2019

LYŽOVÁNÍ VE FRANCII A RAKOUSKU
LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKU – KORUTANY
DÖBRIACH – HOTEL ZANKER****

LYŽOVÁNÍ VE FRANCII V OBLASTI 3 ÚDOLÍ
MÉRIBEL

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 – výborná rakouská kuchyně, nápoje all inclusive. Pro hotelové hosty je k dispozici bazén,
sauna, pára – vše v ceně pobytu. Skipas Kärnten Gold zahrnuje lyžařské oblasti: Mölltaler 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 dispozici náš autobus dle informací českého delegáta.

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.

28. 2. – 3. 3. 2019

1.800 – 3.230 m

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 samostatné lůžko, ložnice se dvěma lůžky nebo palanda, koupelna, samostatné WC.

22. 3. – 31. 3. 2019

CENA ZA OSOBU
(zahrnuje ubytování v hotelu****, dopravu busem včetně transferů, stravování
ALL nebo PP, skipas):

Dospělá os.
na 1. a 2. lůžku
ALL
11.990,PP
11.190,-

Dospělá os.
na 3. lůžku
11.290,10.490,-

Junior 15 – 18 let Dítě 7 – 14 let
Dítě do 6 let
na 3. a 4. lůžku na 3. a 4. lůžku na 3. a 4. lůžku
9.390,7.890,2.590,8.890,7.490,2.590,-

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 špatných sněhových podmínek i Mölltaler Gletscher...)
stravování - možnost výběru stravy ALL inclusive nebo PP polopenze (viz.*)
3 denní skipas Kärnten Gold (pátek – neděle)
služby delegáta a pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999
* Stravování:
PP polopenze: bohatá bufetová snídaně, večeře o 4 chodech (předkrm, polévka, hlavní
jídlo, moučník) + salátový bufet, možnost vegetariánského menu na večeři
ALL inclusive: bohatá bufetová snídaně, odpolední svačina po lyžování 16.00 – 17.00
hod., večeře o 4 chodech (předkrm, polévka, hlavní jídlo, moučník) + salátový bufet,
možnost vegetariánského menu na večeři, 8.00 – 23.30 hod. nápoje (nealko nápoje,
stolní víno, pivo, káva, čaj), 16.00 – 23.30 hod. neomezené množství nápojů v baru (denní
drinky, prosecco, víno, aperolspritz, alkoholické nápoje,...)
CENA NEZAHRNUJE:
komplexní cestovní pojištění 266,- Kč / dospělý, 246,-Kč do 19 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 2018 sleva - 200,- Kč!
UPOZORNĚNÍ: minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob !

CENA ZA OSOBU VE STUDIU nebo APARTMÁNU :

studio
obs. 4 os.
13.950,-

studio
obs. 3 os.
14.950,-

studio
obs. 2 os.
17.350,-

apartmán
obs. 5 os.
13.650,-

apartmán
obs. 4 os.
14.450,-

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:
komplexní cestovní pojištění včetně storna: 440,- Kč / dospělá os., 390,- Kč do 18 let včetně
pobytovou taxu cca 7,- EUR/os./pobyt + 1,50 EUR eko-taxa/os./pobyt
závěrečný úklid (vlastní nebo za poplatek)
rozšířený skipas pro oblast Tři údolí na 6 dnů + 1.150,- 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 2018 sleva - 200,- Kč!
sleva nelyžař a senior nad 75 let

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
FRANCIE
Údolím řeky Loiry na pobřeží Atlantického oceánu

POLSKO
Velký okruh Polskem

4. 8. – 10. 8. 2019

17. 7. – 21. 7. 2019

1. den:
- odjezd v časných ranních hodinách směr Praha, Rozvadov, průjezd SRN a Francií s přestávkami, ubytování a nocleh ve Francii
2. den:
- dopoledne cesta údolím řeky Loiry a zastávka u největšího zámku Františka I. Chambord
- přejezd k zámku Villandry s unikátní zahradou na třech úrovních: zelinářská, okrasná
a nejvýše položená vodní zahrada
- dále zastávka v městečku Chinon s rozvalinami hradu stejného jména, kde zemřel Jindřich II. Plantagenet a údajně i Richard Lví srdce
- na závěr dne podvečerní prohlídka kláštera Abbaye de Fontevraud, největšího středověkého opatství ve Francii, kde se nachází pohřebiště rodu Plantagenetů, nocleh

1. den:
- odjezd v brzkých ranních hod. směr Olomouc, Ostrava a hraniční přechod do Polska
- dopoledne zastávka u nejslavnější mariánské svatyně a duchovního centra v Polsku
Čenstochové s klášterem Jasná Hora, kde se nachází v kapli Černá Madona Čenstochovská.
- po poledni příjezd do hlavního města Polska Varšavy (UNESCO), procházka Královskou cestou, Starým a Novým Městem, individuální volno, ubytování a nocleh
2. den:
- po snídani odjezd do oblasti Mazurských jezer, nejoblíbenější rekreační oblasti v Polsku s více než 3000 jezery ledovcového původu, zastávka v Olštýně, které je hlavním
městem vojvodství.
- v oblasti Mazurských jezer se nachází pozůstatky „Vlčího doupěte“, Hitlerova hlavního stanu, kde proběhl pokus o atentát pod názvem „operace Valkýra“, možnost návštěvy muzea
- v podvečer zastávka v městečku Gizycko, které leží na břehu sedmi jezer, procházka
po nábřeží s možností individuální večeře, ubytování a nocleh

zájezd s 1 nočním přejezdem !

3. den:
- dopoledne příjezd do přístavního města La Rochelle se starým přístavem a strážními
věžemi
- možnost projížďky lodí k pevnosti Boyard, kterou začal stavět Napoleon I., nacházející se mezi ostrovy Ile d´Oléron a Ile-d-Aix
- návštěva výrobny koňaku „Remi Martin“ v městečku Cognac
- přejezd do Bordeaux, centra největší vinařské oblasti na světě, ubytování, večerní procházka historickým centrem města, možnost individuální večeře, nocleh
4. den:
- dopoledne přejezd k pobřeží Atlantiku na tz. Stříbrné pobřeží a výstup na největší
písečnou dunu v Evropě Dune du Pilat s panoramatickým výhledem na pobřeží
- zastávka v nedalekých přímořských mondénních lázních Arcachon
- exkurze ve vinném sklepě Château Bordeaux s degustací vín označených Bordeaux,
nocleh
5. den:
- údolím řeky Dordogne do středověkého města Sarlat la Caneda, kde starobylé středověké okrové domy tvoří muzeum pod širým nebem
- návštěva nejslavnějšího prehistorického naleziště při soutoku řek jeskyně Lascaux II.
- přejezd k městu Clermont-Ferrand, do oblasti horského pásma auvergneských sopek, výjezd na Puy de Dôme, odkud je neskutečný výhled na vulkán, nocleh
6. den:
- dopoledne procházka centrem správního města Clermont-Ferrand s katedrálou
z černého tufu
- okolo poledne odjezd do ČR, noční průjezd Francií a SRN
7. den:
- příjezd do nástupních míst v ranních hodinách
CENA:

8.990,- Kč

/2L

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem (klimatizace, WC, DVD)
• 5× nocleh v hotelu / pokoje s příslušenstvím
• odborného průvodce
• pojištění záruky CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• zajistíme 5 kontinentálních snídaní za 800,- Kč
• zajistíme 2 večeře v samoobslužné restauraci za 600,- Kč / 2 večeře
• zajistíme cestovní pojištění včetně storna zájezdu za 353,- Kč dospělý, 318,- Kč do 19 let

zájezd bez nočních přejezdů !

3. den:
- po snídani odjezd do oblasti Pomořanska k hradu Malbork (UNESCO), prohlídka středověkého hradu německých rytířů, jednoho z nejkrásnějších v celém Pobaltí
- zastávka ve známých přímořských lázních Sopoty, osobní volno s možností koupání
- odpoledne příjezd do přístavu Gdaňsk, prohlídka jednoho z nejkrásnějších hanzovních měst severní Evropy (kostel P. Marie, Dlugi Targ, ul. Mariacka, Zbrojnice, Zlatá brána, Starý jeřáb), ubytování a nocleh
4. den:
- po snídani návštěva Gdyně s možností návštěvy Oceánografického muzea s akváriem
nebo muzejních lodí Dar Pomorza a Blyskawica v přístavu nebo procházka po Přímořském bulváru
- přejezd do Slowinského národního parku u přímořského letoviska Leba, který je věhlasný pohyblivými písečnými dunami (polská Sahara)
- podvečerní historická Toruň, rodné město astronoma Mikuláše Koperníka, ubytování
a nocleh
5. den:
- po snídaní návštěva starobylého Hnězdna, významného poutního místa, návštěva
gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie s hrobem Slavníkovce sv. Vojtěcha, pražského biskupa
- přejezd do Poznaně, centra Velkopolska, procházka centrem města s renesanční radnicí a katedrálou
- odjezd do ČR, příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách
CENA:

7.790,- Kč

/2L

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem (klimatizace, WC, DVD)
• 4× nocleh se snídaní (2 a 3 lůžkové pokoje)
• odborného průvodce
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• zajistíme cest. pojištění včetně storna zájezdu za 295,- Kč dospělý, 270,- Kč do 19 let

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Paříž od „A“ po „Z“
a Versailles

Velikonoční Riviéra
a Provence

FRANCIE - NICE
Prodloužený letecký víkend s průvodcem

1. 5. – 5. 5. 2019
18. 9. – 22. 9. 2019

17. 4. – 22. 4. 2019

4. 7. – 7. 7. 2019

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 knížectví: návštěva Oceánografického muzea, katedrála s náhrobky monackých knížat, prohlídka knížecího paláce
a polední výměna stráží, přístaviště s jachtami, čtvrť
Monte Carlo s kasinem, osobní volno, …
- v odpoledních hod.přejezd podél pobřeží do metropole Azurového pobřeží Nice, návštěva starého centra
města a procházka po Anglické promenádě, nocleh
3. den:
- dopoledne návštěva St-Paul-de-Vence, jedné z nejnavštěvovanějších provensálských vesnic, mekky umělců
20. stol., procházka středověkými uličkami města
- zastávka ve světoznámém městě parfémů Grasse,
exkurze ve výrobně a muzeu parfémů Galimard s možností nákupů místních výrobků
- podvečerní procházka po letovisku Saint Tropez k přístavu a k budově četnické stanice, kde se nově nachází
Muzeum četnictva, osobní volno, odjezd na nocleh

1. den:
- v ranních hod. odlet z Prahy do Francie - Nice (orientační čas letu 7:30 – 9:20), transfer do hotelu a ubytování, odpoledne procházka po Nice s průvodcem a seznámení s pátým největším městem Francie : Anglická
promenáda, Staré město s katedrálou 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 město a Andělskou zátoku.
- po procházce osobní volno s možnosti koupání nebo
posezení v některé z mnoha restaurací.
2. den:
- po snídani možnost návštěvy každodenního květinového 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 vystavuje 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.

* zájezd s 1 nočním přejezdem zpět do ČR !

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 největších muzeí na světě nebo muzeum d´Orsay, dále sady
Tuilerie, náměstí Concorde možnost projížďky lodí
po Seině, procházka po nejznámějším bulváru v Paříži
Champs Elysées, výstup na Vítězný oblouk, odjezd
zpět na ubytování, nocleh

3. den:
- snídaně, dopoledne návštěva sídla francouzských králů ve Versailles, prohlídka zámku a zahrad, dále návrat
do centra Paříže a zastávka v moderní obchodní čtvrti
La Défense
- dále výstup nebo výjezd výtahem na Eiffelovu věž
- okolo komplexu Invalidovny s hrobkou Napoleona I.
Bonaparta do severní části Paříže s večerní procházkou
po Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, náměstí
malířů, kabaret Moulin Rouge,… , návrat na nocleh
do hotelu
4. den:
- snídaně, pěší procházka s prohlídkou: Pantheon, Sorbona, Latinská čtvrť, ostrov Cité s katedrálou Notre
Dame, Svatou kaplí a vězením Conciergerie, dále
k Centru G. Pompidou, možnost individuální večeře,
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
• vjezd do centra Paříže s parkováním na 3 dny
• 3× ubyt. v hotelu / pokoje s příslušenstvím na jednom
místě
• 3× kontinentální snídaně
• odborného průvodce
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• komplexní cestovní pojištění 270,- Kč do 19 let / den
nebo 295,- Kč od 19 let

4. den:
- přejezd do městečka Cassis, jízda turistickým vláčkem
do centra letoviska, projížďka lodí podél pobřeží s vápencovými zářezy „calanques“, 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 procházka okolo starého přístavu, možnost návštěvy muzea
Musée des civilisations de l‘Europe et de la Méditerranée, nocleh
5. den:
- letovisko filmových festivalů Cannes - Festivalový palác, stará čtvrť Le Suquet, odjezd do ČR
6. den:
- příjezd v odpoledních hodinách do nástupních míst
CENA:

7.290,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
• autobusovou dopravu
• 3× ubytování v hotelu / pokoje s příslušenstvím
• místní pobytová taxa
• odborného průvodce
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY :
• zajistíme 3 snídaně při ubytování za 540,- Kč
• zajistíme 2 večeře za 500,- Kč
• cest.pojištění za 24,- Kč / den do 19 let nebo za 29,- Kč /
den od 19 let včetně storna zájezdu

* s možností koupání na Anglické promenádě!

3. den:
- snídaně, osobní volno pro návštěvu některého muzea
v Nice (např. Muzeum výtvarných umění atd.) nebo
koupání. Pro zájemce fakultativní výlet místní dopravou 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 Jardin Exotique, která nabízí spoustu zajímavých rostlinných 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
(orientační čas letu 10:00 – 11:50) 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 246,- Kč do 19 let a za 266,- Kč od
19 let včetně storna zájezdu
• transfer místním autobusem z/na letiště na/z hotel
• jízdenky na místní dopravu a vstupné
• 1L pokoj na vyžádání za příplatek

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
LUCEMBURSKO, BELGIE, FRANCIE
LUCEMBURK, BRUSEL a severní FRANCIE

NĚMECKO a RAKOUSKO
BAVORSKO a rakouský lanový most HIGHLINE 179

25. 10. – 30. 10. 2019

6. 6. – 9. 6. 2019

* podzimní prázdniny!

1. den:
- odjezd ve večerních hodinách směr Praha, Plzeň a Rozvadov
- noční průjezd SRN s bezpečnostními přestávkami
2. den:
- v ranních hodinách příjezd do Lucemburku (UNESCO), hlavního města Lucemburského velkovévodství, které leží na skalnatém masívu nad soutokem řek, procházka
centrem města, prohlídka katedrály Notre Dame s náhrobkem českého krále Jana Lucemburského
- z Lucemburska přejezd do Belgie k městečku Bastogne, kde se v zimě r.1944 odehrály
urputné boje mezi spojenci a německou armádou (Ardenská operace), zastávka u památníku americké armády „Mardasson Monument“, přejezd na ubytování, nocleh

3. den:
- v dopoledních hodinách zastávka u památníku významné bitvy u Waterloo, kde francouzská armáda císaře Napoleona I. utrpěla drtivou porážku 18.června 1815
- odjezd do hlavního města Belgie Bruselu, procházka centrem města přes náměstí
Grand Place, prohlídka katedrály Saints-Michel-et-Gudule, symbol Bruselu Manneken Pis,… , dále přejezd do areálu bruselského výstaviště, kde se konala světová výstava Expo 58 a kde se nachází Atomium,102 m vysoký model, po prohlídce odjezd
na nocleh
4. den:
- poznávání Francie v oblasti Nord-Pas-de-Calais, dopoledne prohlídka města Arras,
odkud pocházel Matyáš z Arrasu, kterého známe jako prvního stavitele svatovítské katedrály, procházka centrem města přes náměstí Grand Place a Place des Héros s domy
ve vlámském stylu, radnice, zvonice Le Beffroi, katedrála,…
- při cestě na pobřeží zastávka u raketového bunkru La Coupole u Wizernes, který měl
být základnou pro odpalování raket V2
- přejezd na pobřeží kanálu La Manche na tz.Cote d´Opale, zastávka na Cap Gris-Nez,
který je nejbližším výběžkem kontinentální Evropy směrem k Britským ostrovům
- dále podél Atlantického valu do přístavního města Boulogne-sur-Mer, procházka
v hradbami obehnaném Haute Ville s bazilikou Notre-Dame,kde se nachází dřevěná
socha Notre-Dame
- přejezd do oblasti Picardie do městečka Crécy-en-Ponthieu (Kresčak), kde se odehrála
bitva v r. 1346 anglické armády s vojsky francouzského krále Filipa VI. a jeho spojenců,
při které padnul český král Jan Lucemburský, zastávka u Českého kříže a rozhledny,
přejezd na nocleh
5. den:
- dopoledne zastávka ve správním středisku Picardie Amiens, které se pyšní katedrálou
Notre-Dame a malebnou čtvrtí St-Leu, prohlídka historického centra města
- přejezd do údolí řeky Somme, návštěva Parc Memorial, který připomíná bitvu na řece
Sommě v r. 1916, která byla jednou z nejkrvavějších operací 1. světové války, po poledni
odjezd do ČR
6. den:
- noční průjezd SRN, příjezd v brzkých ranních hodinách do nástupních míst
CENA:

6.990,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
• autobusovou dopravu
• 3× ubytování v hotelu / 2 – 3L pokoje s příslušenstvím
• odborného průvodce
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• zajistíme 3 snídaně při ubytování za 540,- Kč
• zajistíme komplexní cest. pojištění včetně storna zájezdu za 324,- Kč dospělý, za 294,Kč do 19 let

* zájezd bez nočních přejezdů !

1. den:
- odjezd v časných ranních hodinách ve směru Praha, Rozvadov, okolo poledne příjezd
do hlavního města německého Bavorska Mnichova, prohlídka historického centra
města s monumentální radnicí a s orlojem na Marienplatzu, impozantní chrám Frauenkirche s charakteristickými věžemi, možnost výstupu na věž kostela sv. Petra, individuální návštěva některého muzea v někdejší rezidenci bavorských králů a možnost
občerstvení v některé stylové pivnici s ochutnávkou bohaté nabídky piv z mnoha bavorských pivovarů, nocleh v hotelu.
2. den:
- po snídani odjezd do nedaleké oblasti Bavorských Alp, zastávka v zimním středisku
Garmisch-Partenkirchen, nazývaný Ga-Pa, ve kterém se konaly zimní olympijské
hry. Nad městečkem se tyčí nejvyšší hora Německa – Zugspitze (2962 m), při pěkném
počasí možnost výjezdu moderní kabinovou lanovkou do světa 3 ledovců, panoramatická vyhlídka umožní pohledy na vrcholky hor, dále zastávka u rozlehlého benediktýnského kláštera Ettal, který pochází ze 14. stol.
- návštěva zámku Linderhof, postaveného bláznivým bavorským králem Ludvíkem II.,
zahrada u zámku je poseta romantickými stavbami, např. Maorský stánek, Marocký
dům a Labutí jezero,… , nocleh v hotelu.

3. den:
- snídaně, dopoledne návštěva zámku Neuschwanstein, který je vybudován v úchvatné poloze nad strží Pollatschlucht a je ztělesněním světa fantazie, tak typické pro Ludvíka II. Bavorského, po prohlídce zámku možnost procházky k Marianskému mostu
s hlubokou roklí a výhledem na zámek
- přejezd do Rakouskau do přírodního parku Reutte, návštěva „mostu Highline179“,
nejpůsobivější turistická atrakce regionu, v závratné výšce (114,6 m) nad údolím se klene visutý lanový most, který spojuje zříceninu hradu Ehrenberg s pevností Fort Claudia. Délkou 408 m je nejdelším svého druhu na světě a je zapsán v Guinessově knize
rekordů. Nebojácní účastníci zde mohou vyzkoušet svoji odvahu za vstupné. Ostatní,
kterým stačí pouhý pohled, mohou navštívit hradní zříceninu nebo muzeum Hradního
světa Ehrenberg nebo přírodní expozici „Der letzte Wilde“, popisující divokou řeku Tyrolska Lech. Nocleh v hotelu.
4. den:
- snídaně, přejezd do Regensburgu (Řezna), prohlídka historického centra, které je
na seznamu UNESCO: kamenný most z 12. stol., katedrála sv. Jana, zámecký komplex
rodu Thurn-Taxisů, uzenářská dílna Wurstküche, kde se vyrábějí uzenky, které místní
považují za nejlepší na světě
- odjezd do ČR, příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách
CENA:

5.990,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
• autobusová doprava
• 3× nocleh ve 2 – 3 lůžkových pokojích s příslušenstvím
• 3× snídaně při ubytování
• odborného průvodce
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• cestovní pojištění za 246,- Kč do 19 let a za 266,- Kč od 19 let včetně storna zájezdu
• vstupné

VÍKENDOVÉ ZÁJEZDY
Víkend v termálních lázních
MAĎARSKO – SÁRVÁR

RAKOUSKO – ITÁLIE
Štýrský Hradec a Benátky

ČESKÁ REPUBLIKA
LIBERECKO a ČESKÉ ŠVÝCARSKO

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 zážitkový 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, solárium, říše saun, pohostinská zařízení,…

20. 9. – 22. 9. 2019

13. 9. – 15. 9. 2019

1. den:
- odjezd v časných ranních hodinách do Rakouska, okolo
poledne příjezd do hlavního města Štýrska Štýrského
Hradce (Graz). Metropole Štýrska byla mezi hlavními
centry vlády Habsburků. Historické jádro Alstadt je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO a nyní
je přeměněno v malebnou pěší zónu. Po prohlídce historického centra procházka od břehu řeky Mur nebo
výjezd výtahem na vrchol Schlossberg, odkud je krásný výhled na celé město od Hodinové věže. Ve městě
harmonicky prolínají všechny umělecké slohy včetně
moderní architektury v podobě budovy Kunsthaus
a umělého ostrova Murinsel na řece Mur. Společně
s Kunsthausem je originální Murinsel klenotem hravé
moderní architektury. Po prohlídce města přejezd na
ubytování, nocleh.

1. den:
- odjezd v brzkých ranních hod. z nástupních míst směr
Hradec Králové a Liberec
- v dopoledních hodinách příjezd do Liberce, prohlídka
centra města s průvodcem, za pěkného počasí možnost výjezdu lanovkou na Ještěd (1012 m), kde stojí
od roku 1973 rozhledna s krásným výhledem na panorama Jizerských hor. Za špatného počasí možnost
návštěvy Botanické zahrady.
- odpoledne přejezd k Jablonnému v Podještědí a návštěva barokního zámku Lemberk. Manželka majitele panství Zdislava z Lemberka proslula svou dobročinností, milosrdenstvím a schopností uzdravovat.
V r. 1995 byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena.
- odjezd na ubytování, nocleh
2. den:
- po snídani odjezd do národního parku České Švýcarsko, zastávka v Hřensku, lehká túra po značených
turistických stezkách cca 4 km k symbolu celé oblasti
Pravčické bráně, možnost občerstvit se u výletního zámečku Sokolí hnízdo, návrat na parkoviště. Pro
méně zdatné možnost jízdy silničním turistickým vláčkem „Hřenský expres“ mezi Hřenskem - Mezní Loukou
a zpět .
- přejezd do vesničky Janská, kde se nachází ojedinělá
podzemní letecká továrna Rabštejn ze II. svět. války,
možnost exkurze v podzemí
- prohlídka národní přírodní památky Panská skála
u Kamenického Šenova, proslulé čedičové varhany
známé z filmové pohádky Pyšná princezna
- v podvečer malá zastávka v obci Sloup v Čechách
u skalního hradu a poustevny
- odjezd na ubytování a nocleh

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 lůžkových pokojích nebo ve 4 lůžkových rodinných pokojích
(cena na vyžádání). Pokoje mají svoje vlastní sociální zařízení, TV+SAT, minibar, fén, klimatizaci, trezor.

* zájezd s 1 nočním přejezdem !

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

TERMÍN

2 L pokoj Přistýlka
od 18 let
31. 5. – 2. 6. 2019 5.590,- 4.290,8. 11. – 10. 11. 2019 5.590,- 4.290,-

Přistýlka
6 – 18 let
3.690,3.690,-

Přistýlka
do 6 let
890,890,-

CENA ZAHRNUJE:
• autobusovou dopravu, 2× nocleh v hotelu**** s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup do termálních
lázní, zapůjčení županu, služby průvodce, zákonné pojištění CK .
FAKULTATIVNĚ:
• zajistíme cestovní pojištění za 222,- Kč do 19 let nebo
za 237,- Kč dospělý
CENA NEZAHRNUJE:
• pobytovou taxu cca 3,- EUR / 2 noci / os. (platí se na
místě před odjezdem)

* zájezd bez nočních přejezdů !

2. den:
- po snídani odjezd do Benátek (UNESCO), světově proslulé město rozložené na laguně mezi pevninou a otevřeným mořem na 118 ostrůvcích při 150 kanálech,
přes něž se klene 400 mostů. Příjezd na záchytné parkoviště, odtud přejezd místní dopravou na loď Vaporetto, která Vás doveze po kanálech až do centra Benátek
k Dóžecímu paláci, pěší prohlídka: náměstí sv. Marka,
bazilika a zvonice sv. Marka, Most vzdechů, Ponte di
Rialto, Scuola San Rocco, kostel Dei Frari, osobní volno
pro návštěvu památek a k občerstvení, v podvečer návrat lodí na parkoviště k autobusu a odjezd do ČR
3. den:
- příjezd do nástupních míst v ranních hodinách
CENA:

4.250,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
• autobusová doprava
• 1× nocleh v hotelu / pokoje s příslušenstvím
• 1× snídaně
• odborného průvodce
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• cestovní pojištění za 222,- Kč do 19 let nebo za 237,- Kč
od 19 let včetně storna zájezdu
• vstupné do placených památek, jízdné Benátky

3. den:
- po snídani prohlídka města Úštěk, jehož historický
střed s pozdně gotickými měšťanskými domy byl prohlášen městskou památkovou rezervací a je vyhledávaný filmaři
- přejezd do Zákup, prohlídka zámku Zákupy a barokní zahrady. Zámek patřil od 19. stol. rodu Habsburků
a v zámecké kapli se konal sňatek následníka trůnu
Františka Ferdinanda d´Este s hraběnkou Žofií Chotkovou.
- v odpoledních hod. odjezd zpět do nástupních míst,
návrat v pozdních večerních hodinách
CENA:

3.290,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu lux. busem
• 2× ubytování ve 2 – 3 lůžkových pokojích s příslušenstvím
• 2 snídaně při ubytování
• služby odborného průvodce
• pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• vstupné

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
NĚMECKO – ÚDOLÍM LABE

RAKOUSKO

SLOVENSKO

Děčín - plavba po Labi - Drážďany

Císařský Laxenburg a Neziderské jezero

BRATISLAVA a plavba po Dunaji k Devínu

22. 6. 2019

PROGRAM:
odjezd v časných ranních hod. do severních Čech, v Děčíně nalodění na loď, plavba Labským kaňonem do
Drážďan s tříchodovým obědem a posezením na lodi
(cca 9.00 – 13.00 hod.). Příjezd do Drážďan, prohlídka historického centra města s průvodcem: vyhlídkové terasy
u Labe, Semperova opera, galerie Zwinger, kostel Panny
Marie, Albertinum, Dopravní muzeum, Altmarkt,…Osobní 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 za 24,- Kč do 19 let,
za 29,- Kč od 19 let

NĚMECKO
Adventní DRÁŽĎANY
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 Christstollen).

7. 12. 2019
PROGRAM:
odjezd v brzkých ranních hodinách směr SRN, v dopoledních 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 historických kostýmech, osobní volno pro procházku vánočním
trhem Striezelmark, možnost nákupů, v podvečerních
hodinách odjezd do ČR..
CENA:

990,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem, průvodce
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• zajistíme cestovní pojištění za 24,- Kč do 19 let a za
29,- Kč od 19 let

31. 8. 2019

PROGRAM:
odjezd v brzkých ranních hodinách směr Olomouc, Brno,
Mikulov. Přejezd do Rakouska, návštěva Laxenburgu s areálem zámecké letní rezidence císařského dvora. Laxenburg
leží cca 15 km jižně od Vídně. Byl již od 14. století i díky blízkosti zámku Schönbrunn jarním a letním sídlem císařské
rodiny. Svého vrcholu dosáhl v 18. století, v dobách Marie
Terezie, kdy zde panoval rušný společenský život, zábava
a turnaje. Rozlehlý zámecký park, společně s vodním hradem Franzesburg, býval cílem častých návštěv císařovny
Sissi a Františka Josefa. Potom přejezd do hlavního města
Burgerlandska Eisenstadtu, někdejší sídelní město Esterhazyů se vyznačuje dvorskou elegancí. Na jeho zvuku má
však zásluhu až do dnešních dnů jeden hudební génius: Joseph Haydn, jehož stopy provázejí návštěvníky na každém
kroku. Dále přejezd k Neziderskému jezeru, návštěva starobylého městečka Rust, odjezd v podvečerních hodinách.
CENA:

790,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
• autobusovou dopravu, průvodce

20. 7. 2019

PROGRAM:
v ranních hodinách odjezd ze Šumperka, Zábřeha, Mohelnice 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 odjezd 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 jízdné lodí cca 11,- EUR / dospělý, 7,- EUR /
děti do 15 let
• vstupné Devín cca 5,- EUR a, 2,50 EUR / snížené vstupné

CENA NEZAHRNUJE :
• cestovní pojištění 24,- Kč do 19 let / den nebo za 29,- Kč
od 19 let, vstupné

RAKOUSKO – Advent na zámku
Hof a čokoládovna Hauswirth
30. 11. 2019

PROGRAM:
Odjezd v brzkých ranních hodinách směr Olomouc,
Brno, Rakousko. Dopoledne návštěva firemní prodejny čokoládovny Hauswirth, jejíž výrobky jsou známé
po celém Rakousku. Čokoládu zde je možné ochutnat
a také zakoupit za velmi příznivé ceny. Před Vánocemi
tu naleznete jak kolekce na stromeček, tak i duté figurky. Specialitou firmy Hauswirth je pak sušené ovoce
máčené v čokoládě, atd. Odpoledne přesun do vánočně
vyzdobeného zámku Schloss Hof, který byl původně
reprezentativním venkovským a loveckým sídlem prince
Evžena Savojského a patří k nejkrásnějším barokním
komplexům Rakouska. Po prohlídce zámku si vychutnejte atmosféru vánočně osvětleného zámeckého areálu.
Stánky s tradičními a originálními uměleckými předměty
stejně jako rozmanitý doprovodný program. Odjezd do
ČR v podvečerních hodinách.
CENA:

750,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
• autobusovou dopravu, průvodce
CENA NEZAHRNUJE:
• cestovní pojištění za 24,- Kč do 19 let / den nebo za
29,- Kč od 19 let
• vstupné na vánoční trhy na nádvoří zámku Hof včetně
prohlídky zámku cca 10,- EUR / 7,- EUR

RAKOUSKO
Adventní VÍDEŇ
14. 12. 2019

PROGRAM:
odjezd v časných ranní hod. do Rakouska, v dopoledních
hodinách příjezd do hlavního města VÍDNĚ, prohlídka historického centra města s průvodcem: katedrála
sv.Štěpána, Hofburg, Kapuzinerkirche, možnost individuální návštěvy císařské hrobky (Kaisergruft) pod kostelem
kapucínů, kde jsou uloženi k poslednímu odpočinku příslušníci rodu Habsburků, dále prohlídka Kärntner Strasse,
Neues Rathaus, Burgtheater, …Odpoledne osobní volno
pro vychutnání vánoční atmosféry vánočních trhů, možnost posezení u sachrova dortu s kávou v některé vídeňské kavárně nebo možnost vánočních nákupů. V podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR. Příjezd v pozdních
večerních hod. do nástupních míst.
CENA:

720,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
• dopravu autobusem, průvodce
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• zajistíme cestovní pojištění za 24,- Kč do 19 let, za
29,- Kč od 19 let

DALŠÍ NAŠE SLUŽBY:
- prodej leteckých a autobusových zájezdů renomovaných cestovních kanceláří: Exim tours, Blue Style, Čedok,
Fischer, Firo-tour, Alexandria, Ancora, Brenna, Atis, Aeolus, Eti, Bon Ton, Canaria travel, Emma, Eso travel,
Hungariatour, Kovotour plus, Mayer Crocus, Neckermann, Nev-Dama, Pantour, Poznání, Rekrea, Slan tour, Student
Agency, VTT, Victoria, Viamare, Vítkovice tours,…
- prodej jízdenek na mezinárodní autobusové linky
- prodej letenek na mezinárodní lety
- služby průvodce a tlumočníka
- zájezdy pro kolektivy „na míru“ – výhodné slevy !
- zájezdy pro školy – speciální ceny !

POJIŠTĚNÍ

NÁSTUPNÍ MÍSTA

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ:

Cestovní kancelář MAXIMA Zábřeh s.r.o. nabízí za příplatek ke všem zájezdům 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
Pojišťovny a.s. Informace související s předmětným pojištěním naleznete
na www.generali.cz.

Na vybraný zájezd můžete odjet z nástupních míst uvedených níže, některá
nástupní místa jsou za příplatek.
Jiné nástupní místo dle přání klienta lze vyžádat v cestovní kanceláři
MAXIMA, která Vám jej potvrdí na cestovní smlouvě. Cestovní kancelář
si vyhrazuje 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, Kopřivnice, Nový Jičín, Opava,…
300,- Kč Jeseník, Hranice na Mor., Kroměříž, Lipník nad B., Přerov, …

SLEVY

VĚRNOSTNÍ SLEVA 200,- Kč
Věrnostní slevu obdrží každý zákazník, který se zúčastnil zájezdu s CK MAXIMA v roce 2018. Věrnostní slevu lze čerpat na jeden zájezd v r. 2019.
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. 2019 při zaplacení 50% zálohy při podpisu smlouvy a doplatku 6 týdnů před odjezdem zájezdu *
5 % do 28. 2. 2019 při zaplacení 50% zálohy při podpisu smlouvy a doplatku 6 týdnů před odjezdem zájezdu *
3 % do 31. 3. 2019 při zaplacení 50% zálohy při podpisu smlouvy a doplatku 6 týdnů před odjezdem zájezdu *
* sleva může činit maximálně 700,- Kč na osobu, slevy se nevztahují na jednodenní zájezdy!

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

