda zname-
nala začátek 250 let dlouhé prosperity éry Edo. 
Prohlédneme si také 5ti poschoďovou pagodou 
s chrámem Rinnoji, svatyní Futurasan. Odpole-
dne se vrátíme zpět do Tokia a večer se vydáme 
na další prohlídku některé z tokijských čtvrtí. 
5. den: Dnes se rozloučíme s Tokiem a shin-
kansenem se vydáme napříč Honšů na západní 
pobřeží do města Kanazawa, kterému se často 
přezdívá "Malé Kyoto". Zde navštívíme proslulé 
zahrady Kenroku-en, rezidenci samurajské rodi-
ny Nomura-kes úchvatnou miniaturní zahradou 
a čtvrť Chaya, kde se nacházejí rezidence gejš. 
6. den: Po snídani se přesuneme do Osaky. Po 
příjezdu se ubytujeme, naobědváme a společně 
se vydáme na prohlídku Osackého hradu, obe-
hnaného vysokými a spletitými hradbami. V pod-
večer si projdeme známou zábavní čtvrť Minami 
(Namba) a případně i Umeda Sky Building, 
známou výškovou budovu, zajímavě architekto-
nicky řešenou, se skvělou vyhlídkou na Osaku. 
7. den: Ráno nás čeká odjezd do samého centra 
japonského esoterického buddhismu - na horu 
Koya. Zdejší komplexy byly založeny již v roce 
816 světcem Kobo Daishi. Už samotné ubyto-
vání Vám přinese neopakovatelný zážitek - přes-
pávat budeme přímo v buddhistickém kláš-
teře. Součástí pobytu je i tradiční vegetariánské 
stravování (večeře a snídaně), které nejenom 
výborně chutná, ale tak jak je v Japonsku zvykem, 
i nádherně vypadá. Navštívíme zdejší úchvatné 
stavby - Kongobuji, pagoda Kompon Daito, 
Reihonkan a zejména buddhistický hřbitov 
Okunoin s více jak 200.000 hroby, na jehož 
konci se nalézá Kukaiovo mauzoleum. 

8. den: Po časném ranním buddhistickém ob-
řadu se zúčastníme ohnivého rituálu, pak 
doplníme kalorie tradiční buddhistickou snídaní 
a vydáme přes Osaku ultramoderním shinkan-
senem do Hiroshimy. Po příjezdu se ubytujeme 
a vydáme se k památníku obětem atomové 
bomby, která byla svržena na město v roce 1945, 
dále navštívíme Mírový park A-Bomb Dome (Ato-
mový dóm), Dětský monument s tisíci papírový-
mi řetězy složených z origami a Mírové museum. 
K večeři se zastavíme ve velmi typické restauraci 
a ochutnáme zdejší specialitu Okonomiyaki. 
9. den: Lodní výlet na posvátný ostrov Miya-
jima. Miyajima (doslova Ostrov-svatyně), patří 
v Japonsku ke třem nejkrásnějším místům a vděčí 
tomu zejména své plovoucí Torii a rumělkové 
svatyni Itsukushima. Nedaleko leží další vý-
znamný buddhistický chrám Daisho-in. Během 
dne navštívíme zdejší chrámy a svatyně a nako-
nec se vydáme lanovkou na Mt. Misen, ze které 
je úchvatný výhled na Vnitřní moře s mnoha 
ostrovy a ostrůvky. Za vyzkoušení také stojí zdejší 
vyhlášené pečené ústřice, které můžeme ochut-
nat v některé ze zdejších výtečných restaurací. 
Pozdě odpoledne se vrátíme zpět do Hiroshimy. 
10. den: Dopoledne nasedneme na supermo-
derní shinkansen a vydáme se do Himeji, kde se 
nachází nejznámější, nejzachovalejší a nejkrás-
nější japonský hradní komplex Himeji přezdí-
vaný bílá volavka a také zapsaný na seznam svě-
tového dědictví UNESCO. Po prohlídce Himeji se 
shinkansenem přesuneme do cíle našeho japon-
ského putování, perly dálného východu – Kyota, 
bývalého hlavního města Japonska, založeného 
již v roce 794. Večeři si dáme ve výborném sushi 
baru s "dopravníkovým pásem". 
11. den: Celodenní prohlídka Kyota. Začneme 
v západní části města u zenové zahrady Ryoan-
ji, poté si prohlédneme Zlatý pavilon Kinkaku-
ji a odtud se přesuneme do opatství Daitoku-ji, 
které pečlivě skrývá jedny z nejlepších japonských 
zenových zahrad, které si v poklidném meditativ-
ním tempu prohlédneme, než se zastavíme na 
oběd ve výborné místní restauraci. Poté si se 
západem slunce prohlédneme Tokugawskou 
rezidenci (hrad) Nijo a s pokračujícím večerem 
se projdeme po tradičním Gionu, kde snad, při 
troše štěstí, spatříte v křivolakých uličkách staré-
ho města, maiko - budoucí gejši. 

Tokio | Nikko | Yokohama | Kanazawa | Osaka | Hiroshima | Ostrov Miyajima | 
Kyoto | Arashiyama | Koya | Himeji

12. den: Dnes nás čeká cesta po buddhistických 
chrámech a zahradách východní strany Kyota 
známá jako Higashiyama. Začneme u Stříbr-
ného pavilonu Ginkakuji a pak se pomalu 
budeme přesunovat po Filosofově stezce (pod 
rozkvetlými sakurami na jaře nebo krásně zbar-
venými javory na podzim) k opatství Nanzenji 
se skvostnými zenovými zahradami a kolem dal-
ších památek jako svatně Yasaka, chrám Kodaiji 
atd. dojdeme až k cíli dnešního dne - chrámu Čis-
té vody - Kyomizudera. 
13. den: Přesun na letiště a odlet zpět do Evropy. 
Přílet do Prahy 13. resp. 14. den.

Termíny:
28. 03. – 10. 04. 2017 
05. 04. – 18. 04. 2017 
09. 05. – 22. 05. 2017 

Cena:

104 690 Kč 
Cena zahrnuje:
•  letenku v turistické třidě včetně tax 
•  11x ubytování v hotelu ve dvoulůžko-

vém (nebo jednolůžkovém pokoji za 
příplatek) minimálně *** kategorie a 1x 
v buddhistickém klášteře

•  12x snídaně po celý pobyt, 1x večeře
•  výlety uvedené v programu s česky 

mluvícím průvodcem 
•  Japan Rail Pass - přepravu mezi jednot-

livými destinacemi v Japonsku (částečně 
i místní doprava např. v Tokyu, Osace 
apod.) 

•  vstupy do historických objektů jako jsou 
chrámy a svatyně, muzeí a pod. (neplatí 
pro místa jako placená vyhlídka na měs-
to, lanovka atd).

• doprovod kvalifikovaného pracovníka CK
•  pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
•  přepravu v MHD, metro, taxi atd.

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Zájezd je organizován ve spolupráci s CK 
Marco Polo.
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 8 osob, maximální 10 osob.

Torii
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den:  Odlet z Prahy s přestupem do Tokia, kam 
díky časovému posunu přiletíme následující den.
2. den: Přílet do Tokia. Odjezd do hotelu a ubyto-
vání v moderním tokijském centru. Během 2 dní 
v Tokiu nás čeká nás prohlídka oblasti Marunou-
chi a přilehlého Císařského paláce, elektronická 
čtvrť Akihabara, Kabukicho - čtvrť červených 
luceren; chrám Sensoji neboli Asakusa Kannnon 
Templemoderní Shibuya a Shinjuku, modní Ha-
rajuku s uličkou Takeshita Dori a nedaleké sva-
tyně Meiji, krásná vyhlídka na Tokio přes záliv z 
ostrova Odaiba nebo vyhlídka z ikonické Tokyo 
Tower. 
3. den: Po snídani se vydáme na celodenní 
prohlídku Tokia, během které nebude chybět 
ani návštěva muzea (Nezu), prohlídka zahrad, 
buddhistických chrámů a šintoistických svatyní 
a také konfrontace s životem v největším městě  
 na světě.
4. den: Dnes se vypravíme na celodenní výlet do 
Nikko. V okolí tohoto horského městečka se na-
lézá národní park a zejména proslulý chrámový 
komplex se svatyní Tosho-gu na jehož stav-
bě ve své době pracovalo na 15.000 nejlepších 
japonských stavitelů a řezbářů. Zde je pohřben 
šógun Tokugawa Ieyasu, jehož vláda zname-
nala začátek 250 let dlouhé prosperity éry Edo. 
Prohlédneme si také 5ti poschoďovou pagodou 
s chrámem Rinnoji, svatyní Futurasan a mno-
ho dalších památek v ohromném komplexu na 
svazích zdejších hor, zapsaných do seznamu 
UNESCO a mezi tzv. Národní Poklad Japonska. 
Odpoledne, návrat zpět do Tokia. Večer se vydá-
me na další prohlídku některé z tokijských čtvrtí. 
5. den: Dopoledne nasedneme na shinkansen 
a přesuneme se do 2. cíle našeho japonského 
putování, perly dálného východu - Kyota, bý-
valého hlavního města Japonska, založeného již 
v roce 794. V následujících dnech budeme mít 
dostatek času k prohlídkám zdejších úchvatných 
a jedinečných památek, jako např. chrámu Kyo-
mizudera, Ginkakuji (Stříbrný pavilon), Kin-
kakuji (Zlatý pavilon), zenový chrám Rjóanji 
s úchvatnou kamennou zahradou, chrámo-
vou oblast Nanzen-ji s mnoha zahradami, 
opatství Daitokuji se zahradami Ryogenin, 
Zuihoin, Daisenin.
Po ubytování v hotelu se vydáme na tradiční 
místní trh po Nishiki-dori. Zde poznáte mnoho 

japonských surovin, přísad a hotových pokrmů, 
které se používají i při přípravě tradiční japonské 
kuchyně - Kaiseki ryori. Jedná se o tzv. „haute cu-
isine" a původně byly tyto pokrmy servírovány při 
čajovém obřadu. Kaiseki ryori je velmi náročné na 
přípravu a je určeno nejen pro potěchu žaludku, 
ale i oka. Večeře bude ve výborném sushi 
baru s "dopravníkovým pásem".
6. den: Celodenní prohlídka Kyota. Začneme v zá-
padní časti města u zenové zahrady Ryoanji, 
poté si prohlédneme Zlatý pavilon a odtu se pře-
suneme do opatství Daitokuji, které pečlivě 
skrývá jedny z nejlepších japonských zenových 
zahrad, které si v poklidném meditativním tem-
pu prohlédneme, naž se zastavíme na oběd ve 
výborné místní restauraci. Poté si se západem 
slunce prohlédneme Tokugawskou rezidenci 
(hrad) Nijo a s pokračujícím večerem se projde-
me po tradičním Gionu, kde snad, při troše štěs-
tí, spatříte v křivolakých uličkách starého města, 
maiko - budoucí gejši. 
7. den: Dnes nás čeká náročný den - cesta po 
buddhistických chrámech a zahradách východní 
strany Kyota známá jako Higashiyama. Začneme 
u Stříbrného pavilonu Ginkakuji a pak se pomalu 
budeme pomalým krokem přesunovat po Filoso-
fově stezce a pod rozkvetlými sakurami k opat-
ství Nanzenji se skvostnými zenovými zahradami 
a mnoha dalšími chrámy (např. Kodaji) dojdeme 
až k cíli dnešního dne - chrámu Kyomizudera. 
8. den: Ráno vycestujeme ultramoderním shin-
kansenem do Hiroshimy a z ní se vydáme na 
výlet lodí na posvátný ostrov Miyajima. Miya-
jima (doslova Ostrov-svatyně), patří v Japonsku 
ke třem nejkrásnějším místům a vděčí tomu 
zejména své plovoucí Torii a rumělkové svaty-
ni Itsukushima. Nedaleko leží další významný 
buddhistický chrám Daisho-in, který navštívil 
i tibetský Dalajlama. Po celém ostrově se tou-
lají jelínci (tak jako v Naře), najdete je prakticky 
všude, uprostřed cesty, silnice, kolem chrámů 
i svatyní. Jelínci patří totiž podle šintoistické tra-
dice mezi poslíčky bohů, mají tak zde zaručenou 
ochranu. Během dne navštívíme zdejší chrámy 
a svatyně a ochutnáme zdejší vyhlášené pečené 
ústřice. Odpoledne se vrátíme zpět do Hiroshi-
my a pokud nám zůstane volný čas vydáme se 
k památníku obětem atomové bomby, která 
byla svržena na město v roce 1945, dále navští-

web code:
www.cedok.cz/13787

Tokyo | Nikko | Kyoto | Hiroshima 

RUSKO

KLDR

JIŽNÍ KOREAPeking

ČÍNA

Osaka

Kjoto

Tokio Nikkó

JAPONSKO

Hiroshima

JAPONSKO  DÁLNÝ VÝCHOD

  Za poznáním do Japonska s možností pobytu na Filipínách  9/15 dní

víme Mírový park A-Bomb Dome (Atomový 
dóm), Children´s Peace Monument s tisíci 
papírovými řetězy složených z origami. K ve-
čeři se zastavíme ve velmi typické restauraci 
a ochutnáme zdejší specialitu Okonomiyaki. 
Večer se pak opět vrátíme shinkansenem do 
Kyota.
9. den: Transfer na letiště. Odlet do Prahy.

PRODLOUŽENÍ:
9. den: Odlet do Cebu (Filipíny) - bez průvod-
ce. Na letišti Vás bude čekat lokální průvodce 
a odveze do hotelu, kde strávíte volné dny 
odpočinkem na plážích ostrova Mactan.
10.-14. den: Volný program a odpočinek, 
pobyt se snídaní. 
15. den: Transfer na letiště a odlet zpět do 
Prahy. 

Hiroshima

Termíny:
10. 3. – 24. 3. 2017
26. 4. – 10.  5. 2017

Cena:

89 290 Kč 
 
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu na trase Praha – 

Tokio - / Osaka - Cebu - Praha (resp. 
Praha - Tokyo / Osaka - Praha) v opti-
mální knihovací třídě, včetně všech tax 
a příplatků

•  7x ubytování v Japonsku dle programu 
v hotelech ve dvoulůžkovém (nebo 
jednolůžkovém pokoji za příplatek) 
minimálně 3* kategorie. 

•  stravování: dle programu
•  doprovod kvalifikovaného pracovníka 

CK během pobytu v Japonsku.
•  dopravu v Japonsku (včetně cest shin-

kansenen), kromě MHD (částečně je 
hrazená místní doprava v Tokyu) 

•  veškeré vstupy do historických objektů 
(chrámy, svatyně, zahrady) a muzeí (ne-
platí pro místa jako je placená vyhlídka 
na město, lanovka a pod.).

•  pojištění dle zákona 159/ 99 Sb.

Cena ne zahrnuje:
•  spropitné
•  odletová taxa z Filipín PHP (cca 300 Kč)

Informace:
•  Minimální počet účastníků pro realizaci 

zájezdu jsou 4 osoby.
•  Zájezd je organizován ve spolupráci s CK 

Marco Polo.
• Ceny za prodloužení zájezdu o Filipíny   
  na www.cedok.cz
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  Okruh Tchaj-Wanem  11 dní

DÁLNÝ VÝCHOD  TCHAJ-WAN

800 112 112 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Sraz na letišti a odlet s přestupem do 
Taipei. 
2. den: Přílet do Taipei, prohlídka Památníku 
demokracie, návštěva bývalého nejvyššího mra-
kodrapu světa Taipei 101, transfer do hotelu, ve-
čeře, nocleh.
3. den: Snídaně, navštívíme Národní park Ta-
roko Georgie a jednu z největších turistických 
atrakcí Tchai-wanu, soutěsku Taroko (UNESCO). 
Prohlédneme si věčný oltář, jeskyni Swallow, 
kolmé útesy vysoké až 200 m, tunely ve skalách, 
divokou řeku tekoucí soutěskou a mnoho vodo-
pádů. Přenocování v Taroko National Park.
4. den: Po snídani odjezd podél pobřeží do jiho-
východní části ostrova přes město Taitung do 
horského resortu Royal Chipen, ubytování. Zhléd-
nutí tanečního vystoupení a relaxace v nedale-
kých termálních lázních. Nocleh v Royal Chipen.
5. den: Snídaně, odjezd do Národního parku 
Kenting, který se nachází na Hengchunském po-
loostrově v nejjižnějším cípu Tchai-wanu. Národní 
park Kenting patří k nejoblíbenějším turistickým 
resortům na ostrově Tchaj-wan. Ubytování v re-
sortu Howard Beach, večeře, nocleh.
6. den: Snídaně. Půldenní procházka národním 
parkem. Mimo fascinující scenérie navštívíte jed-

nu z místních nejznámějších památek,historický 
maják Eluanbi. Národní park o rozloze 332 km2 
zahrnuje lesy, hory, jezera, písečné pláže a korá-
lové útesy. Odpoledne volno k relaxaci u moře, 
večeře, nocleh.
7. den: Po snídani odjedeme do nejstaršího 
města ostrova. Tainan je nádherné historické 
město, známé pro své velkolepé chrámy, his-
torické budovy, krásnou přírodní krajinu. Tai-
nan je známý i jako město jídla. Mimo širokou 
nabídku potravin na trzích má město také velké 
množství pouličních prodejců, kteří se speciali-
zují na chutnou tradiční kuchyni. Mezi tainanské 
speciality patří například tainanský toast, což 
je smažené pečivo plněné různými přísadami, 
jako jsou kuřecí maso, zelenina, mléčné omáčky 
či mořské plody. Po prohlídce města zamíříme 
k jezeru Sun Moon. Plavba po jezeře, ubytování, 
večeře, nocleh.
8. den: Snídaně. V poledne návštěva chrámů 
Wen Wu a Syuanguang. Pokračování do města 
Puli, prohlídka největšího novodobého buddhis-
tického chrámu světa. Budova chrámu byla na-
vržena stejným architektem jako tehdejší nejvyšší 
budova světa Taipei 101. Tento obrovský palác 
s hlavní věží vysokou 150 metrů, je konstruován 
tak, aby odolal těm nejsilnějším zemětřesením 

Taipei | Taroko | Taitung | Keting | Tainan | Puli | Yehliu | Chiu Fen

i tajfunům, které kdy Tchai-wan postihly. Odjezd 
do Taipeie, cestou zastávka ve vesnici Taomi 
k prohlídce unikátní papírové svatyně. Příjezd do 
hlavního města Taiwanu, ubytování, večeře, noc-
leh.
9. den: Po snídani odjedeme do Národního 
parku Yehliu Geo, který je známý díky unikát-
ním skalním formacím bizarních tvarů. Známé 
jsou například útvary skal jako královna, popelčin 
střevíček, svícen a mnoho dalších. Dále budeme 
pokračovat do Chiu Fen, což je staré hornické 
město, postavené na strmém svahu hory. V do-
lech se těžilo zlato a stále zde zůstalo hodně ku-
riózních staveb, místo má mystickou atmosféru 
a přitahuje nespočet umělců, filmařů a fotografů. 
Ubytování, večeře, nocleh.
10. den: Snídaně. Odpočinek, volný čas. Ve měs-
tě se chrámy a památky s odkazem na čínské 
i japonské kulturní dědictví mísí s moderními vě-
žáky. Vládne zde čilý ruch, který vrcholí v noci. Fa-
kultativně návštěva čajových plantáží. Návrat do 
hotelu, nocleh.
11. den: Snídaně. Prohlídka města, během které 
navštívíme Národní muzeum (největší čínská 
muzejní sbírka), svatyni mučedníka, pamětní síně 
Chiang Kai-shek, řemeslné centrum. Večer trans-
fer na letiště, odlet do Prahy. Přílet do Prahy.
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web code:
www.cedok.cz/14243

TCHAJ-WAN  DÁLNÝ VÝCHOD

Termíny:
20. 10. – 30. 10. 2016
15. 04. – 25. 04. 2017
19. 10. – 29. 10. 2017

Cena:

84 760 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu v turistické třídě 

Praha - Taipei - Praha vč. letištních tax 
a příplatků

•  9x nocleh v hotelech 4* s plnou penzí
•  místního průvodce
•  českého průvodce 
•  transfery klimatizovaným busem
•  výlety a vstupy do památek

Cena nezahrnuje:
•  spropitné pro místního průvodce  

a řidiče

Fakultativní služby: 
 přípl. za jednolůžkový pokoj 18 690 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Minimální počet účastníků k realizaci 
zájezdu je 15 osob.

Yehliu 

Taroko 

NP Kenting

Tainan 

Puli TCHAJ-WAN

Taipei 

Taitung 
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Havana | Viňales | Piñar del Rio | Montemar | Cienfuegos | Trinidad | 
Guanayara | Santa Clara | Varadero

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Plánovaný odlet z Prahy do Havany, pří-
let, transfer do hotelu v Havaně a nocleh. 
2. den: Snídaně, prohlídka Havany, zahrnující 
unikátní historické centrum města, Kapitol, ná-
městí Katedrály, Plaza de Armas, Staré náměstí 
a náměstí sv. Františka. Návštěva muzea kubán-
ského rumu, pokračování do čtvrti Casablanca, 
prohlídka sochy Krista a pevnosti Morro. Oběd 
v  typické restauraci. Návštěva muzea Ernesta 
Hemingwaye, prohlídka náměstí „Plaza de Re-
volution“ a místního tržiště, volno k případným 
nákupům. Návrat do hotelu, nocleh. 
3. den: Snídaně. Odjezd přes město Piñar del Rio 
(prohlídka centra tohoto hlavního města stejno-
jmenné provincie, návštěva tabákové továrny) na 
celodenní výlet do oblasti Viñales, která je proslulá 
svou nádhernou přírodou a tabákovými plantáže-
mi. Nejdříve navštívíme údolí Viňales s nádhernou 
přírodou a proslulými tabákovými plantážemi ma-
lebně zasazenými mezi zdejší svahy tzv. mogotes. 
Návštěva Indiánovy jeskyně, krátká projižďka 
lodí po podzemní řece. Návštěva Mural de la 
Prehistoria a Mirador Los Jasminez. Oběd v typické 
 restauraci. Návrat do Havany, nocleh. 
4. den: Snídaně. Pokračování na jih ostrova do 
Národního parku Montemar, návštěva kro-
kodýlí farmy, výlet lodí po jezeře. Oběd, poté 
volný čas, který můžete využít ke šnorchlování 
a plavání v Caleta Buena u karibského moře. 
Ubytování, večere a nocleh.

5. den: Po snídani odjezd do města Cienfue-
gos, založeného v  19. století francouzskými 
přistěhovalci. Krátká prohlídka města a poté od-
jezd do Trinidadu, prohlídka města zahrnující 
městské muzeum, proslulý bar La Canchancha-
ra s možností ochutnávky stejnojmenného kok-
tejlu. Oběd. Odpoledne transfer do oblasti To-
pes de Collantes, nacházející se v centru pohoří 
Escambray, večeře a nocleh v hotelu.
6. den: Snídaně, polodenní výlet do národ-
ního parku Guanayara, který se nachází 
v  malebném pohoří Escambray. Z  Topes 
de Collantes odjezd upravenými   terénními 
vozy, návštěva typické vesnice, procházka 
k  vodopádům El  Rocio, možnost koupání 
v  řece. Oběd. Odjezd do Santa Clara, města,  
které je úzce spjato s  legendárním 
 revolucionářem Che Guevarou, prohlídka mu-
zea. Poté odjezd kubánským vnitrozemím do 
přímořského letoviska Varadero. Ubytování 
v hotelu Tuxpan **** nebo podobném (na 
vyžádání zajistíme jakýkoliv jiný hotel na 
Varaderu z  naší nabídky). Popis a  obráz-
ky hotelu k dispozici u prodejce. Individuální  
volno.
7.-10. den: Individuální volno s  možnos-
tí  koupání. Stravování je zajištěno formou  
„all inclusive“. 
11. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet zpět 
do Prahy. 
12. den: Přílet do Prahy.

  To nejlepší z Kuby s pobytem na Varaderu  12 dní

STŘEDNÍ AMERIKA  KUBA

800 112 112 

Karibské moře

Atlantický oceán

KUBA

Pinar del Rio

TrinidadCienfuegos

Havana Varadero

Santa Clara

Termíny: Ceny:
8.11.-19.11. 2016 59 990 Kč
21.1.-1.2. 2017 63 490 Kč
1.2.-12.2. 2017 61 490 Kč
22.2.-5.3. 2017 60 990 Kč
14.3.-24.3. 2017 58 990 Kč

Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků Praha-Havana  
s přestupem v Paříži

•  pozemní dopravu autokarem či mini-
busem 

•  10 (9) noclehů ve **/*** hotelích
•   stravování během okruhu: 5 snídaní, 

5 obědů a 2 večeře 
•   all inclusive během pobytu na Varaderu 

(6. až 11. (10) den) 
•   prohlídky a vstupy dle programu 
•  průvodce 
•  pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Fakultativní služby:
•  přípl. za jednolůžkový pokoj 14 990,- Kč 
•  víza 990,- Kč, na požádání zajistíme 
•  příplatek za pobyt v hotelu Blau Marina 

Varadero ***** All Inclusive

Cestovní pojištění:
•  více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje:
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič) 

Informace:
•  minimální počet účastníků pro realizaci 

zájezdu je 15 osob.

web code:
www.cedok.cz/2737
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Havana | Viñales | Santiago de Cuba | Virgen de la Caridad del Cobre | 
Camagüey  | Guanayara | Trinidad | Cienfuegos| Varadero

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Sraz skupiny na letišti Praha 2 hodiny 
před odletem. Odlet na Kubu. Přílet do Havany, 
uvítání a transfer do hotelu v Havaně. Nocleh.
2. den: Snídaně. Celodenní výlet autobusem 
do oblasti tabákových plantáží Viňales. Odjezd 
z Havany do města Piňar del Rio. Pokračování 
do údolí Viňales, kde budete moci pozorovat 
práci místních dělníků na tabákových plantážích. 
Poté návštěva jeskyně Indian Cave s plavbou 
podzemní řekou. Po prohlídce Zdi prehistorie 
(Mural de la Prehistoria) následuje oběd v typic-
ké místní restauraci. Odpoledne návrat zpět do 
Havany. Nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka Havany. Projedete 
se po pobřežní třídě Malecón, zastavíte se na 
náměstí Revoluce, havanské pevnosti či Kapito-
lu. Návštěva muzea rumu nebo Paláce de la Ar-
tesania a továrny na výrobu doutníků s možnos-
tí zakoupení originál ních kubánských doutníků. 
Po obědě v místní restauraci navštívíte dům He-
mingwaye v San Francisco de Paula a pevnost 
Castillo se Morro. Přelet do Santiaga de Cuba, 
ubytování, večeře, nocleh.
4. den: Snídaně. Prohlídka Santiaga de Cuba, 
nejživějšího a nejtemperament nějšího kubán-
ského města s mnoha starobylými uličkami, 
parky a kostely. Prohlídka centra města, které 
bylo v letech 1524 až 1534 hlavním městem 
Kuby se zastávkami v parku Cespedes s radnicí, 
kde Fidel Castro vyhlásil vítězství revoluce, v re-
zidenci Casa de Velázquez, u místní katedrály, 
parku Bocanao, Calle Padre Pico, oběd u pev-
nosti Castillo del Morro. Odpoledne prohlídka 
dalších pamětihodností města. Večeře a nocleh 
v Santiagu de Cuba, (večer fakultativní návštěva 
známého kabaretu Santiago Tropicana Show - 
za příplatek)
5. den: Snídaně. Návštěva vesničky Virgen de 
la Caridad del Cobre, vzdálené cca 20 km od 
Santiaga. Přejezd přes Bayamo, správní cen-
trum provincie Granma, kde je zajištěn oběd 
v místní restauraci, do městečka Camaguey, ve-
čeře a nocleh v Camaguey.
6. den: Snídaně. Prohlídka městečka Camagu-
ey se zastávkou v centrálním parku. Pokračo-

vání do Topes de Collantes, cestou oběd v re-
kreačním centru El Oasis. Příjezd do Topes de 
Collantes v centru horské oblasti Escambray’s, 
ubytování, večeře a nocleh v Topes de Collan-
tes.
7. den: Snídaně. Výlet do Guanayary na korbě 
ruského vojenského terénního vozu ZIL s pozo-
rováním rozmanitých horských údolí. Pěší pro-
cházka podél řeky Guanayara k vodopádům El 
Rocia. Možnost koupání ve jezeře Poceta del 
Venador. Oběd v restauraci La Gallega. Po obě-
dě přejezd do Trinidadu, malebného městeč-
ka, které bylo v roce 1988 vyhlášeno světovým 
kulturním dědictvím. Městečko, založené již 
v 16. století, se pyšní řadou muzeí a uměleckých 
galerií. Prohlídka města, poté pokračování do 
Cienfuegos, které bylo založeno francouzskými 
usedlíky již v roce 1819 a dodnes si zachovalo 
francouzskou neo klasickou atmosféru. Ubyto-
vání, večeře v Cienfuegos.
8. den: Snídaně. Prohlídka města Cienfuegos - 
uvidíte akademii San Lorenzo a místní katedrálu 
Concepción, budete mít možnost procházky po 
hlavním náměstí města. Odjezd do národního 
parku Montemar v Cienaga de Zapata, zastáv - 
ka na krokodýlí farmě, spojená s výletem lodí po 
laguně a návštěvou indiánské vesnice Guama. 
Po obědě v místní restauraci odjezd do nejzná-
mějšího letoviska Kuby, do Varadera. Ubytování 
v hotelu Mar del Sur. Doporučujeme ubytování 
v hotelu Iberostar Laguna Azul přímo u pláže 
s jemným bílým pískem a blankytně modrým 
mořem Atlantického oceánu. Pobyt v ho telu 
s programem All Inclusive (snídaně, oběd i ve-
čeře formou bufetu, neomeze ná konzumace 
nealkoholických i alko ho lických nápojů místní 
výroby, široká nabíd - ka sportovních aktivit i ne-
moto rizovaných vodních sportů).
9. - 10. (11.) den: Pobyt ve vybraném hotelu. 
Základní cena zahrnuje ubytování v hotelu Mar 
del Sur s All Inclusive, za příplatek je možný ja-
kýkoliv jiný hotel v oblasti Varadero nebo Cayo 
Santa Maria s programem All Inclusive.
11. (12.) den: Snídaně. Transfer na letiště v Ha-
vaně a odlet zpět do Prahy.
12. (13.) den: Přílet do Prahy

KUBA  STŘEDNÍ AMERIKA

web code: www.cedok.cz/xxx

Karibské moře

Atlantický oceán

KUBA

Havana Varadero

Playa Larga
Trinidad

Guardalavaca

Camagüey

Marea del Portillo

Viňales

Santiago

Cienfuegos

Termíny: Ceny:
05.01. - 16.01.2017 83 990 Kč 
03.02. - 15.02.2017 84 990 Kč 
11.03. - 22.03.2017 83 990 Kč 
13.04. - 24.04.2017 83 990 Kč 

Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků Praha-Havana  
s přestupem v Paříži

• letištní taxy
• 2x nocleh se snídaní v Havaně
• 5x nocleh s polopenzí
•  následný pobyt 4 noci v hotelu Mar del 

Sur** (Varadero) s All Inclusive
• 6x oběd
• program včetně vstupů a transferů
• česky hovořící průvodce 
 
Fakultativní služby:
•  přípl. za jednolůžkový pokoj 14 990 Kč 

Cestovní pojištění:
•  více informací a cena viz str. 16–17

Cena nezahrnuje:
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič) 

Informace:
•  minimální počet účastníků pro realizaci 

zájezdu je 15 osob 
•  zájezd ve spolupráci s CK ESO travel

web code:
www.cedok.cz/2738

  Velký okruh Kubou  13 dní



AMERIKA  WASHINGTON

300 800 112 112 

Punta Cana | Saona | Tres Ojos | Santo Domingo | El Limon | Los Haitises | Boca de Diablo | Rincon |  Cayo Levantado | 
Punta Cana

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Punta Cany, transfer 
do hotelu, nocleh.
2. den: Individuální volno, nocleh
3. den: Po snídani transfer do přístavu Bayahi-
be, cesta člunem podél pobřeží národního par-
ku Del Este až k ostrovu Saona. Cestou je za-
stávka na koupání v mělké azurové laguně, kde 
si můžeme vychutnat vodní hrátky a při tom po-
zorovat barevné mořské hvězdice. Na ostrově 
nás čekají jedny z nejkrásnějších pláží Karibiku 
a také oběd na grilu formou bufetu. Po obědě 
máme zhruba 2 hodiny na lenošení a koupání. 
Jedna cesta se absolvuje na katamaránu s hud-
bou a tancem. Po výletě přejezd do Santo Do-
minga, ubytování, nocleh.
4.den: Po snídani začneme prohlídku v historic-
ké části Zona Colonial, kde nás čekají nejstarší 
památky v Novém světě. Zde pocítíme atmosfé-
ru dávných dobyvatelů a uvidíme, co všechno 
zde po sobě zanechali. Projdeme nejstarší ulici 
Ameriky Calle de las Damas, Kolumbův dům, Ná-
rodní Panteon, první katedrálu Ameriky a mno-
ho dalších zajímavostí. Navštívíme muzeum jan-
taru a obchod se suvenýry, kde se dají výhodně 
nakoupit dárky. Zážitkem je i oběd v dominikán-

  Okruh Dominikánskou republikou s pozorováním velryb  12 dní

STŘEDNÍ AMERIKA  DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

800 112 112 

Zajímá vás na cestách příroda, lidé, kultura a realita každodenního života a zároveň rádi relaxujete v pohodlí hotelového resortu? 
Pak máte jedinečnou možnost vyzkoušet náš kombinovaný zájezd po Dominikánské republice. Nahlédnete do nejhezčích míst této 
karibské země a současně si užijete proslulých dominikánských all inclusive…

ské restauraci Atrazana, umístěné v historické 
budově bývalé zbrojnice. Po obědě nás čeká 
návštěva jeskyní Tres Ojos, se třemi kouzelný-
mi jezírky a bohatou florou i faunou. Odpoledne 
přejezd na poloostrov Samana, nocleh.
5. den: Po snídani se vypravíme k největšímu 
vodopádu v Dominikánské republice, El Limon. 
Sama cesta džunglí k vodopádu, kterou absolvu-
jeme na koních (možno i pěšky, cca. 2 hod tam 
i zpět), je nezapomenutelným zážitkem. Cestou 
uvidíte jak roste mango, káva, kakao a další tro-
pické plodiny. U cíle mnozí ocení možnost osvě-
žující koupele ve vodopádu. Návrat do hotelu 
v odpoledních hodinách, odpočinek nebo mož-
nost návštěvy městečka Santa Barbara hotelo-
vým vláčkem. Nocleh
6.den: Po snídani nás čeká výlet do nádherné 
přírody národního parku Los Haitises. Na mo-
torovém člunu se přímo z hotelu vydáme do 
největších magravových lagun Karibiku na pro-
tější straně zálivu. Budeme proplouvat kolem 
ostrůvků obležených spoustou ptactva, nejčas-
těji pelikánů a volavek. Navštívíme jeskyně, kte-
ré skrývají malby původních obyvatel ostrova 
Hispaniola-Tainů. Návrat do hotelu v odpoled-
ních hodinách, volno. Nocleh.

7.den: Po snídani prozkoumáme západní část 
polostrova Samana. Začneme prohlídkou útesů 
s Boca de diablo – Čertovou roklí, impozantním 
přírodním útvarem. Potom budeme pokračovat 
na pláž Rincon, která patří k nejkrásnějším na 
světě. Panenskou, 4km dlouhou pláž ohraničují 
hory a osvěžuje řeka ústici do moře. Tady bu-
deme mít cca. 2 hod. volno na koupánía a fo-
cení. V odpoledních hodinách následuje návrat 
do hotelu, oběd a volno, které můžete využít 
k procházce na blízké ostrovy, propojené mosty.  
Nocleh.
8.den: Ráno z přístavu Santa Barbara vyplujeme 
na moře, kde budeme cca. 2 hodiny pozorovat 
velryby. Připlouvaji do zdejších teplých vod za 
účelem páření a vyvádění mladých na pouhé 2 
měsíce v roce. Kolem poledne se vylodíme na 
ostrůvku Cayo Levatado, známém z reklamy na 
rum Bacardi, která se zde na místních nádher-
ných plážích natáčela. Tady uz nás čeká oběd 
a relax na pláži. Odpoledne přeplujeme na dru-
hou stranu zálivu, odkud se vydáme na zpáteční 
cestu do Punta Cany. Nocleh.
9. a 10.den: Individuální volno, nocleh.
11. den: Během dne transfer na letiště, odlet.
12. den: Přílet do Prahy
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web code: www.cedok.cz/xxx

Atlantický oceán

Karibské moře

Santo 
Domingo

Bayahibe
Saona

Samana

Cayo
Levantado

Punta 
Cana

Termíny:
8. 2. – 19. 2. 2017

Cena:

94 990 Kč 
Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 12 990 Kč

Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků Praha-Punta Cana  
s přestupem v Paříži

•  transfery z/na letiště a veškeré transfery 
během okruhu

• 2x nocleh v hotelu **** AI
• 1x nocleh v hotelu **** s polopenzí
• 7x nocleh v hotelu ***** AI
•  stravování v rozsahu uvedeném  

v programu,
vstupy do národních parků
• služby českého průvodce po celou dobu
okruhu
• pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• turistickou příletovou taxu cca 10 USD
• spropitné

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob
výskyt velryb nelze garantovat

web code:
www.cedok.cz/2647
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Mexico City | Tula | Teotihuacán | Cholula | Puebla | Oaxaca | Monte Albán | Mitla | San Cristobal de las Casas | Palenque |  
Merida | Chichen Itzá | Cancún

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Mexico City – hlavní-
ho města Mexika. Transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka města, kde mj. 
uvidíme hlavní náměstí zvané Zocalo s ka-
tedrálou, prezidenský palác, jehož stěny na 
vnitřním nádvoří jsou vyzdobeny výjevy z me-
xické historie, Templo Mayor a dále prohléd-
neme antrolopologické muzeum. Na závěr 
se krátce zastavíme na vyhlášeném náměstí  
Garibaldi, kde se scházejí hudebníci „Maria-
chi“. 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-
kou kuchyní. Dále následuje návštěva Teotihu-
acánu, který je nejznámější a nejmonumentál-
nější lokalita Mexika, které dominuje 65 metrů 
vysoká pyramida Slunce. Dále uvidíme mj. py-
ramidu Měsíce, ze které se naskýtá užasný vý-
hled na celou „Cestu mrtvých“ či chrám Quezal-
coatla. Ve večerních hodinách návrat do hotelu.  
Nocleh. 
4. den: Snídaně. Cestou do Choluly uvidí-
me 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 turistické destinace, města Oaxaca 
(UNESCO). Odpoledne navštívíme zapotécko-

  Velký okruh Mexikem  14 dní

STŘEDNÍ AMERIKA  MEXIKO

800 112 112 

Chichén Itzá, Kukulkánova pyramida

Vulkán Popocatepetl
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  Velký okruh Mexikem  14 dní

MEXIKO  STŘEDNÍ AMERIKA

WWW.CEDOK.CZ

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 obvo-
dem koruny přes 60 metrů je téměř 3000 let 
starý! Samozřejmě nevynecháme ani typickou 
palírnu mezcalu. Nocleh v Chiapa de Corzo. 
7. den: Po snídani návštívíme muzeum La 
Marimba, poté absolvujeme plavbu kaňonem 
Sumidero (národní park), jehož úžasný profil 
se stěnami vysokými až 1000 m se dokonce 
stal symbolem státu Chiapas. Poté návštívíme 
vesnici s původním indiánským obyvatelstvem, 
San Juan de Chamula a Zinacantan. Noc-
leh 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 stej-
nojmenném národním parku. Vycházka s mož-
ností koupání. Dále navštívíme nedaleké vodo-
pády Misol-Há. Nocleh v oblasti Palenque.
9. den: Po snídani prohlédneme komplex 
staveb v Palenque (UNESCO), unikátní may-
ská 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 další-
mi 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. web code: www.cedok.cz/xxx

Tula San Juan Chamula

Palenque San Cristobal de las Casas

Tichý oceán

Karibské mořeMEXIKO

USA

Mexiko City
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11. den: Po snídani odjedeme do pozdně tol-
técko-mayské lokality Chichén Itzá  (UNESCO) 
s dokonalou devítistupňovou pyramidou a po-
svátnou propastí „cenote“. Cestou se ještě za-
stavíme v bývalém náboženském centru Mayů, 
městě Izamal. Odpoledne přejedeme na ka-
ribské pobřeží poloostrova Yucatan do Can-
cúnu. 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.

Termíny:
18. 11.–1. 12. 2016
10. 11.–23. 11. 2017 

Cena:

75 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu Praha–Mexico City 

a zpět Cancún-Praha (s přestupy) vč. 
letištních poplatků

•  12 x ubytování v kvalitních hotelech *** 
se snídaní 

•  1x oběd v tradiční restauraci (bez 
nápojů)

• dopravu minibusem, průvodce 
• všechny vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 9 890 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 16–17

Cena nezahrnuje:
• spropitné (místní personál, průvodce, 
řidič 

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 15 osob. Informativní schůzka 
s průvodcem proběhne cca. 2 týdny před 
odletem.

web code:
www.cedok.cz/4032
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Playa del Carmen | Chichén Itzá | Mérida | Uxmal | Campeche | Palenque | 
Yaxchlán | Isla Flores | Tikal | Lamanai | Chetumal | Playa del Carmen

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odlet z Prahy. Pozdě odpoledne 
přílet do Mexika na letiště v Cancúnu a trans-
fer do hotelu 3* v centru Playa del Carmen, cca 
60 minut jízdy z letiště. Ubytování a večer volný 
program.
2. den: Snídaně, odjezd do Chichén Itzá, nej-
většího a nejslavnějšího mayského města v se-
verní části Yucatánu. Tento chrámový komplex 
mayských památek byl vybrán mezi 7 novodo-
bých divů světa. Nejznámější pyramidou v tom-
to komplexu je Kukulkánův chrám, zvaný též El 
Castillo, Chrám válečníku, hřiště na pelotu nebo 
Caracol - mayská observatoř. Přejezd do Méridy. 
Ubytování v centru města a prohlídka Méridy, 
při které uvidíte pamětihodnosti z koloniálního 
období v okolí náměstí Plaza Mayor: Palác, který 
si nechal postavit španělský conquistador Fran-
cisko F. Montejo, druhou nejstarší katedrálu na 
americkém kontinentě San Ildefoncio z 16. sto-
letí, Guvernérův palác a další.
3. den: Snídaně. Přejezd do Uxmalu a prohlíd-
ka archeologického naleziště, jednoho z nejvý-
znamnějších středisek mayské civilizace s mno-
ha 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, odpo-
ledne příjezd do archeologické zóny Palenque 
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 šede-
sátých letech minulého století udělal z Palenque 
kultovní místo. Na úpatí hor a obklopeno bujnou 
džunglí vytváří toto místo atmosféru tajemna 
až mystična. Mezi další významné stavby patří 

Termín:
12. 2.–23. 2. 2017

Cena:

72 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu Praha – Cancún 

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

• pozemní dopravu minibusem, lodí.
• českého/slovenského průvodce
•  dopravu lodí Frontera Corozal – Ya-

xchilán – Frontera Corozal, Frontera 
Corozal-Bethel

•  vstupné do všech archeologických 
nalezišť

• 10x ubytování se snídaní 
• 1 oběd v Lamai (Belize) 
• pojištění dle. zák. č. 159/99Sb.

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 15 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 16–17

Cena nezahrnuje:
•  stravování kromě uvedených snídaní 

a obědů
•  fakultativní výlet do Yaxha a další neuve-

dené
•  imigrační poplatky při vstupu/výstupu 

z Mexika (2x 35 USD),Guatemaly (cca 2x 
20 USD) a Belize (1 x 30 USD)

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob. 

  Mayské poklady třech zemí (Mexiko, Guatemala, Belize)  12 dní

STŘEDNÍ AMERIKA  MEXIKO

800 112 112 

mu/pyramidy v Tikalu a celé Střední Americe, 
jímž je “Templo IV” s výškou téměř 70 m. Po pro-
hlídce zastávka na oběd v Remate (není v ceně) 
a odjezd směr Belize a ubytování v Lamanai 
nedaleko bývalého mayského království.
8. den: Ráno po snídani projížďka lodí po řece 
New River probouzející se přírodou až k py-
ramidám a prohlídka tohoto nejznámějšího 
mayského království na území Belize. Po obědě 
následuje transfer na hranice s Mexikem v Che-
tumalu a dále na Riviera Maya, večer ubytování 
v Playa del Carmen v hotelu **** (se snídaní) 
blízko pláže.
9.-10. den: Individuální pobyt u moře, možnost 
dalších fakultativních výletů (např. Xcaret, Isla 
Contoy) – více naleznete v katalogu “Exotika”.
11. den: Individuální pobyt u moře, odpoledne 
transfer na letiště a odlet do Prahy. 
12. den: Přílet do Prahy.

Chrám slunce, Chrám kříže či Královský palác. 
Po prohlídce krátký transfer do hotelu, ubyto-
vání, volný program, návštěva centra Palenque. 
Nocleh.
5. den: Brzy ráno vyrazíme na cestu do srdce 
Chiapasu k řece Usumacinta do Frontera Coro-
zal. Po cestě snídaně. Následuje plavba lodí po 
proudu řeky do Yaxchilánu. Toto kdysi slavné 
a mocné město je ukryto v džungli a je přístup-
né pouze touto vodní cestou. Po prohlídce cesta 
zpět, přestup na van a transfer do Isla Flores, 
romantického městečka, které je situované 
uprostřed čarokrásného jezera Petén Itzá. Uby-
tování v hotelu, volný program, koupání v jezeře, 
návštěva stylových hospůdek s výhledem na zá-
pad slunce nad jezerem. Nocleh.
6. den: Snídaně v hotelu, celý den volný pro-
gram, odpočinek, koupání, možnost projížďky 
loďkou po jezeře či prohlídka ostrova a nejbliž-
šího okolí, pro zájemce možnost fakultativního 
výletu do Yaxha: “El Parque Nacional de Yax-
ha, Nakum y Naranjo”, zde můžete z vrcholů 
pyramid obdivovat překrásné výhledy do okolní 
přírody, zejména na blízké jezero a sledovat opi-
ce 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 sle-
dovat 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 záži-
tek.
7. den: Brzy ráno odjezd z Flores (snídaňový 
balíček) a návštěva „Parque Nacional Tikal“, 
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 „Sed-
mi chrámů“, jakož i nejvyššího mayského chrá-
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web code:
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Chichén Itzá | Ik-Kil | Merida | Uxmal | Campeche | Palenque | Xpujil | Kohuhlich |  
Chetumal | Tulum | Playa del Carmen

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy. Odbavení na letišti 2 ho-
diny před odletem. Přílet do Cancúnu, transfer 
do hotelu v Playa del Carmen. Večer možnost 
návštěvy centra střediska a večeře ve stylové re-
stauraci. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Chichén Itzá. Ná-
sleduje 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. Nejzná-
mější pyramidou je Kukulcánův chrám, zvaný 
též El Castillo s proslaveným světelným hadem, 
který se zobrazuje dvakrát v roce při rovnoden-
nosti, dále bude obdivovat Palác válečníku, Ca-
racol 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. Prohlíd-
ka centra Méridy, návštěva pamětihodností z ko-
loniálního období v okolí náměstí Plaza Mayor. 
Večeře ve stylové restauraci a poté prohlídka 
večerní Plaza Mayor, nocleh.
3. den: Snídaně. Přejezd do Uxmalu a pro-
hlídka 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 takzva-
ného puuckého stylu, který vyniká ozdobnými 
prvky na fasádě a mnoha maskami boha deště 
Chaca. Z vrcholu Velké devítistupňové pyra-
midy je dech beroucí výhled na celé království. 
Přejezd do Campeche, ubytování v hotelu 3* 
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 kul-
tury. Mezi nimi vyniká posmrtná maska i ostatky 
nejznámějšího krále Calakmulu (vstupné není 
zahrnuto). Večeře v hotelu nebo stylové restau-
raci v centru.
4. den: Snídaně. Následuje transfer do Pa-
lenque, které mnozí pokládají za nejkrásnější 
a také nejzáhadnější místo Střední Ameriky a za 
architektonický vrchol mayské civilizace. Odpo-
ledne prohlídka Palenque, které je na seznamu 
kulturního dědictví UNESCO a leží na zvlněných 
kopcích pohoří Altos de Chiapas. Uprostřed 
smaragdově zeleného tropického lesa se do-
chovalo velké množství chrámů, paláců a pyra-
mid 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 chrá-
my 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 podo-
bě otevřeného chřtánu boha země nebo hada. 
Následuje krátký přejezd do Chetumalu, večeře 
a ubytování hotelu ***.
6. den: Snídaně. Návštěva muzea mayské civili-
zace v Chetumalu. Přejezd k laguně Bacalar 

Termíny:
27.1.-9.2.2017 78 990 Kč
1.2.-12.2.2017 75 990 Kč 
24.2.-6.3.2017 69 990 Kč 

Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu Praha - Cancun  

a zpět (s přestupem) letištní taxy
•  5x nocleh s polopenzí ve *** hotelech 

během okruhu
•  4/5/7x nocleh s all inclusive v Playa 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.

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 16 560 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 16–17

Cena nezahrnuje:
• spropitné, fakultativní výlety

  To nejlepší z Yucatánu  11/12/14 dní
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a krátká zastávka s možností koupání v “jezeře 
sedmi barev” s blankytně modrou vodou. Pokra-
čování do Tulumu, prohlídka velmi zajímavého 
archeologického naleziště z pozdně klasické-
ho mayského období. Chrámy byly postaveny 
blízko sebe s výhledem na karibské moře a pa-
tří mezi nejvíce fotografovaná místa v Mexiku. 
Přejezd do Playa del Carmen na prodloužený 
pobyt u moře. Ubytování v hotelu Reef Playacar 
nebo podobném.
7. - 9./10./12. den: Individuální volno v hotelu 
all inclusive s možností dalších zajímavých fakul-
tativních výletů – více naleznete v katalogu „Exo-
tika – pobyty“. 
10./11./13. den: Individuální volno, během dne 
transfer na letiště a odlet do Prahy. 
11./12./14. den: Přílet do Prahy 

web code:
www.cedok.cz/4135
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy. Pozdě odpoledne přílet 
do Mexika na letiště v Cancúnu, transfer do ho-
telu 3/4*, který leží v centru Playa del Carmen, 
cca 55 minut jízdy z letiště. Ubytování a večer 
volný program. Kosmopolitní centrum Riviera 
Maya nabízí vše, co náročný turista očekává.
2. den: Snídaně, vyzvednutí vybraného a re-
zervovaného vozidla v kanceláři autopůjčovny 
v Playa del Carmen (nutnost platební karty). 
Následuje odjezd po vlastní ose do Chichén 
Itzá. Po cestě možnost návštěvy tequilerie 
spojená s ochutnávkou a výkladem výroby. Ná-
sleduje návštěva a koupání v proslulém cenotu 
Ik-Kil. Chichén Itzá je nejslavnější mayské krá-
lovství v severní části Yucatánu. Tento chrámový  
komplex mayských památek byl rovněž vybrán 
mezi 7 novodobých divů světa a je na seznamu 
kulturního dědictví UNESCO. Nejznámější je 
Kukulkánův chrám, zvaný též El Castillo, Chrám 
válečníků, hřiště na pelotu nebo Caracol - may-
ská observatoř. Přejezd do koloniálního města 
Meridy, ubytovaní v centru města, hotel *** – 
**** se snídaní, individuální prohlídka centra 
Meridy, při které uvidíte pamětihodnosti z ko-
loniálního období v okolí náměstí Plaza Mayor: 
Palác, který si nechal postavit španělský conqu-
istador Francisco F. Montejo, druhou nejstarší 
katedrálu na americkém kontinentě San Ildefon-
cio z 16. století, Guvernérův palác.
3. den: Snídaně. Přejezd do Uxmalu, který je na 
seznamu kulturního dědictví UNESCO a prohlíd-
ka tohoto 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 takzva-
ného puuckého stylu s bohatě zdobenými fasá-
dami. Přejezd do Campeche, prohlídka centra 
města, které bylo několikrát dobyto piráty, uby-
tování v hotelu *** – ****  v centru města se 
snídaní. Campeche je též na seznamu kulturního  
dědictví UNESCO. 
4. den: Snídaně, odjezd směr Palenque, odpo-
ledne příjezd do archeologické zóny Palenque 
a prohlídka tohoto starobylého města. Pa-
lenque je považováno za nejkrásnější mayské 
město klasického období a je rovněž na sezna-
mu kulturního dědictví UNESCO . Nález zacho-
valé hrobky krále Pakala v kryptě pod „Chrámem 

nápisů“ v šedesátých letech minulého století 
udělal z Palenque kultovní místo. Na úpatí hor 
a obklopeno bujnou džunglí vytváří toto místo 
atmosféru tajemna až mystična, mezi další vý-
znamné stavby patří Chrám slunce, Chrám kříže 
či Královský palác. Po prohlídce krátký transfer 
do hotelu, ubytovaní v hotelu *** – ****  volný 
program, noc v Palenque. 
5. den: Brzy ráno vyrazíte na cestu do srdce 
Chiapasu a navštívíte Bonampak, mayské 
království uprostřed džungle, kde se našly nej-
zachovalejší barevné fresky uvnitř chrámu, 
poté odjedete k řece Usumacinta do Frontera 
Corozal, necháte vozidlo na parkovišti absol-
vujete plavbu motorovou kanoí (je třeba si ji 
pronajmout a není v ceně ) po proudu řeky do 
starobylého mayského Yaxchilánu. Toto kdysi 
slavné a mocné město je ukryto v džungli a je 
přístupné pouze touto vodní cestou. Následu-
je cesta zpět autem z Frontera Corozal do Pa-
lenque, nocleh. 
6. den: Snídaně v hotelu, transfer do Becánu, 
majestátného mayského království v oblasti 
Rio Bec s chrámy, na které je možno vystoupat 
a z jejich vrcholů obdivovat sousední pyrami-
dy a chrámy a rozlehlou yucatanskou džungli, 
popř. návštěva a prohlídka nedaleké Chican-
ná s paláci se zoomorfními motivy. Přejezd do  
Chetumalu, hlavního města státu Quintana 
Roo, ubytování v centru města.
7. den: Ráno možnost návštěvy musea may-
ské kultury (doporučujeme) a poté přejezd  
z Chetumalu do Tulumu. Po cestě možnost 
zastávky u jezera sedmi barev v Bacalaru (krásné 
koupání). Po příjezdu do Tulumu prohlídka toho-
to mayského království, které bylo postaveno na 
skále přímo nad azurovým karibským mořem, po 
prohlídce transfer do hotelu v Playa del Carmen, 
****  se snídaní v blízkosti moře (5 minut pěšky). 
Hotel all inclusive přímo na pláži za příplatek.
8. den: Vrácení vozidla v kanceláři autopůjčov-
ny v Playa del Carmen (pokud by došlo k vrácení 
další den popl. + 70 USD). Volný program, kou-
pání v moři, odpočinek.
9.- 10. den: Volný program. Pobyt v hotelu, 
volno, odpočinek, možnost fakultativních výletů 
(Xcaret, Isla Contoy, Cobá)
11. den: Dopoledne volno, koupání, 12:00 
check out v hotelu, odpoledne privátní transfer 
na letiště v Cancúnu. 
12. den: Přílet do ČR. 

 

Termín:
12. 2.–23. 2. 2017
Další termíny na vyžádání 

Cena:

58 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu Praha – Cancún a zpět 

vč. tax a letištních poplatků (s přestupem)
•  pronájem vozidla kategorie „B“ např. 

Chevrolet Aveo pro 5 osob s automatic-
kou převodovkou nebo vozidla kategorie 
„C“ např. Dodge Attitude nebo podobné, 
s havarijním pojištěním

•  itinerář cesty s podrobnou specifikací, 
mapu

•  7 noclehů v hotelech ***–**** s ame-
rickou snídaní na trase

•  transfer z hotelu v Playa del Carmen na 
letiště v Cancúnu

•  asistence českého/slovenského průvod-
ce na telefonu

•  3 noclehy v hotelu **** se snídaní 
v Playa del Carmen (za příplatek **** 
all inclusive přímo na pláži)

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 15 290 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 16-17

Cena nezahrnuje:
•  stravování kromě uvedených snídaní
•  PHM
•  doplatek za satelitní navigaci u zapůjče-

ného auta
•  doplatky za pozdní vrácení vozidla nebo 

chybějící PHM či doplňky vozidla
•  vstupné do archeologických nalezišť
•  lokální průvodce

Informace:
Pro zapůjčení auta je nutný platný meziná-
rodní řidičský průkaz, (věk 23 – 69 let). Sleva 
na zájezd pro 3-5 osobu – více u prodejce.

Playa del Carmen | Chichkén Itzá | Mérida | Uxmal | Campeche | Palenque | Bo-
nampak | Yaxchilan | Becán | Chicanná | Chetumal | Tulum | Playa del Carmen

STŘEDNÍ AMERIKA  MEXIKO

     Krásy Yucátanu a Chiapasu - Fly & Drive  12 dní

Tichý oceán
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web code:
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Chichkén Itzá
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Termíny:
18. 10.–30. 10. 2016
13. 03.–25. 03. 2017
17.10.–29. 10. 2017

Cena:

97 990 Kč
Cena zahrnuje:
•  leteckou přepravu Praha – Panama City/

Managua – Praha 
•  letištní taxy 
•  ubytování v hotelech  se snídaní 
•  služby místního průvodce
•  všechny transfery klimatizovaným 

busem 
•  přepravy lodí 
•  výlety a vstupy do památek 
•  3x oběd a večeře

Fakultativní služby:
•  příplatek za jednolůžkový pokoj  

16 500 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16-17. 

Cena nezahrnuje:  
•  fakultativní výlety (opičí dráha 1 590 Kč) 
•  letištní poplatky Kostarika cca 26 USD 

na osobu

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 16 osob. 

  Panama – Kostarika – Nikaragua  13 dní

Tichý oceán
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PANAMA – KOSTARIKA – NIKARAGUA   STŘEDNÍ AMERIKA

WWW.CEDOK.CZ

Program zájezdu: 
1. den: Odlet z Prahy do Panama City. Po pří-
letu a uvítání transfer do hotelu, ubytování, volný 
čas, nocleh. 
2. den:  Snídaně. Program začneme dopoled-
ní okružní prohlídkou hlavního města Panama 
City, které je moderním, čistým a  bezpečným 
městem. Panama City byla založena v  roce 
1519 jako první „evropské“ město v  Americe 
a  sloužila Pizarrovi k  útokům na Inky. Kromě 
moderního „downtownu“, přístavu a městských 
parků, zavítáme do historického centra města 
z koloniální éry. Oběd v  typické místní restau-
raci. Dále nás cesta zavede také k Panamské-
mu průplavu, jehož stavba trvala 10 let a stojí 
zde jako pomník génia a lidské síly. Zavítáme do 
turistického centra Miraflores, odkud můžeme 
pozorovat lodě v  průplavu. Odpoledne návrat 
do města, nocleh. 
3. den:  Snídaně. Opravdu výjimečný celodenní 
výlet lodí na jezero Gatun Lake, které vzniklo 
jako součást průplavu zatopením lužních dešt-
ných pralesů v  centrální části Panamy. Umělé 
jezero je ohromný ekopark s  řadou ostrovů, 
což jsou bývalé vrcholky kopců. Jsou porostlé 
tropickou vegetací a žije zde velký počet druhů 
ptactva a zvěře. Během Vaší plavby budete po-
zorovat nejenom ptáky, opice a nesčetně rostlin, 
ale dostanete se i do těsné blízkosti námořních 
lodí, které jezerem proplouvají na cestě z Kari-
biku do Pacifiku nebo směrem opačným, oběd 
na lodi v ceně. Návrat do hotelu v odpoledních 
hodinách, nocleh. 
4. den: Snídaně. Ranní transfer na letiště 
v  Panama City, odlet do San José (Kostarika), 
transfer do La Fortuny, v oblasti vulkánu Arenal. 
Transfer potrvá cca tři hodiny. La Fortuna nabízí 
krajinu neobyčejné krásy, kterou tvoří husté lesy, 
laguny, zemědělská políčka, řeky a přírodní hor-
ké prameny. Největším lákadlem je činná sopka 
Arenal tyčící se do výšky 1 657 m. Příjezd do ho-
telu, ubytování, nocleh. 
5.den:  Snídaně. Návštěva oblasti vulkánu Are-
nal. Tento vulkán již více než čtvrt století chrlí ne-
přetržitě lávu z jícnu ve výši více než tisíc metrů 
nad okolní krajinou. Jedinečný pohled na činnou 
sopku obklopenou tropickým pralesem plným 
květů, ptáků a zvířat nenechá nikoho chladným. 
Romantický pohled dokresluje i  jezero Arenal, 
které je součástí národního parku. Absolvujete 
krátký trek pod sopku, vše v  bezpečné vzdále-
nosti, ale po místech, ze kterých je nádherný vý-
hled na vulkán i vodopády. Fakultativně můžete 
zažít i  trochu adrenalinu na lanech zavěšených 
v  pralese - spouštění na tzv. opičí dráze. Lana 
jsou dlouhá od 200 do 800 m. V podvečer na-
vštívíme Baldi Hot Springs, což jsou lázně s více 
než 30 bazénky, propojených cestičkami, malými 

bazény a kaskádovitými vodopády, večeře přímo 
v lázních, transfer do hotelu, nocleh. 
6. den: Snídaně. Dopolední program začneme 
transferem do Monteverde, ubytování v hotelu, 
odpoledne návštěva Národního parku Selvatura. 
Unikátní místo, kde je v džungli nataženo unikát-
ních 8 mostů různých délek (od 50 m do 170 m) 
v deštném pralese ve výšce do 60 metrů. Pozoro-
vání divoké přírody kolem, vhodné pro všechny 
věkové kategorie, návrat do hotelu, nocleh. 
7. den:  Snídaně. Polodenní výlet do rezervace 
Santa Elena, která je jednou z  nejznámějších 
rezervací v  oblasti Střední Ameriky. Jedná se 
o tropický deštný prales ve výšce 1 400 m zná-
mý skoro stoprocentní vlhkostí. Žije zde více než 
450 druhů ptáků a jedná se o velmi autentické 
místo. Odpoledne nás čeká dvouhodinová pro-
hlídka místní kávové eko farmy, kde se seznámí-
me s pěstováním kávy a zároveň s kompletním 
procesem jejího zpracování. Následuje návrat 
do hotelu, nocleh. 
8. den:  Snídaně. Dopolední transfer na sever-
ní pobřeží Tichého oceánu. Pojedeme krásnou 
divokou přírodou k nejkrásnějším plážím Kosta-
riky do letoviska Guanacaste. Ubytování, oběd 
a odpoledne budeme mít dostatek času na rela-
xaci na pláži, možnost pronájmu kajaků. Večeře, 
9. den:  Snídaně. Odjezd k hranici s Nikaraguou. 
Po překročení hranice v Peňas Blancas Vás čeká 
transfer do koloniálního historického města 
Granada, které leží na úpatí vulkánu Momba-
cho. Město je plné překrásných budov postave-
ných v  duchu kastilských tradicí. Po ubytování 
následuje prohlídka města. Navštívíte místní pa-
mátky La Merced, Javelta a opevněný chrám San 
Francisco. Návrat do hotelu, nocleh. 
10. den: Snídaně. Transfer k  jezeru Nicaragua 
a odjezd lodí na ostrov Ometepe, který sestá-
vá z vulkánů Concepcion a Maderas, tyčících se 
z vod jezera. Návštěva městečka Alta Gracia na 
ostrově, prohlídka kostela a  návštěva muzea. 
Cestou do přístavu zastávka v přírodní rezervaci 
Charco Verde. Plavba zpět na pevninu, transfer 
do hotelu, nocleh. 
11. den: Snídaně. Transfer do města Managua, 
jež je hlavním městem Nikaraguy. Krátká pro-
hlídka města. 
Následuje odjezd k prohlídce trhu Masaya Mar-
ket, kde budete mít možnost obdivovat řemesl-
nou zručnost místních umělců. Pokračování ke 
stejnojmennému vulkánu, kde nejprve zhlédne-
te kráter Santiago, poté se seznámíte s vulka-
nickými jeskyněmi a jejich obyvateli – tropickými 
netopýry. Návrat do Granady v pozdních hodi-
nách, nocleh. 
12. den: Snídaně. Odjezd na letiště, odlet z Ma-
naguy do Prahy.
13. den: Přílet do Prahy Váš krásný zájezd ukončí. 

web code:
www.cedok.cz/4055

Panama City | Panamský průplav | San José | národní park Arenal | Monteverde | letovisko Guanacaste | Granada | 
Managua

Panamský průplav
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  Nejkrásnější místa Panamy s pobytem u moře  9 dní

STŘEDNÍ AMERIKA  PANAMA

800 112 112 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den: Odlet z Prahy do Panama City (s pře-
stupem), následný transfer do hotelu. Ubytová-
ní, nocleh. 
2. den: Snídaně. Během prohlídky města nevy-
necháme Staré město, El Amador Causeway či 
budeme oddivovat moderní výstavbu. Po pro-
hlídce odjedeme k návštěvě Panamského 
průplavu, kde můžeme pozorovat lodě a pro-
voz celého průplavu, dále navštívíme museum 
průplavu. V odpoledních hodinách navštívíme 
muzeum  Biodiversidad, které navrhl světově 
proslulý architekt Frank Gehry jako svou první 
práci v Latinské Americe. Nocleh v Panama City. 
3. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet 
na souostroví San Blas, které  je známé svý-
mi krásnými bílými písečnými plážemi, průzrač-
nou vodou, místním uměním a kulturou Guna. 
Navštívíme ráj v Panamě jen dvě a půl hodiny 
od Panama City. Je to asi 365 ostrovů s bujnou 
přírodní krásou Karibiku. Souostroví San Blas se 
stalo jednou z nejnavštěvovanějších turistických 
destinací v Panamě. Nocleh v Panama City.
4. den: Po snídani odjezd na polodenní výlet 
do deštného pralesa Gamboa. Zde nás čeká 
projížďka po  jezeru Gatun v Panamském prů-
plavu, kolem některých ostrovů a po kanálech. 
Okouzlí nás perstrobarevná flóra a neutichající 
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fauna. Uvidíme želvy, aligátory, krokodýly či ptá-
ky různých druhů -  ideální cesta pro milovníky 
přírody.  Dále uvidíme tropický deštný prales 
z lanovky. Budeme mít možnost uvidět tváří 
v tvář ptáky a zvířata tropických deštných prale-
sů. Přes kilometr dlouhá cesta končí na vrcholu, 
kde budeme mít možnost navštívit ještě roz-
hlednu. Odpoledne volno. Fakultativně večeře 
v atraktivní restauraci Las Tinajas v centru města 
s folklorním pořadem. Nocleh v Panama City. 
5. den: Po snídani odjezd na návštěvu indián-
ského kmene Embera v Rio Chagres,  kde  
můžeme ocenit životní styl jednoho z našich 
domorodých etnik, jeho ruční řemesla a suve-
nýry, které si můžeme na místě koupit. Kromě 
návštěvy si můžeme vychutnat osvěžující vody 
vodopádu. Odpoledne odjezd k ubytování do 
Coclé do hotelu Playa Blanca*** s all inclusi-
ve. Pěkný hotel s různými bazény včetně největ-
šího bazénu se slanou vodou ve Střední Americe 
a Karibiku, vířivky a tenisové kurty. Hosté mohou 
využívat bezplatně kajaky, výuku aerobiku a tan-
ce. Všechny pokoje a apartmány v Playa Blanca 
Resort jsou vybaveny koupelnou, lednicí, kabelo-
vou TV, kávovarem, a trezorem, Pokoje s výhle-
dem do zahrady, na moře nebo bazény. V are-
álu je 8 restaurací a barů, které nabízejí širokou 
škálu panamských a mezinárodních jídel, včetně 
sushi a italské kuchyně. K dispozici je také snack 
bar pro děti i dospělé Individuální volno, mož-
nost koupání či provozování sportovních aktivit 
na pláži. 
6.-7.den: Individuální volno, možnost koupání či 
provozování sportovních aktivit na pláži.
8. den: Odjezd na letiště a odlet s přestupem do 
Prahy.
9. den: Přílet do Prahy. 

Panama City | Panamský průplav | ostrov Blas | Gamboa | jezero Gatun |  
Rio Chagres | Coclé

Seznamte se s nejkrásnějšími místy Panamy, země nacházející se v jihovýchodní části 
Střední Ameriky, hraničící na severu s Karibským mořem a na jihu s Tichým oceánem. 
Panama nabízí možnost návštěvy světově proslulého Panamského průplavu, který má 
zásadní význam pro rozvoj země a zároveň umožňuje spojení s okolním světem. Obyvatel-
stvo Panamy čítající  v současné době více než 3,5 milionu lidí je složené z několika etnic-
kých skupin, které se podílejí na vynikajícím kulturním bohatstvím. 

Souostroví San Blas

Panamský průplav

Termíny:
17. 3. – 25. 3. 2017

Cena: 

77 890 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě  

včetně tax a příplatků s přestupem
• transfery dle programu
• lužby českého a místního průvodce
•  4 noclehy se snídaní v hotelu ***  

v Panama City
• 1 oběd na ostrově San Blas
•  3 noclehy se snídaní v hotelu***  

v Coclé s all inclusive.
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
•  přípl. za jednolůžkový pokoj  

12 890 Kč
• folklorní večeře 2 990 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16-17. 

Cena nezahrnuje:
Spropitné (místní personál, průvodce, 
řidič)

Informace:
Minimální počet pro realizaci zájezdu  
12 osob. Informativní schůzka s průvod-
cem proběhne cca. 2 týdny před odletem. 
Tento zájezd je možné uspořádat pro 
nezávislé cestovatele i v jiném termínu.  
Sleva 13 200 Kč pro děti do 12 let.
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  Nejkrásnější místa Kostariky s pobytem u moře  9 dní

KOSTARIKA  STŘEDNÍ AMERIKA
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PROGRAM ZÁJEZDU
1. den: Odlet z Prahy (s přestupy) do San José - 
do hlavního města Kostariky. Transfer do hotelu. 
Nocleh. 
2. den: Po snídani odjezd do národního  
parku Poas, kde budeme obdivovat největší ak-
tivní sopku na světě o průměru 1,6 km a hloub-
kou 320 metrů. Cestou zpět budeme míjet 
plantáže cukrové třtiny, kávy či jahod a sledovat 
i změnu vegetace od horské k deštnému prale-
su. Ubytování v San José. Nocleh. 
3. den: Po snídani odjezd do oblasti Arenalu, 
impozantního a stále činného vulkánu s perfekt-
ním kónickým tvarem. Návštěva městečka v Sar-
chi s možností nákupu místních suvenýrů. Oběd 
v místní restauraci. Odjezd do termálního par-
ku Tabacón, kde můžete využít nepřeberného 
množství jezírek s příjemně teplou termální vo-
dou, zasazených do nezapomenutelného pro-
středí kostarické přírody. Stylová večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně, odjezd do oblasti pohoří 
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San José | N.P. Poas | N.P. Arenal | Monteverde | Guanacaste

Tillaran. Přejezd lodí přes impozantní jezero 
Arenal, největší a nejdůležitější jezero na Kos-
tarice. Odpoledne návštěva přírodní rezervace, 
kde můžete na visutých mostech a lávkách ob-
divovat tropickou přírodu spolu s nepřeberným 
množstvím místní fauny, včetně rozmanitých 
druhů ptactva a motýlů. Večeře a nocleh v ob-
lasti Monteverde.
5. den: Snídaně. Při zpáteční cestě opustíte ml-
žné pralesy a přejedete do suchých tropických, 
které jsou charakteristické pro pacifické pobřeží 
Kostariky. Cestou se vám naskytnou také nád-
herné panoramatické výhledy na zátoku Nicoya. 
Ubytování v hotelu Tamarindo Diria v oblasti 
Guanacaste. Nocleh.
6. – 7. den: Snídaně. Individuální volno, koupání 
na pláži se zlatavým pískem či možnost fakulta-
tivních výletů.
8. den: Snídaně, transfer na letiště v Libérii 
a odlet (s přestupy) do Prahy.
9. den:  Přílet do Prahy ve večerních hodinách. 

n.p. Poas

Termíny:
8. 2.–16. 2. 2017
8. 11.–16. 11. 2017

Cena:

68 490 Kč
Cena zahrnuje:
•  pozemní dopravu autokarem nebo 

minibusem 
• služby českého a místního průvodce 
• 7 noclehů se snídaní v hotelech **** 
• 1 oběd a 2 večeře  
• vstupy dle programu, průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb 
Fakultativní služby:
•  příplatek za jednolůžkový pokoj  

15 690 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16-17. 

Cena nezahrnuje:
Spropitné (místní personál, průvodce, 
řidič)

Informace:
Minimální počet pro realizaci zájezdu  
  12 osob. Na cestu je nutný biometrický 
pas a registrace ESTA – let do Evropy je 
trasován přes USA. Informativní schůzka 
s průvodcem proběhne cca. 2 týdny před 
odletem. Tento zájezd je možné uspo-
řádat pro nezávislé cestovatele i v jiném 
termínu. Sleva 13 420 Kč pro děti do 9 let.
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NazcaLima | Cuzco | Picaq | Ollantaytambo | Machu Picchu | Puno | Titicaca | 
Arequipa | údolí Chívay | kaňon Colca | Nazca

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupy).  
2. den: V dopoledních hodinách přílet do Cuzca 
. Po příletu odjezd do hotelu a následně absol-
vujeme prohlídku Cuzca, kde jistě nevynechá-
me Plaza Mayor či chrám Slunce (Coricancha).  
Individuální volno,možnost vlastního pozvávání. 
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 pevnos-
ti Puca Pucara a inckých lázních Tambo Ma-
chay. Prohlédneme si fascinující ruiny Pisaqu, 
bývalého ceremoniálního centra. 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 hřbi-
tov. Dále odjedeme do Urubamby, kde pooběd-
váme.  Po prohlídce pevnosti Ollantaytambo 
absolvujeme panoramatickou jízdu vlakem ma-
lebným údolím kolem řeky Urubamba do Aquas 
Calientes. Nocleh.
5. den: Brzká snídaně a odjezd na fascinující 
ztracené město Inků -  Machu Picchu. S míst-
ním průvodcem si prohlédneme toto magické 
místo, které se nám vryje navždy do paměti. 
V odpoledních hodinách odjedeme do Aquas 
Calientes, individuální volno. V pozdních odpo-
ledních hodinách se vrátíme do Cuzca (vlakem/
minibusem). Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní přejezd luxusním 
autobusem po náhorní planině do Puna s nád-
hernými výhledy na majestátní Andy. Cestou se 
zastavíme u kostela v Andahuaylillas, založe-
ného v roce 1580, prohlédneme si  ruiny chrá-
mu boha Viracochy v Raqchi či Muzeum Lítico. 
Oběd v Sicuani. Nocheh v Punu.
7. den: Po snídani odjedeme k jezeru  Titica-
ca  (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 roman-
tické svezení na domorodém člunu z totory 

(rákos). Dále pokračujeme po jezeře k ostrovu 
Taquille, kde uvidíme místní etnikum a pooběd-
váme 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 termál-
ních 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 nezapomenu-
telnou krajinu inckých teras, kaktusů, pasoucí-
ho se skotu či typických indiánských vesniček.  
Vyhlídka Cruz del Condor, kde hluboko pod 
sebou udivíme kondory, nás rozhodně ohromí.  
Odjezd přes Chivay do Arequipy. Nocleh.   
10. den: Snídaně. Během prohlídky „bílého 
města“ Arequipy navštívíme mj. konvent Santa 
Catalina, Mirador de Carmen Alto či unikátní 
náměstí  Plaza de Armas. Odpoledne individu-
ální volno. Nocleh v Arequipě. 
11. den: Po snídani odjedeme z Arequipy. Ces-
tou 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 2000 hroby, kde 
prostřednictvím zachovalých mumií a ostatků 
nahlédneme hlouběji do období před Inky. Noc-
leh v Nazce.
12. den: Snídaně. Možnost fakultativního vy-
hlídkového letu nad tajemnými  nazcanskými 
liniemi obřích rozměrů. 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 ná-
vštěvníka. Zde jsou originální zlaté předměty 
z incké doby. Dále pokračujeme do historického 
středu města, kde navštívíme mj. katedrálu, kte-
rá dlouhá léta byla jednou z nejvýznamnějších 
v Latinské Americe. V kapli jsou také ostatky 
Francisca Pizzara – dobyvatele Peru. Dále uvidí-
me vládní palác v neoklasicistním stylu či arcibis-
kupský palác Arzobispal s nádherně vyřezávaný-
mi balkony. Odjezd na letiště a odlet z Limy.  
14. den: Přílet do Prahy.

Termín:
10. 4.–23. 4. 2017

Cena:

82 190  Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků 
•  místní přelet Lima- Cuzco vč. letištních 

poplatků 
•  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.

Fakultativní služby:
•  přípl. za jednolůžkový pokoj 8 190 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje:
• vstupy cca 110 USD 
•  fakultativní přelet přes planinu Nazca 

cca 120  USD 
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič)

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka 
s průvodcem proběhne cca. 2 týdny před 
odletem.

  Peru – magická říše Inků  14 dní

JIŽNÍ AMERIKA   PERU

800 112 112 

Machu Picchu

ostrov Taquille

web code:
www.cedok.cz/14268



WASHINGTON  AMERIKA

311WWW.CEDOK.CZ

EKVÁDOR

BRAZÍLIE

CHILE

ARGENTINA

Nazca

Lima

Machu
Picchu

Cuzco

Arequipa

Puno
La Paz

Tiwanako

BOLÍVIE

PERU

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupy). 
2. den: V dopoledních hodinách přílet do 
Cusca. 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 balkó-
ně některého z koloniálních paláců. Individuál-
ní volno,možnost vlastního pozvávání. Nocleh 
v hotelu.
3. den: Po snídani absolvujeme druhou část 
prohlídku Cusca a dále si vyjdeme k inckému 
chrámovému centru Sacsayhuaman nad Cus-
cem, prohlédneme skalní observatoře a po-
svátné místo Qenko. Seznámíme se s místními 
legendami, možná se setkáme s inckým šama-
nem. Nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme autobusem k pra-
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 pozvol-
ného sestupu přírodou s nádhernými výhledy 
a exotickou vegetací (cca 4 km). Na závěr dne 
přejedeme do města Ollantaytambo. Prohled-
néme toto tajemné incké město. Nocleh.
5. den: Snídaně. Autobusem se vydáme přes 
sedlo hřebene Cordilllery Vilcanota, kolem věč-
ně zasněžené hory Nevado Veronica (5800 m 
n.m.), při sjezdu do údolí řeky Vilcanota /Uru-
bamba nás uvítá proměnlivá vegetace (přes ně-
kolik vegetačních pásem). Dále pojedeme údo-
lím podél řeky (krajem pěstitelů koky a banánů) 
do městečka Santa Teresa pod Machu Picchu. 
Dále pěšky údolím podél řeky Urubamba (9 km) 
s výhledy na Machu Picchu a pozorováním ba-
revných motýlů do Aguas Calientes. Nocleh.
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 ná-
vrat (vlakem) do Cusca.
7. den: Snídaně. Individuální volno v Cuscu, 
možnost účasti na fakultativních výletech.
8. den: Snídaně a přejezd do Puna k jezeru Ti-
ticaca, z části podél řeky Vilcanota mezi dvěma 
Kordillerami, přes průsmyk La Raya (4318 m). 

Cestou si prohlédneme zbytky inckého chrámu 
a centrálního skladiště v Raqchi a indiánské ves-
ničky Andahuaylillas, kde navštívíme krásně ma-
lovaný kostelíček ze 17. století. Nocleh.
9. 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 bude-
me sledovat údajně nejkrásnější západ slunce 
nad jezerem Titicaca. Nocleh.
10. den: Po snídani odplujeme na ostrov Slun-
ce. 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.
11. den: Snídaně. Lodí se vrátíme zpět do Copa-
cabany a přejedeme malebnou krajinou polo-
ostrova Copacabana s panoramatickými výhledy 
a po altiplanu do města La Paz (sídlo vlády). 
Prohlédneme centrum včetně obchůdků v tzv. 
uličkách čarodějnic. Nocleh.
12. den: Po snídani navštívíme slavné město 
Tiwanacu – kolébku andských kultur, posvátné 
místo a klenot architektury. Odpoledne se auto-
busem vrátíme do Peru. Zastavíme u Aramum-
uru, posvátného místa - skalní brány, vstupu do 
jiných dimenzí, a v chrámu plodnosti Chucuito. 
Nocleh.
13. den: Snídaně. V dopoledních hodinách po-
jedeme k romatickému jezeru Umayo, prohléd-
neme také předincké pohřebiště Sillustani 
s kamennými věžemi. Odpoledne přejedeme 
autobusem po altiplanu mezi jezery a sopkami 
do města Arequipa. Nocleh.
14. den: Po snídani prohlédneme historické 
centrum koloniálního „bílého města“ Arequipa. 
Fakultativně návštěva malebného klášterního 
areálu Santa Catalina. Odpoledne přelet do Limy 
a následně do Evropy.
15. den: Přílet do Prahy

Fakultativní část - prodloužení o 4 dny: 
Termín: 26. 7. – 30. 7. 2017

15. den: Snídaně a přejezd autobusem pouštní 
krajinou do městečka Nazca, prohlídka staroby-
lého pohřebiště (kultura Nasca). Nocleh.
16. den: Snídaně. Fakultativně přelet nad pou-

Termín:
12. 7.–26. 7. 2017 

Cena:

88 990 Kč 
Cena zahrnuje:             
•  leteckou přepravu Praha–Lima-Cuzco 

a Lima-Praha (s přestupem) vč. letištních 
poplatků 

•  místní přelet Arequipa – Lima vč. letištních 
poplatků (základní program) 

•  12 noclehů v hotelech či hostelech 
**/*** se snídaní nebo 16 noclehů  
v hotelech či hostelech **/*** se snídaní 
(vč. fakultativní části) 

• pozemní dopravu (autobus, minibus, vlak) 
• služby česky hovořícího průvodce
• vstup na Machu Picchu 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
•  příplatek za jednolůžkový pokoj 8 590 Kč 
•  přelet nad pouštními obřími kresbami  

v Nazce cca 120 USD

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje:
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič) 
•  vstupy cca 110 USD

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka 
s průvodcem proběhne cca. 2 týdny před 
odletem.

  Peru – tajemná říše Inků s výletem do Bolívie  15/19 dní

Cusco | Machu Picchu | Pisaq | jezero Titicaca | Copacabana | La Paz | 
Tiwanacu | Arequipa | Nazca - Islas Ballestas |  Lima

PERU  JIŽNÍ AMERIKA

WWW.CEDOK.CZ

Titicaca

web code:
www.cedok.cz/4042

štními obřími kresbami (geoglyfy) a dále 
pěší procházka k liniím a dále návštívíme muze-
um Marie Reiche. Dále přejedeme na poloostrov 
Paracas, po cestě ještě  zastavíme u jezera Hua-
cachina v oáze u města Ica. Nocleh.
17. den: Snídaně. Dnes nás čeká polodenní vý-
let lodí na Islas Ballestas, pozorování delfínů, 
lachtanů a mořského ptactva. V odpoledních 
hodinách se vydáme autobusem po silnici Pana-
mericana pouští do Limy. Nocleh.
18. den: Snídaně a následná prohlídka historic-
kého centra Limy, procházka parky čtvrti Mira-
flores. Večer odlet do Evropy.
19. den: Přílet do Prahy.

Cena za prodloužení:  6.990,- Kč
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El Brujo
Trujillo 

Lima | Chiclayo | Huaca Rajada | Pán Sipánu | El Brujo | Trujillo | Huanchaco | 
Chan Chan | Cuzco | Sacsayhuaman | Chinchero | Ollantaytambo | Machu Picchu

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupem).
2. den: Přílet do Limy, transfer do hotelu, uby-
tování a následná prohlídka města, kde nevyne-
cháme historické centrum s hlavním náměstím 
„Plaza Mayor", Vládní palác, Arcibiskupský 
palác či katedrálu, která dlouhá léta byla jed-
nou z nejvýznamnějších v Latinské Americe. 
Úchvatné jsou staré uličky s koloniálními vilami 
a maurskými balkony. Navštívíme také moderní 
čtvrti jako San Isidro a Miraflores. Nocleh v Limě.
3. den: Po snídani transfer na letiště a odlet na 
sever Peru do města Chiclayo. Transfer do ho-
telu, ubytování. Prohlédneme si místní katedrá-
lu a nezapomeneme navštívit trh Mercado de 
los Brujos, kde místní šamani prodávají bylinky, 
kosti a další kuriozní  předměty používané při 
šamanských obřadech. Nocleh.
4. den: Snídaně. V dopoledních hodinách na-
vštívíme nádherné, z nepálených cihel vystavěné 
pohřebiště Huaca Rajada, kde byl objeven svě-
tově proslulý hrob Pána Sipánu. Obdivovat 
budeme nádherné zlaté artefakty, drahé kame-
ny a historii starověké  mochické civilizace.  Dále 
pokračujeme do Tucume s 26 impozantními 
pyramidami lambayequeské  kultury. Na závěr 
navštívíme muzeum  Tumbas Reales de Sipán, 
kde uvidíme nádherné nálezy z hrobky Pána Si-
pánu. Návrat na hotel a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd k nejvýznamnějšímu 
centru mochické kultury, archeologickému nale-
zišti El Brujo, kde možná uvidíme i archeology 
pracující na výkopu u pyramidy Cabo Viejo 
Moche.  Toto předkolumbovské obřadní ná-
boženské centrum pochází z doby 100-750 n.l. 
a bylo původně tvořeno třemi pyramidami. Do-
jezd do města Trujillo. Ubytování a nocleh.
6. den:  Po snídani absolvujeme prohlídku krás-
ného koloniálního města Trujillo, kde budeme 
obdivovat zachovalé  a impozantní portály, bal-

Termín:
12. 9.–23. 9. 2017

Cena:

83 890  Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků 
•  místní přelety Lima-Chiclayo / Trujillo-

Lima / Lima – Cuzco a zpět 
•  pozemní dopravu (autobus, minibus, 

vlak) 
•  9 noclehů se snídaní v hotelech nebo 

hostelech turistické kat.*** 
• 3 obědy 
• vstupy dle programu 
• služby česky hovořícího průvodce 
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 8 590 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje: 
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič)

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka 
s průvodcem proběhne cca. 2 týdny před 
odletem.

  Peru – Inkové a další slavné kultury  12 dní

JIŽNÍ AMERIKA   PERU

800 112 112 

starověké incké říše.  Návrat do Cuzca. Nocleh.
10. den:  Snídaně. Dnes nás čeká jeden z vr-
cholů ve světovém cestovním ruchu – Machu 
Picchu. Nejdříve pojedeme vlakem do města 
Aguas Calientes, kde  si přestoupíme do autobu-
su, který nás  doveze k fascinujícímu ztracené-
mu městu Inků – Machu Picchu.  S místním 
průvodcem si prohlédneme toto magické místo, 
které se nám vryje navždy do paměti.  Krátké  
individuální volno pro vlastní poznávání a rela-
xaci. Oběd v místní restauraci  v Aqua Calientes 
a návrat vlakem do Cuzca.
11. den:  Snídaně. Dopoledne individuální vol-
no k vlastnímu poznávání Cuzca. Odpoledne  
transfer a odlet do Prahy. (s přestupy)
12.den: Přílet do Prahy.  

Machu Picchu

Pán Sipánu Chan Chan 

kony a kostel.  Prohlídka pokračuje do archeo-
logického muzea "Universidad Nacional de Tru-
jillo" a pak k obřadnímu chrámu  "Dragon". Poté 
pojedeme do přímořského městečka Huan-
chaco a budeme pozorovat místní rybáře na 
svých tradičních loďkách "Caballitos de Totora". 
Po obědě navštívíme největší předkolumbovský 
město celé Ameriky Chan Chan (1300 n.l.), kdysi 
hrdé hlavní město chimúské říše. Za pozornost 
stojí, že je postaveno z nepálených cihel. Ubyto-
vání a nocleh. 
7. den:  Snídaně. Transfer na letiště a odlet do 
Limy. Ubytování v hotelu a posléze návštěva 
úchvatného Museo de Oro (Muzeum zlata), 
které ohromí nejednoho návštěvníka. Zde jsou 
vystaveny originální zlaté předměty z incké 
doby.  Nocleh.
8. den: Po snídani odlet z Limy  do Cuzca 
–  města pod patronací světového dědictví 
UNESCO.  Prohlídku města začneme v chrá-
mu Koricancha,  starobylém paláci, který řád  
dominikánů přestavěl na kostel. Také navštíví-
me Plaza de Armas, kde se mimo jiné nachází 
katedrála a nádherné koloniální budovy. Poté 
budeme pokračovat k incké pevnosti Sacsay-
huaman,  známé svými masivními zdmi z tesa-
ného kamene, který se nachází na strategickém 
místě s širokým výhledem na město Cuzco. Na 
závěr navštívíme významné archeologické kom-
plexy Qenko a Puca Pucara. Návrat do hotelu,  
nocleh.
9.den: Snídaně. Během celodenního výletu za-
vítáme do Posvátného údolí  (Valle Sagrado), 
kde nejprve uvidíme incké ruiny Chinchero 
a město, kde si dvanáct rodin uchovává své tra-
diční zvyky a kde nám ukáží rodový způsob, jak 
zpracovat vlnu a získat přírodní textilní barvy. 
Později se přesuneme do Moray na oběd  a na 
závěr do Ollantaytamba, jednoho  z nejvíce 
monumentálních architektonických komplexů 

web code:
www.cedok.cz/14472
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Rio de Janeiro | Iguazu | Manaus | Amazonie | Salvador da Bahía | Praia do Forte

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Rio de Janeira (s přestu-
pem)
2. den: Přílet do Rio de Janeira. Transfer z letiště 
do hotelu, ubytování. Volno vhodné ke koupání na 
pláži Copacabana v Rio de Janeiru. Nocleh v Rio de 
Janeiru.
3. den: Po jízdě autokarem kolem jezera Rodrigo 
de Freitas přijedete na úpatí hory Corcovado, od-
kud pojedete pohodlnou pozemní lanovkou tro-
pickým pralesem Tijuca až těsně pod vrchol Corco-
vada. Po absolvování závěrečných schodů k soše 
Krista Vykupitele (Cristo Redentor) na vrcholku 
Corcovada se Vám naskytne fantastický pohled na 
Rio de Janeiro. Pokračovat se bude výletem k dru-
hému symbolu Ria - světoznámé Cukrové ho-
moli, Začnete projížďkou kolem proslulých pláží 
Ria. Následně první kabinkovou lanovkou vyjedete 
nejdříve na horu Urca a další kabinkovou lanov-
kou vyjedete na Cukrovou homoli (Pao de Acúcar), 
odkud se můžete kochat nádherným pohledem 
na nejhezčí město světa s šálkem pravé brazilské 
kávy. Návrat do hotelu. Nocleh v Rio de Janeiru.
4. den: Transfer na letiště, odlet do Foz do Igua-
cu. Transfer do hotelu, volné odpoledne k relaxaci 
popř. k procházkám k vodopádům nebo do měs-
ta. Nocleh ve Foz do Iguazu.
5. den: Prohlídka vodopádů Iguacu z brazilské 
strany. Širší než Viktoriiny vodopády a vyšší než 
Niagara nabízejí nezapomenutelný pohled na 275 
vodopádů a kaskád padajících do hloubky až 80m 
v tzv. Ďáblově chřtánu. Majestátní hřmící vodo-
pády, působivá vodní mlha protkaná nesčetnými 
duhami a kouzelná scenérie okolní přírody, to jsou 
vodopády Iguazu. Nocleh ve Foz do Iguacu.
6. den: Prohlídka vodopádů Iguacu z argentinské 
strany. Následovat bude procházka pralesem v Ná-
rodním parku Iguacu. Přijdete ke spodní části vodo-
pádu Salto Floriano, výtah Vás vyveze k vyhlídce na 
vodopády. Poté bude na programu Gran Aventura 
Tour – nejprve pojedete pralesem, kde uvidíte ptá-
ky, divoká zvířata a exotickou vegetaci. Starou indi-
ánskou stezkou se dostanete k břehu řeky, odkud 
se vydáte speciálně postavenou lodí proti proudu 
řeky Paraná co nejblíže k hřmícím vodopádům Igu-
acu. Zpáteční cesta je v obráceném pořadí. Nocleh.

7. den: Snídaně. Transfer na letiště ve Foz do Igua-
cu, odlet do Manausu, transfer do hotelu, ubyto-
vání. Nocleh v Manausu.
8. den: Snídaně, transfer do přístavu. Odjezd lodí 
k soutoku řek Rio Negro a Rio Solimoes, kde 
je zřetelně vidět tmavá voda Rio Negro a hnědá 
voda Rio Solimoes. Pokračování lodí po Amazonce 
do místa ubytování v srdci Amazonského pralesa, 
oběd, individuální volno, večeře, odjezd lodí na po-
zorování kajmanů. Nocleh v Amazonii.
9. den: Snídaně. Celý den pobytu na pokraji Ama-
zonského pralesa je určen k poznávání místní flóry 
a fauny. Dopoledne trekking v Amazonském prale-
se, oběd, odpoledne prohlídka obydlí domorodců, 
večeře. Nocleh v Amazonii.
10. den: Snídaně. Návrat lodí do Manausu, trans-
fer z přístavu do hotelu v Manausu, ubytování. Od-
poledne polodenní prohlídka Manausu, při které 
uvidíte centrum Manausu, palác Rio Negro a Ama-
zonské divadlo, které je nejhezčí operní budovou 
Jižní Ameriky. Nocleh v Manausu.
11. den: Snídaně. Transfer z hotelu na letiště v 
Manausu. Odlet z Manausu do Salvadoru da Ba-
hia, transfer do hotelu, ubytování, volno. Nocleh v 
Salvadoru da Bahia.
12. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka historické 
části Salvadoru da Bahia, který je koloniální met-
ropolí Brazílie. Salvador da Bahia je nejstarším 
brazilským městem, do roku 1763 byl hlavním 
městem Brazílie. Velkou atrakcí města je nejhezčí 
brazilské náměstí Largo do Pelourinho. Nejhezčí 
historickou stavbou je kostel Sao Francisco, jehož 
vnitřní výzdoba je nazývána ,,symfonií zlata“. Odpo-
ledne možnost koupání u moře. Nocleh v Salvado-
ru da Bahia.
13. den: Snídaně. Transfer ze Salvadoru da Bahia 
do Praia do Forte, letoviska ležícího na Kokosovém 
pobřeží v brazilském státu Bahia. Nocleh v Praia 
do Forte.
14. den: Snídaně. Volný den vhodný pro koupá-
ní u moře a odpočinek. Nocleh v Praia do Forte.
15. den: Snídaně. Transfer z hotelu v Praia do For-
te na letiště v Salvadoru da Bahia. Odlet do Prahy 
přes Rio de Janeiro.
16. den: Přílet do Prahy. 

Termín:
  2. 10. - 17. 10. 2016
11. 11. - 26. 11. 2016
  9.   3. - 24. 03. 2016
  1.   7. - 16. 07. 2017
  6. 10. - 21. 10. 2017
  3. 11. - 18. 11. 2017

Cena:

113 990 Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků (s přestupem)
•  pozemní dopravu autokarem nebo 

minibusem
•  13 noclehů se snídaní v *** hotelech 

během okruhu, v Amazonii plná penze
•  prohlídky a vstupy dle programu
•  průvodce
•  pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
•  příplatek za jednolůžkový pokoj:  

27 000 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 16–17.

Cena nezahrnuje:
•  fakultativní výlety a vstupy mimo uvede-

ný program
•  spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Informace: 
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 16 osob. 

  Velký okruh Brazílií  16 dní
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet (s přestupy) z Prahy do Rio de Ja-
neiro.
2. den: Přílet a následný transfer do hotelu. In-
dividuální volno, možnost koupání na věhlasné 
pláži Copacabana. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet. Nejprve odje-
deme do čtvrti Cosme Velho a následně povr-
chovou lanovkou pod vrchol Cornovada. Zde 
na 710 metrů vysokém vrchu stojí symbol Rio 
de Jainera, 40 metrů vysoká socha Krista. Oběd. 
Odpoledne vystoupáme l anovkou na Pao de 
Azúcar - „Cukrovou homoli“ s nádherným vý-
hledem na město a zátoku Guanabara. Nocleh.
4. den: Snídaně. Volný den. Individuální volno, 
možnost koupání na věhlasné pláži Copacaba-
na. Nocleh v Rio de Jainero.
5. den: Snídaně. Individuální volno a následný 
transfer na letiště a odlet do Foz do Iguacu. 
Ubytování a nocleh v Puerto de Iguazú.
6. den: Snídaně. Polodenní výlet k vodopádům 
Iguazu. Polodenní návštěva vodopádů z argen-
tinské strany, kde se po lávkách dostaneme té-
měř pod vodopády s nejvelkolepějším  vodopá-
dem Garganta del Diablo (Ďáblovo hrdlo) Nocleh.
7. den: Snídaně a odjezd k návštěvě vodopá-
dů Iguazu z brazilské strany (v portugalštině se 
nazývají Iguacu). Procházkou subtropickým pra-
lesem se dostaneme do samého centra parku. 
Zdejší vyhlídka naskýtá panoramatické výhledy 
na hřmící vodopády. Návrat do Puerto Iguazú 
a odlet do Buenos Aires. Ubytování, nocleh.
8. den: Snídaně. Polodenní prohlídka města 
během které jistě nevynecháme hlavní náměs-
tí Plaza de Mayo s prezidenským palácem 
Casa Rosada, uvidíte metropolitní operu Teát-
ro Colon či nejstarší rezidenční čtvrt v Buenos 
Aires, sídlo šlechty až do 19. století - San Telmo, 
dále přepychové čtvrti Recoleta a Palermo. Dále 
navštívíme i přístavní čtvrť La Boca, která láká 
návštěvníky přízračnými barevnými plechem 
potaženými domky, dříve čtvrť evropských při-

stěhovalců a nyní místních umělců.  Fakultativ-
ně večeře s představením argentinského tanga. 
Nocleh.
9. den: Snídaně. Celodenní výlet do Estancie 
s folklorním a Gaucho show. V ceně výle-
tu též oběd, kde ochutnáme místní speciality. 
Možnost jízdy  na koni. Návrat do Buenos Aires. 
Nocleh.
10. den: Snídaně. Individuální volno, možnost 
návštěvy např. muzea Evy Peron či výborného 
muze výtvarných umění. Fakultativně možnost 
celodenního výletu lodí do Colonia del Sa-
cramento (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 im-
pozantní 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 bezpo-
čtem serpertín a neskutečnými výhledy na ma-
jestátné Andy. Dojezd do Santiaga de Chile. 
Nocleh.
13. den: Snídaně. Pěší prohlídka města plné 
kontrastů, uvidíme jak koloniální domy tak i mo-
derní skleněné výškové budovy. Projdete se po 
Plaza de Armas, uvidíte katedrálu San Fran-
cisco či prezidenský palác La Moneda. Indivi-
duální volno. Nocleh.
14. den: Snídaně. Celodenní výlet k Tichému 
oceánu. Navštívíme důležitý chilský přístav a bý-
valý domov básníka Pabla Nerudy Valparaíso. 
Zde Vám jistě neujdou pozornosti pestrobarev-
né domky stavěné na kopcích spojené výtahy 
či Viña del Mar, město přezdívané jako město 
květin. Možnost koupání v nádherném leč stu-
deném Tichém oceánu. Odjezd na letiště v San-
tiagu de Chile a odlet do Prahy.
15. den: Přílet v pozdně večerních hodinách do 
Prahy. 

Termín:
5.3.-19.3. 2017
12.11.-26.11. 2017

Cena:

98 490 Kč 
Cena zahrnuje:             
•  leteckou přepravu Praha–Buenos Aires 

a zpět Santiago de Chile – Praha (s pře-
stupem) vč. letištních poplatků

•  místní přelety Rio de Janero – Iguazú – 
Buenos Aires – Mendoza vč. letištních 
poplatků

•  12 noclehů v hotelech ***  
se snídaní

• dopravu minibusem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 990 Kč
•  příplatek za večeři s představením 

argentinského tanga vč. transferu  
2 990 Kč

•  celodenní výlet lodí do Colonia del 
Sacramento v Uruguai 3 690 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 16–17. 

Cena nezahrnuje
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič)
• jízdné lanovkou v Santiagu de Chile
•  vstupy cca. 80 USD

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.
Informativní schůzka s průvodcem pro-
běhne cca. 2 týdny před odletem.
 Tento zájezd je možné rozšířit o výlet na 
Velikonoční ostrov – cena na vyžádání  
u prodejce.

  V rytmu tanga přes Andy do Chile s návštěvou Brazílie  15 dní
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Buenos Aires | vodopády Iguazu | Rio de Janeiro

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet (s přestupy) z Prahy do Buenos 
Aires. 
2. den: Přílet a následný transfer do hotelu. Polo-
denní prohlídka města během které jistě nevyne-
cháme hlavní náměstí Plaza de Mayo s preziden-
ským palácem Casa Rosada, uvidíte metropolitní 
operu Teátro Colon či nejstarší rezidenční čtvrt 
v Buenos Aires, sídlo šlechty až do 19. století - San 
Telmo, dále přepychové čtvrti Recoleta a Palermo. 
Dále navštívíme i přístavní čtvrť La Boca, která 
láká návštěvníky přízračnými barevnými plechem 
potaženými domky, dříve čtvrť evropských přistě-
hovalců a nyní místních umělců.  Večeře s před-
stavením argentinského tanga. Návrat do hotelu. 
Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet do Estancie 
Don Silvano s folklorním a Gaucho show. V ceně 
výletů též oběd, kde ochutnáme místní speciality. 
Možnost jízdy  na koni. Návrat do Buenos Aires. 
Nocleh.
4. den: Snídaně. Polodenní výlet severně proti 
proudu do delty řeky Paraná,  kde poplujeme 
malými řekami a kanály, kde si můžete vychutnat 
přírodu v celé své kráse. Při zpáteční cestě do 
Buenos Aires také uvidíme předměstí Olivos,  La 
Lucila, Martinez a San Isidro. Odpoledne individu-
ální volno, možnost návštěvy muzea Evy Peron či 
výborného muzea výtvarného úmění. Alternativ-
ně možnost individuálního celodenního lodního 
výletu do Colonia del Sacramento (Uruguay), 
které je pod patronací UNESCO. Nocleh.

5. den: Snídaně. Individuální volno.  Během dne 
transfer na letiště a přelet k vodopádům Igua-
zu. Ubytování. Nocleh.
6. den: Snídaně. Polodenní výlet k vodopádům 
Iguazú na brazilské straně.(v portugalštině se 
nazývají Iguacu)  Procházkou subtropickým pra-
lesem se dostaneme do samého centra parku. 
Zdejší vyhlídka naskýtá panoramatické výhledy na 
hřmící vodopády. Návrat do hotelu a nocleh.
7. den: Snídaně.  Polodenní návštěva vodopádů 
z argentinské strany, kde se po lávkách dosta-
neme téměř pod vodopády s nezapomenutelným 
Garganta de Diablo (Ďáblovo hrdlo) Nocleh.
8. den: Snídaně. Transfer na letiště do Foz do 
Iguacu a odlet (s přestupem) do Rio de Janeiro. 
Transfer do hotelu, ubytování, nocleh.
9. den: Snídaně. Celodenní výlet. Nejprve odje-
deme do čtvrti Cosme Velho a následně povr-
chovou lanovkou pod vrchol Cornovada. Zde 
na 710 metrů vysokém vrchu stojí symbol Rio de 
Jainera, 40 metrů vysoká socha Krista. Oběd. Od-
poledne vystoupáme lanovkou na Pao de Azúcar 
- „Cukrovou homoli“ s nádherným výhledem na 
město a zátoku Guanabara. Nocleh.
10. den: Snídaně. Individuální volno, koupání na 
pláži Copacabana či možnost účasti na dalších 
zajímavých fakultativních výletech.  Nocleh v Rio 
de Jainero.
11. den: Snídaně. Individuální volno, možnost 
koupání na pláži Copacabana. Odpolední 
transfer a odlet (s přestupy) do Prahy.
12. den: V odpoledních hodinách přílet do Prahy. 

Termín:
9.3.–20.3. 2017
20.10.–31.10. 2017

Cena:

73 890  Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě  

včetně tax a příplatků (s přestupy)
•  místní přelety Buenos Aires – Puerto 

Iguazú // Foz de Iguacu – Rio de Janeiro 
včetně tax a příplatků

• služby českého průvodce
• pozemní dopravu autem či minibusem
•  9 noclehů v hotelech *** 

se snídaní dle programu
•  večeře s představením argentinského 

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

Fakultativní služby:
•  přípl. za jednolůžkový pokoj 14 990 Kč
•  noční Rio de Jainero se sambou a večeří 

2.990 Kč
•  celodenní výlet do Colonia del Sacra-

mento (Uruguay) 3.440 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 16–17. 

Cena nezahrnuje:
•   spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič)
•   vstupy cca 100 USD

Informace: 
Minimální počet pro realizaci zájezdu  
12 osob. Informativní schůzka s průvod-
cem proběhne cca. 2 týdny před odletem. 
Tento zájezd je možné uspořádat pro 
nezávislé cestovatele i v jiném termínu

  Na skok do Jižní Ameriky  12 dní
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet (s přestupy) z Prahy do Buenos 
Aires. 
2. den: Přílet a následný transfer do hotelu. 
Polodenní prohlídka města během které jistě 
nevynecháme hlavní náměstí Plaza de Mayo 
s prezidentským palácem Casa Rosada, uvidí-
te metropolitní operu Teátro Colon či nejstarší 
rezidenční čtvrt v Buenos Aires, sídlo šlechty až 
do 19. století - San Telmo, dále přepychové čtvrti 
Recoleta a Palermo. Dále navštívíme i přístavní 
čtvrť La Boca, která láká návštěvníky přízračný-
mi barevnými plechem potaženými domky, dříve 
čtvrť evropských přistěhovalců a nyní místních 
umělců.  Večeře s představením argentinského 
tanga. Návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet do Estan-
cie Don Silvano s folklorním a Gaucho show. 
V ceně výletů též oběd, kde ochutnáme místní 
speciality. Možnost jízdy  na koni. Návrat do Bue-
nos Aires. Nocleh.
4. den: Snídaně. Polodenní výlet severně proti 
proudu do delty řeky Paraná,  kde poplujeme 
malými řekami a kanály a můžete si tak vychut-
nat přírodu v celé své kráse. Při zpáteční cestě 
do Buenos Aires také uvidíme předměstí Olivos,  
La Lucila, Martinez a San Isidro. Odpoledne in-
dividuální volno, možnost návštěvy Muzea Evy 
Peron či výborného muzea výtvarného umění. 
Alternativně možnost celodenního výletu lodí 
do Colonia del Sacramento (Uruguay), které 
je pod patronací UNESCO. Nocleh. 
5. den: Po snídani transfer na letiště a přelet do 
“nejjižnějšího města na světě” – Ushuaia, města 
ležícícího na březích Beaglova kanálu. Ubytová-
ní. Nocleh. 
6. den: Snídaně. Dopoledne odjedeme do je-
diného národního parku na ostrově Tierra 
del Fuego (Ohňová země), který se nachází 12 
km od Ushuaii na hranicích s Chile a neuvěřitel-

ných 3063 km od Buenos Aires, kde se opravdu 
budete cítit “na konci světa”. V odpoledních ho-
dinách poplujeme kanálem Beagle a budete 
obdivovat jedinečnou krajinu, pozorovat různé 
druhy ptáků a savců.  Návrat do hotelu a nocleh.
7. den: Snídaně.  Během dne transfer na letiš-
tě a odlet do El Calafate.  Fakultativně Gaucho 
show s večeří na ranči 25 de mayo. Nocleh. 
8. den: Po snídani odjezd do národního parku 
Los Graciares, kde budeme obdivovat modře 
zbarvený ledovec Perito Moreno. Vrušující je 
pravidelné odlamování kusů ledovce. Masy 60 
m vysokého ledovce padají do vody a způsobují 
malé přílivové vlny. V rámci výletu je též hodino-
vá plavba po rameni Rico k jižní špičce ledovce. 
Návrat do El Calafate. Ubytování a nocleh.
9. den: Snídaně. Dopoledne volno a v odpoled-
ních hodinách vyjížďka na koních (2 hodiny) 
v oblasti Bahía Redonda, kde budeme pozo-
rovat patagonskou step s výhledy na město El 
Calafate a jezero Argentino. Ochutnáte i typický 
místní nápoj maté. Návrat do hotelu, nocleh. 
10. den: Snídaně. Transfer na letiště v El Calafa-
te a následný přelet do Puerto Iguazú (s pře-
stupem v Buenos Aires). Transfer do hotelu, 
ubytování, nocleh. 
11. den: Snídaně. Polodenní návštěva vodo- 
pádů Iguazú, kde se po lávkách dostaneme té-
měř pod vodopády. Nezapomenutelným je pře-
devším vodopád Garganta del Diablo (Ďáblovo 
hrdlo). Nocleh.
12. den: Snídaně. Odpoledne přejezd do  
Brazílie k návštěvě vodopádů Iguazú (v por-
tugalštině se nazývají Iguacu)  Procházkou sub-
tropickým pralesem se dostaneme do samého 
centra parku. Zdejší vyhlídka naskýtá panora-
matické výhledy na hřmící vodopády. Následný 
transfer na letiště Foz de Iguacu a odlet (s pře-
stupy) do Prahy. 
13. den: V odpoledních hodinách přílet do Prahy.

Termín:
12.2.–24.2. 2017

Cena:

95 990 Kč 
Cena zahrnuje:             
•  leteckou dopravu v turistické třídě včet-

ně tax a příplatků (s přestupy)
•  místní přelety Buenos Aires – Ushuaia / 

Ushuaia- El Calafate / El Calafate-Puer-
to Iguazú / Foz de Iguacu – Sao Paulo 
včetně tax a příplatků

• pozemní dopravu autem či minibusem
•  10 noclehů v hotelech*** se snídaní 

dle programu
•  večeři s představením argentinského 

tanga
• služby českého a místního průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

 Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 17 290 Kč
•  Gaucho Show s večeří v El Calafate  

2 990 Kč
•  celodenní výlet do Colonia del Sacra-

mento (Uruguay) 3 440 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 16–17. 

Cena nezahrnuje:
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič)
• vstupy cca. 100USD

Informace:
Minimální počet pro realizaci zájezdu  
12 osob. Informativní schůzka s průvod-
cem proběhne cca. 2 týdny před odletem. 
Tento zájezd je možné uspořádat pro 
nezávislé cestovatele i v jiném termínu.

  Okruh Argentinou s Patagonií a vodopády Iguazú  13 dní

Buenos Aires | Patagonie – Ushuaia | n.p. Tierra del Fuego (Ohňová země)  
El Calafate | n.p. Los Graciares - ledovec Perito Moreno | vodopády Iguazu
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Santiago de Chile | Calama | poušť Atacama | Punta Arenas | Puerto Natales | 
národní park Torres del Paine | Argentina - El Calafate | ledovec Perito Moreno  | 
Santiago de Chile | Valparaíso | Viña del Mar

PROGRAM ZÁJEZDU:
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 kon-
trastů, kde uvidíte jak koloniální domy tak i mo-
derní skleněné výškové budovy. Projdete se po 
Plaza de Armas, uvidíme katedrálu San Fran-
cisco 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 navštívíme údolí Valle 
de la Luna, procházející pohořím Cordillera de 
la Sal.  Dále uvidíme velké písečné duny, amfite-
átr a přírodní památku  "Las Tres Marías". Ten-
to den zakončíme 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 po-
kračujeme do města Toconao,  kde uvidíme kos-
tel San Lucas a věž Campanario. Návrat do San 
Pedro. Nocleh. 
5. den: Brzy ráno odjedeme k návštěvě nejvýše 
položeného gejzírového pole na světě - El Tatio. 
Za úsvitu vytváří gejzíry neobvyklé minerální for-
mace a chrlí vysoká oblaka páry. Pozorovat bu-
deme různé geotermální aktivity. Zde se bude 
podávat i lehká snídaně.  Možnost koupání v ter-
málních pramenech.  Návrat do San Pedro, poté 
návštěva vesnice Machuca,  Odpoledne poje-
deme k návštěvě laguny Cejar, která se nachází 
v srdci Salar de Atacama.  Díky vysoké koncen-
traci soli a lithia je zde plavání jednodušší než 
v Mrtvém moři - můžete se koupat uprostřed 
nádherné krajiny. Návrat do hotelu. Nocleh. 
6. den: Snídaně. Transfer z hotelu na letiště a od-
let do Patagonie – města Punta Arenas (s pře-
stupem). Transfer do hotelu, ubytování, nocleh. 

7. den: Snídaně v hotelu. V dopoledních ho-
dinách se budeme plavit přes Magalhaesův 
průliv na ostrov Magdalena, kde budeme ob-
divovat největší kolonií tučňáků magallanských.  
Návrat do Punta Arenas.  V odpoledních hodi-
nách odjezd autokarem do Puerto Natales (250 
km). Ubytování, nocleh.
8. den: Snídaně v hotelu. Exkurze do národní-
ho parku Torres del Paine. Cestou návštěva 
jeskyně Milodon, kde byly objeveny zachovalé 
pozůstatky prehistorického býložravce, který žil 
před 12.000 lety. Odtud bude cesta pokračovat 
do národního parku, kterému dominují žulové 
pilíře 2800 m vysoké. Zde uvidíme mohutný vo-
dopád Salto Grande mezi jezery Nordenskjöld 
a Pehoe.  Oběd a procházka k vyhlídce na ledo-
vec Grey s jeho impozantními ledovými krami. 
Poté návštěva laguny Amarga a návrat do Puer-
to Natales. Nocleh.
9. den: Snídaně a přejezd do Argentiny (320 
km), kde budeme obdivovat modře zbarvený 
ledovec Perito Moreno v národním parku Los 
Graciares. Vzrušující je pravidelné odlamování 
kusů ledovce. 60 metrů vysoké masy ledovce 
padají do vody a způsobují malé přílivové vlny. 
Obědový balíček.  Návrat do El Calafate. Indi-
viduální volno. Možnost návštěvy muzea Glacia-
rium, kde se můžete dozvědět  více o ledovcích. 
Ubytování a nocleh. 
10. den:  Snídaně v hotelu. Transfer na  
letiště a odlet (s přestupem) do Santiaga de  
Chile. Transfer do hotelu, ubytování, nocleh.  
11. den: Po snídani absolvujeme celodenní vý-
let k Tichému oceánu. Navštívíte důležitý  chilský  
přístav a bývalý domov básníka Pabla Nerudy 
Valparaíso. Zde nám jistě neujdou pozornosti 
pestrobarevné domky stavěné na kopcích spo-
jené výtahy či Viña del Mar, město přezdívaný 
jako město květin. Možnost koupání v nádher-
ném leč studeném Tichém oceánu. Návrat do 
Santiaga de Chile a večer odlet (s přestupem) 
do Prahy.
12. den: Přílet v pozdně večerních hodinách do 
Prahy.

Termín:
22.3.–2.4. 2017

Cena:

109 890  Kč 
Cena zahrnuje:
•  leteckou dopravu v turistické třídě  

včetně tax a příplatků
•  místní přelety Santiago-Calama-Punta 

Arenas-Santiago včetně tax a příplatků
• pozemní minibusem a autobusem
• služby česky mluvícího průvodce
•  8 noclehů se snídaní v hotelech ***

• 1 obědový balíček
• vstupy dle programu
•   pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby:
•  přípl. za jednolůžkový pokoj 18 190 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 16–17. 

Cena nezahrnuje
•  spropitné (místní personál, průvodce, 

řidič)
•  případné další vstupy

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob. . Informativní schůzka 
s průvodcem proběhne cca. 2 týdny před 
odletem. Tento zájezd je možné uspo-
řádat pro nezávislé cestovatele i v jiném 
termínu.

  Velký okruh po Chile s návštěvou Argentiny  12 dní
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SEVERNÍ AMERIKA  USA / KANADA

New York | Philadelfia | Annapolis | Washington D.C. | Pittsburgh | Lake Erie | Buf-
falo | Niaárské vodopády | Toronto  | Lake Ontario | Ottawa | Montreal | Albany

PROGRAM ZÁJEZDU:
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 svobo-
dy. Přejezd do Atlantic City, města nazývaného 
Las Vegas východu. Volný program, nocleh.
3. den: Přejezd trajektem na poloostrov Chesa-
peake. Zastávka v Annapolis – které díky archi-
tektonickému stylu, historii a přímořskému rázu 
patří k nejhezčím městečkům USA. Sídlí zde elitní 
námořní akademie, k jejímž kadetům patří prezi-
denti, 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 kongre-
su Kapitol, památníky amerických prezidentů 
Washingtona, Lincolna a Roosevelta a také svě-
toznámá muzea obklopující centrum města, tzv. 
Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C..
5. den: Odjezd do Pittsburghu, kde hrála řada 
českých hokejistů včetně Jaromíra Jágra. Pitts-
burgh 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 Buffa-
la, kde učiníme krátkou prohlídku a  pokračuje-
me 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 vodopá-
dů s výhledy na 55 metrů vysokou masu vody. 
Sílu živlu znásobí plavba lodí v  blízkosti vodní 
stěny. Odjezd do Toronta v Kanadě, ubytování, 
nocleh.

  Metropole východu USA a Kanady  15 dní

8. den: Prohlídka Toronta s návštěvou CN Tower 
a vyhlídky ve výšce 350 m. Její skleněné dno do-
káže vyvolat pocit děsu a paniky. CN Tower byla 
donedávna s 447 m nejvyšší stavbou světa. Od-
jezd podél jezera Ontario do Ottawy. Nocleh na 
trase.
9. den:  Příjezd do Ottawy, hlavního města Ka-
nady. Prohlídka města a  jeho nejatraktivnějších 
míst – Rideau Canal, budovy parlamentu a dal-
ších pamětihodností. Přejezd do Montrealu ve 
francouzsky mluvící provincii Québec City, noc-
leh.
10. den: Prohlídka historické části Montrealu při-
pomínající 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 Al-
bany. V podvečer příjezd do New Yorku. Volný 
program, případně večerní návštěva města. Noc-
leh v New Yorku.
12. den: Prohlídku města zahájíme plavbou na 
Liberty Island se sochou Svobody a ostrov Ellis 
Island s muzeem emigrace, symbolem přistěho-
valců, kteří zde žádali o vstup do Nového světa. 
Pak, už suchou nohou – projdeme jižní část Man-
hattanu a jeho nejznámější místa, jako kupříkla-
du finanční čtvrť Wall Street s  burzou cenných 
papírů, novogotický kostel Trinity Church či ruš-
nou Čínskou a Italskou čtvrť. Z terasy mrakodra-
pu Empire State Building si vychutnáme rozsvě-
cující se město. Nocleh v New Yorku.
13. den: Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí 
v okolí Central Parku, Páté Avenue, Times Squa-
re, SoHo, divadelní čtvrtě či Páté Avenue. Večer 
na rozzářeném náměstí Times Square vstřebá-
me jedinečnou atmosféru města. Nocleh v New 
Yorku.
14. den: Volno. Odpoledne odlet do Prahy.
15. den:  Přílet do Prahy.

Termíny:  Ceny:
17. 05. – 31. 05. 2017 64 990 Kč
02. 09. – 16. 09. 2017 69 990 Kč

Cena zahrnuje:
•leteckou přepravu a letištní taxy
• 13x ubytování kategorie ***  

v NY na Mangattanu
•doprava vozy či mikrobusy (pouze)
•vstupy do národních parků
•služby českého průvodce

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 
23.000,- Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz. 16-17.

Navíc v ceně:
• Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis 
Island

• Vstup na věž CN Tower v Torontu 
• Plavba lodí do blízkosti Niagarských 
vodopádů

Cena nezahrnuje: 
•fakultativní vstupy a výlety
•stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA. Bližší informa-
ce u prodejce. 

Informace:
V New Yorku při požadavku na pokoj se 
dvěma oddělenými lůžky bude účtován 
poplatek 890,- Kč/os. Minimální počet 
účastníků pro realizaci je 10 osob.

KANADA

MEXIKO
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New York
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web code:
www.cedok.cz/14623
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KANADA  SEVERNÍ AMERIKA

New York | Toronto | Niagárské vodopády | Ottawa | Québec City | Montreal 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Toronta. Po příletu ná-
sleduje transfer do hotelu na trase. Ubytování, 
volný program, nocleh.
2. den: Prohlídka Niagarských vodopádů – 
přírodního divu, který si prohlédneme z kanad-
ské, případně i z americké strany. Vyhlídky na vo-
dopády si můžeme zpestřit z vrcholu věže Skylon 
Tower (fakultativně). Na palubě lodi Maid of the 
Mist se pak vydáme do těsné blízkosti 55 m vyso-
ké vodní stěny. Cestou zpět do Toronta učiníme 
zastávku ve vinařské oblasti na ochutnávce vína. 
Příjezd do Toronta – největšího města Kanady. 
Ubytování, volný program, nocleh.
3. den: Prohlídka Toronta, která rovněž zahrnu-
je návštěvu štíhlé věže CN Tower a její vyhlídkové 
galerie (335 m) s nádherným výhledem na město 
a  obrovské jezero Ontario. Tato 553 metrů vy-
soká věž byla donedávna nejvyšší stavbou světa. 
Nocleh v Torontu.
4. den: Přejezd do metropole Kanady Ottawy. 
Cestu si zpestříme plavbou v překrásné oblasti 
„tisíce ostrovů“, jimiž je poset východní břeh je-
zera Ontario a delta řeky svatého Vavřince. Tato 
přírodní oblast rovněž zasahuje hluboko do úze-
mí Spojených států. Po příjezdu do Ottawy orien-
tační prohlídka města. Ubytování, volný program. 
Nocleh v Ottawě.
5. den: Prohlídka hlavního města Kanady 
Ottawy a  jeho nejatraktivnějších míst jako 
Rideau Canal - vodní kanál spojující Ottawu  
s  jezerem Ontario, Byward a  řady dalších za-
jímavostí. Rovněž na - vštívíme budovu parla-

  Metropole východu Kanady  9 dní

Termíny:  Ceny:
17. 06. – 25. 06. 2017 52 990 Kč
02. 08. – 10. 08. 2017 65 990 Kč
02. 09. – 10. 09. 2017 51 990 Kč

Cena zahrnuje:
•leteckou přepravu a letištní taxy
•7x ubytování kategorie ***

•doprava vozy či mikrobusy
•vstupy do národních parků
•služby českého průvodce

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 
11.000,- Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz. 16-17.

Navíc v ceně:
• vstup na vyhlídkovou věž CN Tower 
v Torontu

• plavba lodí do blízkosti Niagarských 
vodopádů

•ochutnávka vína v oblasti Niagara Falls
•plavba lodí v oblasti Tisíce ostrovů

Cena nezahrnuje: 
•fakultativní vstupy
•stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do Kanady. Bližší 
informace u prodejce.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci je 
10 osob.

web code:
www.cedok.cz/14624

mentu Parliament Hill. Odpoledne přejezd do 
Québec City, metropole stejnojmenné kanadské 
provincie. Ubytování, nocleh.
6. den: Prohlídka města, které je právem pova-
žováno za kolébku francouzské, později britské 
kolonizace Kanady. Québec City patří k  vůbec 
nejstarším místům v Severní Americe, na němž 
se úspěšně zachytili evropští osadníci. Vždyť 
francouzský objevitel Jacques Cartier zde nechal 
vybudovat zimní pevnost s  nepočetnou posád-
kou už v  roce 1535. Ve městě uvidíme budovu 
parlamentu, historickou čtvrť Upper Town, lu-
xusní zámecký kostel Chateau Frontenac a další 
půvaby okouzlujícího města působivé archi-
tektury a  rušných úzkých uliček. Ve venkovské 
oblasti ostrova Orleans navštívíme vodopády 
Montmorency, které jsou s  výškou 84 m nej-
vyšší v provincii Québec. Odpoledne individuální 
program ve městě. Ubytování, nocleh.
7. den: Ráno odjezd podél řeky svatého Vavřin-
ce do Montrealu – města téměř evropského 
vzhledu a  rovněž největší a  nejvlivnější metro-
pole francouzsky hovořící provincie Québec. 
V Montrealu podnikneme okružní jízdu, při níž si 
prohlédneme moderní finanční centrum s mra-
kodrapy, přístavní oblasti, staré město, gotickou 
baziliku Notre-Dame de Montréal či pahorek 
Mount Royal – kterému město vděčí za své jmé-
no. Nocleh v Montrealu.
8. den: Dopoledne volný program v  Montrea-
lu. Odpoledne pak následuje transfer na letiště 
a odlet do Prahy.
9. den: Přílet do Prahy.

KANADA

MEXIKO

GRÓNSKO

USA

New York

Atlantický oceán

Mexický záliv

Tichý oceán

Toronto

Ottawa Montreal

Québec City

Niagarské
vodpády



SEVERNÍ AMERIKA  USA

320 800 112 112 

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 ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Los Angeles. Po pří-
letu transfer do hotelu, ubytování, volný pro-
gram. 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 filmo-
vého průmyslu nás čeká návštěva Chodníku slá-
vy, premiérového kina Mann’s Chinese Theatre, 
Sunset Drive, Financial Center, milionářské 
čtvrtě Beverly Hills, pláže Venice Beach či před-
městí boháčů Santa Monica s kolotočem, který 
posloužil coby kulisa ve filmu Podraz. Fakulta-
tivně doporučujeme návštěvu zábavního parku 
Universal Studios. Nocleh v Los Angeles.

3. den: Prohlídka Národního parku Joshua 
Tree – strhující rezervace žulových skal, kak-
tusových zahrad a  pitoreskních lesů juk krát-
kolistých. 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 nej-
prve doporučujeme let nad touto gigantickou 
hříčkou přírody o délce pětiset, šířce pětadva-
ceti a hloubce jednoho a půl kilometru. Kolosál-

  Města a příroda západu USA  12 dní

SEVERNÍ AMERIKA  USA 

320 800 112 112 

ní útvar si vychutnáme z  mnoha překrásných 
vyhlídek, případně se vydáme na pěší výlet po 
okraji. Průjezd zemí navažských indiánů do 
Page u jezera Lake Powell. Nocleh v Page.

5. den: Prohlídka jezera Lake Powell a  mo-
hutné přehrady Glen Dam vybudované na řece 
Colorado. Možnost návštěvy překrásného Anti-
lopího 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 Bry-
ce Canyon.

6. den:  Průzkum Národního parku Zion, je-
hož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a di-
voké říčky. Podnikneme pěší výlet k některému 
ze zajímavých míst parku. Brzy odpoledne ná-
sleduje přesun do Las Vegas – velkoměsta ha-
zardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživější 
ulici tzv. Stripu spojená s návštěvou vybraného 
kasina. Ve zbytku dne volný program za povzbu-
divého cinkotu mincí herních automatů. Nocleh 
v Las Vegas.

7. den: Putování NP Údolí smrti s  nejnižším 
(86 m pod úrovní moře) a také nejteplejším bo-
dem 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 pio-
nýrů, kteří v  tomto ďábelském údolí sevřeném 
hroty vysokých hor hledali cestu do vysněné Ka-
lifornie. Nocleh na trase.

8. den: Návštěva Národního parku Sequoia 
v  pohoří Sierra Nevada s  lesy obrovitých se-
kvojí. Kdo nikdy neviděl tyhle velikány o  váze 
600 tun, neuvěří vlastním očím. Sekvoje se doží-
vají 3200 let a hravě dorůstají téměř stametrové 
výšky. Král mezi králi – General Sherman Tree 
má v  obvodu 32 metrů a  váží neuvěřitelných 
1385 tun. Nocleh ve Fresnu.

9. a  10. den: Přejezd do San Franciska. Bě-
hem 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 kabelo-
vou tramvají cable car (fakultativně) a podnikne-
me plavbu v zátoce s výhledy na oba majestátní 
mosty a na ostrov Alcatraz – pevnost a kázni-
ci, 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

San Francisco
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Termíny:  Cena:
30. 03 – 10. 04. 2017  61 990 Kč 
19. 04 – 30. 04. 2017  59 990 Kč
09. 05 – 20. 05. 2017 61 990 Kč
02. 06 – 13. 06. 2017 62 990 Kč
18. 06 – 29. 06. 2017  60 990 Kč
08. 07 – 19. 07. 201 7  69 990 Kč
28. 07 – 08. 08. 2017  79 990 Kč
17. 08 – 28. 08. 2017   69 990 Kč
08. 09 – 19. 09. 2017 69 990 Kč
18. 09 – 29. 09. 2017  69 990 Kč
01. 10 – 12. 10. 2017   68 990 Kč
20. 10 – 31. 10. 2016    66 990 Kč

Cena zahrnuje:
•leteckou přepravu a letištní taxy
• 10x ubytování kategorie  se snídaní
•doprava autobusy, mikrobusy či vozy
•vstupy do národních parků
•služby českého průvodce

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 
15 600 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz. 16-17

Navíc v ceně:
• plavba v San Francisku ke Golden Gate 
Bridge

Cena nezahrnuje: 
•fakultativní vstupy a výlety
•stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA. Bližší informa-
ce u prodejce. 

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci je 
10 osob.
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web code:
www.cedok.cz/14625
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  Velký okruh Havajskými ostrovy   16 dní

Ostrov | Oahu | ostrov Kauai | ostrov Big Island | ostrov Maui 

PROGRAM ZÁJEZDU:
 1. den: Odlet z Prahy do Honolulu. Po příletu 
transfer do hotelu, nocleh.
2. den: Ráno výlet do přístavu Pearl Harbor 
s  památníkem legendárního křižníku Arizona, 
stále živé připomínky napadení USA Japonskem 
na počátku II. světové války. Následuje prohlídka 
Honolulu a Waikiki Beach, nocleh.
3. den: Ráno podnikneme výlet ke kráteru 
Diamond Head a  vystoupíme na jeho vrchol 
(středně náročné) s  nádhernými výhledy na 
město a jeho okolí. Poté vyrazíme na cestu po-
dél pobřeží ostrova. Navštívíme Blowing Hole 
s explozemi mořské vody ve skalních dutinách, 
pláž Ehukai, unikátní vyhlídku Nu‘uanu Pali a na-
konec i  rozlehlou Sunset Beach, považovanou 
kvůli mohutným vlnám za skutečný ráj všech 
surfařů. Pochopitelně zastavíme i na jídlo v ně-
které z mnoha krevetích farem. Budete překva-
peni, kolik tváří Oahu nabízí. Nocleh na Oahu.
4. den: Transfer na letiště v  Honolulu, přelet 
na ostrov Kauai. Přesun do hotelu, ubytová-
ní. Následuje volný program na pláži a relaxace. 
Nocleh na ostově Kauai.
5. den: Putování úchvatnou přírodou ostrova, 
který charakterizují strmé útesy s koberci dešt-
ných pralesů, dramatické pobřeží a široké pláže. 
Nevšední zážitek přinese návštěva gigantické 
strže Waimea Canyon (výška 900 m, délka 16 
km), právem přezdívané Velký kaňon Pacifiku 
a také zastávka u překrásné vyhlídky ve SP Ko-
kee. Nocleh na Kauai.
6. den: Dnes vyrazíme na sever do SP Haea-
na, odkud podnikneme nenáročný pěší výlet 
Kalalau Trail po jedné z  nejmalebnějších částí 
ostrova. Scenerie deštného pralesa s výhledy na 
oceán podél stezky jsou doslova omračující. Ve 
zbytku dne možnost vstřebat tento skvost čaru-
jící přírody z kabiny vrtulníku. Nocleh na Kauai.
7. den: Transfer na letiště a přelet na největší 
ostrov havajského souostroví Big Island. Pře-
sun do hotelu, ubytování, osobní volno. Nocleh 
na Big Island.
8. den: Pobyt u moře si můžeme zpestřit výle-
tem na vrchol nejvyšší hory Havajských ostrovů 
– sopku Mauna Kea (4 205 m), případně vyčkat 
do západu slunce (fakultativně). Mimochodem, 
kdyby se Mauna Kea vynořila nad hladinu oce-
ánu, byla by s výškou 10 km suverénně nejvyšší 
horou světa. Nocleh na Big Island.
9. den: Celodenní putování ostrovem poskytne 
příležitosti k pořízení unikátních snímků tropic-
ké přírody a sopečných formací ostrova. Navští-
víme NP Volcanoes, kde sopečná činnost zdale-
ka neutichla. Pokud čas dovolí, učiníme krátkou 

zastávku ve vesnici Pu’uhonua Honaunau na 
břehu Pacifiku nebo případně den završíme vý-
pravným letem helikoptérou nad činnými vulká-
ny Kilauea! Nocleh na ostrově Big Island.
10. den: Dopoledne transfer na letiště, přelet 
na ostrov Maui, ubytování, volný program pří-
padně návštěva sopečné rezervace Iao Valley. 
Nocleh na ostrově Maui.
11. den: Dnes podnikneme výlet do vysokohor-
ské rezervace Haleakala NP. Doporučujeme 
vyrazit brzy ráno, abychom zastihli vrchol ještě 
před rozedněním. Pohled na vycházející slun-
ce a  temné sopečné kužely hlazené měkkým 
ranním světlem patří k  zážitkům na celý život. 
Cestou zpět návštěva půvabné Lahainy s řadou 
historických budov. Nocleh na Maui.
12. den: Do města Hana se vydáme proslulou 
„heavenly", klikatou cestou lemovanou kvetoucí 
tropickou vegetací, vodopády a dramatickým po-
břeží oblasti poloostrava Keanae. V rezervaci 
Waianapanapa se vykoupeme na pláži s černým 
pískem a projdeme po lávových útesech s  jes-
kyněmi a  skalním obloukem. K  tomu přidejme 
průjezd lávovými svahy Haleakaly s  vyhlídkami 
na oceán, místní speciality či banánový chléb 
a o den “na který se nezapomíná” je postaráno.
13. den: Volný program u  oceánu, případně 
výlet na některou z romantických pláží ostrova, 
lekci surfu, plavbu či tradiční havajskou večeri 
Luau. Nocleh.
14. den: Transfer na letiště a odlet.
15. den: Přestup na letišti na západním pobřeží 
USA a odlet do Evropy a Prahy.
16. den: Přílet do Prahy
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web code:
www.cedok.cz/14627

Termíny:
15. 03. – 30. 03. 2017 
29. 03. – 13. 04. 2017
12. 04. – 27. 04. 2017
01. 11. – 16. 11. 2017
16. 11. – 01. 12. 2017
01. 12. – 16. 12. 2017

Cena:

105 990 Kč
Cena zahrnuje:
•leteckou přepravu a letištní taxy
•13x ubytování kategorie *** a ****

•doprava vozy či mikrobusy
•vstupy do národních parků
•služby českého průvodce

Fakultativní služby:
•příplatek za jednolůžkový pokoj  28 000 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz. 16-17

Navíc v ceně:
•vstup na památník křižníku Arizona 
v Pearl Harbor

Cena nezahrnuje: 
•fakultativní vstupy a výlety
•stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA.  
Bližší informace u prodejce.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci je 
10 osob. Přeprava hlavního zavazadla na 
přeletech mezi ostrovy za poplatek, který 
je splatný na letišti klientem:
- první zapsané (hlavní) zavazadlo: 10-30 
USD, druhé zapsané (hlavní) zavazadlo: 
25-35 USD.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy. 
2. den: Let na trase. 
3. den: Přílet do Cairns, transfer do hotelu, uby-
tování. Prostor na odpočinek po dlouhém letu. 
Nocleh v Cairns.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet na Velký 
barié rový útes – jenž je s délkou přes 2000 km 
největším korálovým systémem na světě. Jde 
o  jedinou stavbu živých organismů na Zemi, 
kterou lze spatřit i z Měsíce. K plavbě patří mož-
nost šnorchlování, přičemž oběd a půjčení brýlí 
s ploutvemi je v ceně). Nocleh v Cairns. 
5. den: Snídaně. Prostor pro odpočinek a rela-
xaci 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 Ri-
ver, prohlídka národního parku a oběd v místní 
restauraci (výlet fakultativně). Nocleh v Cairns.
6. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet do 
Ayers Rock, ubytování. Odpoledne výlet k nej-
většímu a  nejslavnějšímu monolitu světa Ayers 
Rock – jazykem původních obyvatel Uluru. Výlet 
zakončíme se sklenicí sektu pozorováním ob-
rovité 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 vy-
cházejícího slunce u 30 gigantických kamenných 
dómů Kata Tjuta (Mnoho hlav) nebo také Ol-
gas, které se nalézají cca 40 min. jízdy od Uluru. 
V okolí skalních masivů žijí unikátní rostliny a ži-
vočichové, 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 pří-
stavní 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 Featherda-
le Wildlife Park, kde se setkáte s ikonami aus-
tralské 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 akvá-
rium 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.

Termíny:
24. 10. – 3. 11. 2016 93 990 Kč
15. 11. – 25. 11. 2016 93 990 Kč
6. 2. – 16. 2. 2017 93 990 Kč
2. 3. – 12. 3. 2017 93 990 Kč
23. 10. – 2. 11. 2017 95 990 Kč
14. 11. – 24. 11. 2017 95 990 Kč

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 tropické-
ho ráje a klidu

Poznámka:
Počet dní na cestě závisí na letecké do-
pravě. Program na 7 nocí zůstává stejný.

Fakultativní služby:
 Příplatek za jednolůžkový pokoj 18 900 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz. 16-17

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 
zájezdu je 12 osob.

Velký 
Bariérový 
útes

AUSTRÁLIE

NOVÝ ZÉLAND

Cairns

Uluru
(Ayers Rock)

Sydney

Cairns | Velký bariérový útes | Ayers Rock | Sydney

  Austrálie – Zlatý trojúhelník  11 dní

web code:
www.cedok.cz/9624

AUSTRÁLIE
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Auckland | Hobbiton | Rotorua | Tangarino NP | Wellington | Queenstown | Milford Sound

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Aucklandu.
2. den: Let na trase s mezipřistáním.
3. den: Po příletu transfer do hotelu, volný pro-
gram na dorovnání časového posunu.
4. den: Prohlídka města, při které kromě jiného 
navštívíte akvárium Kelly Tarlton’s Sealife s an-
tarktickou expozicí a rozsáhlou kolonií tučňáků, 
a také nejvyšší věž jižní hemisféry Sky Tower. 
Nocleh v Aucklandu.
5. den: Odjezd do centra termální činnosti Roto-
rua s mnoha působivými vřídly a gejzíry. Po ces-
tě navštívíme Hobbiton, vesničku, která svým 
půvabem nadchne nejen milovníky Tolkienovy 
trilogie. Prohlídka natáčecích míst Pána prstenů 
zahrnuta. Později odpoledne můžete zhlédnout 
také ovčí show (fakultativně). Nocleh v Rotorua.
6. den: Prohlídka termální oblasti Whakare-
warewa a malebného městečka Rotorua. Den 
můžete zakončit stylově v Polynéských lázních. 
Nocleh v Rotorua.
7. den: Snídaně. Cestou k jezeru Taupo na-
vštívíme nejbarevnější termální oblast Nového 
Zélandu Wai-O-Tapu. Dále pokračujeme kolem 
vodopádů Huka Falls a jezera Taupo k NP Ton-
gariro, nocleh.
8. den: Výlet do okolí aktivních sopek v Národ-
ním parku Tongariro, případně možnost letu 
nad horou – respektive činným vulkánem Mt. 
Ruapehu. Odpoledne přejezd do Wellingtonu, 
ubytování, nocleh.
9. den: Prohlídka města s vyhlídkou z hory Mt. 

Victoria. Zájemci mohou navštívit národní mu-
zeum, jehož expozice o historii a přírodě zodpo-
ví všechny otázky o Novém Zélandu. Nocleh ve 
Wellingtonu.
10. den: Plavba trajektem na Jižní ostrov Nového 
Zélandu. Z Pictonu pokračujeme oblastí vino-
hradů v okolí městečka Blenheim (fakultativně 
možnost návštěvy vinné farmy s ochutnávkou) 
k východnímu pobřeží do Kaikoury, ubytování, 
nocleh.
11. den: Dopoledne doporučujeme výpravnou 
plavbu za velrybami a delfíny s možností pozoro-
vání královských albatrosů. Přejezd do Nelsonu 
v zálivu Tasman Bay a prohlídka tohoto přímoř-
ského města. Nocleh v Nelsonu.
12. den: Brzy ráno přejezd do Kaiteriteri, 
odkud se lodí a pak pěšky formou působivé 
procházky vydáme na prohlídku podmanivých 
scenerií NP Abel Tasman. Po návratu se krát-
ce zastavíme u visutého mostu v Buller Gorge 
a nakonec si prohlédnema dramatické formace 
útesů Pancake Rocks v Punakaiki. Příjezd do 
Greymouthu, nocleh. 
13. den: Podél tropického pobřeží ostrova se 
vydáme do Hokitiky, centra nefritového řezbář-
ství, které sehrálo významnou roli při utváření 
maorské kultury. Cesta přes zapomenuté zla-
tokopecké osady Ross a Hari Hari nás přivede 
k neskutečně působivému údolí ledovce Franz 
Josef a nakonec i k samotné prohlídce nedale-
kého ledovce Fox Glacier, který ústí těsně nad 
úrovní hladiny moře, ale který přitom na 13km 

pouti k zemi padá z výšky 2.600 m. Zdejší horská 
údolí a husté lesy jsou domovem rozkošných ki-
viů a chytrého kea, jediného horského papouška 
Nového Zélandu. 
14. den: Dopoledne doporučujeme let helikop-
térou nad některým z ledovců (fakultativně). 
Přejezd napříč podmanivou krajinou rezervace 
Mount Aspiring s kulisou Novozélandských Alp 
a mnoha horskými jezery do kouzelného Queen-
stownu, srdce adrenalinových sportů a vyhláše-
ných vín.
15. den: Prohlídka Queenstownu s možností 
plavby parníkem TSS Earnslaw po jezeře Waka-
tipu nebo výletu lanovkou na vrchol Bob's Peak 
(obojí fakultativně), kde se otevře ten pravý vý-
hled na město a jeho úžasné okolí. Rovnež se 
podíváme do blízkého Arrowtownu, jenž je živou 
připomínkou bouřlivé éry zlaté horečky a také 
k mostu Kawarau Bridge, kde začal fenomén 
bungee jumpingu. Nabídka aktivit je pestřejší: od 
závěsného létání, po jízdu raftem na divoké vodě 
či zběsilý “let” na proudovém člunu skalními sou-
těskami Shotover River. Nocleh v Queenstownu.
16. den: Prostor pro aktivity v Queenstownu. Zá-
jemci však mohou podniknout cestu výpravnou 
krajinou k fjordu Milford Sound nebo Doubt-
full Sound s úžasnou plavbou lodí k samotnému 
hrdlu Tasmanova moře s fascinující krajinou a vo-
dopády (fakultativně). Nocleh v Queenstownu. 
17. den: Transfer na letiště, odlet do Aucklandu 
a dále do Prahy.
18. den: Přílet do Prahy.

  Nový Zéland od severu k jihu  18 dní



325

NOVÝ ZÉLAND  AUSTRÁLIE

Termíny:  
31. 10. – 17. 11. 2016 131 990 Kč
22. 11. –   9. 12. 2016 131 990 Kč
13.   2. –   2.   3. 2017 129 990 Kč9.   
3. – 26.   3. 2017 133 990 Kč
30. 10. – 16. 11. 2017 133 990 Kč
21. 11. –   8.12. 2017 133 990 Kč

Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu a letištní poplatky
• 14x nocleh kategorie *** se snídaní
• dopravu autobusem, minibusem či 
vozem

• služby českého průvodce

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
• vstup a plavba do NP Abel Tasman

Cena nezahrnuje: 
• fakultativní vstupy a výlety, spropitné, 
strava

• spropitné
• strava (vyjma snídaní) 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 
26 990 Kč 

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz. 16-17

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci je 
12 osob.

web code:
www.cedok.cz/9103

Tongarino N.P.

Auckland

Rotorua

Taupo
Wellington

Vaitomo Caves

Picton
Kaikoura

Picton
Punakaiki

Fox Glacier

Queenstown

Christchurch

NOVÝ ZÉLAND
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Cairns | Sydney | Auckland | Hobbiton | Rotorua |  Wellington

PROGRAM ZÁJEZDU:
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 či okolí.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet na Velký ba-
riérový útes – jenž je s délkou přes 2000 km 
největším korálovým systémem na světě. Jde 
o jedinou stavbu živých organismů na Zemi, 
kterou lze spatřit i z Měsíce. K plavbě patří mož-
nost šnorchlování, přičemž oběd a půjčení brýlí 
s ploutvemi je v ceně. Nocleh v Cairns či okolí. 
5. den: Snídaně. Prostor pro odpočinek a rela-
xaci 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 míst-
ní restauraci (výlet fakultativně). Nocleh v Cairns 
či okolí.
6. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet do 
Ayers Rock, ubytování. Odpoledne výlet k nej-
většímu a nejslavnějšímu monolitu světa Ayers 
Rock – jazykem původních obyvatel Uluru. Vý-
let zakončíme se sklenicí sektu pozorováním 
obrovité masy pískovce o výšce 348 m v pře-
kotné symfonii měnících se barev zapadajícího 
slunce. Nocleh v Ayers Rock.
7. den: Brzy ráno zakusíme měkké světlo vy-

  Austrálie – Nový Zéland, za krásami protinožců   18 dní

AUSTRÁLIE  AUSTRÁLIE/NOVÝ ZÉLAND 

326 800 112 112 

cházejícího slunce u 30 gigantických kamen-
ných 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 při-
způsobili 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 přístav-
ní čtvrti Circular Quay se světoznámou budo-
vou 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 Feather-
dale 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 stadio-
nu (LOH 2000). Odpoledne pak můžeme navští-
vit Opera House, muzeum výstavby Harbour 
Bridge, které se ukrývá v jednom z pilířů mos-
tu, mořské akvárium a další zajímavostí Sydney 
(vstupy fakult.). Část prohlídky města podnikne-
me 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 ji-
ného navštívíte akvárium Kelly Tarlton’s Sea-
life 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 půvabem nadchne nejen milovníky Tolki-
enovy trilogie. Prohlídka natáčecích míst Pána 
prstenů zahrnuta. Později odpoledne můžete 
navštívit také ovčí show (fakultativně). Nocleh 
v Rotorua.
13. den: Prohlídka termální oblasti Whakare-
warewa a malebného městečka Rotorua. Den 
můžete zakončit stylově v Polynéských lázních. 
Nocleh v Rotorua.
14. den: Snídaně. Cestou k jezeru Taupo na-
vštívíme 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 Ná-
rodním parku Tongariro, případně možnost 
letu nad horou – respektive činným vulkánem 
Mt. Ruapehu. Odpoledne přejezd do Wellin-
gtonu, ubytování, nocleh.
16. den: Prohlídka města s vyhlídkou z hory 
Mt. Victoria. Zájemci mohou navštívit Národ-
ní muzeum, jehož expozice o historii a přírodě 
zodpoví všechny otázky o Novém Zélandu. Noc-
leh ve Wellingtonu.
17. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.
18. den: Přílet do Prahy
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Termíny:                                               cena:
24. 10. – 10. 11. 2016 134 990 Kč
15. 11. – 02. 12. 2016 134 990 Kč
  6.    2. – 23.   2. 2017 138 990 Kč
  2.    3. – 19.   3. 2017 139 990 Kč
23. 10. –   9. 11. 2017 141 990 Kč
14. 11. –   1. 12. 2017 141 990 Kč

Prodloužení : 
Nový Zéland – Jižní ostrov 
Využijte výhodné možnosti prodloužení 
zájezdu o návštěvu nesmírně poutavého 
a přírodními zázraky nabitého Jižního 
ostrova Nového Zélandu.
Cena prodloužení: 38 990 Kč
(z této ceny není možné poskytnout 
jakoukoli slevu) 
Příplatek za jednolůžkový pokoj v rámci 
prodloužení o Jižní ostrov 16.990,- Kč

Cena zahrnuje:
• leteckou přepravu v turistické třídě včet-
ně tax a příplatků

• 14x nocleh kategorie *** se snídaní 
• dopravu klimatizovaným 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 
zvvířata

• 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

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz. 14-15

Cena nezahrnuje: 
• fakultativní vstupy a výlety, spropitné, 
strava

• vízum do Austrálie (zajistí CK za 500 Kč) 
•�příplatek�za�jednolůžkový�pokoj�28�900�Kč

Informace:
Minimální počet účastníků k realizaci 
zájezdu je 16 osob.
Počet dní na cestě závisí na letecké do-
pravě. Program na 14 nocí zůstává stejný.

Tongarino N.P.

Velký Bariérový útes

Cairns

Uluru
(Ayers Rock)

Sydney
Auckland

Rotorua

Taupo
Wellington

Vaitomo Caves

AUSTRÁLIE

NOVÝ ZÉLAND

Featherdale W.P.

web code:
www.cedok.cz/4261
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.  Všeobecné smluvní podmínky cestovní kan-

celáře Čedok a.s. jsou platné pro všechny zá-
jezdy, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář  
Čedok a.s., a dále pro jednotlivé služby cestov-
ního ruchu prodávané jménem a na účet ces-
tovní kanceláře Čedok a.s., nestanoví-li Zvlášt-
ní/Speciální smluvní podmínky jinak. 

2.  Cestovní kancelář Čedok a.s. jako pořadatel 
(§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník – dále jen OZ) prodává zájezdy (§ 2522 
OZ) na základě Smlouvy o zájezdu vyhotove-
né v písemné formě, která obsahuje všechny 
zákonem stanovené náležitosti pro písemné 
Potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ). Obdobně 
prodává svým jménem a na svůj účet i jed-
notlivé služby cestovního ruchu na základě 
Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby. Není-
li Smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné 
formě (zejm. internetový prodej), cestovní 
kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi písemné 
Potvrzení o zájezdu, jehož převzetí zákazník 
potvrdí. Obdobně není-li Smlouva o poskyt-
nutí jednotlivé služby vyhotovena v písemné 
formě, cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zá-
kazníkovi příslušný písemný doklad o zakou-
pení služby (voucher/poukaz, letenku apod.), 
jehož převzetí zákazník potvrdí.

3.  Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestov-
ní kanceláře Čedok a.s. (dále jen „VSP“) jsou 
nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvr-
zení o zájezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí 
jednotlivé služby cestovního ruchu uzavře-
né mezi zákazníkem a cestovní kanceláří  
Čedok a.s.

Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu jsou:
a)  pořadatel Čedok a. s., se sídlem Na Příkopě 18, 

111 35 Praha 1, Česká republika, IČO: 601 92 755, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst-
ským soudem v Praze oddíl B vložka 2263 (dále 
jen „Čedok“) a

b)  zákazník, kterým může být jak fyzická, tak 
právnická osoba (dále jen „zákazník“).

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních 
stran při prodeji:
a)  zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je 

Čedok, nebo
b)  ubytovacích, stravovacích, dopravních a ji-

ných služeb cestovního ruchu dle individu-
álního požadavku zákazníka, prodávaných 
jménem a na účet Čedoku (dále jen „jednot-
livé služby“).

Článek III –   VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 
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 součástí katalogu a jsou 
zveřejněny též na http://www.cedok.cz/, katalo-
gem, jehož nedílnou součástí je i ceník, případně 
jinou nabídkou, která byla zákazníkovi předána, 
odkazem na číslo nebo jiné označení zájezdu 
uvedené ve Smlouvě o zájezdu (v Potvrzení o zá-
jezdu), dále i podmínkami poskytování služeb, 
které vysvětlují a doplňují některé údaje uve-
denými v katalogu (Informace – obsah, rozsah 
a další podmínky poskytování služeb), a na http://
www.cedok.cz/ (Důležité informace a podmínky 
pro účast na zájezdu/pobytu), přepravními pod-
mínkami příslušných dopravců zveřejněnými na  
http://www.cedok.cz/ příp. i Zvláštními podmínka-
mi přiloženými ke Smlouvě o zájezdu (Potvrzení 
o zájezdu) jako nedílná součást.

2.  V případě jednotlivých služeb cestovního ruchu 
vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem 
uzavřením Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby. 
Obsah této smlouvy je dále určen též těmito VSP, 
které jsou zveřejněny též na http://www.cedok.
cz/, přepravními podmínkami příslušných doprav-
ců zveřejněnými na http://www.cedok.cz/, příp. 
i Zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě 
jako její nedílná součást.

3.  Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zá-
jezdu pořádaném Čedokem, je vždy v sou-
ladu s právními předpisy státu, ve kterém je 
poskytováno.

4.  Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlou-
vě o poskytnutí jednotlivé služby sjednány 
podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo ji-
ných podmínek uvedených v odst. 1 a 2, mají 
odchylná ujednání v takové smlouvě před-
nost před zněním VSP nebo jiných podmínek 
uvedených v odst. 1 a 2. 

5.  Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem 
dní. Podle právních předpisů ČR i EU je za 
začátek zájezdu považován okamžik zahájení 
první služby a za konec zájezdu ukončení po-
skytnutí 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 zá-
jezdů 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.

Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1.  Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu 

před jeho zahájením a ceny jednotlivých 
služeb před jejich poskytnutím. 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 je stano-
ven, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak, takto: 

    a)  u zájezdů je zákazník povinen při vzniku 
smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 
50 % sjednané ceny, doplatek je zákazník 
povinen uhradit nejpozději 30 dnů před 
zahájením zájezdu; při porušení tohoto 
závazku má Čedok právo od Smlouvy o zá-
jezdu odstoupit (§ 2533 OZ). 

       V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě 
kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu 
je zákazník povinen uhradit 100 % sjedna-
né ceny již při vzniku smluvního vztahu,

   b)  u jednotlivých služeb je zákazník povinen 
uhradit 100 % celkové ceny při vzniku 
smluvního vztahu.

     V případě úhrady ceny nebo části ceny zá-
jezdu či jednotlivých služeb formou poukázky 
(poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (pou-
kazu) Čedokem přijímané zákazník (poukaz-
ník) i Čedok (poukázaný) postupují v souladu 
s podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání 
stanovenými poukazatelem (vydavatelem) ta-
kové poukázky (poukazu).

2.  Čedok má právo jednostranným úkonem zvý-
šit cenu zájezdu uvedenou ve Smlouvě o zá-
jezdu v případě, že dojde ke zvýšení

    a)  ceny za dopravu včetně cen pohonných 
hmot, nebo

    b)  plateb spojených s dopravou, např. letišt-
ních, bezpečnostních a přístavních poplat-
ků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, 
nebo

    c)  směnného kursu české koruny použitého 
pro stanovení ceny zájezdu v průměru 
o více než 10 %, 

      pokud k této změně dojde do 21. dne před 
zahájením zájezdu. 

      Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být 
zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před 
zahájením zájezdu na emailovou adresu uve-
denou ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není 
uvedena, doporučeným dopisem zaslaným 
na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě 
o zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od 
oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit na-
výšení ceny zájezdu. Při porušení tohoto zá-
vazku má Čedok právo od Smlouvy o zájezdu 
odstoupit (§ 2533 OZ). 

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: 
Ad  a) Čedok je oprávněn při splnění podmínek 

dle § 2530 OZ zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li 
se cena dopravy včetně ceny pohonných 
hmot, takto:

        1. letecké nebo lodní zájezdy 
       Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně po-

honných hmot - ropy typu Brent 41,96 USD/
barel (zdroj: http://www.kurzy.cz).

      Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 
50 USD /barel, je Čedok oprávněn zvýšit 
cenu zájezdu pro každou osobu (včetně 
dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena 
tak, že každé započaté procento nárůstu 
ceny nad úroveň 50 USD/barel bude vyná-
sobeno 

      1a)  částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde 
doba letu v jednom směru nepřesáhne 
5 hodin (počítá se přímý let z místa od-
letu do místa/oblasti realizace zájezdu) 

      1b)  částkou 100,- Kč u leteckých zájezdů, kde 
doba letu v jednom směru přesáhne 5 
hodin (počítá se přímý let z místa odletu 
do místa/oblasti realizace zájezdu)

       Informace o délce letů do jednotlivých de-
stinací je mož-né získat na pobočkách CK.

       2. autokarové zájezdy 
       Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 

27,95 Kč/litr (zdroj: http://www.kurzy.cz).
       Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 

30,- Kč/litr, je Čedok oprávněn zvýšit cenu 
zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) 
o příplatek, jehož výše bude vypočtena 
tak, že za každou započatou 1,- Kč zvýšení 
ceny nafty nad úroveň 30,- Kč/litr bude kli-
entovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč za 
každých započatých 100 km ujetých v prů-
běhu zájezdu.

Ad  b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, 
např. letištních, bezpečnostních a přístav-
ních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně 
zájezdu, je Čedok oprávněn jed-nostranně 
zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající 
navýšení těchto plateb na osobu.

Ad  c) Při zvýšení směnného kursu české koruny 
použitého pro stanovení ceny zájezdu v prů-
měru o více než 10 % je Čedok oprávněn 
jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku 
odpovídající procentní výši změny kurzu slu-
žeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, 
kdy byla stano-vena cena služeb, je uveden 
v katalogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky 
zájezdů.

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří    
     zejména:
a)  právo na řádné poskytnutí sjednaných a za-

placených služeb,

b)  právo vyžadovat od Čedoku informace 
o všech skutečnostech, které jsou mu známy 
a které se dotýkají sjednaných a zaplacených 
služeb,

c)  právo být seznámen s případnými změnami 
sjednaných služeb, 

d)  právo na ochranu osobních dat a informací 
o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, 
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 zá-
jezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi 
předán, nejpozději 7 dní před zahájením 
zájezdu, a pokud to vyžadují okolnosti, i na 
předání letenky, poukazu/voucheru k ubyto-
vání nebo stravování, dokladu nutného pro 
poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný 
doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu 
dle Smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na 
emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě 
o zájezdu, a pokud není uvedena, doporu-
čeným dopisem zaslaným na adresu bydliš-
tě uvedeného ve Smlouvě o zájezdu, a to ve 
stejné lhůtě.

f)  právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňu-
je-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, 
a písemně Čedoku oznámit, že se místo něho 
zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v ozná-
mení. V případě, že zákazník právo na změnu 
v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je 
povinen dodržet postup a podmínky dle odst. 
2 písm. j) tohoto článku.

2. K základním povinnostem zákazníka 
    patří zejména:
a)  poskytnout Čedoku součinnost, která je po-

třebná 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 zákon-
ných zástupců u osob mladších 15 let s do-
provodem třetí osobou, obdobně zajistit  
doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní 
stav to vyžaduje,

c)  předložit souhlas zákonných zástupců v pří-
padě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 
let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané 
v zahraničí,

d)  převzít od Čedoku doklady potřebné pro 
čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném 
čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) 
se všemi požadovanými doklady, 

e)  mít u sebe všechny doklady požadované pro 
vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit 
(platný cestovní doklad vydaný státem, jehož 
uvedl, že je občanem, víza, doklad o zdravot-
ním pojištění apod., pokud je vyžadováno), 

f)  splnit očkovací, popř. další zdravotnické povin-
nosti při cestách do zemí, pro které jsou sta-
noveny zdravotnickými předpisy, mít přísluš-
ná lékařská potvrzení a doporučení pro cesty 
požadovaná zejména leteckými dopravci,

g)  řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné 
Čedokem určené osoby a dodržovat stano-
vený program, dodržovat předpisy platné 
v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců 
a ubytovatelů, 

h)  počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám 
na zdraví nebo majetku na úkor ostatních 
zákazníků, dodavatelů služeb nebo Čedoku 
a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,

i)  zdržet se jednání, která by omezovala práva 
ostatních zákazníků,

j)  v případě, že zákazník využije svého práva na 
oznámení změny v osobě účastníka zájezdu 
dle odst. 1 písm. f) tohoto článku, je povinen 
oznámení učinit písemně a doručit je Čedoku, 
případně prodejci, u kterého 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 zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováváním 
svých osob-ních údajů dle článku XI a

   – splňuje podmínky stanovené pro účast na 
zájezdě, pokud jsou tyto podmínky definovány 
ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu. 

   Změna v osobě zákazníka je vůči Čedoku účin-
ná, doručí-li mu postupitel (původní zákazník) 
oznámení spolu s uvedeným prohlášením. 
Oznámení je včasné, je-li Čedoku doručeno 
alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu.

   Jsou-li však důvody pro určení podmínek, které 
musí účastník zájezdu splňovat, jsou tyto pod-
mínky uvedeny ve Smlouvě o zájezdu vč. lhůty, 
ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu 
místo něho zúčastní jiná osoba. Změna v oso-
bě zákazníka je v těchto případech vůči Čedo-
ku účinná, doručí-li mu postupitel výše uvede-
né oznámení a prohlášení ve stanovené lhůtě. 

   V případě změny v osobě účastníka zájez-
du 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 zákaz-
níka vzniknou.

3.   K povinnostem zákazníků, kteří uza-
vřeli smlouvu ve prospěch třetích osob  
(§ 1767 OZ) dále patří:

a)  seznámit osoby, v jejichž prospěch smlou-
vu s Čedokem uzavřeli, s těmito VSP, jakož 
i s dalšími informacemi, které od Čedoku 
obdrží nebo na které je odkazováno v těchto 
VSP, zejména je pak informovat o rozsahu 
a kvalitě služeb,

b)  v případech, kdy předmětem smluvního 
vztahu je zájezd, seznámit všechny účastníky 
zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdrželi 
dle článku VI odst. 4,

c)  zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základ-
ní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich 
osobní součinnost a jejichž nositelem může 
být jen jednotlivý účastník.

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
1.  K právům a povinnostem zákazníků uvede-

ným v článku V se vztahují odpovídající povin-
nosti a práva Čedoku.

2.  Čedok je povinen pravdivě a řádně informo-
vat zákazníka o všech skutečnostech týkají-
cích se sjednaných služeb, které jsou pro zá-
kazníka důležité a které jsou Čedoku známy.

3.  Náhradu škody vzniklou z porušení závazku 
Čedoku ze smlouvy není Čedok povinen na-
hradit nad částku přesahující omezení v sou-
ladu s mezinárodními smlouvami, kterými je 
ČR vázána. 

    a)  V letecké přepravě se odpovědnost řídí 
Úmluvou o sjednocení některých pravidel 
v mezinárodní letecké dopravě ze dne  
28.5 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) 
a dále nařízením Evropského parlamentu 
a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve zně-
ní nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 
2002, které vychází z Montrealské úmluvy 
a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na 
vnitrostátní leteckou dopravu.

   b)  V autobusové dopravě se odpovědnost řídí 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
Evropské unie č. 181/2011 o právech ces-
tujících v autobusové a autokarové přepra-
vě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 ze 
dne 16. 2. 2011. 

   c)  V železniční přepravě se odpovědnost řídí 
Úmluvou o mezinárodní železniční přepra-
vě (COTIF) ze dne 9. 5. 1980 ve znění Vilni-
uského protokolu ze dne 3. 6. 1999 a Do-
hodou mezi Evropskou unií a Mezivládní 
organizací pro mezinárodní železniční pře-
pravu (OTIF) o přistoupení EU k uvedené 
Úmluvě uzavřené v Bernu ve Švýcarsku dne       
23. 6. 2011, která vstoupila v platnost  
1. 7. 2011.

4.  Čedok má sjednáno pojištění záruky pro 
případ úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. 
v platném znění, na základě kterého vzniká 
zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel Smlouvu 
o zájezdu, právo na plnění v případě po-
jistné události. Čedok je povinen předat zá-
kazníkům se Smlouvou o zájezdu nebo Po-
tvrzením o zájezdu doklad pojišťovny, který 
obsahuje informace o uzavřeném pojištění, 
zejména označení pojišťovny, podmínky po-
jištění a způsob oznámení pojistné události. 

Článek VII –   ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNU-
TÝCH SLUŽEB

1. Zrušení dohodnutých služeb
a)  Čedok je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé 

služby před zahájením jejich čerpání.
b)  Jestliže nebude dosaženo minimálního po-

čtu zákazníků, jehož dosažením bylo pod-
míněno konání zájezdu, což bylo uvedeno 
v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě o zájezdu 
nebo v katalogu, je Čedok oprávněn zájezd 
zrušit. Čedok je povinen oznámit zákazníkovi 
zrušení zájezdu písemně ve lhůtě uvedené 
v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě o zájezdu 
nebo v katalogu. 

c)  Jestliže Čedok zájezd nebo jednotlivé služ-
by zruší z jiného důvodu než pro porušení 
povinnosti zákazníkem, má zákazník právo 
požadovat, aby mu Čedok na základě nové 
smlouvy poskytl jiný zájezd nebo jednotlivé 
služby celkově odpovídající alespoň tomu, co 
bylo původně ujednáno, může-li Čedok tako-
vý zájezd či jednotlivé služby nabídnout. Ne-
dojde-li v takovém případě k uzavření nové 
smlouvy, je Čedok povinen bez zbytečného 
odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho 
obdržel na úhradu ceny zájezdu nebo jednot-
livých služeb podle zrušené smlouvy, aniž by 
byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné. 
Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby 
uskutečněné na základě původní smlouvy se 
považují za platby podle nové smlouvy. Je-li 
cena nového zájezdu nebo jednotlivých slu-
žeb nižší než již uskutečněné platby, je Čedok 
povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez 
zbytečného odkladu vrátit. 

d)  Zruší-li Čedok zájezd ve lhůtě kratší než 20 
dnů před jeho zahájením, je povinen uhra-
dit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny 
zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody 
tím není dotčeno. Čedok se může zprostit 
odpovědnosti za škodu nebo povinnosti 
zaplatit penále jen tehdy, prokáže-li, že ke 
zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeného 
pod písm. b) tohoto odstavce nebo vzhledem 
k vyšší moci.
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2.   Změny dohodnutých služeb před zaháje-
ním zájezdu a čerpání služeb

a)  Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením 
zájezdu změnit podmínky Smlouvy o zájezdu, 
navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy o zájez-
du. Pokud změna Smlouvy o zájezdu vede 
i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu 
nová cena uvedena. Navrhne-li Čedok změ-
nu Smlouvy o zájezdu, má zákazník právo se 
rozhodnout, zda bude se změnou Smlouvy 
o zájezdu souhlasit, nebo zda od Smlouvy 
o zájezdu odstoupí. 

b)  Pokud zákazník ve lhůtě určené Čedokem, 
která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skon-
čit před zahájením zájezdu, od této smlouvy 
neodstoupí, platí, že s její změnou souhlasí 
(§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže změna Smlouvy 
o zájezdu vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zá-
kazník povinen uhradit Čedoku rozdíl v ceně 
zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu 
této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má 
Čedok právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 
OZ). Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede 
ke snížení ceny zájezdu, je Čedok povinen buď 
snížit doplatek celkové ceny zájezdu, pokud 
nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit 
rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již 
uhradil celkovou cenu zájezdu.

c)  Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou Smlou-
vy o zájezdu a ve lhůtě určené v návrhu na její 
změnu od Smlouvy o zájezdu odstoupí, má 
právo požadovat, aby mu Čedok na základě 
nové smlouvy poskytl náhradní zájezd celkově 
odpovídající alespoň tomu, co bylo původně 
ujednáno, může-li Čedok takový zájezd nabíd-
nout. Jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy 
o zájezdu, platby uskutečněné na základě 
původní smlouvy se považují za platby podle 
nové smlouvy. Je-li cena zájezdu nižší než již 
uskutečněné platby dle předchozí Smlouvy 
o zájezdu, je Čedok povinen takto vzniklý roz-
díl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. 
Nedojde-li k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, 
je Čedok povinen bez zbytečného odkladu 
vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na 
úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy 
o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen platit 
Čedoku odstupné.

d)  Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před 
zahájením čerpání jednotlivých služeb změnit 
podmínky Smlouvy o poskytnutí jednotlivých 
služeb, platí ustanovení písm. a) odst. 2 toho-
to článku obdobně.

3.   Změny smluvních podmínek ze strany 
zákazníka

     Čedok na přání zákazníka, je-li to podle 
okolností možné, provádí změny podmínek 
sjednaných ve smlouvě. Provedení takových 
změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za 
podmínek níže uvedených. Poplatky se účtují 
vždy za každou osobu včetně dětí.

     a)  Změna jména a jiných osobních údajů vč. 
adresy zákazníka před zahájením zájezdu 
nebo čerpání jednotlivých služeb 100,- Kč.

     b)  Změna místa odjezdu v tuzemsku před 
zahájením zájezdu do zahraničí i tzv. svozy 
autokarem 100,- Kč.

     c)  Zkrácení doby pobytu v rámci stanoveného 
termínu a místa pobytu před zahájením 
zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 
200,- Kč.

Článek   VIII –   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

1.  Čedok je oprávněn před zahájením zájez-
du nebo čerpáním jednotlivých služeb od 
smlouvy odstoupit z důvodu zrušení zájezdu 
či z důvodu zrušení jednotlivých služeb nebo 
poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající 
ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení 
od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doru-
čení oznámení.

2.  Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před 
zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotli-
vých služeb

    a)  bez uvedení důvodu,
    b)  jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle 

ustanovení článku VII odst. 2,
    c)  z důvodů porušení povinností Čedoku, vy-

plývajících ze smlouvy.
    Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy 

zákazník doručí Čedoku, popřípadě prodej-
ci, u kterého zájezd nebo jednotlivé služby 
zakoupil. V oznámení zákazník musí uvést 
jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/rezer-
vace. Odstoupení od smlouvy může zákazník 
rovněž sepsat v prodejním místě, kde zájezd 
nebo jednotlivé služby zakoupil. Účinky od-
stoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 
oznámení.

3.  Není-li důvodem odstoupení zákazníka od 
smlouvy porušení povinnosti Čedoku stano-
vené smlouvou nebo odstoupí-li Čedok od 
smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákaz-
níkem stanovené smlouvou a VSP, je zákazník 
povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši 
stanovené v odstavci 4 a Čedok je povinen 
vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na 
úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy.

4.  Výše odstupného je stanovena při odstoupení 
od smlouvy před nástupem na zájezd či zahá-
jením čerpání služeb na osobu.

4.1.  Výše odstupného u tuzemských zájez-
dů a jednotli-vých služeb v ČR, pokud 
není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanove-
na takto:

       V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy
       a)  nejpozději 46. den před zahájením zájezdu 

či čerpání služeb, činí odstupné 200,- Kč 
za osobu 

       b)  45. až 29 den před zahájením zájezdu či 
čerpání služeb, činí odstupné 10 % sjed-
nané ceny

       c)  28. až 15. den před zahájením zájezdu či 
čerpání služeb, činí odstupné 30 % sjed-
nané ceny

       d)  14. až 7. den před zahájením zájezdu či 
čerpání služeb, činí odstupné 70 % sjed-
nané ceny

       e)  6. až 4. den před zahájením zájezdu či 
čerpání služeb, činí odstupné 80 % sjed-
nané ceny

       f)  3 a méně dní před zahájením zájezdu či 
čerpání služeb, činí odstupné 100 % sjed-
nané ceny

4.2.  Výše odstupného u zahraničních zájez-
dů a jednotlivých služeb do Evropy a do 
Středomoří, pokud není ve smlouvě uve-
deno jinak, je stanovena takto:

       V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
        a)  nejpozději 46. den před zahájením zá-

jezdu či čerpání služeb, činí odstupné  
2 000,- Kč za osobu u leteckých zájez-
dů v Evropě a Středomoří, 1 500,- Kč za 
osobu u ostatních zájezdů a jednotlivých 
služeb v Evropě a Stře-domoří,

       b)  45. až 29. den před zahájením zájezdu či 
čerpání služeb, činí odstupné 30 % sjed-
nané ceny,

       c)  28. až 15. den před zahájením zájezdu či 
čerpání služeb, činí odstupné 50 % sjed-
nané ceny,

      d)  14. až 7. den před zahájením zájezdu či 
čerpání služeb, činí odstupné 70 % sjed-
nané ceny,

      e)  6. až 4. den před zahájením zájezdu či 
čerpání služeb, činí odstupné 80 % sjed-
nané ceny,

      f)  3 a méně dní před zahájením zájezdu či 
čerpání služeb, činí odstupné 100 % sjed-
nané ceny.

4.3.   Výše odstupného u lodních zájezdů 
(i v Evropě a Středomoří) a dále u zájez-
dů a jednotlivých služeb mimo Evropu 
a Středomoří, pokud není ve smlouvě 
uvedeno jinak, je stanovena takto:

        V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
         a)  nejpozději 60. den před zahájením zá-

jezdu či čerpání služeb, činí odstupné  
3 000,-Kč na osobu,

         b)  59. až 30. den před zahájením zájezdu 
či čerpání služeb, činí odstupné 30 % 
sjednané ceny,

         c)  29. až 21. den před zahájením zájezdu či 
čerpání služeb, činí odstupné 50 % sjed-
nané ceny, 

         d)  20. až 15. den před zahájením zájezdu 
či čerpání služeb, činí odstupné 70 % 
sjednané ceny,

         e)  14. až 5. den před zahájením zájezdu či 
čerpání služeb, činí odstupné 80 % sjed-
nané ceny,

         f)  4 a méně dní před zahájením zájezdu 
či čerpání služeb, činí odstupné 100% 
sjednané ceny.

 5.  Do Středomoří se pro účel odstoupení od 
smlouvy zahrnují země: Maroko, Alžírsko, 
Tunisko, Libye, Egypt, Kypr, Turecko, Sýrie, 
Libanon, Izrael a Jordánsko. Do Evropy se 
pro účel odstoupení od smlouvy zahrnuje 
i Island, Madeira, Azorské a Kanárské ostrovy.

 6.  Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčer-
pá-li službu cestovního ruchu bez předcho-
zího odstoupení od smlouvy nebo nemůže-li 
pokračovat v zájezdu, či čerpání jednotlivých 
služeb cestovního ruchu z důvodu, že ne-
splnil některou z povinností dle čl. V odst. 2 
písm. e) a f), hradí 100 % sjednané ceny.

 7.  Sjednanou cenou se rozumí konečná prodej-
ní cena včetně všech zákazníkem zakoupe-
ných fakultativních služeb. 

 8.  Čedok má právo započíst na úhradu od-
stupného 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.

 9.  V případě odstoupení platí pro výpočet od-
stupného den, kdy nastaly účinky odstoupe-
ní. 

10. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájez-
du nebo jednotlivých služeb zákazník uhradil 
formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo 
jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané, 
zákazník i Čedok ve věci úhrady odstupného 
postupují v souladu se stanovenými podmín-
kami pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek IX – REKLAMACE
1.  V případě vadně poskytnutých nebo nepo-

skytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlou-
vě s Čedokem, vzniká zákazníkovi právo na 
reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, po-
stup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí 
o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád 
Čedoku, který je zákazníkům k dispozici ve 

všech provozovnách Čedoku i u třetí osoby, 
která uzavření smlouvy zprostředkovala, nebo 
na http://www.cedok.cz/smluvni-podminky/.

2.  Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za 
vady služeb poskytovaných Čedokem (rekla-
mace) musí být učiněno vážně, určitě a sro-
zumitelně. 

3.  Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly 
sjednány ve smlouvě, (reklamaci) má zákazník 
právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo 
v sídle Čedoku a, bylo-li uzavření smlouvy 
zprostředkováno třetí osobou, také u této tře-
tí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení 
o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je 
jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklama-
ce zákazník požaduje a dále potvrzení o datu 
a způsobu vyřízení reklamace, případně pí-
semné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.  Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas 
bez zbytečného odkladu poté, co se o výsky-
tu takové vady dozví, nejlépe již přímo v mís-
tě poskytované služby u průvodce Čedoku 
nebo jiného Čedokem pověřeného zástupce, 
aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění 
reklamace může zákazník provést v jakékoliv 
formě s uvedením data, předmětu reklamace 
a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. 
Průvodce zájezdu nebo jiný Čedokem pověře-
ný zástupce je povinen sepsat se zákazníkem 
reklamační protokol, resp. vydat písemné po-
tvrzení o přijetí reklamace. Čedok upozorňuje, 
že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákazník vadu 
zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním 
zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny 
nepřizná, jestliže Čedok namítne, že zákazník 
neuplatnil své právo ani do jednoho měsíce 
od skončení zájezdu. 

5.  Zákazník je povinen poskytnout potřebnou 
součinnost k řešení reklamace. V případech, 
kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti 
průvodce Čedoku či jiného Čedokem pově-
řeného 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 za-
hraničí.

6.  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 zá-
kladě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije ob-
jednané, zaplacené a Čedokem zabezpečené 
služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení 
zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

Článek X – POJIŠTĚNÍ
1.  Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu 

Čedoku není pojištění zákazníka pro cesty 
a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníko-
vi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupe-
ním od smlouvy.

2.  Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro 
cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že 
zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti 
s odstoupením od smlouvy, prostřednictvím 
Čedoku. Čedok na vyžádání zákazníka takové-
to pojištění při uzavírání smlouvy zprostřed-
kuje.

Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1.  Čedok zpracovává osobní údaje svých zákaz-

níků s jejich souhlasem:
    a)  za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu podle 

článku III odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnu-
tí jednotlivých služeb podle článku III odst.  
2 (dále jen „smlouvy“) a příp. jejich změn 
a zajištění plnění ze smluv vyplývajících,

    b)  za účelem evidence zákazníků ve věrnost-
ním systému Čedoku (Club Čedok) a vy-
hodnocování jejich cest s Čedokem pro 
potřeby realizace věrnostních slev a posky-
tování nabídek služeb Čedoku věrným zá-
kazníkům na základě vyhodnocování jejich 
cestování s Čedokem,

    c)  za účelem nabízení služeb poskytovaných 
nebo zprostředkovaných Čedokem.

2.  K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpraco-
vávány osobní údaje zákazníka v rozsahu 
titul, jméno, příjmení, datum narození, státní 
příslušnost, bydliště, telefon, elektronický kon-
takt pro elektronickou poštu, příp. i jím uve-
denou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, 
datum jeho platnosti, kód vydávající země 
a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění 
příslušného víza nebo poskytovateli služeb. 
Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto 
účelu mohou být zpřístupněny zaměstnan-
cům Čedoku, pověřenému zpracovateli a také 
předávány těm, kteří jsou oprávněni služby 
cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU 
a rovněž těm, kteří jsou oprávněni nabízet 
a prodávat služby poskytované nebo zpro-
středkované Čedokem. Poskytnutí uvedených 
údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnu-
tí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu 
je neuzavření smlouvy.

3.  K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracová-
vány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, 
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, te-
lefon, elektronický kontakt pro elektronickou 
poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní ad-
resu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu 
a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní 
údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být 
zpřístupněny zaměstnancům Čedoku a po-

věřenému zpracovateli a dále v případě elek-
tronického kontaktu pro elektronickou poštu 
zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jmé-
nem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle 
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti. Poskytnutí uvedených 
údajů a souhlas s jejich zpracováním je dob-
rovolný. Nesouhlas se zpracováním uvede-
ných údajů má za následek nezařazení zákaz-
níka do věrnostního systému pro poskytování 
věrnostních slev a nabídek služeb Čedoku.

4.  K účelu podle odst. 1 písm. c) je Čedok opráv-
něn zpracovávat a shromažďovat jméno, 
příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti 
o elektronickém kontaktu pro elektronickou 
poštu zákazníka je Čedok dále oprávněn zpra-
covávat a shromažďovat i pro potřeby šíření 
obchodních sdělení dle citovaného zákona 
č. 480/2004 Sb. Osobní údaje zákazníka k to-
muto účelu mohou být zpřístupněny zaměst-
nancům Čedoku a pověřenému zpracovateli 
a dále v případě elektronického kontaktu pro 
elektronickou poštu zákazníka těm, již jsou 
oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní 
sdělení Čedoku dle citovaného zákona č. 
480/2004 Sb.

5.  V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve 
prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, uza-
vřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn 
k poskytnutí osobních údajů těchto třetích 
osob a k poskytnutí souhlasu se zpracová-
ním jejich osobních údajů, zpřístupněním 
a předáváním jejich osobních údajů za úče-
lem a v rozsahu podle odst. 2, příp. i k vyjád-
ření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním 
a zpřístupněním jejich osobních údajů za úče-
lem a v rozsahu podle odst. 3.

6.  Při uzavření Smlouvy o zájezdu dle článku III 
odst. 1 nebo uzavření Smlouvy o poskytnutí 
jednotlivé služby dle článku III. odst. 2 zá-
kazník vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, 
aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Če-
dok zpracovával, shromažďoval a zpřístup-
ňoval osobní údaje zákazníka, a v případě, že 
zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch tře-
tích osob podle § 1767 OZ, také osobní údaje 
třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem 
a v rozsahu podle odst. 3.

7.  Poskytnuté osobní údaje zákazníka je opráv-
něn zpracovávat a shromažďovat Čedok 
nebo jím pověřený zpracovatel v souladu 
s § 6 zákona č. 101/2000 Sb. a to za účelem 
a v rozsahu podle odst. 2 po dobu 5 let od 
skončení zájezdu či od poskytnutí jednotlivých 
služeb a za účelem a v rozsahu podle odst. 3 
po dobu členství zákazníka v Clubu Čedok. Po 
uplynutí uvedené lhůty a po skončení členství 
zákazníka v Clubu Čedok je Čedok povinen 
osobní údaje zákazníka zlikvidovat.

8.  Osobní údaje zákazníka zpracovávané v rozsa-
hu a k účelu podle odst. 4 Čedok nebo jím po-
věřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, po-
kud s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas.

9.  Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu 
a k účelu podle tohoto článku budou zpracová-
vány Čedokem i zpracovatelem automatizova-
ně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

10.  Při zpracovávání osobních údajů zákaz-
níka je Čedok povinen dbát, aby zákazník 
neutrpěl újmu na svých právech, zejmé-
na právu na zachování lidské důstojnosti 
a dbát na ochranu před neoprávněným 
zasahováním do jeho soukromého a osob-
ního života.

11.  Zákazník má právo souhlas se zpracová-
ním svých osobních dat dle tohoto článku 
kdykoli písemnou formou odvolat. V přípa-
dě zpracovávání, shromažďování a využití 
podrobností o elektronickém kontaktu pro 
elektronickou poštu zákazníka má zákazník 
právo zdarma nebo na účet Čedoku odmít-
nout souhlas s využitím jeho elektronického 
kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprá-
vy způsobem uvedeným v obdrženém ob-
chodním sdělení Čedoku dle citace zákona 
č. 480/2004 Sb.

12.  Zákazník má právo přístupu k osobním úda-
jům, právo na opravu osobních údajů, jakož 
i další práva dle § 21 citovaného zákona  
č. 101/2000 Sb. 

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.  Rozhodným právem pro řešení všech sporů, 

které by mohly vzniknout ze Smlouvy o zájezdu 
podle článku III odst. 1 nebo Smlouvy o poskyt-
nutí jednotlivé služby podle článku III odst. 2 
těchto VSP nebo v souvislosti s takovou smlou-
vou, 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 ře-
šení spotřebitelských sporů, kterým je Česká 
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 
567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová ad-
resa http://www.coi.cz.

3.  Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2016. 
Dnem nabytí účinnosti těchto VSP pozbývají 
účinnost VSP ze dne 18. 2. 2016. Těmito VSP 
se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí 
jejich účinnosti.
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Aš
AŠSKÁ cest. agentura
Hlavní 2747
354 526 980
Benešov
Václava Říhová
- ADVENTURE PLUS
Masarykovo náměstí 102
317 726 677
Beroun
Blanka Kadeřábková 
- ČAS 
Havlíčkova 7
311 625 762
Jana Kodadová 
– JK TRAVEL 
Husovo nám. 175
311 625 802
Bílina
Jaroslava Fárová 
– AJA TOUR 
Komenského 27
417 535 874
Bílovec
Iveta Kopečková - FITNESS CLUB
Slezské nám. 46
607 887 666
Blansko
Tomáš Zukal - AIKO TOUR 
Svitavská 1
516 418 629
S-TOUR BLANSKO, s.r.o. 
Rožmitálova 14
516 417 035
Blatná
Iveta Zelenková 
- CA KIMM 
J.P.Koubka 81
383 376 344
Bobnice - Kovansko
Jana Čepičková - e-SOLE
V Lipách 52 
info@e-sole.cz
605 788 247
Bohumín
Ing. Eva Rozsypalová 
- START
Studentská 1225
604 111 252
Boskovice
Mgr. Jana Vítková
SLUNCE + SNÍH
Růžové nám. 3
516 454 484
Brandýs nad Labem
Olga Pavlisová - PAO 
Komenského nám. 1267/7
326 902 848
Ondřej Němeček - NEON 
TRAVEL
Boleslavská 31
733 193 991
Brno
Agentura ZÁJEZDY.cz  
Veselá 199/5
800 656 630
INVIA.CZ, s.r.o.  
Cejl 105/107
533 111 533
STUDENT AGENCY s.r.o. 
Nám. Svobody 17
539 000 231
Brumov-Bylnice
VANado spol. s r.o. 
Kloboucká 763
577 330 125
Bruntál
Anna + Monika LUKEŠOVÁ
Nám. Míru 7
554 712 847
Břeclav
Renata Strušková 
- JUNIOR
17.listopadu 1a
777 339 117
Jarmila Zapletalová 
- TREND 
17.listopadu 21
519 370 612
Březnice
Jitka Štěpánová  
- OLIVER TOUR 
Dr.Jurenky 202
723 305 815
Bučovice 
Bc. Lenka Navrátilová  
- GRAND TRAVEL
Smetanova 432
732 586 038
Bystřice pod Hostýnem
Lenka KYŠÁKOVÁ
Dolní 1567
573 378 193
Čáslav
Ludmila Zárubová 
- EL-TOUR
Žižkovo nám. 172
327 314 469
Čelákovice
Lenka Kadlecová 
Masarykova 780
326 993 682
Červený Kostelec
CA SUR, s.r.o.
Havlíčkova 654
498 100 657, 724 088 587
Česká Kamenice
Romana Baštová - 
ROKOKO
Nám. 28. října 115
412 584 476
Česká Třebová
Lenka Čížová - ČILE
Hýblova 286
777 025 093

Český Brod
Jaroslava Hrabálková 
- ČESKOBRODSKÁ CK
Nám. Arnošta z Pardubic 46
321 622 651
Český Krumlov
Dagmar VOJTOVÁ
Papírenská 24   
380 712 355, 607 211 828
Český Těšín
Pavlína Wiselková 
- TONY tour
Bezručova 36
558 711 597
Děčín
JUDr. Josef Janů – JATOUR
Masarykovo nám. 17/190
412 516 313
Dobruška
Renata Dvořáková 
– CK AVANTI-TOUR 
Pulická 21
494 622 328
Dolní Bělá
Dana Lázničková 
- HAPPY TIP
Dolní Bělá 31
377 310 007, 721 337 136
Dolní Benešov
Ing. Hedvika Thiemlová 
– TIME
Opavská 438
553 651 259
Domažlice
Barbora Šešulková 
- SUNNY.CZ
Náměstí Míru 129
721 177 828
Dvůr Králové
Jana MENCLOVÁ 
Palackého 106
499 629 139
Františkovy Lázně
František Šůs - FL TOURS
Americká 10
354 543 162
Frenštát pod Radhoštěm
DALIBOR TOUR s.r.o.
Horní 1823/26
556 836 534
Frýdek – Místek
Renata Sikorová 
- SLUNÍČKO
T. G. Masaryka 2320
604 805 870
Frýdlant nad Ostravicí
Svatava BAČÁKOVÁ 
Spořitelní 1062
736 646 505
Frýdlant v Čechách
Jana Kučinová 
- LOGOS TOUR
ul. Svatopluka Čecha 28
482 312 387
Fulnek
Šárka Broukalová - SIESTA
Fučíkova 7
739 807 465
Havířov – Podlesí
Silvie Trojanová 
- LETEM SVĚTEM
Dlouhá třída 29
596 812 615, 603 745 533
Havlíčkův Brod
Jana Fischerová
- ADA-TOUR 
Havlíčkovo nám. 56
569 428 464
M TOUR s.r.o.
Dolní 227, P.O.BOX 95
569 424 267
Hlinsko v Čechách
Lenka Čepešová 
- HOLIDAY TOURS
Olšinky 316
776 023 822
Hlučín
Monika Ciganová-CIMEA 
Mírové nám. 5/5
595 042 240
Hodonín
Michaela Ditrichová 
- CA EM TOUR
Svatopluka Čecha 3608
518 353 882
Jana Ryšavá - REDO
Dolní Valy 1
518 343 641, 733 106 802
Holice
Alena Horáková - APOLLO
nám. T.G.Masaryka 11
466 923 748
Horšovský Týn
BUS TOUR-
FOLTÝNOVÁ s.r.o.
Jana Littrowa 209
379 423 423
Hořovice
Milan Sklenář - OSVĚTA
Tlustice 186
311 514 545, 311 513 527 
Hostinné
Dagmar Klepáčková  
- ORCHIDEA
Nádražní 605
72 0962 602
Hradec Králové
CA KAMILA s.r.o.
Švehlova 463
495 580 252
Hranice
Zdenka Zacharová 
- VIA TOUR
Svatoplukova 79
581 601 293

Humpolec
ADORES spol. s r.o.
Nerudova 185
565 533 296
Hustopeče
Lukáš Stávek - IDEAL
Dukelské nám. 1
603 534 595
Cheb
Alexandra LEVOROVÁ
Svobody 27
354 426 107
Chlumec nad Cidlinou
Lenka Rakouská 
- CHLUMECKÁ CA
Klicperovo nám. 11/I.
495 485 764
Choceň
BcA.Veronika Štěrbová  
- MAUNA KEA
Tyršovo náměstí 298
606 076 097
Věra Schmittová 
- VS TOURS
Kollárova 1045
465 471 588
Chodov
Jaroslav Jílek 
- J & G TOURISTIK
Staroměstská 28
352 665 159
Chotěboř
M TOUR s.r.o. 
Krále Jana 259
569 641 008
Chrudim 
Agentura ŠTĚPÁNKA s.r.o. 
Břetislavova 72
469 622 768
Ing. Ivana JAKUBÍKOVÁ
Filištínská 28
469 638 788, 608 909 583
Ivančice
IVACAR 2000, a.s.
Krumlovská 30
546 451 933
Jablonec nad Nisou
HONZOVÁ-SEDLÁKOVÁ
Floriánové 810/2
483 320 976
INDIVINDI s.r.o.
Jiráskova 9
483 306 627
Jaroměř
RNDr. Milan Voborník 
- M-TOUR
Náměstí ČSA 16
491 812 400
Jeseník
ARRIVA Morava a.s.
Sadová 1213/3
597 827 480
MONDI - tour, s.r.o.
Palackého 1333/1
584 409 423
Jičín
Jan Sochor 
- SPORTCENTRUM
Valdštejnovo nám. 2
493 531 977
Jílové u Děčína
Miluše Cyriusová  
- MC TRAVEL
Přemyslova 302/8
603 147 181
Jílové u Prahy
AGENTURA 97, spol. s.r.o.
Masarykovo nám. 15
241 951 214
Kdyně 
CAMPANATOUR s.r.o. 
Náměstí 131
379 731 272
Kladno
Jitka Hanzlová 
– ALKA 
Italská 2369
312 682 349
Klatovy
Miloslav JAROŠÍK
Nám. Míru 64/1
376 310 279
Klášterec nad Ohří
Mgr. Jitka Kubrtová  
- CILINDR
Petlerská 416
474 376 316
PRIMA TRAVELS s.r.o. 
U Potoka 527
474 376 149
Kolín
GLOBUS TOUR CZ spol. 
s r.o.
Na Hradbách 155
321 718 718
Dáša Čeřovská -
 DELFÍN
Politických vězňů 64
321 717 676
Jana Syřínková 
- ROJA TOUR
Rubešova 61
321 623 292, 774 162 085
Kopřivnice 
Vladimíra Houšťavová 
- IMPULS
Štefánikova 1155
556 808 780
CK Agentura FOX, s.r.o.
Záhumenní 1152
556 808 251
Kostelec nad Orlicí
TANUS s.r.o.
Dukelských hrdinů 900
776 098 069

Kralovice
ANDRIAS Tour, s.r.o.
Nám. Osvobození 35
724 212 761, 373 317 180
Kralupy nad Vltavou
Lenka Malíková - ABACA
Jungmannova 89
326 550 481
Marek Bína - ELIXA
Jungmannova 75
315 724 370
Kraslice
Lenka Michorová - JARYS
Havlíčkova 6
352 669 735
Krnov
Zora Kabaštová 
- FALCON SPORT
Hlavní nám. 20
554 610 029
Kroměříž
Vojtěch Formánek 
- MARION TOUR
Šafaříkova 184
573 331 776
Kutná Hora
Jiří HOLOUBEK
Sokolská 601
327 512 763
Kyjov
REGION, spol. s r.o. 
– CK RÉGIO
Komenského 616
518 307 711
Lanškroun
Miloš Morávek – TREFA
Hradební 316
465 635 473
Lány
Marie BOČKOVÁ 
Lesní 362
313 502 150
Letohrad
SUPERPOBYTY.CZ
Orlice 168
734 475 747
Lipník nad Bečvou
GTOUR group s.r.o.
28. října 602
581 771 503
Litomyšl
DCK Rekrea Litomyšl s.r.o.
Toulovcovo nám. 156
461 612 291
Litovel
Viktor Kohout - BAVI
Nám. Přemysla Otakara 754
774 224 513
Litvínov
Lenka Karagavrilidisová
- JORDAN 
9.května 2041
476 732 453
Lysá nad Labem
Ing. Evžen Šulc 
- EVENTOUR
Masarykova 209
325 551 595
Mariánské Lázně
TOUR CENTRUM 
Poštovní 160, Hl. pošta M.L.
354 626 528
Mělník
Stuff s.r.o. - ASTRA TOUR
Náměstí Míru 4
603 142 023
Jakub Ingala - GALATOUR
Nám. Karla IV. 3359
315 623 915
Město Albrechtice
Mgr. Olga ILIADISOVÁ 
Tyršova 717/45
554 653 205
Milevsko
Věra Andělová - NEAN 
TOUR 
Riegrova 145
382 522 555
Mohelnice
Vl. Machálková 
- TOURINFO
Nám. Tyrše a Fügnera 3
583 430 047
Napajedla 
Marie DUŠKOVÁ
Na Kapli 1622
577 102 232
Nová Paka
Dana Malinová 
- PODKRKONOŠSKÁ CA
Masarykovo nám. 20
493 723 420
Nové Město nad Metují
CIS - cestovní agentura s.r.o.
T.G.Masaryka 69
491 471 073
Nové Strašecí
Ing. Ivana Kapková 
- ALLEGRO
Čsl. Armády 172
313 573 700
Nymburk
Ing. Petr MATOUŠEK 
Na příkopě 61
325 616 348
Nýřany
Dagmar Sojková 
- RODATOUR
Benešova 745
377 932 266
Opočno
Miroslava Počarovská 
- MARIN
Nádražní 167
494 647 848

Orlová - Lutyně
Věra JEŽOVÁ 
Masarykova tř. 1325
596 516 387
Pavlína Šormová 
- SUN TRAVEL
F.S.Tůmy 1200
608 845 727
Ostrava
Agentura ZÁJEZDY.CZ
28. října 2663/150
800 656 640
eTRAVEL – Fischer Group
A.Macka 122/1
596 100 100, 593 915 232
INVIA.CZ, a.s.
Českobratrská 3321/46
800 999 800, 597 705 705
Ostrava - Poruba
Alena HRUBÁ 
Alšovo nám. 691
596 911 511-2
Ostrava – Přívoz
Lukáš Světlík - LUMIS
Teslova 1129/2B
603 984 297
Ostrov
LEMON TOURS, s.r.o.
Hlavní tř. 982
353 615 255
Pelhřimov
Marie KOTRČOVÁ
Růžová 82
565 323 102
Podbořany
Marie Kunešová 
- AZURO
Masarykovo nám. 14
415 722 454
Poděbrady
Barbora Hellerová 
– CA IVANKA
Havlíčkova 53
325 612 305
Praha 1
Agentura ZÁJEZDY.CZ
Jindřišská 941/24
800 656 660
INVIA.CZ, s.r.o.
U Půjčovny 2
533 111 702
Praha 3 - Vinohrady
Lukáš Adámek 
- SUPERZÁJEZDY.CZ
Chrudimská 2a
272 743 981
Praha 3 - Žižkov
C.K. AGENTURA ESO s.r.o.
Seifertova 95
222 782 931,222 360 583
Praha 7
ESO travel a.s.
Korunovační 22
233 377 711-15
Praha 8
EVA TOUR  s.r.o.
Sokolovská 180
284 826 625
Ing. Miroslava Luprichová
- LUUL TOUR
Klapkova 53
284 680 642
Praha 9
CORNIS Tour
Bludovická 400
774 376 464
Praha 10
GALA – TRAVEL, s.r.o.
Švehlova 32 - Park Hostivař
271 752 362
CK PP TOURIST 
- A TEMPO s.r.o.
Topolová 2915
272 650 744
Praha 11
Zdeněk Kochta 
- CA NUBIS
Arkalycká 757
222 365 747
Praha 17 - Řepy
Anna BAUMOVÁ
Žalanského 57
235 300 208 – 9 
Prachatice 
OCEAN CZ, s.r.o
Zvolenská 30
388 318 746
Přelouč
Anna Šandová 
- ANNASTA
28. října 146
466 958 076
Přeštice
Ing. Jaroslav JANEČEK 
Masarykovo nám. 66
605 210 279
Příbram
AJV Příbram s.r.o.
Žežická 599
318 631 888, 318 692 712
LUCIE TRAVEL, spol. s r.o.
Špitalská 11
318 630 837
Rakovník
ROTERA s.r.o.
Nádražní 4
313 513 371, 313 516 047
RASTA CZ, s.r.o.
Husovo nám. 264
313 517 384
Rokycany
Jaroslav Peroutka 
- BOHEMIA TRANS
ul. J.Knihy 177/I.
371 725 346

Zdeněk Živný 
- ŠKODA AVIA TOUR
Palackého 15
371 728 777
Roudnice nad Labem
František Scherbaum - 1. 
CESTOVNÍ
Jungmannova 1033
602 260 782
Olga Holubová - H - TOUR
Alej 17. listopadu 812
416 815 590
Rousínov
Bc. Lenka Navrátilová 
- GRAND TRAVEL 
Sušilovo nám. 48
517 371 868
Rožnov pod Radhoštěm
Jana ARENDÁŠOVÁ
Meziříčská 774
571 657 080
Rumburk
Jaroslav Havel 
- BEST BURK
Tř. 9. května 391
412 333 109
Rychnov nad Kněžnou
RYCHNOVSKÁ 
cestovní agentura, s.r.o.
Komenského 63
494 535 007
Tomáš Zahálka 
– EUROCENTRUM
Svatohavelská 66
494 532 949
Rýmařov 
Cestovní agentura 
AQUARIUS, s.r.o.
Okružní 31
731 107 853
Říčany 
Marie Benoni 
– CA BENONI
17. listopadu 15
323 604 365
Sedlčany
Anna FRIEDOVÁ 
Nám. T.G.Masaryka 165
318 821 605
Semily
DIANA GROUP-TOUR, s.r.o. 
Tyršova 48
481 622 079
Slavičín
SUN TOUR s.r.o. 
Mladotické nábř. 848
604 257 087
Slavkov u Brna
Mgr. Yvona Jandlová 
- ANTEA
Palackého nám. 77
544 221 558
Sokolov
Lenka Fojtíková - F & K
Staré náměstí 37
352 623 319
Daniela Matyšková - M 
SPORT
Nám. Budovatelů 1407
733 537 287
Stará Boleslav
Jana Svatová Víchová 
- BOHEMIA 
Boleslavská 240
326 913 101
Strakonice
CIAO…- s.r.o.
Zámek 1 
383 323 400
STRAKOtour, s.r.o.
Palackého náměstí 86
383 321 948
Sušice
TEMPO TOURS 
Nám. Svobody 6
376 528 989
Svitavy
KARAVELA TRAVEL CZ s.r.o.
Nám. Míru 88
461 530 503
Šternberk
AXAL, spol. s r.o. 
Bezručova 11
585 013 007
Štětí
ŠTĚTSKÁ 
cestovní agentura, s.r.o.
Krátká 64
416 810 605
Šumperk
Cestovní agentura 
ATLAS s.r.o. 
Slovanská 16
583 211 009
Cestovní agentura ISTRIA 
s.r.o.
Gen. Svobody 1A
583 216 703
Tachov
Zdeněk ČERNÝ
K. H. Borovkého 520
374 721 624
Irena Horáčková  
- TOUR CENTRUM
Nám. Republiky 116
374 725 630
Tanvald 
Klára Šourková 
- BEZVACESTOVANI.CZ
Krkonošská 90
608 027 703
Teplice
Roman Klihavec - ASSIST
U Nemocnice 3064
417 532 820

Třebíč
Marcela Pruknerová 
ANCLA TOUR
Přerovského 154/9
568 421 727
Petr Hájek 
- LOSTRIS
Karlovo nám. 33
568 844 281
Agentura ZÁJEZDY.CZ
Na Potoce 468/25, 
Horka-Domky
800 656 650
Týnec nad Sázavou
Petra Bobková  
- CA GLOBUS
Jílovská 504
317 701 888
Uherské Hradiště
Veronika Střelcová  
- ITS COMPANY
J. Štancla 153
572 557 797
Jitka KŘENOVÁ
Masarykovo nám. 34
572 550 422
Uherský Brod
Dagmar Hradecká  
– DALIMA 
Moravská 83
572 637 026
Ústí nad Orlicí
Agentura CAM, s.r.o.
M. R. Štefánika 234
465 527 696
Valašské Meziříčí
CA LAST MINUTE, s.r.o.
Mostní 98
571 610 111
Vlasta Bělíková 
- VIA TOURS
Stříbrná 676
571 612 606
Varnsdorf
Milan TKÁČ
Tř. Legií 2268
412 372 755
Velká Bíteš
Aleš Kotačka 
– REKO
Masarykovo náměstí 86
566 532 590
Velké Bílovice 
DaNiTour s.r.o.
Svárov 602
519 346 620, 608 523 571
Velké Meziříčí
Ing.Jana Necidová  
- NEKO TOUR 
Náměstí 165
566 524 663
Velké Popovice
Marie Abrahámová  
– UNISMA
Masarykova 25
323 665 236
Velvary
Ivana LONGAUEROVÁ
Nám. Krále Vladislava 112
775 959 410
Veselí n/Moravou
Cestovní kancelář ZUBATÝ
Svatoplukova 520
607 855 351
Vimperk
KCK 
cestovní kancelář, s.r.o.
1. máje 74
388 411 366
Vlašim
Yveta Katrová 
– YVETTA
Riegrova 1828
317 847 132
Votice
Lenka Hrdinová  
- EVENTTOUR
Pražská 610
604 443 736
Vrchlabí
VRCHLABSKÁ CK, s.r.o.
Krkonošská 203
499 421 131
Vysoké Mýto
Vladimír Faltejsek  
- KONTIKI.CZ
Jiřího z Poděbrad 113/II
465 422 833
Vyškov
COLUMBUS 
cestovní kancelář, s.r.o. 
Masarykovo nám. 4
517 333 255
JUDr. Josef Geryk  
- “SWISS SERVICE”
Masarykovo nám. 42
517 333 300
Zábřeh
Eva Valnohová 
- PRADĚD 
Valová 2
583 411 083
Znojmo
JITKA NAHODILOVÁ 
- JINÁ
Hakenova 25
515 227 147
Žatec
Jiří Harajda - CK PALMERA
Obránců míru 1924
457 710 031-2
Miluše Dyršmídová 
- DÁMSKÝ KLUB
Volyňských Čechů 2911
774 944 656, 415 711 094
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CK Čedok Brno
Nádražní 10/654
602 00 Brno-město
  542 321 267, 542 211 562
cedok-brno@cedok.cz

CK Čedok Brno
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum Olympia
U dálnice 777
664 42 Modřice
 543 250 509, 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

CK Čedok České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 39
370 01 České Budějovice
  387 202 859, 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz
 
CK Čedok Frýdek - Místek
J. V. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
  558 434 877, 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

CK Čedok Hradec Králové
Gočárova 1288-89
500 02 Hradec Králové
  495 534 620, 495 534 621
cedok-hradeckralove@cedok.cz

CK Čedok Jihlava
Masarykovo nám. 644/26
586 01 Jihlava
  567 310 064
cedok-jihlava@cedok.cz
 
CK Čedok Karlovy Vary
ul. Dr. Bechera 23
360 39 Karlovy Vary
  353 234 249, 353 227 837
cedok-karlovyvary@cedok.cz

CK Čedok Karviná
Masarykovo nám. 21/11
733 01 Karviná
  596 311 010, 596 311 009
cedok-karvina@cedok.cz

CK Čedok Liberec
Obchodní centrum Forum
Soukenné náměstí 669/2a
460 01 Liberec
  485 105 215, 485 105 727
cedok-liberec@cedok.cz

CK Čedok Liberec
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Nisa
České Mládeže 456
460 03 Liberec
  482 317 670
cedok-liberec-nisa@cedok.cz
 
CK Čedok Litoměřice 
Dlouhá 194/47
412 42 Litoměřice 
  416 731 309, 416 731 318
cedok-litomerice@cedok.cz

CK Čedok Louny
Mírové náměstí 52
440 01 Louny
  415 652 520, 415 652 519
cedok-louny@cedok.cz

CK Čedok Mladá Boleslav
T. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá Boleslav
  326 326 903
cedok-mladaboleslav@cedok.cz

CK Čedok Most
tř. Budovatelů 3067
434 84 Most 
  476 704 504, 476 704 560
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
cedok-olomouc-santovka@cedok.cz

CK Čedok Ostrava
30. dubna 2b
702 00 Ostrava
  596 121 384, 596 124 087
cedok-ostrava@cedok.cz

CK Čedok Ostrava 
Otevřeno 7 dní v týdnu
Avion Shopping Park Ostrava
Rudná 3114/114
700 30 Ostrava – Jih
  595 782 648, 595 782 642
cedok-ostrava-avion@cedok.cz

CK Čedok Pardubice
Palackého 1947
530 02 Pardubice
  466 511 521, 466 513 240
cedok-pardubice@cedok.cz

CK Čedok Písek
Velké nám. 1
397 01 Písek
  382 213 096, 382 212 001
cedok-pisek@cedok.cz

CK Čedok Plzeň
Prešovská 10
301 00 Plzeň
  377 222 609, 377 222 625
cedok-plzen@cedok.cz

CK Čedok Praha
Na Příkopě 857/18
111 35 Praha 1
  224 197 637, 224 197 699
halazajezdy@cedok.cz
cedok-prikopy@cedok.cz

CK Čedok Praha
Rytířská 403/16
110 00 Praha 1
  224 222 492, 224 224 237
cedok-rytirska@cedok.cz
  
CK Čedok Praha
Vestibul stanice Metra „A“ Můstek
110 00 Praha 1
  224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

CK Čedok Praha
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
Novodvorská 33
142 00 Praha 4 – Kamýk
  241 004 130, 777 300 250
cedok-praha-novodvorska@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
OC Chodov
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
  272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
Metropole Zličín
Řevnická 121/1 
155 21 Praha 5
  226 082 237, 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Nový Smíchov
Plzeňská 233/8
150 00 Praha 5
  257 941 551, 257 941 552
cedok-smichov@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Letňany
Veselská 663
199 06 Praha 9
  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
  281 911 330
cedok-cernymost@cedok.cz

CK Čedok Prostějov
Netušilova 3
797 22 Prostějov
  582 344 813, 582 345 654
cedok-prostejov@cedok.cz

CK Čedok Tábor
tř. 9. května 2471
390 02 Tábor
   381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

CK Čedok Teplice
Nákupní centrum Galerie
Nám. Svobody 3316
415 01 Teplice
  417 534 171, 417 534 172
cedok-teplice@cedok.cz
 
CK Čedok Ústí nad Labem
Hrnčířská 57/10
400 11 Ústí nad Labem - centrum
  475 220 382, 475 220 384
cedok-ustinl@cedok.cz

CK Čedok Zlín
Kvítkova 80
760 43 Zlín
577 210 567, 577 210 705
cedok-zlin@cedok.cz

CK Čedok Žďár nad Sázavou
nám. Republiky 292/32
591 01 Žďár nad Sázavou
  566 623 648
cedok-zdar@cedok.cz

Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby v katalogu i ceníku jsou vyhrazeny.
DTP: Médea a.s. • Tisk: Svoboda a.s. • Foto: © fotky & foto, Allphoto images, Dr. Eva Loucká, Mirek Frank, iStock, archiv Čedoku • © 2016 Čedok a.s., veškerá práva vyhrazena.

Uvítáme Vaše připomínky k tomuto katalogu.

Internetový on-line prodej  
24 hodin denně na www.cedok.cz.
Telefonické informace a rezervace na modré lince Čedok 
800 112 112

BENEŠOVSKÁ CA 
Helena Patáková
Pražská 1696/2
256 01 Benešov
  317 723 491
patakova@seznam.cz 

Jitka GOTTLIEBEROVÁ
Nám. T. G. Masaryka 172
470 01  Česká Lípa
  487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz

BENFICA s.r.o.
Nám. ČSA 10
737 01 Český Těšín
  558 711 727
info@benfica.cz

GLOBTOUR DOBŘÍŠ 
Ing. Eva TRUBAČOVÁ
Pražská 1752
263 01 Dobříš
  318 520 059
ca.dobris@centrum.cz

BENE - AOM CZ, s.r.o.
Msgre. B. Staška 66
344 01 Domažlice
  379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz

TOUR Těšín, s.r.o.
Hlavní třída 71
736 01 Havířov
  596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

LaVia - Lada ŠIMKOVÁ
Palackého 3996
430 01 Chomutov
  792 405 106
cedok@calavia.cz

ALFA – Alena Košíčková
Valdštejnovo nám. 99
506 01 JIČÍN
  493 531 536
alfajicin@iol.cz

Irena HADRAVOVÁ a Pavel REGÁSEK 
Panská 136/1
377 01 Jindřichův Hradec
  384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz

MK-TOUR 
Michaela WEISSOVÁ JELÍNKOVÁ
Kpt. Jaroše 510
432 01 Kadaň
  474 342 727
mktour@atlas.cz

LC KONTAKT s.r.o
T.G. Masaryka 2725
272 01 Kladno
  312 242 382, 312 242 383
lck4@lck.cz

LC KONTAKT s.r.o
OC CENTRAL, P. Bezruče 3388
272 01 Kladno
  777 000 777
lck2@lck.cz

EUROCENTRUM - Tomáš Zahálka
Tyršova 880
517 41 Kostelec nad Orlicí
  494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz

KUTNOHORSKÁ CA
Hana HANDLÍŘOVÁ
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora
  327 512 331
kca@atlas.cz

NONA - Ing. Jana NOVÁKOVÁ
Husovo nám. 139
584 01 Ledeč nad Sázavou
  569 731 087
cknona@gmail.com

A - Z TRAVEL
Marcela DRAŠNAROVÁ
Palackého 27
547 01 Náchod
  491 420 196
info@aztravel.cz

LM TOUR
Ludmila KELLEROVÁ 
a Miroslav GILLAR
Gen. Hlaďo 22
741 11 Nový Jičín
  736 534 945
ludmila.kellerova@seznam.cz
mirek.gillar@ktknet.cz

Čedok Partner
ATLAS ZÁJEZDŮ s.r.o.
Horní náměstí 3
746 01 Opava
  553 711 202
prodej@atlas-zajezdu.cz

SAPA - Pacific Bridge s.r.o.
Libušská 319/26
142 00 Praha 4
  244 092 378
cedok-praha-sapa@cedok.cz

CK SOUČEK s.r.o.
Palackého 20
750 02 Přerov
  581 706 050
provck@soucek.cz

VITATUR - Iveta RICHTEROVÁ
Masarykovo nám. 138/13
274 01 Slaný
  608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

LADA - PaedDr. Lada EIDNER
Bulharská 54
541 01 Trutnov
  499 818 018
cklada@lada-trutnov.cz

BENFICA s.r.o.
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec
  558 331 959
info@benfica.cz

VS TRAVEL 
cestovní agentura s.r.o.
Nám. Svobody 1321
755 01 Vsetín
  571 437 722
vs.travel@seznam.cz

ČEDOK PARTNERSPOBOČKY CK ČEDOK
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