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LYŽOVÁNÍ  VE  FRANCII V OBLASTI 3 ÚDOLÍ 
MÉRIBEL

Tři údolí jsou nejrozsáhlejší lyžařskou oblastí světa (610 km tratí). Středisko Méribel je 
pro svou polohu nazýváno srdcem Tří údolí a je právě proto ideálním výchozím bodem 
pro lyžování v oblasti Les Menuires, Val Thorens, Courchevel,.. V samotné oblasti Méribel-
-Mottaret je 150 km sjezdových tratí. 

Ubytování: rezidence Hameau du Mottaret / Méribel Mottaret je umístěna 30 m od 
sjezdovky a v blízkosti obchodů.

Studio 4 os.: 27 m2, kuchyňský kout, v obývací místnosti 4 samostatná lůžka, koupelna, 
samostatné WC, místnost lze rozdělit posuvnou stěnou, vhodné pro rodinu 

Apartmán 4/5 os.: 30 m2, obývací místnost s kuchyňským koutem, rozkládací lůžko a sa-
mostatné lůžko, ložnice se dvěma lůžky nebo palanda, koupelna, samostatné WC.

23. 3. – 1. 4. 2018
* velikonoční prázdniny!

CENA ZA OSOBU VE STUDIU nebo APARTMÁNU :

studio 
obs. 4 os.

studio 
obs. 3 os.

studio 
obs. 2 os.

apartmán 
obs. 5 os.

apartmán 
obs. 4 os.

14.090,- 15.290,- 17.490,- 13.790,- 14.490,-

CENA ZAHRNUJE: 
 dopravu autobusem 
 7× ubytování (sobota – sobota) 
 6 denní skipas pro oblast Méribel (neděle – pátek)
 služby delegáta 
 pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 
 povlečení 

CENA NEZAHRNUJE: 
 cestovní pojištění  
 pobytovou taxu cca 7,- EUR/os./pobyt + 1,40 EUR eko-taxa/os./pobyt
 závěrečný úklid (vlastní nebo za poplatek)
 rozšířený skipas pro oblast Tři údolí na 6 dnů  + 1.100,- Kč (610 km tratí)

SLEVA: 
 děti do 5 let platí 2.850,- Kč bez nároků na lůžko
 vlastní doprava - sleva 1.500,- Kč  
 účastníci lyžařského zájezdu v sezóně 2017 sleva - 200,- Kč!
 nelyžař a senior nad 75 let 

Vitalhotel Zanker **** se nachází v Korutanech, v městečku Döbriach, 80 m od jezera 
Millstätter See a 12 km od Bad Kleinkirchheimu. Hotel nabízí pro své hosty 2,3,4 lůžkové 
pokoje s koupelnou, WC, radiem, TV/SAT, telefonem, fénem a tresorem. Stravování – vý-
borná rakouská kuchyně, nápoje all inclusive. Pro hotelové hosty je k dispozici bazén, 
sauna, pára – vše v ceně pobytu. Skipas Kärnten Gold zahrnuje lyžařské oblasti: Möllta-
ler Gletscher (53 km sjezdových tratí), Bad Kleinkirchheim (103 km), Gerlitzen (45 km), 
Ankogel (35 km), Katschberg -Aineck (66 km), Nassfeld/Hermagor (110 km),….Do Bad 
Kleinkirchheimu jezdí přímo od hotelu skibus (12 km). Pro další lyžařské oblasti je k dis-
pozici náš autobus dle informací českého delegáta.

8. 3. – 11. 3. 2018
* jarní prázdniny SU, OL, JE, OP, MB,… !

CENA ZA OSOBU 
(zahrnuje ubytování, dopravu včetně transferů, stravování + nápoje, skipas):

 Dospělá os. 
na 1. a 2. lůžku

 Dospělá os. 
na 3. lůžku

Junior 15 – 18 let 
na 3. a 4. lůžku

Dítě 7 – 14 let 
na 3. a 4. lůžku

Dítě do 6 let
na 3. a 4. lůžku

11.990,- 11.190,- 9.990,- 7.790,- 2.490,- 

CENA ZAHRNUJE: 
 3× nocleh v hotelu Zanker**** (čtvrtek – neděle), včetně bazénu, sauny, páry, 

odpočívárny  
 dopravu autobusem + 3 transfery autobusem (Katschberg, Gerlitzen, Bad 

Kleinkirchheim, popřípadě dle sněhových podmínek Mölltaler Gletscher.)
 stravování: snídaně, odpolední svačina, večeře + nápoje all inclusive (viz.*) 
 3 denní skipas Kärnten Gold (pátek – neděle) 
 služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 

* Stravování:
bohatá bufetová snídaně, odpolední svačina po lyžování 16.00 – 17.00 hod. teplé 
a studené nápoje  +  moučníky + snack, večeře o 4 chodech (předkrm, polévka, hlavní 
jídlo, moučník) + salátový bufet, možnost vegetariánského menu na večeři
8.00 – 23.30 hod. nápoje (nealko, stolní víno, pivo), 16.00 – 23.30 hod. neomezené 
množství nápojů nabízených v baru (drinky, sekt, víno, různé alkoholické nápoje)

CENA NEZAHRNUJE: 
 komplexní cestovní pojištění 156,- Kč / dospělý, 136,-Kč do 18 let
 pobytovou taxu 2,- EUR / noc / os. od 16 let - platí se na místě !
 příplatek za 1 lůžkový pokoj 500,- Kč / 1 noc

SLEVA: 
 účastníci lyžařského zájezdu CK MAXIMA v sezóně 2017 sleva - 200,- Kč !

UPOZORNĚNÍ: minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob !

LYŽOVÁNÍ  VE  FRANCII A RAKOUSKU
LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKU – KORUTANY

DÖBRIACH – HOTEL ZANKER****
1.800 – 3.230 m



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

2. 7. – 8. 7. 2018

1. den:  
- odjezd v časných ranních hodinách, průjezd Německem a Francií, nocleh 
2. den: 
- prohlídka historického města Le Mans s katedrálou St. Julien a starou radnicí, 

město je každoročně dějištěm automobilových závodů 24 hodin Le Mans. Dále 
zastávka v opevněném středověkém městě Vitré s hrázděnými domy a s úzkými 
uličkami. Podvečerní procházka pirátským městem Saint-Malo, nocleh.  

3. den:  
- dopoledne prohlídka nejnavštěvovanějšího místa na hranici Bretaně a Normandie 

kláštera Mont St. Michel, který se tyčí na žulovém útesu obklopen mořem a písky. 
Při přejezdu směrem na západ zastávka v rybářském městečku Cancale, kde mů-
žete ochutnat ústřice, které si nechal vozit z tohoto místa sám Ludvík XIV. Přejezd 
k mysu Cap Fréhel s majákem, který se nachází na Smaragdovém pobřeží, nocleh.

4. den:
- dopoledne procházka po Pobřeží růžové žuly, které se táhne od letoviska Perros-

-Guirec k Trégastel a Trébeurden a je vyhlášené svými růžovými bizarními skal-
ními útesy. Zastávka u kamenné neolitické mohyly tumulus de Barnenez. Odpo-
ledne prohlídka významného francouzského přístavu Brest, možnost návštěvy 
námořního muzea na hradě Chateau du Brest, nocleh.

5. den: 
- přejezd na Pointe de Corsen, nejzápadnější bod francouzské pevniny s vysokými 

strmými břehy, kde se setkává kanál La Manche a Atlantický oceán, dále zastávka 
u majáku St-Mathieu a ruin kláštera, který byl založen v 6. století. Pleyben - pro-
hlídka typického bretaňského farního dvora tz. kalvárie. Odpoledne návštěva ry-
bářského přístavu Concarneau s opevněnou částí města Ville Close, v podvečer 
návštěva megalitických památek v Carnacu s mnoha menhiry a dolomeny, nocleh.

6. den: 
- na závěr našeho poznávání Bretaně navštívíme hlavní město tohoto regionu Re-

nnes, procházka historickým centrem města, zájemci mohou navštívit Musée de 
Bretagne nebo Museé des Beaux-Art, možnost  občerstvit se v některé creperii 
s typickými palačinkami nebo v restauraci, které nabízejí mořské plody. Odjezd 
v podvečerních hodinách do ČR.

7.den:  
- příjezd v odpoledních hodinách do nástupních míst.  

CENA:   8.990,- Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu lux. autobusem (klimatizace, WC, video, bufet) 
• 5× nocleh ve 2 a 3 lůžkových pokojích s příslušenstvím
• odborný průvodce
• pojištění záruky CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: 
• zajistíme 5 kontinentálních snídaní při ubytování 1.000 ,- Kč
• zajistíme 2 večeře v samoobslužné restauraci 600,- Kč
• zajistíme cestovní pojištění včetně storna zájezdu za 29,- Kč / den / dospělý, 24,- Kč 

/ do 18 let

                

FRANCIE
Divoká BRETAŇ

zájezd  s 1 nočním přejezdem ! zájezd  s 1 nočním přejezdem !

5. 8. – 12. 8. 2018

1. den: 
- odjezd v časných ranních hodinách přes Německo do Francie, večer ubytování, nocleh 
2. den:  
- ráno trajekt z Calais do anglického Doveru, průjezd východní Anglií do Cambridge, 

prohlídka historického centra univerzitního města, odpoledne přejezd k prohlídce 
hlavního města hrabství Yorkshire York s unikátní velkou katedrálou a starobylými 
hrázděnými domy v ulici Shambles, nocleh.

3. den: 
- při cestě do Skotska zastávka u památky na římskou říši Hadriánova valu, který byl 

stavěn od r.122  na příkaz císaře Hadriana. Zastávka u hradu v městečku Alnwick, kde se 
natáčel film s Harry Potterem. V podvečer návštěva Rosslynské kaple, poutního místa 
milovníků záhad spojených se svatým grálem(film Šifra mistra Leonarda), nocleh. 

4. den: 
- prohlídka hlavního města Skotska Edinburghu, návštěva mohutného hradu s expozicí 

skotských korunovačních klenotů, Královská míle s palácem Holyrood housea a kated-
rálou St. Giles, možnost prohlídky královské jachty Brittania, ..., večer možnost návště-
vy vystoupení dudáckých vojenských kapel na hradě (nutná rezervace), nocleh

5. den: 
- odjezd oblastí nejvyššího pohoří Skotska Grampian, zastávka v Pitlochry, možnost 

návštěvy největší palírny whisky ve Skotsku, pokračování v cestě kolem hradu vévo-
dy z Athollu - Blair Castle k nejtajemnějšímu jezeru ve Skotsku Loch Ness, panora-
matickou cestou pojedeme z Inverness přes Drumnadrochit se zříceninami hradu 
Urquhart, dále přes Fort Augustu, Fort William a pod nejvyšší horou Skotska - Ben 
Nevis a dále okolo jezera Loch Lomon, nocleh. 

6. den: 
- Glasgow, procházka okolo budov Glasgow University a Kelvingrove Art Gallery. Pře-

jezd na ubytování v severní Anglii, po cestě zastávka v Gretna Green, vesnička s ko-
várnou proslulou pořádáním skotských svateb, nocleh

7. den
- dopoledne přejezd do Londýna, prohlídka centra města  (Westminster Abbey, Trafal-

gar Square, Národní galerie, Buckinghamský palác, Parlament, Big Ben), odpoledne 
přejezd lodí po Temži  k Toweru – volno, možnost prohlídky hradu Tower, Tower Bridge, 
pozdě večer odjezd do Doveru, trajekt z Anglie do Francie, přejezd přes Německo do 
ČR

8. den
- příjezd do nástupních míst v podvečerních hodinách

CENA:   13.990,- Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu lux. autobusem (klimatizace, WC, video, bufet)
• 6× nocleh (hotel nebo hostel)
• odborného průvodce
• pojištění záruky v případě úpadku CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: 
• zajistíme cestovní pojištění za 29,- Kč /den, 6× snídaně za 1.350,- Kč

VELKÁ BRITÁNIE 
Okruh tajemným SKOTSKEM



4. 5. – 8. 5. 2018
4. 7. – 8. 7. 2018

26. 9. – 30. 9. 2018

1. den:
- odjezd v brzkých ranních hodinách směr Praha, Plzeň 

a Rozvadov 
- průjezd SRN a Francií s bezpečnostními přestávkami, 

ubytování a nocleh na okraji Paříže   
2. den:
- po snídani okružní jízda Paříží, dále návštěva muzea 

Louvre, prohlídka rozsáhlých sbírek jednoho z největ-
ších muzeí na světě, sady Tuilerie, náměstí Concorde 
možnost projížď ky lodí po Seině, procházka po nej-
známějším bulváru v Paříži Champs Elysées výstup 
na Vítězný oblouk, odjezd zpět na ubytování,nocleh 
v hotelu

3. den:
- snídaně, dopoledne návštěva sídla francouzských králů 

ve Versailles, prohlídka zámku a zahrad, dále moderní 
obchodní čtvrť La Défense, možnost nákupů v ob-
chodním centru

- výstup nebo výjezd výtahem na Eiffelovu věž
- zastávka u komplexu Invalidovny s hrobkou Napoleo-

na I. Bonaparta
- večerní čtvrť Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, 

náměstí malířů, kabaret Moulin Rouge, …, návrat na 
nocleh do hotelu

4. den:
- snídaně, dopoledne muzeum d´Orsay se známou im-

presionistickou sbírkou
- dále pěší procházka s prohlídkou: Pantheon, Sorbona, 

Latinská čtvrť, ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, 
Svatou kaplí a vězením Conciergerie, dále k Centru 
G. Pompidou, jízda nejmodernější trasou pařížského 
metra

- ve večerních hodinách odjezd z Paříže, noční průjezd 
Francií a SRN směr ČR

5. den:
- příjezd do místa nástupu v odpoledních hodinách

CENA:   6.990,- Kč
CENA ZAHRNUJE:
• autobusovou dopravu (klimatizace, WC, DVD, kávovar)
• vjezd do centra Paříže s parkováním na 3 dny 
• 3× ubyt. v hotelu / pokoje s příslušenstvím na jednom 

místě 
• 3× snídaně
• odborného průvodce
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb. 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: 
• cestovní pojištění 24,- Kč do 19 let / den nebo 29,- Kč 

od 19 let / den včetně storna zájezdu
• 3L pokoj na vyžádání! Sleva pro 3 os. na pokoji - 500,-Kč!
• zajistíme Paris Museum Pass pro výhodnější vstupy !

26. 10. – 30. 10. 2018

1. den:
- odjezd ve večerních hodinách směr Praha, Rozvadov, 

noční přejezd přes Německo do Švýcarska 
2. den:
- v ranních hodinách příjezd do Švýcarska, průjezd okolo 

břehů Bodamského jezera do městečka Schaffhau-
sen, správního střediska kantonu se známou pevností 
Munot, procházka starým městem.

- dále zastávka u Rýnských vodopádů, které jsou nej-
větší ve střední Evropě co do průtoku vody. 

- odpoledne prohlídka Basileje, třetího největšího měs-
ta Švýcarska, v r.1460 zde byla založena nejstarší švý-
carská univerzita. Nepřehlédnutelným bodem města je 
katedrála Münster, uvnitř se nachází mramorová hrob-
ka Erasma Rotterdamského, odjezd na nocleh.

3. den:
- dopoledne návštěva města Mulhouse s možností ná-

vštěvy automobilového muzea bratří Schlumpfových 
s největší expozicí vozů Bugatti aj.. Dále výlet hřebe-
novou silnicí s vyhlídkami na nejvyšší horu pohoří Vo-
gézy Grand Ballon, možnost nenáročné procházky na 
vrchol s vyhlídkou.

- V podvečer zastávka v jedné z vinařských vesniček 
Alsaska Eguisheim, procházka centrem s hrázděnými 
domy, možnost ochutnávky vynikajících bílých alsas-
kých vín a alsaských specialit, např. choucroute, baec-
keoffe, tarte flambée, nocleh v hotelu.

4. den:
- dopoledne zastávka v malebné vinařské vesničce Ri-

beauville, dále návštěva nejkrásnějšího hradu Alsaska 
Haut-Königsbourg, individuální prohlídka, procházka 
malebným městečkem Riquewihr s mnoha čapími 
hnízdy, možnost návštěvy vinařství, nocleh 

5. den:
- odjezd malebnou krajinou k návštěvě poutního kláš-

tera Mont St. Odille, prohlídka poutního místa, okolo 
poledne odjezd směr Německo a ČR, příjezd v pozd-
ních večerních hodinách..

CENA:   6.290,- Kč 

CENA ZAHRNUJE:  
• autobusová doprava
• 3× nocleh v hotelu / pokoje s příslušenstvím 
• odborného průvodce
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb. 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: 
• zajistíme 3 kontinentální snídaně při ubytování 540,- Kč
• zajistíme cest. pojištění za 24,-Kč / den do 19 let a za 

29,- Kč / den od 19 let včetně storna zájezdu

5. 6. – 10. 6. 2018

1. den:
- odjezd v odpoledních hodinách směr Mikulov a Vídeň 
- noční průjezd Rakouskem a Itálií s bezpečnostními 

přestávkami
2.den:
- v ranních hod. příjezd do ministátu Monacké kní-

žectví: návštěva Oceánografického muzea, prohlídka 
katedrály, knížecí palác s výměnou stráží, přístaviště, 
čtvrť Monte Carlo s kasinem, možnost odpočinku 
a koupání na písečných plážích Larvotto,…   

- v odpoledních hod. přejezd podél pobřeží do metro-
pole Azurového pobřeží Nice, návštěva starého centra 
města a procházka po Anglické promenádě, nocleh 
v turistickém hotelu 

3. den:
- dopoledne návštěva St-Paul-de-Vence, jedné z nejna-

vštěvovanějších provensálských vesnic, mekky umělců 
20. stol., procházka středověkými uličkami města  

- zastávka ve světoznámém městě parfémů Grasse, ex-
kurze ve výrobně a muzeu parfémů Galimard...   

- podvečerní procházka po letovisku Saint Tropez k pří-
stavu a k budově četnické stanice, kde se nově nachází 
muzeum četnictva, odjezd na nocleh 

4. den:
- přejezd do městečka Cassis, jízda turistickým vláč-

kem do centra letoviska, projížďka lodí  podél pobřeží 
s vápencovými zářezy „calanques“, možnost návštěvy 
typického provensálského trhu, přejezd podél pobřeží 
do hlavního města regionu Marseille

- Marseille s prohlídkou katedrály Notre Dame de la 
Garde a s výhledem na pevnost d´If, dále procház-
ka okolo starého přístavu, možnost návštěvy muzea 
Musée des civilisations de l‘Europe et de la Méditerra-
née, návrat na nocleh do hotelu

5. den:
- celodenní pobyt v letovisku filmových festivalů 

Cannes: Festivalový palác, stará čtvrť Le Suquet, kou-
pání na písečných plážích,…, možnost individuální 
večeře a nákupů v Cannes, odjezd v podvečerních ho-
dinách do ČR

6. den:
- příjezd v odpoledních hodinách do nástupních míst

CENA:   6.390,- Kč /3L        6.990,- Kč /2L

CENA ZAHRNUJE:    
• autobusovou dopravu 
• 3× ubytování v turistickém hotelu + pobyt.taxa   
• odborného průvodce 
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.    

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY : 
• zajistíme 3 snídaně při ubytování za 480,-Kč
• zajistíme 2 večeře za 550,-Kč
• cest.pojištění za 24,-Kč / den do 19 let nebo za 29,-Kč / 

den od 19 let včetně storna zájezdu

Paříž od  „A“ po  „Z“
a Versailles

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Francouzská Riviéra 
a kouzelná Provence

ŠVÝCARSKO – ALSASKO
Putování podél horního toku Rýna

* podzimní prázdniny !* s koupáním v Monte Carlu a Cannes* zájezd s 1 nočním přejezdem zpět do ČR !



FRANCIE - NICE
Prodloužený letecký víkend s průvodcem

23. 8. – 26. 8. 2018

1. den:
- v ranních hod.odlet z Prahy do Francie - Nice, transfer 

do hotelu a ubytování, odpoledne procházka po Nice 
s průvodcem a seznámení s pátým největším městem 
Francie : Anglická promenáda, Staré město s katedrá-
lou Ste-Réparate. Součástí Vieux Nice je i rozlehlý park 
pokrývající vysoký pahorek, na němž v minulosti stával 
hrad Le Château, zde je nádherný výhled na staré měs-
to a Andělskou zátoku.

- po procházce  osobní volno s možnosti koupání nebo 
posezení v některé z mnoha restaurací.

2.den:
- po snídani možnost návštěvy každodenního květino-

vého a zeleninového trhu v Cours Saleya
- dále návštěva čtvrti Cimiez, nacházející se na kopci 

na severu Nice, zde je možné si prohlédnout rozsáhlé 
zbytky původní římské osady (Archeologické muzeum), 
dále zde najdete také Musée Marc Chagall, které vy-
stavuje Chagallova plátna s názvem Biblická poselství. 
Další zajímavé muzeum Musée Matisse sídlí v janovské 
vile ze 17.století až na samotném vršku kopce. Osobní 
volno, možnost koupání, nocleh v hotelu.   

3. den:
- snídaně, osobní volno pro návštěvu některého muzea 

v Nice (např. Muzeum výtvarných umění atd.) nebo 
koupání. Pro zájemce fakultativní výlet místní dopra-
vou podél pobřeží směr Eze, přezdívané také jako 
„Orlí hnízdo“. Leží 427 metrů nad mořem a nabízí tak 
úchvatný výhled do celého okolí. Na nejvyšším místě 
tohoto městečka je umístěná botanická zahrada Jar-
din Exotique, která nabízí spoustu zajímavých rost-
linných druhů nebo například odpočinek v dřevěných 
lehátkách, ze kterých máte překrásný výhled na moře. 
Návrat zpět do Nice, osobní volno, nocleh v hotelu. 

4. den:
- snídaně, dle letového řádu transfer na letiště a odlet 

zpět do ČR.

CENA:  12.990,- Kč
CENA ZAHRNUJE:
• letecká přeprava PRAHA – NICE – PRAHA (přímý let)
• letištní a bezpečnostní taxy  
• 3× ubytování v hotelu ve 2L pokoji s příslušenstvím 
• 3× snídaně v hotelu
• odborného průvodce
• pojištění CK dle zákona č.159/1999 Sb.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
• cestovní pojištění za 24,- Kč / den do 19 let a za 29,- Kč /

den od 19 let včetně storna zájezdu
• transfer místním autobusem letiště – hotel – letiště
• jízdenky na místní dopravu a vstupné
• 1L pokoj na vyžádání za příplatek

1. 7. – 3. 7. 2018
1. den: 
- odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách 

směr Praha a Německo, odpoledne příjezd do Norim-
berku, pěší procházka historickým centrem města s cí-
sařským hradem, nocleh

2. den:
- po snídaní odjezd do zábavního parku Legoland, 

celo denní pobyt v areálu s více jak 50 miliony lego 
kostkami a s více jak 40 atrakcemi pro děti a jejich ro-
diče, k večeru odjezd do ČR

3. den: 
- příjezd do nástupních míst v ranních hodinách

CENA:  3.290,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu lux.busem (klimatizace, WC, DVD)
• 1× nocleh v hotelu 
• 1× snídaně při ubytování
• vstupenka do Legolandu
• odborného průvodce
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:  
- cestovní pojištění za 24,- Kč/den do 19 let nebo za 

29,- Kč/den od 19 let včetně storna zájezdu

17. 5. – 20. 5. 2018
1. den: 
- odjezd v časných ranních hodinách do Německa, 

odpoledne prohlídka komplexu barokního zám-
ku Schleissheim u Mnichova s francouzským parkem, 
letohrádkem, obrazárnou a sbírkou porcelánu, večer 
příjezd na ubytování, nocleh

2. den:
- snídaně, prohlídka biskupské rezidence a baziliky 

v městě Kempten, jízda panoramatickou cestou sever-
ní částí Tyrol kolem jezera Plansee

- před polednem příjezd k prohlídce jednoho z roman-
tických zámků Ludvíka II. Bavorského zámku Linder-
hof, později odpoledne zastávka v Ettalu s unikátním 
barokním klášterem a městečku Wieskirche se slav-
ným rokokovým kostelem, návrat na nocleh

3. den:
- snídaně, přejezd do městečka Schwangau, dopoled-

ne návštěva zámku Neuschwanstein, který je vybu-
dován v úchvatné poloze nad strží Pollatschlucht a je 
ztělesněním světa fantazie tak typické pro Ludvíka II. 
Bavorského, možnost návštěvy nedaleko stojícího no-
vogotického zámku Hohenschwangau, který byl po-
staven otcem Ludvíka Maximilianem II., osobní volno 

- pro zájemce pěší vycházka krásnou alpskou krajinou 
do nedalekého městečka Füssen, prohlídka starého 
města se zámkem, unikátním chrámem sv. Manga, vo-
dopád na řece Lech 

- večer zastávka v olympijském zimním středisku Gar-
misch-Partenkirchen pod nejvyšší horou Německa 
Zugspitze, noční přejezd do ČR

4. den:
- příjezd v časných ranních hodinách zpět do ČR 

CENA:  4.790,- Kč 

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu lux.busem ( klimatizací, WC, DVD)
• 2× nocleh v hotelu  
• 2× snídaně při ubytování
• odborného průvodce
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:  
• zajistíme cestovní pojištění za 24,- Kč / den do 19 let 

nebo za 29,- Kč / den od 19 let včetně storna zájezdu
• vstupné

NĚMECKO
Pohádkové zámky Bavorska

NĚMECKO
Norimberk a zábavní park LEGOLAND

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

* zájezd s 1 nočním přejezdem ! * zájezd s 1 nočním přejezdem !* s možností koupání na Anglické promenádě!



Městečko Sárvár se nachází v západní části Maďarska. 
Areál termálů a wellness koupelí byl otevřen v prosinci 
2002 a je určen pro všechny věkové kategorie. Po celý 
rok jsou k dispozici následující služby – krytý léčebný 
bazén 30˚C, polokrytý léčebný bazén 36˚C, polokrytý zá-
žitkový bazén 33˚C, vodní školka 30˚C, plavecký bazén, 
bazén s vlnami, 3 obří skluzavky, dětské vodní hřiště se 
skluzavkami, svět miminek léčebné centrum, wellness 
centrum, exkluzivní odpočívárny, fittness oddělení, solá-
rium, říše saun, pohostinská zařízení,… 

UBYTOVÁNÍ : hotel Park Inn **** v Sárváru
Moderní hotel je umístěn v těsné blízkosti termálních 
lázní a wellness, s nimiž je propojen krytou chodbou. 
Centrum města s historickými pamětihodnostmi je cca 
10 minut volné chůze. Možnost ubytování ve 2 a 3 lůžko-
vých pokojích nebo ve 4 lůžkových rodinných pokojích 
(cena na vyžádání). Pokoje mají svoje vlastní sociální zaří-
zení, TV+SAT, minibar, fén, klimatizaci, trezor. 

VÍKEND S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU V HOTELU 
PARK INN****

TERMÍN 2 L pokoj Přistýlka 
od 18 let

Přistýlka 
6 – 18 let

Přistýlka 
do 6 let

15. 6. – 17. 6. 2018 5.590,- 4.290,- 3.690,- 890,-
9. 11. – 11. 11. 2018 5.590,- 4.290,- 3.690,- 890,-

CENA ZAHRNUJE:
• autobusovou dopravu, 2× nocleh v hotelu**** s polo-

penzí formou bufetu, neomezený vstup do termálních 
lázní, zapůjčení županu, služby průvodce, zákonné po-
jištění CK .

FAKULTATIVNĚ:
• zajistíme cestovní pojištění za 24,- Kč / do 19 let a za 

29,- Kč / od 19 let včetně storna zájezdu

CENA NEZAHRNUJE:
• pobytovou taxu cca 3,40 EUR / 2 noci (platí se na místě 

před odjezdem)

28. 9. – 30. 9. 2018

1. den:
- odjezd v brzkých ranních hod. z nástupních míst směr 

Praha, Plzeň
- v dopoledních hodinách příjezd do Mariánských Lázní, 

prohlídka centra s lázeňskou kolonádou a Zpívající fon-
tánou

- potom přejezd do Lázní Kynžvart se zámkem Kyn-
žvart, který patřil knížeti Metternichovi, prohlídka zá-
meckých interiérů nebo procházka po zámeckém parku 
s významnými a zajímavými místy

- odjezd do města Cheb, podvečerní prohlídka centra 
města s unikátním souborem historických hrázděných 
domů Špalíček, odjezd na ubytování, nocleh

2. den: 
- po snídani návštěva Františkových Lázní, dále pře-

jezd k přírodní rezervaci SOOS u Skalné, nenáročná 
procházka přes 1 km po dřevěných chodnících na dně 
vyschlého slaného jezera s dozvuky vulkanické činnosti 
v podobě unikátních tzv. mofet. 

- dále budete pokračovat autobusem přes Sokolov do 
Lokte, prohlídka městské památkové rezervace s mož-
ností individuální prohlídky hradu, osobní volno  

- ubytování a nocleh
3. den:
- po snídani návštěva a prohlídka gotického hradu 

a zámku Bečov nad Teplou, je to jedinečný soubor 
historických budov, z nichž nejvýznamnější je gotický 
hrad, renesanční palác a barokní zámek. Od roku 2002 
je zde trvale vystavována unikátní ostatková schránka 
- relikviář sv. Maura, který je spolu s korunovačními kle-
noty nejcennější zlatnickou památkou České republi-
ky.

- přejezd autobusem do Karlových Varů, zde pěší pro-
cházka starým centrem podél říčky Teplá přes Mlýn-
skou kolonádu, Vřídelní kolonádu, …, exkurze v muzeu 
a sklárně Moser, osobní volno

- v podvečerních hod. odjezd zpět do nástupních míst, 
návrat v pozdních večerních hodinách

CENA:   3.290,- Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu lux. busem (klimatizace, WC, DVD)
• 2× ubytování ve 2 – 3 lůžkových pokojích s příslušen-

stvím se snídaní
• služby průvodce
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:
• vstupné

6. 7. – 8. 7. 2018

1. den:
- odjezd v časných ranních hodinách přes Náchod do 

Polska, dopoledne návštěva lázeňského městečka 
Duszniki proslaveného pobyty Frederika Chopina, 
procházka v centru lázní, možnost návštěvy unikátní 
historické papírny s muzeem 

- kolem poledne přejezd do starobylého Klodzka, kte-
rému dominuje pevnost nad městem, procházka his-
torickým centrem města se středověkým mostem při-
pomínajícím Karlův most v Praze, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, kde je pohřben Arnošt z Pardubic, volno 

- pozdě odpoledne odjezd do přírodního parku Soví 
hory, které jsou známé z 2. světové války vybudova-
nými podzemními továrnami, možnost návštěvy kom-
plexu Osowka, které nechával budovat Adolf Hitler 
jako svůj hlavní stan v jižním Polsku, večer ubytování, 
večeře, nocleh

2. den:
- snídaně, dopoledne návštěva starobylého města 

Swidnica, rodiště 3.manželky Karla IV. Anny Svídnické, 
prohlídka historického centra s hlavním náměstím, ka-
tedrála Sv. Stanislava, evangelický kostel Míru, unikátní 
dřevěná stavba s ojedinělou a dech beroucí výzdobou 
(zapsáno na Seznam UNESCO) 

- kolem poledne odjezd k návštěvě zámku Ksiaz, pro-
cházka parkem, možnost návštěvy unikátních stájí 
a hřebčína, prohlídka areálu velkolepého zámku s pod-
zemními chodbami a vyhlídkovými terasami, večer ná-
vrat na ubytování, večeře, nocleh

3. den:
- snídaně, dopoledne příjezd do Wroclawi, kulturní 

metropole Dolního Slezska, polských Benátek, města 
založeného českým knížetem Vratislavem, prohlídka 
historických památek města: Tumský ostrov s kated-
rálou sv.Jana Křtitele a dalšími církevními stavbami, 
centrum města, hlavní náměstí s velkolepou budovou 
radnice a honosnými měšťanskými domy, budova sta-
robylé univerzity s možností návštěvy bohatě zdobe-
ných interiérů (Aula Leopoldina, Oratorium Marianum) 
a vyhlídkovou věží, gotické kostely sv.Alžběty a Maří 
Magdalény, tržnice, divadlo, burza a další památky 

- v podvečer odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních 
hodinách

CENA:   3.500,- Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu lux. busem (klimatizací, WC, DVD)
• 2× ubytování ve 2 – 3 lůžkových pokojích s příslušen-

stvím
• 2× polopenze (snídaně + večeře)
• služby průvodce
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:
• vstupné 

FAKULTATIVNÍ
SLUŽBY: 
• zajistíme cestov-

ní pojištění za 
24,- Kč / do 19 
let a za 29,- Kč / 
od 19 let včetně 
storna zájezdu

VÍKENDOVÉ ZÁJEZDY
POLSKO

Víkend v DOLNÍM SLEZSKU
ČESKÁ REPUBLIKA

Toulky po západních ČECHÁCH
Víkend v termálních lázních 

MAĎARSKO - SÁRVÁR  2018
* zájezd bez nočních přejezdů !* zájezd bez nočních přejezdů ! * zájezd bez nočních přejezdů !



23 .6. 2018
PROGRAM:
odjezd v brzkých ranních hodinách směr Mikulov, Grünba-
cherské Alpy. Potkáme zde malebné útesy porostlé alpskou 
protěží, příkré srázy, hluboké rokle a všudypřítomné prů-
zračné bystřiny. Turistika soutěskou Johannesbachklamm 
na trase dlouhé cca 13 km vede mezi vápencovými útesy 
severní Eichberg a západní Dürrenberg. Po mnohá tisíciletí 
se potok snaží vymlít ve vápenci svoje koryto a vyhloubil 
spoustu zajímavých skalních výmolů. Stezka je zčásti tvoře-
na dřevěnými mosty upevněnými na skalním masivu někdy 
i ve výšce 60 m, zčásti volně kopíruje horský potok, stoupá 
do temného lesa k vyhlídkám a opět klesá k nenáročné les-
ní stezce nebo palouku. Na unavené turisty čeká v horské 
hospůdce typické rakouské občerstvení. Okolo 17.00 od-
jezd do ČR. Předpokládaný příjezd v pozdnějších večerních 
hodinách.

CENA:   890,- Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu zájezdovým autobusem, služby průvodce

CENA NEZAHRNUJE : 
• cestovní pojištění, případné vstupné

RAKOUSKO 
Divoká soutěska pod Dürre Wand

JEDNODENNÍ  ZÁJEZDY 

23. 6. 2018
PROGRAM:
odjezd v časných ranních hod. do severních Čech, v Dě-
číně nalodění na loď, plavba Labským kaňonem do Dráž-
ďan s tříchodovým obědem a posezením na lodi (cca 
9.00 – 13.00 hod.). Příjezd do Drážďan, prohlídka histo-
rického centra města s průvodcem : vyhlídkové terasy 
u Labe, Semperova opera, galerie Zwinger, kostel Panny 
Marie, Albertinum, Dopravní muzeum, Altmarkt,…Osob-
ní volno pro návštěvu některých muzeí nebo výhodných 
nákupů v obchodním centru. V podvečerních hodinách 
odjezd autobusem zpět do ČR, příjezd do nástupních 
míst v pozdních večerních hodinách. 
* Možnost vynechání plavby, cesta autobusem do Drážďan!

CENA:   990,- Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu zájezdovým autobusem, průvodce

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: 
• jízdné lodí s tříchodovým obědem 650,- Kč / dosp., děti 

do 10 let 450,- Kč, cestovní pojištění

NĚMECKO – ÚDOLÍM  LABE
Děčín - plavba po Labi - Drážďany

1. 8. 2018
PROGRAM:
v ranních hodinách odjezd ze Šumperka, Zábřeha, Mo-
helnice do Bratislavy, zde prohlídka historické části 
města s průvodcem. V odpoledních hodinách poplujete 
lodí po řece Dunaj ke zřícenině hradu Devín. Návštěva 
Devína včetně zrekonstruované horní části hradu, který 
byl dlouhodobě uzavřen, v podvečerních hodinách od-
jezd do ČR.

CENA:   750,- Kč
CENA ZAHRNUJE:
• autobusovou dopravu, průvodce

CENA NEZAHRNUJE :
• zajistíme cestovní pojištění za 24,- Kč do 19 let a za 29,-

Kč od 19 let
• zajistíme loď 10,- EUR / dospělý,  7,- EUR / děti do 15 let 
• vstupné Devín 5,- EUR a, 2,50 EUR / snížené vstupné 

SLOVENSKO
BRATISLAVA a plavba po Dunaji k Devínu

Drážďanský „ Striezelmarkt “ má tradici starou více než 
půl tisíciletí a patří tím k nejstarším vánočním trhům 
v Německu. Kulinářskou atrakcí trhu je však originální 
drážďanská vánoční štola (Original Dresdner Christ-
stollen). 

8. 12. 2018

PROGRAM:
odjezd v brzkých ranních hodinách směr SRN, v dopo-
ledních hodinách příjezd do Drážďan. Prohlídka města 
s průvodcem: Semperova opera, galerie Zwinger, kostel 
P. Marie, Albertinum, Brühlsche Terrasse, Altmarkt, …, 
možnost sledování slavnosti štoly s průvodem v historic-
kých kostýmech, osobní volno pro procházku vánočním 
trhem Striezelmark, možnost nákupů, v podvečerních 
hodinách odjezd do ČR..

CENA:   990,- Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu lux. busem, průvodce

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: 
• zajistíme cestovní pojištění za 24,- Kč do 19 let a za 

29,- Kč od 19 let

NĚMECKO
Adventní DRÁŽĎANY

2. 12. 2018
PROGRAM:
odjezd v ranních hodinách směr Rakousko, dopoledne 
příjezd do městečka Klosterneuburg, u Vídně, prohlíd-
ka areálu kláštera a centra městečka, vánoční trhy,…
Přejezd do císařských lázních Baden, prohlídka centra 
lázní a slavné adventní míle v zámeckém parku v sou-
sedství Casina, vánoční umělecké trhy. V podvečer slavný 
průvod Perchtenlauf – běh čertů a čertic přes Lázeňský 
park na náměstí Josefsplatz, odjezd z Badenu do ČR.  

CENA:   750,- Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu lux. buse, průvodce

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: 
• zajistíme cestovní pojištění za 24,- Kč do 19 let a za 

29,- Kč od 19 let

RAKOUSKO
Klosterneuburg a Baden

8. 12. 2018
PROGRAM:
odjezd v ranních hodinách do Rakouska, v dopoledních 
hodinách příjezd do Vídně. Prohlídka historického cen-
tra Vídně s průvodcem, odpoledne osobní volno pro 
vychutnání vánoční atmosféry na vánočních trzích, mož-
nost posezení u sachrova dortu s kávou v některé vídeň-
ské kavárně nebo možnost vánočních nákupů, v podve-
černích hodinách odjezd do ČR.

CENA:   650,- Kč
CENA ZAHRNUJE:
• dopravu lux. busem, průvodce

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: 
• zajistíme cestovní pojištění za 24,- Kč do 19 let a za 

29,- Kč od 19 let

RAKOUSKO
Adventní VÍDEŇ

* adventní trhy a čertovský průvod



Cestovní kancelář MAXIMA Zábřeh s.r.o.
Žižkova 10, 789 01 ZÁBŘEH

Tel./fax: 583 411 227, 734 305 167, 605 251 951, e-mail: ckmaxima@centrum.cz, www.ckmaxima.cz

SLEVY
VĚRNOSTNÍ SLEVA  200,- Kč
Věrnostní slevu obdrží každý zákazník, který se zúčastnil zájezdu s CK MAXIMA v roce 2017. Věrnostní slevu lze čerpat na jeden zájezd v r. 2018.

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP  
Při koupi zájezdu v prvních měsících prodeje získávají klienti možnost nejširšího výběru nabídky a také nejvyšší slevy za včasný nákup. 
Slevy se poskytují ze základní ceny zájezdu.   

8 % do 31. 1. 2018 při zaplacení 30% zálohy při podpisu smlouvy a 70% doplatku 6 týdnů před odjezdem zájezdu *
5 % do 28. 2. 2018 při zaplacení 30% zálohy při podpisu smlouvy a 70% doplatku 6 týdnů před odjezdem zájezdu *
3 % do 31. 3. 2018 při zaplacení 30% zálohy při podpisu smlouvy a 70% doplatku 6 týdnů před odjezdem zájezdu *
* sleva může činit maximálně 700,-Kč na osobu, slevy se nevztahují na jednodenní zájezdy a poznávací zájezd do Skotska !

POJIŠTĚNÍ 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ:
Cestovní kancelář MAXIMA Zábřeh s.r.o. nabízí za příplatek ke všem zájez-

dům cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny, a.s.
Varianta EVROPA:  - 29,- Kč / den od 19 let
 - 24,- Kč / den  do 18 let včetně
Pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, připojištění úrazu, pojištění 
odpovědnosti za újmu, pojištění zavazadel a stornopoplatků zájezdu ( limit 
plnění do výše 3.500.000,- Kč).
Podrobné informace k cestovnímu pojištění na www.ckmaxima.cz nebo na 
vyžádání v CK a u našich prodejců.

ZÁKONNÉ  POJIŠTĚNÍ :
Cestovní kancelář MAXIMA Zábřeh s.r.o.má uzavřenou pojistnou smlouvu 
na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u Generali Po-
jišťovny a.s..Informace související s předmětným pojištěním naleznete na 
www.generali.cz. 

NÁSTUPNÍ MÍSTA 
Na vybraný zájezd můžete odjet z nástupních míst uvedených níže, někte-
rá nástupní místa jsou za příplatek. 
Jiné nástupní místo dle přání klienta lze vyžádat v cestovní kanceláři MA-
XIMA, která Vám jej potvrdí na cestovní smlouvě. Cestovní kancelář si vy-
hrazuje právo zajišťovat svozy mikrobusy v případě, kdy je v jednom svozu 
malý počet cestujících.  

Nástupní místa bez příplatku : 
Beroun, Brno, Hradec Králové, Humpolec, Litomyšl, Litovel, Mohelnice, 
Olomouc, Plzeň, Praha, Prostějov, Svitavy, Šternberk, Šumperk, Uničov, 
Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vysoké Mýto, Vyškov, Zábřeh

Nástupní místa s příplatkem : 
400,- Kč Bohumín, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Orlová, Ostrava, Kop-
řivnice, Nový Jičín, Opava,…
300,- Kč Jeseník, Hranice na Mor., Kroměříž, Lipník nad B., Přerov, …
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