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Milí přátelé cestování,

dovolte mi, abych vám představila novou cestovní
kancelář, kterou právě otevírám. Někteří z vás mě
už znáte jako průvodce nebo delegáta, ze zájezdů
pořádaných jinou libereckou cestovní kanceláří.
Po devítileté zkušenosti v oboru přicházím na trh
s poznávacími zájezdy do Švýcarska a Francie,
zemí, které jsou mým druhým domovem, i za dalšími
krásami evropských zemí. Tyto cesty doplňují lyžařské
zájezdy do francouzských Trois Valées a rakouského
Schladmingu, a nakonec jsem zařadila pár adventních
a tématických výletů.

Ať už si vyberete jakýkoli zájezd z nabídky Tulačka ck,
vězte, že uděláme vše proto, abyste byli spokojeni,
a odnesli si jen hezké vzpomínky.

Přijďte se podívat do naší nové cestovní kanceláře,
a vyzvednout si katalog, ze kterého si budete moci
vybrat svoji dovolenou.

Těší se na vás Tulačka ck a vaše Barbora Tulačková.

Najdete nás na adrese:
ulice 5.května 170/17, 460 01 Liberec 1, blízko
vodotrysků, rohový dům u přechodu se semafory.
Parkování je možné v OC Plaza, 1 hodina zdarma.

Telefon: +420 485 104 835
Mobil: +420 731 085 707
E-mail: info@tulackack.cz
www.tulackack.cz

Odjezdy na vaše cesty ZDARMA z měst:
Liberec
Turnov
Mladá Boleslav
Praha
Případně z Plzně nebo Brna, podle trasy programu.

Doprava na většinu zájezdů bude zajištěna špičkovou
libereckou autobusovou dopravou firmy Litour s.r.o.,
která vlastní luxusní autobusy značky Mercedes.
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Norimberk 26. 11. 2016
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JAK VYUŽÍT VÝHODNĚJŠÍ CENY S TULAČKA CK:
Slevy za včasnou rezervaci

7% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 31. 1. 2016

5% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 29. 2. 2016

3% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 31. 3. 2016

2% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 30. 4. 2016

Slevy pro skupiny

objednáte-li zájezd pro 20 osob, členové skupiny dostanou slevu 5%, a Vy 50%

objednáte-li zájezd pro 35 osob, členové skupiny dostanou slevu 7%, a Vy pojedete zdarma

objednáte-li zájezd pro 45 osob a více, čl. skup. dostanou slevu 7%, Vy pojedete zdarma, 

a 1 osoba dostane slevu 50%

Slevy pro studenty a seniory

zájezd do 5 000,- Kč – sleva 200,-Kč

zájezd do 10 000,- Kč -  sleva 400,-Kč

zájezd nad 10 000,-Kč – sleva 600,-Kč

Slevy se nesčítají, započítává se nejvýhodnější sleva pro klienta.

Slevy se neposkytují na zlevněné a jednodenní zájezdy.

Slevy se odečítají od základní ceny a nevztahují se na příplatky a fakultativní služby.

Přiveďte své přátele, a získejte tak slevu

200,-Kč - jede-li nová dvojice na zájezd do 5 000,-Kč / os.

400,-Kč - jede-li nová dvojice na zájezd do 10 000,-Kč / os.

Uzávěrka katalogu proběhla 31.10.2015, a k tomuto datu byly použity i měnové kurzy.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 sb.
Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Doporučujeme využít nabídky pojištění od Evropské
pojišťovny, které vám na přání zprostředkujeme.



Lyžařský areál PAGANELLA nabízí nespo-
čet lyžařských vleků v moderním pojetí,
spojených mezi sebou, s hodinovou ka-
pacitou 27 000 lidí. Středisko disponuje
2-mi osmimístnými kabinkovými lanov-
kami, 9-ti čtyřsedačkovými a 3-mi dvouse-
dačkovými lanovkami. Lyžařský areál je
schopný uspokojit potřeby každého typu
lyžaře díky snadným, středně obtížným,
a "černým" svahům pro zkušenější. Začá-
tečníkům se nabízí 4 výukové tábory,
vybavené hrami pro děti. 

K vaší úplné spokojenosti se ve středisku
dále nachází zimní stadion, centrum ba-
zénů, fit centrum, zimní a zábavný park.
Můžete podniknout zimní výlety, ať už
sami, nebo za doprovodu alpského prů-
vodce, půjčit si sněžnice, vyzkoušet para-
gliding nebo ski alpinismus. V celé oblasti
zajišťuje zdarma dopravu místní skibus.

Lyžařská sezóna je garantována od začátku prosince. Zasněžuje se 100% plochy areálu, a profesionální péče při přípravě
svahu ještě umocní vaše zážitky z lyžování.

Pro milovníky běžeckého lyžování je k dispozici 5ti a 3 kilometrový okruh u městečka Andalo, který je v noci osvětlený.
ANDALO (1040 m) se nachází v širokém údolí mezi Dolomiti di Brenta a lyžařskými svahy Paganella, a nabízí potřebnou infra-
strukturu pro různé druhy sportu. Charakteristikou, kterou ocení lyžaři je přítomnost odjezdu dvou lanovek poblíž centra,
a příjezd lyžařských svahů na konec vesnice.

MOLVENO (864 m) je elegantní vesnička na jezeře, na úpatí pohoří Dolomiti di Brenta, kde můžete obdivovat tradiční horskou
architekturu a melebné centrum s pěší zónou.
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Paganella – Andalo – Molveno 23.-30.01.2016

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

Dospělý Junior 
(nar.po 30.11.99)

Senior 
(nar.před 30.11.50)

Dítě 
(nar.po 30.11.07)

16 900,- Kč

17 600,- Kč

18 980,- Kč

16 200,- Kč

16 800,- Kč

17 600,- Kč

14 800,- Kč

15 200,- Kč

16 100,- Kč

13 200,- Kč

12 100,- Kč

14 300,- Kč

Se skipasem Paganella na 6 dní.

Se skipasem Combi (5 dní Paganella + 1 den Skirama) 

Se skipasem Superskirama (6 dní ve střediscích Skirama:
Folgarida-Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo,
Passo Tonale, Pejo, Monte Bondone a Folgaria)

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, zvolený skipas, delegáta a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.
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Schladming 08.-14.02.2016

Dospělý Junior 
(nar. 1997, 98, 99)

Dítě 
(nar. 2000-2009)

16 600,- Kč 14 900,- Kč 12 300,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, skipas
pro celou oblast Schladminger 4-Berge Skischaukel, de-
legáta a pojištění ck proti úpadku.

Možné příplatky: 
jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

SCHLADMING-DACHSTEIN – víc dovolenkově už to
nejde! Lyžařské středisko Schladming-Dachstein. Lyžař-
ská perla Štýrska – pyšná na mezinárodní závody, které
se zde pořádají. Toto středisko patří mezi Top 5 lyžař-
ských regionů v Rakousku – buďte u toho, navštivte
region Světového poháru. 

Mezi úchvatnou jižní stěnou Dachsteinu a Schladmiger
Tauern leží perla zimních radovánek.

Do regionu Schladming-Dachstein patří 8 zimních středi-
sek, které přicházejí s bohatou nabídkou sportovního vy-
žití, štýrskou pohostinností a originální horskou atmosférou.

„Schladminger 4-Berge Skischaukel“ propojuje 4 nej-
větší štýrská lyžařská střediska - Hauser Kaibling, Planai,
Hochwurzen a Reiteralm. 123 kilometrů tratí, 44 moder-
ních lanovek a vleků – nonstop! To je jedinečné nejen
v rámci Ski amadé, ale i v celém Rakousku.



Již 50 let je lyžařská doména
PORTES DU SOLEIL jednou z nej-
větších lyžařských oblastí na
světě. Patří sem 12 středisek, ho-
dinu jízdy od Ženevy, které spojují
Švýcarsko a Francii: Abondance,
Avoriaz, Chatel, La Chapelle
d'Abondance, Les Gets, Montri-
ond, Morzine-Avoriaz, St Jean
d'Aulps, Champéry, Morgins, Tor-
gon, Val-d'Illiez, Les Crosets,
Champoussin.

Opravdová rezervace přírody
a prašanu v srdci Alp. Středisko
disponuje vyjímečným zasněže-
ním od půlky listopadu do konce
dubna, s průměrnou výškou
sněhu 7,83 m za rok. Doména je
raritou v tom, že s lyžemi na nohou můžete jezdit z jednoho střediska do druhého, z údolí do údolí, a ze země do země.

Portes du Soleil v číslech:
- 285 sjezdovek : 32 černých, 100 červených, 122 modrých, 

31 zelených
- 196 vleků, sedaček a kabinek
- 400 km2 sjezdové plochy
- 21 snowparků
- 90 restaurací na sjezdovkách

Torgon je malá vesnička v horách, v nadmořské výšce 1 085 m,
která je nazývána prvními dveřmi do Dveří ke slunci ( Portes
du Soleil ). Nachází se v kantonu Valais ve Švýcarsku, mezi
dvěmi francouzskými středisky, La Chapelle-d'Abondance
a Chatel.

7

Portes du Soleil - Torgon 20.-27.02.2016

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, zvolený skipas, delegáta a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV.

Dospělý Junior ( 16 – 19 let )
a senior ( od 65 let )

Dítě 
( 5 – 15 let )

19 400,- Kč 18 800,- Kč 16 900,- Kč
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TROIS VALÉES - LES MENUIRES SUPER NABÍDKA!!!

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY

V srdci Savojska, kde se
odehrávaly zimní olym-
pijské hry, leží lyžařské
středisko Les Menuires,
které patří do presti-
žního areálu Les 3 Val-
lées. Sjezdovky v této
největší lyžařské oblasti
světa jsou navzájem pro-
pojeny a stačí na ně je-
diný skipas: 200 lanovek
a vleků, 600 km sjezdovek
v počtu 321 (34 černých,
120 červených, 136 mo-
drých a 48 zelených), ne-
konečné možnosti spojení
mezi Les Menuires, Saint
Martin de Belleville, Val
Thorens, Méribelem, La
Tania a Courchevelem. 

Les Menuires, nacházející se v nadmořské výšce 1 850 m, je rájem pro sportovce i rodiny, jelikož nabízí množství aktivit jak pro lyžaře,
tak pro nelyžaře: alpské lyžování a snowboard, běžky, vycházky po vyznačených cestách na sněžnicích nebo pěšky, sněžné skútry,
2 bobové dráhy, horská kola na sněhu, paragliding, fitcentra s kompletním wellness a sladké nicnedělání na osluněných terasách.

Večer je vhodný čas na příjemný program s přáteli: fondue, rac-
lette nebo jiné gastronomické požitky v nejrůznějších restauracích
ve středisku, nákupy, diskotéky, ale také procházky po vesnici.

Vybrat si Tři Údolí jako destinaci pro lyžařskou dovolenou zna-
mená také záruku skvělého oslunění díky vynikající poloze
svahů a rozlehlosti areálu. Zaručeno je lyžování na kvalitním
sněhu od začátku prosince do konce dubna, a to nejen díky
nadmořské výšce, ale také díky pečlivé práci při přípravě sjez-
dovek a 2 100 výkonným sněžným dělům.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování,
skipas na celé středisko Trois Valées, delegáta
a pojištění ck proti úpadku.

Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní po-
jištění ERV.

Dospělý Senior 
(od 65 let)

Dítě 
(5 – 15 let) Datum

12 200,- Kč 10 900,- Kč 9 2000,- Kč 9.-16.01. 2016

15 400,- Kč 14 600,- Kč 13 100,- Kč 5.-12.03. 2016



1.den: Odjezd ve večerních hodinách

2.den: Hlavní město Švýcarska, Bern. Procházka po starém městě, a prohlídka medvědů v medvědím příkopu, hlavní ulice
s kašnami, podloubími, a domem, kde bydlel Albert Einstein, stará hodinová věž Zytglogge, Bundeshaus, budova, kde se roz-
hodují zákony této země, stará radnice, a další krásy tohoto malebného města, které leží na řece Aare. Prohídka sýrárny, kde
se vyrábí slavný sýr Emmental, v údolí řeky Emme.
Vodopády Reichenbachfälle, jež si spisovatel A.C.Doyle zvolil za místo úmrtí svého hrdiny,
Scherlocka Holmese, projížďka starobylým vláčkem. Ubytování

3.den: Skanzen Ballenberg, který tvoří asi stovka historických venkovských objektů, pocházejících z celého Švýcarska, se za-
hradami a zvířaty, na ploše 66 ha.
Jungfraujoch – vrchol Evropy– vyjížďka zubačkou z Grindelwaldu na Kleine Scheidegg – nejvýše položené vlakové nádraží
v Evropě ( 3 454 m n.m. ). Nádherný výhled na známé vrcholy – Eiger, Mönch a Jungfrau. Ubytování

4.den: Gstaad – zastávka v nejluxusnějším švýcarském středisku. Bex – prohlídka solných dolů, které jsou v provozu od roku
1684, a dodnes zásobují celé Švýcarsko solí, spojená s projížďkou vláčkem. Průsmyk Velkého svatého Bernarda – horský prů-
smyk na hranicích s Itálií, ve výšce 2 469 m. Hospic v průsmyku dnes obývají mniši a několik bernardýnů. Ubytování

5.den: Barrage de Grande Dixence – jedna z největších přehrad na světě s hydroelektrárnou, která má hráz vysokou 284 m,
v nadmořské výšce 2 364 m n.m.
Zermatt – nádherná horská vesnička s výhledem na nejfotografovanější horu světa – Matterhorn, výjezd zubačkou na Gor-
nergrat ( 3 089 m n.m. ), odkud je velikán téměř na dosah. Odjezd domů

6.den: příjezd do ČR v ranních hodinách
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MITTELLAND, BERNESE OBERLAND A VALAIS

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - ŠVÝCARSKO

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku. Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní
pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 220 CHF

Termín Cena / osobu

19. - 24.7. 2016 7 200,- Kč

Ballenberg Jungfraubahn



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - ŠVÝCARSKO

ZÁPADNÍ ŠVÝCARSKO
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1.den: Odjezd ve večerních hodinách

2.den: Ženeva – sídlo mezinárodních světových organizací, mj. i Červeného kříže a OSN. Prohlídka starého města, katedrála
sv. Petra, kde působil Jan Kalvín, zeď reformátorů, radnice, kde byla podepsána první konvence červeného kříže, květinové
hodiny, vodotrysk Jet d'eau, a luxusní obchody s hodinkami a šperky.
Lausanne – nádherné město na břehu Ženevského jezera a sídlo Mezinárodního olympijského výboru. Uvidíme katedrálu
Notre-Dame, a zastavíme se v přístavní čtvrti Ouchy, kde je nádherný hotel Beau-Rivage Palace, a hotel d'Angleterre, kde po-
býval lord Byron. Za návštěvu stojí jediné Olympijské muzeum na světě, kde  najdeme i stopy českého sportu. Ubytování

3.den: Zastavení u středověkého hradu Chateau de Chillon. Procházka po břehu Ženevského jezera v městečku Vevey,
kde sídlí potravinářská firma Nestlé. Podíváme se mj. na památník Jana Palacha a sochu Charlieho Chaplina. Krátký přejezd
do Corsier sur Vevey nás zavede k místu posledního odpočinku krále komiků, a do jeho muzea. Na závěr dne navštívíme
perlu švýcarské riviery, městečko Montreux, kde se každý rok koná světový jazzový fastival, letos jubilejní 50.ročník. Město, které
stálo u zrodu turistického průmyslu ve Švýcarsku se pyšní mnoha hotely ve stylu secese, a sochou Freddieho Mercuryho, který
zde žil. Ubytování

4.den: Gruyeres – prohlídka středověké vesničky a návštěva sýrárny, kde se vyrábí jeden z nejlepších sýrů světa. Fribourg
– prohlídka dvojjazyčného města, katedrály St- Nicolas, radnice a krytého dřevěného mostu přes řeku Sarine. Zastávka v re-
kreačním středisku Murten na břehu Murtenského jezera se nachází náš cíl, který je významným historickým místem. Avenches
je místem, kde se nacházejí pozůstatky hlavního města římské provincie Helvetia a amfiteátr, který pojmul až 6 000 lidí. Na
břehu Neuchatelského jezera leží náš cíl - Estavayer le Lac – středověké město s gotickým hradem. Ubytování

5.den: Broc – prohlídka slavné čokoládovny Cailler. Zastávka ve vesničce Romainmotier, uprostřed zalesněných kopců s ro-
mánským kostelem. Po cestě máme pozoruhodný přírodní amfiteátr Creux du Van, a o kousek dále se nachází La Chaux-
de-Fonds – hlavní město hodinek s největším hodinářským muzeem, které navštívíme.  Bellelay – návštěva sýrárny, kde se
vyrábí sýr Tete de Moine, spojená s ochutnávkou. Naší poslední zastávkou bude Saint-Ursanne – středověké městečko obeh-
nané hradbami, s kamenným mostem přes řeku Doubs. Odjezd domů

6.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování
ve dvoulůžkových pokojích, snídaně, průvodce
a pojištění ck proti úpadku. 
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní
pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 80 CHF

Termín Cena / osobu

1. - 6.7. 2016 7 200,- Kč

Creux du Van Chillon Castle



1.den: Odjezd ve večerních hodinách

2.den: Basilej, město, kde se setkávají hranice tří států, a kterým protéká řeka Rýn. 
Prohlídka středověké katedrály, červené radnice, a procházka pěší zónou města kultury a farmaceutického průmyslu. Přejezd
k Rýnským vodopádům, největším v Evropě. Stein am Rhein – prohlídka nádherného městečka v místě ústí Rýna a Bodam-
ského jezera, se středověkými hrázděnými domy, a malovanými domečky okolo radnice. Ubytování

3.den: St.Gallen – partnerské město Liberce, město sukna a výšivky. Prohlídka jedinečné katedrály a historického jádra s hráz-
děnými domy. Appenzell – dva polokantony obklopené kantonem St.Gallen, s venkovským rázem a mnohými tradicemi.
Město,  které má krásně zachovalé historické centrum, s dřevěnými domy s perstrými malbami, kde se konají volby pod širým
nebem. Prohlídka likérky Appenzeller Alpenbitter a Appenzeller sýrárny, kde se vyrábí jeden z nejznámějších švýcarských sýrů.
Rapperswill, městečko na břehu Curyšského jezera s několika růžovými zahradami a gotickým hradem. Ubytování

4.den: Na skok se podíváme do malého státečku Lichtenštejnsko, resp. do jeho hlavního města Vaduz, a ke stejnojmenému
hradu. 
Mainfeld je městečko v kopcích kraje Heidiland, kam Johanna Spyri zasadila děj své knihy, Heidi, děvčátko z hor. Nená-
ročná procházka do vísky Oberrofels, kde uvidíme Heidinu dřevěnou chatu, kde děvčátko žilo se svým dědečkem. Ubytování.
Projížďka  červeným švýcarským vlakem Albula z městečka Chur, ležící na začátku údolí Rýna, u křižovatky památných ob-
chodních cest, které se pyšní biskupským dvorem a katedrálou, do horského města Svatý Mořic, které je jedno z nejpřitažlivěj-
ších sportovních středisek na světě, ležící na břehu jezera Moritzersee. Po cestě nádherné horské výhledy a nezapomenutelný
zážitek. Ubytování

5.den: Engadin je údolí, jímž protéká řeka Inn, a které patří do švýcarského národního parku. Nacházíme se na úpatí Rhét-
ských Alp, v kantonu Graubünden, kde se mluví rétorománsky. Zastávka u kláštera v Müstair, který je zapsán na seznamu 
světového kulturního dědictví Unesco.
Průsmyk San Bernardino – jeden z nejdůležitějších horských průsmyků v Evropě, ve výšce 2 065 m, který se nalézá na významné
transalpské trase, vedoucí od Bodamského jezera až k jezeru Lago di Como. Odjezd domů.

6.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování
ve dvoulůžkových pokojích, snídaně, průvodce
a pojištění ck proti úpadku. 
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní
pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 130 CHF

Termín Cena / osobu

2. - 7.8. 2016 7 200,- Kč

Engadin
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SEVERNÍ, VÝCHODNÍ ŠVÝCARSKO A GRAUBÜNDEN

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - ŠVÝCARSKO



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - ŠVÝCARSKO

STŘEDNÍ ŠVÝCARSKO A TICINO

12

1.den: Odjezd ve večerních hodinách

2.den: Bellinzona – prohlídka starého města, ležícího na řece Ticino, obklopeného třemi hrady, zapsanými na seznamu svě-
tového dědictví Unesco. Lago di Lugano – jezero mezi alpskými svahy, Lugano – prohlídka největšího města v Ticinu, katedrály,
radnice a náměstíček v italském stylu, Monte Bre – hora vysoká pouhých 933 m, odkud je nádherný výhled na jezero a okolní
Alpy. Ubytování

3.den: Lago Maggiore – jezero se středozemním podnebím, jehož břehy jsou porostlé korkovými duby, fíkovníky a olivovníky,
Locarno – nejslunější švýcarské město ležící na břehu jezera, procházka po pobřežní promenádě lemované palmami, a his-
torickým centrem. Ascona – skvostné staré město, které tvoří bludiště úzkých uliček, malebné budovy, kavárny a krámky.
Průsmyk svatého Gottharda v nadmořské výšce 2 108 m, leží na hlavní trase ze severní Evropy do Itálie, stojí v něm hospic z 19. stol.
Ubytování

4.den: Tremola – leží v Uriských Alpách, kde se po celé trase naskýtají ohromující výhledy. Silnice z 19.stol. se klikatí, stoupá,
klesá a vede po mostech, překlenujících hluboká údolí. Průjezd přes průsmyk Furka Pass, který spojuje kantony Valais a Uri,
ve výšce 2 431m. Bürglen – městečko je rodištěm bájného švýcarského hrdiny Viléma Tella. V místě, kde se nacházel jeho
dům, stojí dnes kaple z roku 1582. Altdorf – správní středisko kantonu Uri, a město, kde Vilém Tell sestřelil jablko z hlavy svého
syna, na náměstí stojí jejich sousoší. Ubytování

5.den: Urnersee – úchvatně malebné jezero, které připomína norský fjord, Rütli – louka na břehu jezera Urnersee, kde v roce
1291 uzavřely kantony Uri, Schwytz a Unterwalden, Věčný spolek neboli spříseženstvo, ze kterého vznikla švýcarská konfederace.
U silnice do Sisikonu je vidět Tellsplatte, plochá skála, kam Tell utekl na svobodu, když ho převáželi přes jezero do vězení. Ne-
daleko skály stojí Tellskapelle, kaple postavená v 16.století. Schwyz – prohlídka správního střediska stejnojmenného kantonu.
Zaujímá významné postavení v dějinách a kultuře Švýcarska, dal mu jméno i vlajku. Klášter Einsiedeln – benediktinské opatství,
které se řadí k nejkrásnějším příkladům barokní architektury na světě. Jeho minulost sahá až do roku 835. Poté, co se při vysvě-
cování kostela stal zázrak, začali k opatství proudit zástupy poutníků. Kaple uvnitř kostela ukrývá sochu Černé madony. Zug –
správní středisko stejnojmenného, nejmenšího, ale nejbohatšího kantonu Švýcarska, které leží na břehu jezera Zugersee. Kvůli
nejnižším daním přilákal řadu nadnárodních společností. Středověké historické jádro obepínají hradby s věžemi. Ubytování

6.den: Pilatus – hora vysoká 2 133m se vypíná na břehu Vierwaldstättského jezera. Podle legendy bylo odtud svrženo do
jezera tělo Piláta Pontského, jehož duch tady stále straší. Z Alpnachstadtu jezdí na vrchol zubačka, která překonává stoupání
48 procent, což z ní činí nejstrmější ozubnicovou trať na světě. Luzern – největší město středního Švýcarska, ležící na břehu
Vierwaldstättského jezera. Procházka po Kaplovém mostě, který se klene přes řeku Reuss, Lví pomník, malebná náměstí, kostely,
patricijské domy, a hradby na severu, odkud je pěkný výhled na město.

7.den: příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku. 
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 60 CHF

Termín Cena / osobu

5. - 11.9. 2016 8 600,- Kč



1.den: odjezd v odpoledních hodinách

2.den: příjezd do hlavního města Francie v ranních hodinách, prohlída hlavních dominant tohoto nádherného města na
Seině: Eiffelova věž, Vítězný oblouk, Champs Elysees, Place de la Concorde, Louvre. Ubytování

3.den: Prohlídka baziliky St-Denis na předměstí Paříže. Odpočívá tu většina francouzských panovníků, a byly zde korunovány
všechny královny Francie. Montmartre je nejvyšší vrcholek Paříže, odkud je nádherný výhled na město. Čtvrť je úzce spjata
s uměním, malíři, erotismem, a je také kolébkou kankánu, který se zrodil v červené budově připomínající mlýn, Moulin Rouge.
Prohlídka bílé baziliky Sacré-Cour, která jako by držela ochannou ruku nad celým městem. Procházka po pravém břehu Seiny:
pařížská radnice, kulturní centrum Centre Georges Pompidou, břicho Příže, Les Halles, pařížská Burza, královský palác
a jeho zahrady, opera Garnier, kde se odehrává děj Fantoma v opeře, slavné náměstí Vendome, kde stojí hotel Ritz, a spoustu
luxusních butiků,  kostel La Madeleine, vybudovaný ve stylu řeckého chrámu. Ubytování

4.den: La Défense, moderní čtvť, jejíž dominantou je moderní Vítězný oblouk, zvaný Velká Archa. Prohlídka okolí a nádherných
zahrad a fontán zámku Versailles, který nechal postavit král slunce, Ludvík XIV. Podíváme se k Velkému a Malému Trianonu
a do malé vesničky s farmou, která patřila Marii Antoinetě. Projížďka lodičkou po Seině a prohlídka důležitých monumentů
na levé straně Seiny: Invalidovna a její Dóm, kde odpočívá Napoléon Bonaparte, budova Národního shromáždění, sídlící
v Paláci Burbonů, Muzeum Orsay v budově bývalého nádraží, Lucemburské zahrady a palác, kde sídlí francouzský senát,
Latinská čtvť s univerzitou Sorbonne ze 13.století, a s Pantheonem, kde je pochováno sedmdesát velkých osobností Francie,
jako např. Voltaire, Rousseau, Zola. Justiční palác, Conciergerie, kde byli vězněni všichni, co byli popraveni na dnešním ná-
městí Svornosti, i Marie Antoinetta a Ludvík XV., Svatá kaple, jedno z nejúchvatnějších architektonických děl západního světa,
gotická katedrála Notre-Dame s nádhernými vitrážemi, kde se nachází Kristova trnová koruna, a tříska z kříže, na kterém byl
ukřižován. Byl zde korunován Napoléon Bonaparte. Před katedrálou se nachází nultý bod všech pařížských cest. Doporučená
společná večeře ve francouzské restauraci v kulinářských uličkách na ukončení poznávání Paříže. Prohlídka noční Paříže
a svítící Eiffelovy věže. Odjezd domů.

5.den: Příjezd do ČR kolem poledne

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 80 EU

Termín Cena / osobu

4. - 8.5.2016 5 800,- Kč

Paris Champs Moulin Rouge
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PAŘÍŽ, VERSAILLES, BAZILIKA ST. DENIS

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY FRANCIE - PAŘÍŽ A ILE-DE-FRANCE



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY FRANCIE - SEVEROVÝCHODNÍ FRANCIE

NORD A PIKARDIE + FONTAINEBLEAU

14

1.den: Odjezd v odpoledních hodinách

2.den: Calais je rušný přístav u Lamanšského průlivu, který leží pouhých 36 km od anglického pobřeží. Nachází se zde terminál
Eurotunelu, který vede pod mořem do Anglie. Město bývalo známé krajkářským průmyslem, nachází se zde radnice ve stylu
vlámské renesance, před kterou stojí památník od Augusta Rodina, jenž připomíná obranu města.
Dunkerque je významné přístavní město ve vlámském stylu. Na náměstí Place du Minck stojí stánky s čerstvými rybami. Místní
hrdina a korzár, Jean Bart, je pochován ve zdejším kostele. Ubytování

3.den: Lille je město, které má vlámského ducha, a hovoří se zde francouzsko-vlámským dialektem. Působivé je historické
centrum dlážděné kostkami, s uličkami se stylovými obchůdky a kavárničkami, a se zajímavou citadelou ve tvaru hvězdy.
Vallée de la Somme je údolí podél řeky Somme, spojované s masakry a zákopovou válkou, jež se zde odehrály za 1.světové
války. Bitevní pole se prostírají podél řeky, a jsou zde hřbitovy britského Commonwealthu. Také se zde nachází Samara, což je
největší archeologický park ve Francii, který nabízí realistické rekonstrukce pravěkých obydlí. Dozvíme se zajímavé informace
o primitivních řemeslech.
Amiens je správní středisko Pikardie, které se pyšní nádhernou katedrálou, pěší zónou s nízkými domy, kanály a obchůdky.
Známé jsou také bažinaté zelinářské zahrady, o které se kdysi starali zemědělci na pramicích, a které jsou dnes chráněny
zákonem. Nachází se zde dům Jula Verna, který zde bydlel v letech 1882-1900. Ubytování

4.den: Compiegne – právě zde zajali Burgunďané roku 1430 Johanku z Arcu.
Centru dominuje radnice se zvonicí a zámek, který byl postaven pro Ludvíka
XV., bydlel zde ale i Ludvík XVI., Napoléon I.a III. V lese, který se nachází v okolí,
byla podepsáno příměří, jímž skončila 1.světová válka, 11.11.1918. Toto místo si
vybral i Hitler k podpsání kapitulace Francie 22.6.1940. Parc Astérix, nedaleko
letiště Charlese de Gaulla, je malá opevněná galsko-římská vesnice s vlastními
celními stanovišti, měnou a rozhlasovou stanicí. Park je věnován Galu Asterixovi
a dalším postavičkám, které vytvořili komiksoví tvůrci Goscinny a Uderzo. Park
také seznamuje s dějinami Francie. Rue de Paris nás provede hlavním městem
Francie v průběhu staletí, a dozvíme se, jak se stavěla katedrála Notre-Dame.
Ubytování

5.den: Fontainebleau je zámek, který je směsicí stylů z různých období. Známé
je schodiště do podkovy, nádvoří, kde se Napoléon loučil předtím, než ho od-
vezli na ostrov Sv.Helenu. Zámek má krásné interiéry, jako je taneční sál, galerii
Františka I., a nachází se zde muzeum Napoléona Bonaparta.

6.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku. 
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 60 EU

Termín Cena / osobu

17. - 22.5. 2016 7 400,- Kč

Vallée de la Somme

Dunkirk



1.den: Odjezd ve večerních hodinách

2.den: Valée de la Meuse je údolí, které se vine nádhernou scenérií roklí kolem řeky Másy. Rocroi, městečko ležící na okraji
přírodní rezervace, se pyšní citadelou ve tvaru hvězdy. Charleville-Mezieres je říční brod, který tvoří bránu do Arden. Město se
pyšní nesouměrnými domy s břidlicovými střechami, a rodným domem „prokletého“ básníka Arthura Rimbauda. Sedan je
známý největším opevněným zámkem v Evropě. Baštu obklopují domy s břidlicovými střechami ze 17.stoletím které roubí břehy
řeky Másy. Ubytování

3.den: Prohlídka velkolepé gotické katedrály v Remeši, kde byli korunováni téměř všichni francouzští králové, včetně toho
prvního, krále Chlodvíka v roce 496.
Épernay je město známé výrobou šampaňského, a hlavní ulicí, Avenue de Champagne, pod kterou se nachází 28 km vá-
pencových sklepů, plných drahých lahví.
Chalons-en-Champagne – prohlídka šampaňských vinic, a sklepů, s odborným výkladem, a seznámení se s výrobou nejdraž-
šího vína na světě, spojené s degustací, rautem, a možností nákupu za nízké ceny. Ubytování

4.den: Argonne je krajina malebných údolí a lesů, která se chlubí benediktinským opatstvím, ve kterém se nachází lis na víno
ze 13.století. V tamním kopcovitém terénu se bojovalo za 1.světové války. Ve vesničce L'Épine stojí basilika, obklopená pšenič-
nými poli. Je to kostel z 15.století, s rozměry katedrály, který je od středověku poutním místem, díky uctívané soše Panny Marie.
Kolem jezera Lac-du Der-Chantecoq se rozprostírá krajina lesů a bažinatých luk, v níž se tyčí dvanáct románských a rene-
sančních hrázděných kostelů s interiéry s úchvatnou řezbářskou výzdobou a jasně barevnými okny ( Bailly-le-Franc, Chatillon-
sur-Broué, Lentilles, Vignory, Outines, Chavanges, Montier-en-Der ).
Colombey-les-Deux-Églises je vesnice spjatá s generálem Charlesem de Gaullem. De Gaullovi zde měli dům, a prezident
sem jezdil na víkendy z Paříže, psal tu své paměti, a nakonec tady 9.11.1970 zemřel, je pohřben na místním hřbitově. Na obzoru
ční obří žulový lotrinský kříž, vztyčený v roce 1972, u jehož paty se nachází muzeum zasvěcené de Gaullovi. Ubytování

5.den: Chaumont byl ve 13.století sídlem hrabat ze Champagne. Tomuto sta-
robylému feudálnímu městu vévodí středověká hradní věž, renesanční městské
domy, a basilika  St-Jean-Baptiste. Langres je město obehnané středověkými
valy, odkud se otevírá panoramatický výhled na údolí řeky Marny a pohoří
Vogézy. Město je rodištěm encyklopedisty Denise Diderota. Troyes je město go-
tických kostelů a nádvoří ze 16.století, jehož historické jádro má tvar zátky
od šampaňského. Město proslulo vitrážemi a jitrničkami.

6.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 20 EU

Termín Cena / osobu

26. - 31. 5. 2016 7 400,- Kč
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CHAMPAGNE

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY FRANCIE - SEVEROVÝCHODNÍ FRANCIE

Langres



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY FRANCIE - SEVEROVÝCHODNÍ FRANCIE

ALSASKO A LOTRINSKO

16

1.den: Odjezd ve večerních hodinách

2.den: Verdun – město spojené s krvavou bitvou, jež se odehrála v letech 1916-17. V této nejkrvavější bitvě 1.světové války
padlo asi milion vojáků. Středověká brána s cimbuřím stále střeží vstup do města, citadela s věží z 12.století a katedrála jsou
další dominanty města. Návštěva nedalekého Ossuaire de Douaumont, kde leží pozůstatky více než 130 000 vojáků, kteří zde
padli. Metz leží na soutoku řek Mosely a Seille, přes které se zde klene dvacet mostů. Město je správním střediskem Lotrinska,
které se pyšní katedrálou, dřevěným mostem, který vede na ostrov, kde působí nejstarší francouzské divadlo, mostem, obran-
nými věžemi, bránou ze 13.století, a jedním z nejstarších kostelů ve Francii. Toul je osmiboká pevnost v lesích, kterou obtéká
řeka Mosela a Canal de la Marne. Zajímavá je místní katedrála, renesanční domy a vinice, kde se pěstují hrozny pro místní
vína. Domrémy-la-Pucelle je rodištěm Johanky z Arku, a lze si zde prohlédnout dům, kde se narodila, a kostel, ve kterém slyšela
„hlasy“. Ubytování

3.den: Route des Cretes je horská silnice, vybudovaná v 1.světové válce v pohoří Vosges, aby Němci nemohli sledovat pohyb
francouzských vojáků. V Neuf-Brisach se nachází oktogonální citadela ve tvaru hvězdy, s věžemi, obklopujícími 48 náměstí.
Route des vins je cesta vína, která se vine v délce 180 km, a nabízí historická města s dlážděnými ulicemi, středověkými hráz-
děnými domy a renesančními kašnami. Romantické sklípky nabízejí tradiční choucroutte a alsaská bílá vína Gewürztraminer,
Riesling a Muscat. Eguisheim je pozoruhodné městečko, obehnané třemi kružnicemi hradeb ze 13.století. Ve středu města
se vypíná osmiboký feudální hrad, obklopený hrázděnými domy, a dvorky, které vybízejí k ochutnání místních vín. Colmar
je nejzachovalejší město v Alsasku. Místní pitoreskní čtvrť se nazývá Malé Benátky. V historickém centru města se nachází
bývalá vinná burza, hrázděné domy pastelových barev a stará celnice s taškovou střechou. Ubytování

4.den: Vinice se táhnou až těsně k hradbám nejkrásnější vesničky na cestě vína, Riquewihr. Vesnici tvoří dlážděné uličky,
dvorky s lodžiemi, dvojité hradby a strážní věže. Cesta skrz hradby vede k vinicím na kopci. Chateau du Haut-Königsbourg
je nejoblíbenější památka v Alsasku. Z cimbuří tohoto hradu s padacím mostem, je nádherný výhled na Vogézy, vinařské ves-
ničky a vinohrady. Obernai si udrželo typickou atmosféru původního Alsaska. Obyvatelé zde mluví alsaským nářečím, a nosí
tradiční kroje. Zajímavá je místní renesanční kašna, obilní tržnice z 16.století, nad jatkami, jejíž fasádu krášlí hlavy krav a draků,
radnice a gotická zvonice s ochozem. Molsheim je bývalá diecéze a opevněné městečko, které se nejvíce proslavilo Metzigou, 
což je renesanční budova cechu řezníků, a vinicemi s Rieslingem. Ubytování

5.den: Strassbourg je jedno z hlavních měst Evropské Unie, a sídlí zde budova Evropského parlamentu. Tradiční tvář této kři-
žovatky Evropy, zajišťují kryté mosty, spojující středověké strážní věže, z nichž je pěkná podívaná na čtyři kanály řeky Ill, a na
čtvrť koželuhů s mlýny a mosty. Nádherná je i místní katedrála Notre-Dame s okolními historickými budovami. Soufflenheim
je hrnčířská vesnička, jejíž keramika barvená hlinkou se honosí malovanými nápadnými květy. Betschdorf leží na okraji lesa.
Mnoho obyvatel bydlí v hrázděných domech z 18.století, kdy vesnice vzkvétala díky hrnčířství. Vesnička je ideálním místem,
kde ochutnat tartes flambées – typické alsaské flambované koláče na sladko či na slano. Wissembourg leží na hranici s Ně-
meckem. Nachází se zde mnoho hrázděných domů a druhý největší kostel v Alsasku.

6.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku. 
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 24 EU

Termín Cena / osobu

26.4. - 1.5. 2016 7 100,- Kč



1.den: odjezd v odpoledních hodinách

2.den: Cote de Nacre (Perleťové pobřeží) vešlo ve zná-
most v souvislosti s invazí v Normandii, kdy se zde vylodili
spojenci. Caen si zachovalo pamětihodnosti z 11.století, dvě
opatství a hrad s kostelem na severním břehu řeky Orne.
Staré město tvoří pěší zóna s přenádhernými hrázděnými
domy. Bayeux bylo první město osvobozené spojenci
v roce 1944. Půvabné jádro tvoří domy ze 17. a 18.století, ob-
chůdky a kavárničky. Nad městem se zvedá věž gotické
katedrály, na místě původního kostela z 11.století, kde se na-
cházela známá, 70 metrů dlouhá tapiserie z Bayeux. Krajina
poloostrova Cotentin, vybíhajícího do kanálu La Manche,
je podobná Bretani. Podél východního pobřeží se táhne
Utah Beach, kde se 6.června 1944 vylodily americké jed-
notky. Ubytování

3.den: Cherbourg je strategickým přístavem a námořní zá-
kladnou. Od tvrze na kopci je impozantní výhled, ale nej-
více živo je na hlavním náměstí, zkrášleném květinami
a tržištěm. Gouville-sur-Mer – projížďka koňským spřežením
po pláži, kde se pěstují ústřice, spojená s ochutnávkou ústřic
a bílého vína. Countances se pyšní gotickou katedrálou
z 11.století s 66 metrů vysokou věží s lucernou, a dvěma kos-
tely. Avranches je náboženským centrem již od 6.století,
a nejvíce proslulo jako poslední zastávka návštěvníků opat-
ství Mont-St-Michel, na které je odtud nádherný výhled.
V místním kostele je uložena lebka biskupa Auberta, který
dal postavit známé opatství.
Mont Saint-Michel je žulový, 80 metrů vysoký přílivový ostrov.
Rozdíl mořské hladiny při přílivu a odlivu je nevětší v Evropě,
15 metrů. Ostrovu dominuje opevněné opatství, jehož zá-
klady byly položeny už v 8.století. Ubytování

4.den: Parc naturel régional de Normandie-Maine je nej-
rozsáhlejší regionální park ve Francii, kde se nachází i ves-
nička Domfront, ve které si prohlédneme sklípek, kde se
vyrábí Calvados, a nezapomeneme ani na degustaci.
Chateau d'O je renesanční zámek s příkopem a nádher-
nými freskami ze 17.století. Haras du Pin je národní francouz-
ský hřebčín, zvaný Versailles koní. Konají se zde výstavy koní,
drezury a prohlídky.
Camembert – prohlídka domu, kde se vyrábí slavný sýr,
spojená s ochutnávkou. Rekreační střediska na Cote Fleurie,
Květinovém pobřeží, ožívají každé léto. Jedním z nejznáměj-
ších je Deauville, které se může pochlubit kasinem, dostiho-
vými dráhami, soukromými přístavy a slavnou přímořskou
promenádou. Ubytování

5.den: Honfleur patří k nejpůvabnějším přístavům v Nor-
mandii, v jehož srdci leží starý dok ze 17.století, a dva bývalé
sklady soli z roku 1670. V 19.století začalo být městečko spo-
jováno s uměleckou aktivitou, scházeli se zde slavní malíři

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 45 EU

Termín Cena / osobu

15. - 21.8. 2016 9 500,- Kč
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jako Courbet, Sisley, Pissaro, Renoir, Cézanne. Přes řeku
Seinu se klene v oblasti Basse Seine několk strhujících
mostů, a jedním z nich je i Pont de Normandie, otevřený
v roce 1995, který spojuje Honfleur a Le Havre. Le Havre je
přístav položený v ústí Seiny, který založil František I. roku 1517.
Místní kostel, který se tyčí vysoko k nebi, figuruje na seznamu
Unesco. Cote d'Albatre, Alabastrové pobřeží, dostalo jméno
podle křídových útesů a mléčně zakalených vod.  Nejzná-
mější je díky útesu Falaise d'Aval, který zerodoval do ob-
louku. Spisovatel Guy de Maupassant, jenž se narodil blízko
Dieppe, jej přirovnal ke slonu, nořícímu chobot do moře.
Jediným větším městem na cestě po pobřeží je Fécamp.
V místním kostele je uložen kmen s kapkami Kristovy krve.
Dieppe je příjemnou zastávkou na cestě podél křídových
útesů. Získalo věhlas jako přístav, pevnost a rekreační stře-
disko. Nachází se tu hrad z 15.století, a starý kostel. Beauval-en-
Caux – prohlídka domu, kde se vyrábí Cidre, spojená
s degustací. Ubytování

6.den: Rouen je vzkvétající přístav na řece Seině. Nachází
se zde katedrála, kterou maloval Monet, velký orloj, kostel
Johanky z Arcu, která zde byla upálena, justiční palác, rad-
nice, a hrázděné domy z 18.století. Narodil se zde Gustave
Flaubert, a odehrávají se zde některé scény z jeho zná-
mého románu Madame Bovary. Jihovýchodně od Rouenu,
v Haute-Seine, tvoří Seina množství meandrů. Za návštěvu
zde stojí venkovské město Lyons-la-Foret s hrázděnými
domy a krytou tržnicí z 18.století, a město Les Andelys, nad
nímž se vypíná zřícenina hradu, který dal vybudovat
Richard Lví srdce. Giverny – v roce 1883 si zde Claude
Monet pronajal dům, a pracoval zde až do svojí smrti. Tento
dům má úchvatnou zahradu, připomínající některé z mi-
strových obrazů. Evreux je město uprostřed široširých nížin.
V jeho srdci se tyčí katedrála ze 14.století, s barevnými okny.

7.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách
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BRETAGNE

18

1.den: Odjezd v dopoledních hodinách
2.den: Brest leží v zálivu, tvořícím přirozený přístav s boha-
tou námořní historií. Na jednom břehu řeky Penfeld stojí
hrad a na druhé věž, připomínající starý Brest. Přes řeku se
jde přes největší padací most v Evropě. Jedno známé bre-
taňské přísloví praví: „Ten, kdo spatří Ile d'Ouessant, spatří
svou krev.“Tento ostrov, zvaný také jako Ushant, je nejzápad-
nějším bodem Francie, a oblíbeným místem odpočinku stě-
hovavých ptáků, a tuleňů. Ubytování
3.den: Locronan – v průběhu 15. až 17.století bohatlo město
z výroby lodních plachet. Dnes sem turisté jezdí za elegant-
ními renesančními domy, kostelem z 15.století, zasvěceném
irskému misionáři, a kaplí s kalvárií a kašnou. Douarnenez
byl na počátku 20.století předním francouzským rybářským
přístavem s flotilou čítající téměř tisíc lodí. Ústí zde řeka Poul-
david, a nedaleko se nachází ostrůvek Ile Tristan, dějiště pří-
běhu tragické lásky Tristana a Isoldy. V 16.století byl baštou
známého lupiče La Fontenellea. Brzy ráno se v Nouveau
Port koná dražba ryb. Pointe du Raz je úzký výběžek mysu
Cap Sizun, který se zvedá do výšky 80 metrů. Pohled na ro-
zervané skály a bouřící moře vyráží dech. Pays Bigouden
je větrný poloostrov na jihovýchodním cípu Bretaně, pyšnící
se starými tradicemi. V zátoce jsou roztroušeny vísky vysta-
vené nepřízni počasí, a osamělá kaple z 15.století, která je
nejstarší kalvárií v Bretani. Pointe de la Torche a maják ský-
tají zajímavý pohled na moře. Ubytování
4.den: Quimper je prodchnut tradiční bretaňskou atmosfé-
rou. Jméno města pochází z bretaňského slova kemper, což
znamená soutok dvou řek, Steir a Odet. Západně od kate-
drály, nejstarší gotickou památkou v Dolní Bretani, vede pěší
zóna, přeplněná obchody a prodejnami typických míst-
ních výborných palačinek – crepes. V centru se nachází
hrázděné domy a soukromé paláce. Vyrábí se tu fajáns,
krásná ručně malovaná keramika, již od roku 1690. V jižní
části města stojí nejstarší továrna, přístupná veřejnosti po
celý rok. Concarneau je rybářský přístav, zajímavý svým
opevněným městem ze 14.století, které bylo vybudováno
na ostrově v zátoce, a zcela obehnáno masivními žulovými
hradbami obrostlými lišejníkem. Pont Aven – kdysi městečko
se čtrnácti mlýny a patnácti domy, je situován v malebném
lesnatém ústí řeky Aven. V letech 1848-94 zde žil a tvořil Paul
Gauguin. Carnac je populární přímořské středisko, které
patří k největším nalezištím pravěkých památek na světě,
s téměř 3000 menhiry uspořádanými do alejí. Ubytování
5.den: Golfe du Morbihan je rozlehlá, pevninou obklopená
vodní plocha, odkud je vidět mnoho ostrovů, z nichž 40 je
obydleno. V této zátoce leží i Vannes, rušné obchodní
město, s dobře upravenou středověkou čtvrtí, a s bohatou
historií. Dochovala se zde část hradeb, a dvě historické
městské brány, u nichž se nachází řada prádelen ze 17.sto-
letí. Je zde mnoho neporušených domů ze 16.století, stará
krytá tržnice, katedrála a zámek. Dominantou města Josse-
lin je hrad na břehu řeky Oust, který od 15.století náleží ro-
dině Rohanů. Z původních devíti věží zbyly pouze čtyři. Na
fasádě je vyobrazeno písmeno „A“, jako hold oblíbené vé-
vodkyni Anně Bretaňské. Foret de Paimpont – tento les

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 30 EU

Termín Cena / osobu

28.8. - 4.9. 2016 11 100,- Kč

vyvolává vzpomínky na hustý prales. Již odedávna je spo-
jován s pověstmi o králi Artušovi, a dodnes zde návštěvníci
hledají zázračný pramen, kde se čaroděj Merlin poprvé se-
tkal s Viviane, Jezerní paní. Rennes leží na soutoku řek Vi-
laine a Ille. Po připojení Bretaně k Francii v roce 1532, se
stalo správním střediskem kraje. Za prohlídku stojí místní ka-
tedrála, kostel, radnice, brány, které bývaly součástí měst-
kých hradeb, soudní dvůr a rušné tržiště. Ubytování
6.den: Cote d'Emeraude, Smaragdové pobřeží, se táhne
podél severního pobřeží Bretaně, a nabízí písečné pláže,
rekreační střediska, ale i skalnaté mysy. Do St-Mala tudy
vede silnice přes přehradu Barrage de la Rance, která
byla vystavěna jako první přílivová elektrárna na světe.
Saint-Malo, v minulosti opevněný ostrov, leží v ústí řeky
Rance. Je to významný přístav a přímořské rekreační stře-
disko. V průběhu 16. až 19.století město vzkvétalo díky hrdin-
ským činům mořeplavců. Staré město obepínají hradby,
z nichž je nádherný výhled na St-Malo a blízké ostrovy.
Vnitřní části charakterizují úzké dlážděné uličky s vysokými
domy z 18.století, velká brána z 15.století, katedrála, hrad,
tvrz a trojvěžatá věž. Narodil se zde spisovatel F.R. de Chau-
teaubriand. Cancale je malý přístav, který žije z chovu
ústřic. Ze stezky pobřežní hlídky si lze prohlédnout ústřicové
lavice, a ochutnat je lze v jedné z místních restaurací. Ubytování
7.den: Combourg je malé městečko u jezera, které leží ve
stínu velkolepého hradu. V roce 1761 zámek zakoupil hrabě
de Chauteaubriand, a jeho syn, známý spisovatel a diplo-
mat, zde prožil dětství. Fougeres – toto opevněné město
blízko bretaňských hranic trůní na pahorku zvedajícím se
nad řekou Nancon. V údolí pod ním stojí mohutný hrad
Chateau de Fougeres, který dodnes spojují se starým měs-
tem hradby. Odehrává se tu část děje Balzacova románu
Rebelové. Opevněné město Vitré je situováno na kopci
nad údolím řeky Vilaine. Tamní středověký hrad obklopují
malebné budovy z 15. a 16.století. Zajímavé jsou hrázděné
domy s předstupujícími patry, a místní katedrála. Chateau
des Rochers-Sévigné je původním domovem slavné auto-
rky dopisů, a kronikářky Ludvíka XIV.
8.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách



19

ÚDOLÍ LOIRY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY FRANCIE - ZÁPADNÍ FRANCIE

1.den: Odjezd v odpoledních hodinách
2.den: Chartres se může pochlubit nejvelkolepější gotickou katedrálou v Evropě, s překrásnými vitrážemi, náboženským laby-
rintem, a posvátnou relikvií v podobě košile Panny Marie. Orléans – právě zde zachránila Panna Orleánská v roce 1429 Francii
před Angličany. Každoročně si obyvatelé města připomínají své osvobození alegorickým průvodem a požehnáním v katedrále.
Nedaleko jezdecké sochy hrdinky města se nachází její hrázděný dům, kde Johanka v roce 1429 bydlela. Na cestě ke kate-
drále Svatého kříže stojí honosný renesanční palác z červených cihel, Hotel Groslot, kde pobývali Karel IX., Jindřich III. a IV.,
v letech 1790-1982 sloužil jako radnice, a dnes se využívá ke svatebním a slavnostním obřadům. Chambord je největší ze
zámků na Loiře. Nechal ho vybudovat František I.. Zámek má 365 komínů a jeho zvláštností je hlavní schodiště ve tvaru dvojité
spirály, které navrhl Leonardo da Vinci. Blois je další z měst na Loiře, s katedrálou, radnicí, a budovou kouzelníků blízko zámku.
Ten má čtyři rozdílné architektonické slohy, a poutavou komnatu Kateřiny Medicejské. Ubytování
3.den: Zámek Cheverny posloužil kreslíři Hergé jako předloha k vytvoření zámku Moulinsart, ze známých příběhů chlapce Tin-
tina, jehož muzeum se zde nachází. V místním psinci žije stovka loveckých psů, a kolem je nádherná zahrada. Současnými
majiteli, kteří zde žijí, jsou hrabata z Vibraye. V okolí jsou vinice, a vedle zámku lze ochutnat místní vína. Na zámku Amboise žil
Ludvík XI., narodil se tu a zemřel Karel VIII., byl zde vychováván František I., Kateřina Medicejská a jejích 10 dětí. Hned vedle
stojí kaple St-Hubert, místo posledního odpočinku Leonarda da Vinciho, který bydlel na nedalekém zámečku Clos-Lucé, pod
ochranou Františka I.. Romantickému zámku Chenonceau, který stojí přímo na řece Cher, se přezdívá zámek šesti dam, které
zde zanechaly svoji osobitou pečeť. Tours bylo vybudováno na místě římské osady, a ve 4.století, za svatého Martina, tourského
biskupa, proslulo jako důležité centrum křesťanství, a chvíli i jako hlavní město Francie. Za prohlídku stojí dech beroucí katedrála 
St-Gatien, kde jsou pohřbeny děti Karla VIII., a bazilika svatého Martina, který je tam pochován. Ubytování
4.den: Villandry je poslední zámek vybudovaný na Loiře, který má nádherné zahrady, zelinářskou, okrasnou, vodní, bylinkovou
a další. Hrad Chinon je významnou svatyní kraje. Právě tady Johanka z Arku poznala převlečeného dauphina, budoucího
Karla VII., a přesvědčila ho, aby jí dal k dispozici vojsko, které by jí pomohlo vyhnat z Francie Angličany. V domě, kde je dnes
muzeum umění a historie, zemřel v roce 1199 Richard Lví srdce. Hostinec Gargantua je bývalá právnická kancelář otce spiso-
vatele Francoise Rabelais, který žil v nedalekém domě. Narodil se v 5 kilometrů vzdálené městě La Deviniere. Abbaye Royale
de Fontevraud je největší a nejpozoruhodněji zachovalé středověké opatství v Evropě. Fontevraud bylo svěřeno abatyši,
a stalo se oblíbeným útočištěm urozených žen. V letech 1804-1963 sloužilo jako věznice, dnes nechává nahlédnout do kláš-
terního života. Hlavní budovou je kostel, vysvěcený v roce 1119, kde jsou polychromované sochy Plantagenetů. Jeptišky žily
kolem renesanční křížové chodby, která tvoří největší ženský klášter ve Francii. Ubytování
5.den: Nantes – v místním zámku se roku 1477 narodila Anna Bretaňská, a roku 1598 zde Jindřich IV. vydal Edikt Nantský, zaru-
čující protestantům náboženskou svobodu.
Le Mans je synonymem obchodu s auty. Pan Bollée se stal prvním inženýrem, který umístil motor pod kapotu, a jeho syn zde
založil Grand Prix, závody, které jsou hlavní atrakcí města. Cité Plantagenet je starobylé opevněné centrum, obehnané nej-
velkolepějšími galsko-římskými hradbami ve Francii, a slouží často jako filmové exteriéry. Perlou města je gotická katedrála
St-Julien, renesanční paláce, hrázděné domy a uličky s podloubími v malých dvorech.
6.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 65 EU

Termín Cena / osobu

20 - 25. 9. 2016 8 200,- Kč
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BURGUNDSKO A FRANCHE-COMTÉ
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1.den: Odjezd v ranních hodinách
2.den: V městečku Sens, na soutoku řek Yvonne a Vanne
se nachází nejstarší gotická katedrála svatého Štěpána,
kde se ženil Ludvík IX.. V Sensu žil v exilu Tomáš Becket, jehož
liturgická roucha jsou k vidění v katedrále, zrovna jako by-
zantský relikviář z 11.století. Kolem katedrály se rozprostírá
velké tržiště. Auxerre se pyšní nádhernými kostely kolem
hlavního náměstí, vyhrazeného pouze pro pěší. Místní go-
tická katedrála se stavěla přes tři staletí. Zdejší opatství za-
ložila královna Klotylda, manželka Chlodvíka I., prvního
křesťanského krále Francie, a proto je velkou svatyní. Klidné
opatství Abbaye de Fontenay je nejstarším dochovaným
cisterciánským sídlem ve Francii, a dovoluje návštěvníkům
nahlédnout do způsobu života cisterciáků. Opatství založil
v roce 1118 svatý Bernard, a sloužilo svému účelu až do
Francouzské revoluce, kdy bylo přeměněno na papírnu.
V roce 1906 přešlo do rukou nových majitelů, a bylo zres-
taurováno do původní krásy. Z vinařského hlediska zahrnuje
Cote d'Or souvislý pás vinic od Dijonu až po Santenay,
téměř 50 kilometrů. Názvy na ukazatelích pronásledují ve
snech milovníky vína na celém světě – Gevrey-Chambertin,
Vougeot, Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée, Nuits-St-
Georges, Aloxe-Corton, Meursault a Chasagne Montrachet.
Návštěva vinic a sklípku spojená s degustací burgundského
vína. Ubytování.
3.den: Semur-en-Auxois – masivní válcové bašty ze 14.sto-
letí se tyčí nad řekou Armancon. Vzorem místního kostela
ze 13.století byla katedrála v Auxerre.
Ve vesnici Epoisses stojí vodním příkopem obklopený
Chateau d'Epoisses se středověkými věžemi a ohromným
holubníkem z 15.století. Z Epoisses také pocházejí jedny
z nejlepších burgundských sýrů, které lze ochutnat v místní
prodejně sýrů.
Krásné staré opevněné město Avallon je situováno na žu-
lovém ostrohu mezi dvěma stržemi u řeky Cousin. Nejvýzna-
mějsí památkou je kostel St-Lazare z 12.století se dvěma
úžasně dekorovanými portály. Vézelay – zlatou záři baziliky
svaté Magdalény je vidět zdaleka. Turisté, jdoucí ve šlépě-
jích středověkých poutníků, stoupají úzkou uličkou nahoru
k bývalému opatskému kostelu. V románské kryptě se na-
cházejí relikvie Máří Magdalény. 
Centrum města Dijon vyniká nádhernou architekturou, dě-
dictvím po burgundských vévodech. Dijon proslul hořčicí
a perníkem, což připomíná, že ležel na trase, po níž se pře-
váželo koření. Dnes je důležitým železničním uzlem TGV.
V bludišti uliček měli dílny klenotníci a zlatníci, a dnes se
zde nachází mnoho obdivuhodných domů. V katedrále
St-Bénigne má místo ohromná románská krypta s rotundou
obklopenou třemi kruhovými sloupořadími. Město má také
několik impozantních kostelů, z nichž Notre-Dame je známý
sovou, která přináší štěstí. Prohlídka výrobny hořčice spo-
jená s degustací. Ubytování
4.den: Staré centrum Beaunne je ukryté uvnitř hradeb
a obklopené bulváry. Jeho nesporným klenotem je Hotel-
Dieu, hospic založený v roce 1443. Objekt je považován za
středověký skvost a pyšní se pestrobarevnými geometrickými
burgundskými taškami. Uvnitř lze spatřit čestné nádvoří,

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 60 EU

Termín Cena / osobu

4. - 9.10. 2016 7 500,- Kč

lékárnu, kuchyni, komnaty, sál chudých a dvě mistrovská
sakrální díla. Veselé vinařské městečko Arbois je situováno
na vinicemi porostlém břehu řeky Cuisance. Proslulo žlutým
vínem, a domem a laboratoří vědce Louise Pasteura, který
jako první testoval vakcíny na lidech. Královský solivar v Arc-
et-Senans je od roku 1982 na seznamu světového kulturního
dědictví. Dílo známého architekta, jakým byl Ledoux, nikdy
nedosáhlo finančního úspěchu, a v roce 1895 bylo uza-
vřeno. Franche-Comté je oblast lesů a vody. V údolí Vallée
de Doubs je úžasná krajina s jeskyněmi a stupňovitými vo-
dopády. Pramení zde řeky Lison a Loue. Návštěva sýrárny
spojená s ochutnávkou. Ubytování
5.den: Besancon je správním střediskem kraje Franche-
Comté od 17.století, a centrum výroby hodinek. Stojí zde
rodný dům spisovatele Victora Huga a bratří Lumierových.
Další pozoruhodností je římský oblouk a katedrála ze 12.sto-
letí, v jejíž věži tiká výjimečný orloj, z nějž se každou hodinu
vynoří postavy apoštolů. Symbolem města Belfort je plas-
tika obrovského lva z růžového pískovce, kterou vytesal Fré-
déric Bartholdy, autor sochy Svobody. Také tu stojí mohutná
citadela, kterou navrhl architekt Vauban. Ronchamp – do-
minantou tohoto bývalého hornického města je pozoru-
hodná kaple od architekta Le Corbusier, z roku 1955.
6.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Semur en Auxois

Auxerre
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1.den: Odjezd v odpoledních hodinách
2.den: Vichy – toto městečko na řece Allier již za doby Římanů proslulo horkými a studenými prameny a uznávanou léčbou
revmatismu, artritidy a zažívacích potíží. V 60.letech byla přehrazena řeka Allier, a uprostřed města tak vzniklo obrovské jezero.
Ohniskem místního života je park v centru, kde jsou prosklené arkády a kolonáda s pramenem Célestin, a zbytky stejnojmeného
ženského kláštera. V letech 1940-44 zde sídlila kolaborantská vláda. Prohlídka místní slavné stáčírny minerálky Vichy s ochut-
návkou. Clermont-Ferrand vznikl spojením dvou měst v roce 1630. Město má bohatou historii a nádherné stavby, jako je fon-
tána z tmavé sopečné horniny, významná románská bazilika, katedrála z černého tofu, a pěkné domy vybudované úspěšnými
kupci, na ulici Kléber. Městečku vévodí slavné Michelinovy závody na výrobu pneumatik, založené v roce 1830. Prohlídka
továrny. Monts Domes je nejmladší horské pásmo auvergneských sopek, staré 4000 let. Tvoří je 30 km dlouhý řetězec 112ti vy-
haslých sopek.
Salers, s pěknými domy z šedého lávového kamene a hradbami z 15.století, se rozprostírá na vrcholu strmého srázu na okraji
pohoří Cantal. Je jednou z mála nedotčených renesančních vesnic. K vidění je zde pěkný kostel, kašna, okolní údolí, a z dálky
je slyšet cinkání kravských zvonců. Na cestě z Monts Domes do Salers leží obrovská přehrada a hrad v Bort-les-Orgues. Ubytování
3.den: Monts du Cantal – pohoří Cantal tvořila původně jedna obrovská sopka. Skutečným zážitkem je jízda po úzkých, srá-
zných silnicích, v jejichž okolí se pasou salerské krávy. Vyrábí se zde známý sýr Cantal, jehož výrobu si prohlédneme v sýrárně,
kde ho i ochutnáme – Albepierre Bredons. Le Puy-en-Velay – toto výjimečné město v depresi vyhaslé sopky, je rozloženo na
nevídaných skalních výchozech a útesech. Dominují mu tři vrcholy a každý je zakončen kostelem nebo sochou. Pohled na
toto uskupení z dálky patří k nejúchvatnějším zážitkům ve Francii. Největším lákadlem je středověké Svaté město s kaplí
St-Michel d'Aiguilhe na vrcholku lávového prstu, s katedrálou Notre-Dame, proslavené Černou madonou, a obřadním kame-
nem druidů s léčivou mocí. Vallée du Lot je úrodné údolí kolem sadů, vinic a borovicových lesů, kterým protéká řeka Lot. Leží
zde St. Come d'Olt, nedotčená opevněná vesnice s kostelem z 15.století, obklopeným středověkými a renesančními domy.
V Espalionu se přes řeku klene kamenný most ze 13.století, a hrad. Ubytování
4.den: Conques – domky této vesnice obklopují velkolepé opatství Abbaye de Ste-Foy, sevřené okolními kopci. Nachází se
zde relikviář svaté Foy, jedné z prvních křesťanských mučednic. Místní klenotnice čítá nejvýznamější sbírku středověkých a re-
nesančních zlatých předmětů v západní Evropě. Grands Causses jsou rozlehlé, vyprahlé vápencové náhorní plošiny, které
od sebe oddělují zelená říční údolí. Táhnou se na východ od města Millau, kterí se pyšní nejvyšším silničním mostem na světě.
Mezi zajímavosti Causses patří chaos, bizarní skalní útvary připomínající rozvaliny měst, Montpellier-le-Vieux, Nimes-le-Vieux
a Roquesaltes. Jsou zde ukryté i obrovské přírodní podzemní jeskyně Aven Armand a Dargilan Grotto. Prohlídka a projížďka
vláčkem. Za návštěvu stojí i zvláštní kamenná vesnice La Couvertoirade, která byla ve 12.století citadelou templářských rytířů.
Nejznámější je ale Roquefort-sur-Soulzon, kde se vyrábí světově proslulý sýr z ovčího mléka s modrou plísní. Prohlídka sýrárny
s ochutnávkou. Ubytování
5.den: Gorges du Tarn – na začátku pouti k řece Garonně protéká Tarn jedněmi z nejúžasnějších soutěsek v Evropě. Kaňon
je 25 kilometrů dlouhý a hluboký téměř 400 metrů. Po okolních strmých skalních skalních stěnách se šplhají silnice se závratnými
zatáčkami a naskýtají se odtud panoramatické výhledy. Corniche des Cévennes – hrozivá silnice vedoucí po okraji převislého
srázu z Floracu na řece Tarn do St-Jean-du-Gard byla vytyčena v raném 18.století vojskem Ludvíka XIV., a představuje neza-
pomenutelný zážitek.
6.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 45 EU

Termín Cena / osobu

12 - 17.4. 2016 8 200,- Kč
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1.den: Odjezd v odpoledních hodinách
2.den: Bourg-en-Bresse je živé město s pravidelnými trhy
a několika krásnými hrázděnými domy. Nejvíce proslulo
chutnými kuřaty, opatřenými ochrannou známkou, chova-
nými v rovinné zemědělské oblasti Bresse, prohlídka farmy
spojená s ochutnávkou. Místní opatský kostel Brou již ne-
slouží náboženským účelům, a stal se jedním z nejnavště-
vovanějších míst ve Francii. Je zde pochována Markéta
Rakouská, její choť Filibert Savojský a jeho matka Markéta
Bourbonská. Beaujolais – degustace cenově přijatelných
vín v nádherné krajině vrchoviny Beaujolais je nezapome-
nutelným zážitkem. V jižní části se vyrábí nejvíce Beaujolais
Nouveau, uváděné na trh vždy třetí listopadový čtvrtek.
Ze severu zase pochází deset vynikajících značek nesou-
cích klasifikaci cru: St-Amour, Juliénas, Chiroubles, Morgon,
Brouilly, Cote de Brouilly a Regnié. Téměř v každé obci je
vinný sklípek, kde lze ochutnat víno, a seznámit se s vinař-
skou kulturou, ovládající život místních obyvatel. Juliénas
je vesnice známá kohoutem na víně, která skladuje a pro-
dává víno v kostele, na zámku, a v několika soukromých
sklepích. Moulin-a-Vent je větrný mlýn, který skýtá pěkný
rozhled na údolí řeky Saony. Ochutnávky nejstaršího cru
v oblasti probíhají v sousedních sklepích. Ve Fleurie stojí
kaple Panny Marie na stráži nad vinicemi, a restaurace
podávají místní jitrničky, andouillettes. V Brouilly se otevírá
hezká podívaná z pahorku s kapličkou Notre-Dame du Rai-
sin, a každý rok se zde pořádají vinařské slavnosti. Beaujeu
nabízí degustace vína ve svém hospici ze 17.století. Navští-
víme jednoho z místních vinařů, aby nás zasvětil do výroby
Beujolais, a spojíme to s ochutnávkou vína a místních pro-
duktů. Ubytování
3.den: Dombes je rozsáhlá proláklina s mírnými pahorky
a zhruba tisíci rybníky a bažinami, která se těší veliké oblibě
u rybářů a pozorovatelů ptactva. Uprostřed této krajiny,
u Villers-les-Dombes, se nachází ptačí park, v němž žije přes
400 druhů místních a exotických opeřenců, včetně volavek,
supů, pelikánů, pštrosů a plameňáků. Pérouges je opev-
něná vesnice na kopci, se středověkými domy, a dláždě-
nými ulicemi. Několikrát posloužila jako scéna pro historická
dramata, např. Tři mušketýři. Na hlavním náměstí stojí lípa,
která byla vysazena v roce 1792 na počest Velké francouz-
ské revoluce. Lyon, druhé nejvýznamější město Francie, leží
na soutoku řek Rhony a Saony, a tvoří ho spleť dlážděných
ulic, renesančních paláců, nejkrásnějších v zemi, prvotříd-
ních restaurací a rušných bister. Jsou zde dva římské amfi-
teátry, jeden z nich je nejstarší ve Francii, katedrála
s orlojem, který ukazuje církevní svátky až do roku 2019,
a jeden ze symbolů Lyonu, bazilika Notre-Dame. Prohlídka
místní sýrárny, kde se vyrábí Camembert. Ubytování
4.den: Vienne – nikde jinde na Rhoně není soustředěno
takové množství architektonických památek. Centrem řím-
ského města byl Temple d'Auguste et Livie ( 10 př.Kr. ), zdejší
římské divadlo bylo největší ve Francii, ale nejvýznamějším
středověkým monumentem je katedrála svatého Maurice.
Palais Idéal du Facteur Cheval v Hauterives je jednou
z nejvelkolepějších kuriozit Francie. Je to výstřední palác,
který představuje směsici egyptských, římských, aztéckých
a siamských architektonických stylů. Vybudoval ho místní
listonoš z kamenů, které posbíral na každodenních obchůzkách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 60 EU

Termín Cena / osobu

25.9. - 2.10. 2016 10 600,- Kč

na koni. Pokládali ho za blázna, ale dílo upoutalo pozornost
Picassa, Bretona a dalších umělců.
V Tournon-sur-Rhone se nachází nejstarší střední škola ve
Francii (1536), a naproti přes řeku leží vesnice Tain l'Hermi-
tage, kde roste hrozno, ze kterého se vyrábí nejlepší ze
všech vín v oblasti Cotes du Rhone – prohlídka s degustací.
Ardeche – místní nespoutaná a zbrázděná krajina připo-
míná americký jihozápad. V kaňonu Gorges de l'Ardeche,
se přes řeku klene přírodní vápencový most. Najdeme
tu starobylé, malebné vesničky, lázeňská města, vinice
a španělské kaštany, ze kterých se vyrábí ledové kaštany.
Návštěva farmy, kde se pěstují kaštany, v městečku Lamastre.
5.den: Montélimar – hlavní kuriozitou města je středověké
jádro s obchůdky nabízejícími nugát sypaný mandlemi,
který se zde vyrábí už od počátku 17. století, kdy byly poprvé
dovezeny mandle z Asie do Francie. Prohlídka domu, kde
se vyrábí proslulý nugát, spojená s degustací. Kouzelná
víska Grignan na vrcholku kopce obklopeného levandulo-
vými poli, se proslavila díky madame de Sévigné, která na
zdejším zámku napsala mnoho ze svých proslulých dopisů,
a jejíž hrobka z roku 1696 se nachází v kostele pod terasou.
Ve Francii znamená Nyons synonymum pro olivy. Na barvitém
trhu se prodávají všechny možné výrobky z oliv. Nejstarší čtvrť
skrývá krytou uličku, přes řeku Aygues se klene most ze 13. sto-
letí, a na břehu stojí několik starých mlýnů s obrovskými lisy na
olivy, nezbytnými pro výrobu olivového oleje – prohlídka.
Suze-la-Rousse je vinařská obec, která proslula vinařskou
univerzitou, sídlící na místním zámku ze 14.století. Briancon
je nejvýše položené město v Evropě (1320 m). Na počátku
18.století opevnil město vojenský architekt Ludvíka XIV., Vau-
ban, jenž postavil i místní kostel a citadelu. Ubytování
6.den: Alpes d'Huez je proslulé středisko zimních sportů ve
výšce 1850 metrů nad mořem, známé jako jedna z nejtěž-
ších částí Tour de France, která je cílovým místem jedné
z etap téměř každý rok od roku 1976. Stoupání do Alpe
d'Huez je dlouhé 13,8 km s průměrným stoupáním 8,1%
a s 21 ostrými zatáčkami, nesoucími jména předchozích
vítězů etap. V posledních letech bývá okolí stoupání do
L'Alpe-d'Huez místem shromáždění obrovského množství
diváků. Grenoble – toto vzkvétající starobylé středisko
Dauphiné, ležící na soutoku řek Isere a Drac, bylo roku 1968
dějištěm zimních olympijských her. Z místní pevnosti je pěkný
výhled na město, ženský klášter, kostel ze 13.století a radnici.
Chartreuse je krajina hor a lesů, kde byl v 19.století vynale-
zen princip hydroelektrárny. Místní klášter z roku 1084 se pro-
slavil výrobou žlutozeleného likéru Chartreuse, který zhotovili
místní mniši. Návštěva destilerie a nejdelšího likérového
sklípku v městečku Voiron. V dřívějším správním středisku
Savojska, Chambéry, stojí výstřední sloní kašna, hrad savoj-
ských knížat, a venkovský dům ze 17.století, kde žil roman-
tický filizof Jean-Jacques Rousseau. Ubytování
7.den: Annecy ležící na břehu jezera Lac d'Annecy, patří
k nejkouzelnějším alpským městům. Malou středověkou
čtvrtí s ulicemi s podloubími protékají kanály, nad kterými
se klenou mosty. Nejznámější památkou je věznice ze
12.století, uprostřed jednoho z kanálů.
Évian-les-Bains na břehu Ženevského jezera je lázeňské
městečko, známé díky pramenité vodě Evian. Seznámení
se s pramenem a s historií slavné minerálky.
8.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách
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1.den: Odjezd v odpoledních hodinách
2.den: V okolí Poitiers se odehrály tři významné bitvy, a na místní univerzitě studoval Rabelais. Historické jádro vlastní bohaté
architektonické bohatství, v podobě katedrály svatého Petra s nejstaršími chórovými lavicemi ve Francii a nejúchvatnějšími
varhany v Evropě, v justičním renesančním paláci anjouovských králů byla vyslýchána Johanka z Arcu. Futuroscope je ohro-
mující zábavní park, který využívá špičkovou vizuální techniku, simulátory, trojrozměrná plátna, a kino zvané létající koberec.
Kino se pyšní největším plátnem v Evropě. Abbaye de Nouaillé-Maupertuis je opatství na břehu řeky Miosson. Nedaleko se
v roce 1356 uskutečnila bitva u Poitiers. Víska Angles-sur-Anglin leží pod troskami hradu, a její kouzelnou atmosféru umocňuje
starý vodní mlýn u řeky Anglin, která je poseta lekníny a rákosem. Ubytování
3.den: La Rochelle je již od 11.století centrem obchodu a rušným přístavem. Chloubou města je starý přístav střežený dvěma
věžemi, největší jachtařské středisko na francouzském pobřeží Atlantiku. Projížďka lodí kolem pevnosti Fort Boyard, kde se na-
táčí známý pořad, kolem ostrova Ile d'Aix, kde byl vězněn Napoléon před deportací na Sv.Helenu, kolem 2.největšího fran-
couzského ostrova, Ile d'Oléron, a Ile de Ré, ostrova křídových útesů a písečných dun, kde žije mnoho ptáků. Saintes se může
pochlubit bohatým architektonickým bohatstvím. Germanikův oblouk z roku 19 po Kristu, opatství Abbaye aux Dames z roku
1047, a římský amfiteátr z 1.století. Městečko Cognac navštívíme kvůli prohlídce zámku z 15.století, kde se narodil František I.,
a kde se nachází lihovar Cognac Otard, založený v roce 1795, spojeno s degustací. Ubytování
4.den: Angouleme se stalo hlavním střediskem knižních komiksů, a na hradbách se jezdí závody veteránů. Stojí zde katedrála
z 12.století a radnice, bývalý kostel, kde se narodila Markéta z Angouleme, sestra Františka I. Rozkošná vesnice Saint-Émilion
leží v srdci prestižní vinařské lokality, v níž se vyrábí červené víno. Ulice lemují středověké domy, a dochovaly se i části hradeb
z 12.století. Pauillac, ležící na řece Gironde, je jednou z nejslavnějších vinařských lokalit oblasti Médoc. Sedmé největší město
ve Francii, Bordeaux leží v meandru řeky Garonny, a je významným přístavem, druhým nejstarším po Marseille. Velkolepost
této vinařské metropole podtrhuje Esplanade des Quinconces, Grand Theatre a Place de la Bourse. Oblast Bordeaux je
největší vinařská oblast na světě, a ročně se tu vyrobí přes 60 milionů beden vína. Návštěva sklípku spojená s degustací. Bassin
d'Arcachon je zátoka proslulá přírodními krásami, nádhernými plážemi, a tvoří chráněnou oblast. Kolem zátoky jsou roztroušena
menší střediska, rybářské vesničky, a ornitologický park. Mys Cap Ferret
zastiňuje lagunu před silnými atlantskými větry, a je hájemstvím bo-
háčů. Dune du Pilat je největší písečnou dunou v Evropě. Ubytování
5.den: Les Landes je kraj, kde je písčitá půda, a kde byly v zimě ba-
žiny, až do konce 18.století. Poté, co zde byly vysazeny borovice, tak
kraj bohatne ze dřeva, a výrobků z něj. Část lesa byla vyhlášena pří-
rodním parkem. Zastavíme se v městečku Luxey, abychom se blíže
podívali na stáčení a destilaci pryskyřice. Mont-de-Marsan – mekka
býčích zápasů přitahuje v letní sezóně všechny toreadory Francie
a Španělska. Praktikuje se zde méně krvavá varianta tohoto sportu,
kdy se přeskakují rohy útočící krávy. Prohlídka arény.
6.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 40 EU

Termín Cena / osobu

9. - 15. 5. 2016 8 600,- Kč

Futuroscope
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1.den: Odjezd v odpoledních hodinách
2.den: Saint-Jean-de-Cole je roztomilá vesnička v kopcovité krajině, na kterou je pěkný pohled z jejího středověkého oblouko-
vého mostu. Hlavní náves je lemována úzkými uličkami s kamennými a hrázděnými domy s červenohnědými taškami. Na návsi
stojí krytá tržnice, zámeček a kostel z 12.století. Bourdeilles – toto městečko se může pochlubit úzkým gotickým mostem s vlno-
lamy, klenoucím se nad řekou Dronne, a mlýnem a zámkem, vypínajícím se nad městem. Périgeux je starobylé město s gastro-
nomickou tradicí. Zdejší trhy ve středověkém jádru nabízejí to nejlepší z místních specialit. Nejstarší dochovanou čtvrtí je La Cité,
galsko-římská osada, kde se dochovaly ruiny chrámu, arény a přepychové vily. Na vrcholu kopce ční největší katedrála v jiho-
východní Francii, která posloužila jako inspirace k pařížské Sacré-Coeur. Bergerac – tento malý přístav, centrum obchodu
a pěstování tabáku, se rozkládá na březích řeky Dordogne. Místní známé víno Monbazillac je sladký bílý mok, který se podává
při slavnostních příležitostech. Prohlídka zámku, kde se víno vyrábí. Ubytování
3.den: Lascaux II je přesná kopie jeskyně Lascaux, kde byly nalezeny nejkrásnější pravěké malby, ale která není přístupná ve-
řejnosti. Stěny pokrývající stáda losů, bizonů, koní, obklopených šípy a geometrickými symboly, stojí určitě za návštěvu. V okolí
vesnice Les Eyzies-de-Tayac jsou soustředěna čtyři významná pravěká naleziště a několik menších jeskyní. Grotte de Rouffignac
je osmikilometrový jeskynní systém s kresbami, z něhož si lze prohlédnout 2,5 km z vláčku. Vallée de la Dordogne je údolí kolem
řeky Dordogne, která pramení ve francouzském Středohoří, a vlévá se do Garonny, kde má šířku 3 km. Sarlat se může pochlubit
největším počtem středověkých a renesančních fasád a průčelí ze 17.století ze všech měst ve Francii, které jsou chráněny
zákonem. Kromě toho jsou zde k vidění malebné uličky, městské hradby, katedrála a biskupský palác. Město proslulo také
jedním z nejlepších trhů v zemi, kdy je Sarlat centrem obchodu s husími játry, foie gras, a vlašskými ořechy. Návštěva husí farmy
s ochutnávkou foie gras. Domme je nádherné opevněné městečko s dochovanými středověkými branami, starobylými uličkami
a krytou tržnicí ze 17.století, pod kterou se nalézá velká jeskyně, která sloužila jako úkryt v dobách stoleté války. Ubytování
4.den: Rocamadour se stal jedním z nejproslulejších poutních míst po řadě zázraků, zvěstované zvonem nad Černou madonou
s dítětem v kapli Notre-Dame. Poloha této svatyně na skalnaté plošině nad údolím Alzou, je úžasná. Nejlepší pohled na okolí se
naskytne z hradeb zámku. Křížová cesta, která vede nahoru, čítá 14 kapliček a jeruzalémský kříž. Město dostalo jméno podle
svatého Amadoura, jehož tělo zde bylo nalezeno. Gouffre de Padirac je ohromná propast, která vznikla zřícením stropu jeskyně.
Je 35 m široká a 103 m hluboká. Podzemní řeka a chodby na jejím dně byly objeveny v roce 1889. Limogne-en-Quercy – tuto
vesničku navštívíme kvůli lanýžům, abychom se o nich něco dozvěděli. Cahors proslulo opojným tmavým vínem. Místní kate-
drála s největší hlavní lodí ve Francii, pochází z roku 1119. Vedle ní stojí dekorovaný dům z 16.století, kde strávil noc Jindřich Na-
varrský, budoucí král Francie. Význačnou památkou města je Pont Valentré, opevněný most se sedmi lomenými oblouky a třemi
věžemi, klenoucí se přes řeku. Condom je město vybudované kolem gotické katedrály svatého Petra. Řeka Baise obtéká
centrum s krásnými paláci ze 17. a 18.století, kde se nachází staré sklady vína, lihovin, a lihovary. Je střediskem obchodu
s Armagnacem, jenž patří k nejdražším brandy na světě, a kterého se ročně vyrobí na 6 milionu lahví. Návštěva lihovaru,
kde se dozvíme i to, jaký je rozdíl mezi armagnacem a koňakem. Ubytování
5.den: Moissac – v jádru tohoto městečka na břehu řeky se rozkládá benediktinské opatství, založené v 7.století. V městě Albi
se zastavíme ze dvou důvodů. První z nich je, že se zde narodil malíř Henri de Toulouse-Lautrec, a v místním muzeu se nachází
největší sbírka jeho děl na světě. Druhým důvodem je místní katedrála, která je obrovská, a působí spíš jako pevnost. Toulouse,
nejvýznamější město jihovýchodní Francie, je čtvrtou největší metropolí v zemi. Je předním průmyslovým a univerzitním městem,
a proslulo leteckým a kosmickým průmyslem, díky pojmům jako Concorde, Airbus a Ariane. Srdce města, ležícího na řece
Garonně, tvoří bazilika St-Severin, největší románská bazilika v Evropě, jakobínský kostel a velká radnice.
6.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku. 
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 40 EU

Termín Cena / osobu

9. - 14.8.2016 8 400,- Kč



1.den: Odjezd v odpoledních hodinách
2.den: Bayonne, kdysi hlavní město francouzského Baskicka, leží mezi řekou Nive a Adour. Nejzajímavější je katedrála svaté
Marie a čtvrť v jejím okolí, kde se nachází kavárničky, které podávají místní specialitu, horkou čokoládu. Další typickou lahůdkou
je bayonnská šunka, na jejíž výrobu se podíváme blíže. Biarritz – tento původně velrybářský přístav byl v 19.století přeměněn
na letovisko pro evropskou smetánku. Město se může pochlubit jedním z posledních luxusních hotelů v Evropě, Palais, který
dříve sloužil jako rezidence manželky Napoleona III., Eugénii. Místní pláže mají nejlepší příboj v Evropě.
St-Jean-de-Luz je rybářská vesnice. V roce 1660 se v místním kostele ženil Ludvík XIV., a k vidění je i dům, kde pobýval. Espelette
je střediskem obchodu s místním plemenem poníka, a kromě toho proslulo pěstováním červené papriky piment. Ubytování
3.den: Foret d'Iraty jsou bukové lesy a mokřiny, kde pobíhají napůl divocí baskičtí poníci. Jižně od jezera na iratské plošině
vede cesta k 3000 let starým menhirům. Ze Sauveterre-de-Béarn je nádherný výhled na bystřinu Gave d'Oloron, přes níž se
klene torzo opevněného mostu s půvabným obloukem. Další pýchou je hrad z 16.století. Mezi dubnem a červencem se zde
shromažďují rybáři, aby se zúčastnili světového mistrovství v chytání lososů v Oloronu. V nedalekém Chateau de Laas je
k vidění postel, na které spal Napoléon po porážce u Waterloo. Pau –
nejzajímavější středisko ve středních Pyrenejích se pyšní architekturou
ve stylu Belle Epoque. Proslulo jako rodiště krále Jindřicha IV.. Nejvýzna-
mější pamětihodostí je zámek Chateau de Pau, kde se nacházejí
skvostné tapiserie. Ubytování
4.den: Lurdy se řadí k nejvýznačnějším moderním poutním místům
v Evropě. Za slávu vděčí zjevením Panny Marie, která spatřila čtrnácti-
letá dívka Bernadette roku 1858. Panna Maria ji zavedla k prameni vody
se zázračnými léčebnými účinky, o které mnoho lidí tvrdí, že je vyléčila.
Jeskyni Grotte Massabielle, kde se tato zjevení ukázala, navštíví ročně
čtyři miliony lidí, kteří zde hledají zázračné uzdravení. Kolem pramene
postupně vyrostlo rozlehlé náboženské městečko plné chrámů a kos-
telů. Parc National de Pyrénées – pyrenejský národní park se táhne
v délce 100 km podél francouzsko-španělské hranice, a pyšní se jednou
z nejúchvatnějších přírodních scenérií v Evropě. Krásné městečko
St-Bertrand-de-Comminges trůní na vrcholku kopce. Je nejpozoruhod-
nějším uměleckým a historickým místem v Centrálních Pyrenejích, a dě-
jištěm známého církevního letního hudebního festivalu. Můžeme zde
obdivovat místní katedrálu Ste-Marie. Ubytování
5.den: St-Lizier se pyšní dvěma katedrálami a divokou horskou příro-
dou. Foix leží nad soutokem řek Arget a Ariege. Ve městě je největší
letní trh ve Francii, zámek a kostel. Grotte de Niaux je jeskyně, která
vyniká pravěkými jeskyními malbami. Ubytování po cestě zpět
6.den: Příjezd do ČR ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 15 EU

Termín Cena / osobu

28.10. - 3. 11. 2016 9 900,- Kč
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Biarritz

Bayonne



písečná pláž. Na této cestě nalezneme několik známých
měst, jako je La Cap d'Agde pyšnící se největším nudistic-
kým střediskem v Evropě. Ubytování
5.den: Ze Sete do Toulouse se vine Canal du Midi, dlouhý
240 km. Podél najdeme platany, vinohrady, vesničky, zdy-
madla, akvadukty a mosty. Sete je významný rybářský
a průmyslový přístav. Nábřežní restaurace jsou přeplněny
námořníky, kteří zde pojídají slávky, ústřice a mořské šneky,
dodávané přímo ze člunů, brázdících městské kanály. Nej-
slavnějším rodákem je básník Paul Valéry, který je pochován
na místním hřbitově.
Montpellier náleží k nejrušnějším a nejpokrokovějším měs-
tům na jihu, a je správním střediskem kraje. Veškeré dění
se soustřeďuje na náměstí Place de la Comédie, kde stojí
budova opery, fontána Třech grácií, a kolem dokola jsou
kavárny. Ve městě se nachází věhlasná lékařská fakulta,
moderní operní a konferenční centrum Corum, paláce
s elegantními nádvořími, kamennými schodišti a balkony.
Z opevnění z 12.století se dochovaly pouze dvě věže. Nej-
lepší pohled na město mezi horami a mořem se naskytne
z Promenade de Peyrou, velkolepého náměstí, jemuž vé-
vodí Chateau d'Eau a akvadukt, kterým se přiváděla voda
do města. V severní části se nachází nejstarší botanická
zahrada ve Francii. Grande Motte je moderní přímořské le-
tovisko. Leží blízko jezer, jižně od Montpellier, a všude okolo
se táhnou pláže a piniové lesy. Aigues-Mortes – impozantní
obranný systém tohoto jedinečně zachovalého opevně-
ného města, se proměnil v turistickou atrakci. Město, které
založil Ludvík XI., má přísný pravoúhlý půdorys. Z věže Tour
de Constance, kde se lze projít po hradbách, je strhující
výhled na Camargue. Ubytování
6.den: Nimes je známé římskými památkami. K největším
skvostům patří zdejší amfiteátr, nejlépe zachovalá stavba
svého druhu, kde se konají koncerty a býčí zápasy. Římská
brána Porte Auguste, postavená dvacet let před vybudo-
váním chrámu Maison Carrée, byla kdysi součástí nejdel-
ších městských hradeb v Galii. Další významnou římskou
památkou je Castellum, kam v minulosti přitékala voda
z akvaduktu Pont du Gard. Za návštěvu stojí i francouzské
zahrady Jardin de la Fontaine, nad nimiž se nachází paho-
rek Mont Cavalier s osmibokou věží Tour Magne, kdysi sou-
částí římského opevnění. Město je také známé výrobou
džínoviny (de Nimes). Pont du Gard – navzdory slávě, která
se o něm šíří, zůstane ve vás před tímto 2000 let starým mos-
tem pocit ohromení. Je to nejvyšší most, který Římané vybu-
dovali. Akvadukt, který byl používán 500 let, přiváděl vodu
do Nimes, z 50 km vzdálených pramenů.
7.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách
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Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku. 
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
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Termín Cena / osobu

18. - 24.4.2016 9 600- Kč

1.den: Odjezd v odpoledních hodinách
2.den: Prieuré de Serrabone – Serrabonské převorství trůní
vysoko na severním úbočí Pic du Canigou, posvatné hory
Katalánců. Toto románské opatství obklopuje botanická
zahrada s místními bylinami a lesními rostlinami. Cote Ver-
meille – tady se Pyreneje setkávají se Středozemním mořem.
Rumělkové pobřeží se táhne až k pobřeží Costa Brava ve
Španělsku. Má katalánský ráz, a proto se zde snoubí dědictví
obou zemí. Po celé délce pobřeží se přimykají ke skalnatým
svahům terasovité vinice, z jehož hroznů se vyrábí sladká
silná vína, jako je Muscat. Ubytování
3.den: Collioure má nádherné barvy, domy se štukovou
výzdobou, cypřiše, vesele pomalované rybářské čluny,
jasné světlo, klidné moře, a to vše přitahovalo malíře Henriho
Matisse, pod jehož vlivem tu začali pracovat i další umělci,
zvaní fauvisté. U přístavu se rozkládají tři pláže, na které shlíží
Chateau Royale, hrad vybudovaný templářskými rytíři. Jako
zvonice místního kostela slouží bývalý maják. Hlavním
obchodním artiklem zůstávají sardele. Katalánský Perpignan
má jižanskou atmosféru, promenádu podél řeky Tet lemují
palmy, a v ulicích arabské čtvrti se prodává koření, kuskus
a paella. Největšího rozkvětu dosáhlo město za králů Mal-
lorky, po nichž zde zůstal obrovský palác, postavený ve stylu
jihofrancouzské gotiky s maurskými vlivy. Z přilehlých zahrad
je výhled na město, moře a hory. Jednou z nejkrásnějších
staveb je brána Loge de Mer, vedle níž stojí radnice, a dále
potom katedrála St-Jean, vybudovaná s říčních oblázků pro-
kládaných vrstvami červených cihel. Pevnost Salses je obří
hrad na bývalé francouzsko-španělské hranici, a střeží prů-
smyk mezi horami a Středozemním mořem. Stavba je kla-
sickou ukázkou španělské vojenské architektury. Abbaye de
Fontfroide je cisterciánské opatství nedaleko Narbonne,
které je skryté v tichém údolí mezi cypřiši, a chlubí se ele-
gantní křížovou chodbou. Ubytování
4.den: Pevnost Carcassonne je krásně zrenovované
pohádkové město (na seznamu UNESCO), jehož středověké
věže a hradby ční nad řekou Aude a Dolním městem. Hlav-
ními stavbami uvnitř pevnosti, která má vnitřní i vnější hradby,
je další pevnost s vodním příkopem, a bazilika St-Nazaire.
V této románsko-gotické katedrále se nachází slavný
kámen, na němž je vyobrazeno obléhání Carcassonne kři-
žáky roku 1209. Hlavní vstup do starého města je branou
Porte Narbonnaise, kde jsou dvě pískovcové věže, dvě pa-
dací mříže, dvě železné brány, vodní příkop a padací most.
Po průchodu branou se ocitnete v jiném čase. Staré město
s obchůdky a suvenýry se řadí k nejoblíbenějším turistický
cílům ve Francii. Narbonne – město prosperuje z okolní
vinařské oblasti. Nejpoutavější turistickou atrakcí je Horreum,
což je podzemní bludiště sýpek a obilných žlabů, z 1.století
před Kristem. Centru města vévodí katedrála, spojená
s arcibiskupským palácem, a kaplí svaté Magdalény, uza-
vírající radnici. Dalšími významnými stavbami města je ně-
kolik krásných domů a bazilika St-Paul-Serge. Béziers, známé
býčími zápasy, ragby a vínem z okolní oblasti, má také im-
pozantní katedrálu St-Nazaire, a neblahé vzpomínky na
Křižácké výpravy. Golfe du Lion – pobřeží kraje Languedoc-
Roussillon, které má 100 km, vroubí téměř nepřerušovaná

Narbonne

LANGUEDOC-ROUSSILLON
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1.den: Odjezd v odpoledních hodinách
2.den: Orange je významným střediskem obchodu s hro-
znovým vínem, olivami, medem a lanýži. Město se může po-
chlubit dvěma nejvelkolepějšími římskými památkami v
Evropě, a to krásně zachovalým římským divadlem, a vítě-
zným obloukem z roku 20 po Kristu.

Chateauneuf-du-Pape – ve 14.století se rozhodli avignonští
papežové vybudovat na tomto místě nový zámek a založit
vinice, jež produkují nejlepší vína v oblasti Cotes du Rhone.
Návštěva sklípku spojená s degustací. Ubytování
3.den: Avignon – jedno z nejvíce fascinujících měst jižní
Francie obepínají masivní hradby. Jeho dominantou je pa-
pežský palác (Palais des Papes) a slavný most Pont St-Bé-
nézet. Hlavním turistickým lákadlem Fontaine-de-Vaucluse
je pramen řeky Sorgue, nejmohutnější ve Francii. U paty
útesu tryská z podzemní řeky až 90 000 litrů vody za se-
kundu. V městečku žil básník Petrarca. Obrovské vápen-
cové pohoří Montagne de Lubéron patří k nejpřitažlivějším
oblastem Provence, v níž se snoubí příroda s malebnými
vesnicemi. Oblast, v minulosti neblaze známá jako doupě
loupežníků, byla vyhlášena přírodním parkem. Na vrcholku
pahorku leží městečko se středověkými uličkami, podlou-

bími a zámkem z 16.století, Gordes. St-Rémy-de-Provence
proslulo skutečností, že v místní nemocnici strávil jeden rok
Vincent van Gogh, který zde namaloval 150 děl, a v roce
1503 se zde narodil Nostradamus. V roce 1921 zde byly od-
haleny římské rozvaliny.
Citadela Les Baux-de-Provence vypadá jako přirozená
nadstavba obrovské skalní plošiny. Městečko proslulo jako
nejznámější sídlo trubadúrů, kteří opěvovali urozené dámy.
V roce 1821 zde byl objeven tmavočervený nerost bauxit.
Ubytování
4.den: V Arles se zdařile snoubí všechna kouzla tohoto
kraje. Díky svojí poloze na řece Rhoně, je Arles přírodní his-
torickou branou do Camargue. Jeden rok tu pobýval Van
Gogh. Město se pyšní římskými památkami, jako je římský
amfiteátr, kde se konají býčí zápasy, římské divadlo a Con-
stantinovy lázně. Za osobitý ráz vděčí území Camargue,
112ti hektarům bažin, pastvin, dun, slanisek, a deltě řeky
Rhony. Na zdejších pastvinách se pasou ovce, dobytek
a malí bílí camargueští koně. S Camargue jsou dále spojo-
váni i plameňáci, ale žije tu i mnoho jiných druhů ptáků,
jako volavky, ledňáčci, sovy a dravci. Aix-en-Provence se
přezdívá město tísíce kašen, tři nejkrásnější najdeme na
Cour Mirabeau, která je lemována domy ze 17. a 18.století,
a kavárnami. Centrum starého města tvoří náměstí okolo
radnice s květinovým trhem a gotická katedrála St-Saveur.
Nejznámějším rodákem města je malíř Paul Cézanne, jehož
ateliér zůstal nezměněn. Marseille je nejdůležitějším přísta-
vem a druhým největším městem Francie. Starý přístav dnes
využívají pouze malé lodě, ale každý den se zde koná rybí
trh. Městu vévodí neobyzantská bazilika Notre-Dame-de-la-
Garde s obrovskou pozlacenou sochou Panny Marie na
vrcholku 46 m vysoké zvonice. Chateau d'If (Tisový hrad)
se rozkládá na ostrůvku vzdáleném 2 km od starého přís-
tavu. Tato obávaná pevnost byla vybudována roku 1529
pro dělostřelectvo, ale nikdy nesloužila vojenským účelům,
a stala se věznicí. Byl tu vězněn hrabě Monte Christo, a ná-
vštěvníci mohou nahlédnout do jeho cely. Ubytování
5.den: Od Marseille k městečku Cassis se táhne pás Ca-
lanques, úzkých hlubokých zátok s rozeklanými bílými útesy,
vysokými až 400 m. Massif des Maures je horské pásmo

Biarritz
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Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku. 
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 110 EU

Termín Cena / osobu

18. - 26.6.2016 12 100,- Kč

mezi městy Hyeres a Fréjus, kde rostou husté borovicové,
dubové s kaštanové lesy, a uprostřed leží vesnice La Garde-
Freinet, proslulá výrobou korkových zátek. Saint-Tropez
- nikde jinde na Azurovém pobřeží není kouzlo pobřežní
krásy tak markantní jako právě zde. Původně běžné přímoř-
ské městečko bývalo plné rybářů, ale proměna města za-
čala s příchodem post-impresionistů, na konci 19. století.
Velký zlom pak bylo natáčení filmu „A bůh stvořil ženu“ s Bri-
gitte Bardot, především scéna, kde se koupe nahá. Už jen
tím se St. Tropez stalo slavným a turismus v městečku začal
vzkvétat, přišli sem jachtaři a nejrůznější fešáci, kteří pomalu,
ale jistě zaplavili ulice Starého přístavu. Nachází se tu také
četnická stanice známá díky filmu Četník ze St. Tropez.
U přístavu je k vidění Citadela, opevnění ze 17.století. Fréjus
– město oplívá několika římskými památkami – amfiteátr,
fragmenty akvaduktu, divadlo, část hradební brány a pů-
vodní přístav. Katedrálou na náměstí se vchází do opevně-
ného území, které zahrnuje baptisterium z 5.století, jedno
z nejstarších ve Francii, a klášter. Ubytování
6.den: Puimoisson je vesnička na kraji oblasti Valensole,
hlavního místa distilace levadule a dalších aromat pro par-
fumérii v Grasse. Voňavá levandulová pole a provensálský
ráz stoljí určitě za naši návštěvu. Gorges du Verdon –
tento kaňon patří k nejdramatičtějším přírodním scenériím
v Evropě. Temně zelená řeka Verdon se táhne na dně, místy
až 700 m hlubokého údolí. K nejlepším vyhlídkovým bodům
patří most Pont de l'Artuby, Point Sublime a Balcons de la
Mescla. Cannes je spojováno s Mezinárodním filmovým
festivalem, a je známé jako přední letovisko na pobřeží Stře-
dozemního moře. Proslulý Boulevard de la Croisette lemují
zahrady, palmy, písečné pláže, luxusní butiky a hotely,
z nichž nejznámější Carlton. Staré město s kostelem a strážní
věží leží na svahu Mont Chevalier. Ubytování
7.den: Z Grasse, choulícího se mezi kopci, je úžasný výhled
na moře, a obklopují je květinové louky poseté levandu-
lemi, mimózami, jasmíny a růžemi. Město je centrem
světové kosmetiky již od 16.století. Nejznámější místní
parfumerie Fragonard, kam podnikneme prohlídku, vděčí
za své jméno místnímu rodákovi, umělci Fragonardovi,
jehož dílo se nachází v katedrále ve starém městě. Cap
d'Antibes je skalnatý zalesněný poloostrov s přepychovými
vilami a bujnou vegetací. Je symbolem luxusního života na
Riviéře již od 20.let 20. století, kdy toto místo navštěvovala
americká smetánka. Na nejvyšším bodě poloostrova se tyčí
kaple námořníků. Antibes vzniklo jako řecká osada Antipo-
lis, kterou později osídlili Římané. V Chateau Grimaldi, ně-
kdejší rezidenci monacké panovnické rodiny z 12.století,
nyní sídlí muzeum Pabla Picassa, který zde využíval část pa-
láce v roce 1946 jako ateliér, a z vděčnosti daroval zámku
všech 150 děl, které zde dokončil. Cagnes-sur-Mer má pří-
kré uličky, kryté průchody se starobylými budovami, hotely,

obchody, rybářský a jachtařský přístav. Posledních dvanáct
let života tady strávil Pierre August Renoir. Jeho dům, který
se rozkládá uprostřed olivového háje, zůstal ve stejném
stavu, a visí v něm deset jeho obrazů. St-Paul-de-Vence,
jedna z nejslavnějších, a turisty nejnavštěvovanějších vesnic
na kopci sloužila kdysi jako francouzská pevnost u hranic
se Savojskem. Z hradeb ze 16.století je nádherná podívaná
na krajinu s cypřiši, a na červené střechy vil s palmami
a bazény. Za hradbami najdeme městečko plné muzeí
a galerií, kapli, kostel s obrazem od Tintoretta, Donjon, který
složil až do 19.století jako vězení a hlavní ulici s domy z 16.
a 17.století s erby. St-Paul-de-Vence je nazývána jako ves-
nice slavných osobností, kteří sem přijížděli. Patřili mezi ně
Picasso, Modigliani, Signac, Cocteau. Za nocleh a jídlo pla-
tili často svými díly, a tak vznikla neocenitelná sbírka. Rádi
sem jezdili i Fitzgeraldovi, a v hostinci Colombe d'Or měli
svatbu Yves Montand a Simone Signoret. Gorges du Loup
- řeka Loup pramení v Préalpes a vine se hlubokým korytem
až ke Středozemnímu moři. Podél toku najdeme drama-
tické kaskády a úchvatné výhledy. Tourettes-sur-Loup je
opevněná vesnice, jejíž hradby tvoří vnější domy. Kolem se
rozprostírají pole s fialkami, využívanými k výrobě parfémů
a kandovaných bonbónů. Ubytování
8.den: Nice je nejrozsáhlejší středisko na pobřeží Středo-
zemního moře, a páté největší město Francie. Vyniká pěk-
nými plážemi a čilým pouličním životem. Promenade des
Anglais, vedoucí přímo po nábřeží, je lemovaná galeriemi,
obchody a velkolepými hotely, jako je Negresco. Ve čtvrti
Les Arenes se nachází zbytky římské osady a pozůstatky vel-
kých lázní a amfiteátru. Dále je k vidění barokní katedrála,
palác Lascaris a Masséna ze 17. a 19.století. Monaco je malý
stát na Azurovém pobřeží, jemuž vládne nejstarší knížecí
rodina na světě, rodina Grimaldiů. Město vděčí za slávu ka-
sinu ve čtvrti Monte-Carlo, díky kterému byly místnímu oby-
vatelstvu zrušeny daně. Jezdí se tu známá Velká cena
Monaka a Rallye Monte-Carlo. Knížecí palác ze 13.století,
kde se každý den střídají stráže, je stále obýván rodinou Gri-
maldiů. V blízké katedrále jsou pohřbeni členové rodiny,
včetně Grace Kelly a knížete Rainiera. Za návštěvu stojí
i Oceanografické muzeum a dům voskových figurín. Stře-
dověká vesnice Roquebrune-Cap-Martin shlíží na zales-
něný mys, kde stojí vily bohatých a slavných. Jezdívala sem
i Coco Chanel a Greta Garbo. V roce 1965 utonul u pobřeží
architekt Le Corbusier. Menton má pěkné pláže, ale i Staré
město se zlatavými domy a vilami z éry Belle Epoque,
a v pozadí se zvedají Alpy. V 19.století zde často trávila do-
volenou královna Viktorie, a slavní básníci a spisovatelé.
Jednou z pamětihodností města je Basilica St-Michel s ná-
městím vydlážděným mozaikou s erby rodu Grimaldiů, rad-
nice a pevnost ze 17.století.                                                                                                 
9.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách



1.den: Odjezd v odpoledních hodinách
2.den: Příjezd do Livorna v ranních hodinách a přejezd trajektem na Korsiku. Bastia je prosperující přístavní město s pestroba-
revnými budovami, obklopujícími starý přístav. Veškerý život se odehrává na náměstí naproti přístavišti, kam připlouvají trajekty.
Na náměstí, kde stojí radnice, nalezneme kostel a kapli ze 17.století, a o kousek dál stojí janovská citadela. V kapli se nachází
socha černého Krista, kterého v roce 1428 vylovili z moře bastijští rybáři. Cap Corse je severní výběžek Korsiky,                  na
jehož pobřeží se nachází nespočet malebných vesniček. Leží zde rybářský přístav Centuri z 18.století, vesnička Pino s kostelíkem
Panny Marie a s modely lodí, které sem z vděčnosti za jejich ochranu dali námořníci, a vesnice Canari se pyšní pisánským
kostelem a úžasnou podívanou na moře. Ubytování
3.den: Saint-Florent je jakési korsické St-Tropez, módní, bohaté město s kotvícími jachtami ze Středozemí. Nachází se zde cita-
dela z roku 1439, a pisánská katedrála. Okružní výlet po regionu Nebbio zahrnuje amfiteátr u St-Florentu, bíle-zelený románský
kostel v Muratu, průsmyk San Stefano, obklopený z obou stran mořem, Olettu, kde se z ovčího mléka vyrábí zvláštní plísňový
sýr – prohlídka s degustací, a vinařskou vesnici Patrimonio s menhirem z let okolo 900 př.Kristem. Návštěva sklípku s ochutnáv-
kou. Na kopci za městem Calvi stojí kaple Chapelle de Notre-Dame de la Serra, od níž je výhled do všech světových stran.
Ubytování
4.den: V kraji Niolo se nachází nejvyšší hora Korsiky, Monte Cinto (2 700m), a největší řeka Golo, která se vlévá do moře jižně
od Bastie. Je to poslední oblast na Korsice, kde zůstává oporou hospodářství chov dobytka. Corte leží ve středu Korsiky, a kdysi
bývalo hlavním městem ostrova. Ve starém městě se nachází citadela z 15.století. Golfe de Porto je jeden z nejkrásnějších
zálivů ve Středozemním moři. Kvůli své fauně a flóře byl zařazen na seznam světového dědictví Unesco. Calanches jsou skal-
naté mořské zálivy, a třísetmetrové útesy z červené žuly, které se strmě svažují do moře, a při kterých se člověku tají dech. Jsou
přístupné pouze lodí, a proto podnikneme tuto příjemnou projížďku. Jižně od Porta leží pěkná vesnice Piana, u níž se nachází
zátoka s půvabnou pláží Fijacole – koupání. Ubytování
5.den: Ajaccio je správní středisko ostrova. V roce 1769 se zde narodil Napoléon Bonaparte, a město si každý rok 15.srpna při-
pomíná den jeho narození. V místní katedrále, kde byl Napoléon pokřtěn, visí slavný obraz od Eugena Delacroix. V domě,
kde se Napoleon narodil, se nachází muzeum, kde jsou rodinné portréty, nábytek a památeční předměty. Císařskou kapli ne-
chal postavit Napoléon III., jako místo posledního odpočinku rodiny Bonapartů. Od citadely se otevírá strhující výhled na město,
přístav a Golfe d'Ajaccio. Na severovýchodě se prostírá neobvyklý park A Cupulatta, s více než 150 druhy želv. 4000 let staří
kamenní válečníci v životní velikosti, z městečka Filitosa, jsou úchvatnou megalitickou památkou na ostrově. Pět nejmladších
postav (kolem roku 1 500 př.Kr.) obklopuje tisíc let starý olivovník na poli pod mohylou. Bonifacio, nejjižněji položené město na
Korsice, trůní na vápencovém a žulovém útesu, a jsou odtud jedny z nejúžasnějších výhledů ve Středomoří. Přístav u paty útesů
překypuje životem, je zde velké množství restaurací, kaváren a butiků. Vyplouvají odtud lodě na Sardinii. Z přístavu vedou
schody nahoru k opevněnému starému městu a k citadele. Odtud dolů lze sejít k samé špičce mysu, ke třem starým větrným
mlýnům, a troskám františkánského kláštera. Ubytování
6.den: Na Cote Orientale se na pobřeží nachází rekreační střediska a výškové hotely, a u nich nekonečné písečné pláže.
Porto Vecchio je opevněné město, které vybudovali janovští dobyvatelé Korsiky. Dnes je z něj vyhledávané přímořské letovisko.
Možnost koupání. Castagniccia je kopcovitá, kaštany pokrytá krajina, již většina Korsičanů pokládá za srdce ostrova. Odjezd
trajektem do Livorna v odpoledních hodinách.
7.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, sní-
daně, průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 50 EU

Termín Cena / osobu

6. - 12. 6. 2016 12 100,- Kč
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KORSIKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY FRANCIE - JIŽNÍ FRANCIE



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ITÁLIE

ITÁLIE - BENÁTKY – VERONA – LAGO DI GARDA

30

1.den: Odjezd ve večerních hodinách

2.den: Ráno příjezd do Lido di Jesolo, a odtud lodí do Benátek, kde si
prohlédneme slavné Benátky – hlavní ulice Canal Grande, Náměstí
svatého Marka a jeho bazilika, věž s vyhlídkou Campanila, Dóžecí
palác, Ponte dei Sospiri (Most vzdechů), nejznámější benátský most
Ponte Rialto, benátské malebné uličky a projížďka lodí. Ubytování

3.den: Verona – město Romea a Julie, kde je jeden dům hezčí a pa-
mátečnější než druhý. Prohlídka římského amfiteátru, známého domu
Julie s její sochou, a balkonem, pod kterým jí Romeo vyznal lásku,
hlavní náměstí Piazza del Erbe, a starý hrad Castelvecchio s mostem
přes řeku Adige. Ve staré vesničce Garda s úzkými uličkami jsou nej-
zajímavějšími stavbami Villa Albertini, Villa Carlotti, Kapitánský palác
a kostel z 18.století. Nad vesničkou stojí stará skála, odkud je nádherný
výhled na jezero, a nachází se zde karmelitský klášter. Bardolino obe-
pínají hradby z 12.století, které ukrývají tři kostely a klášter, ale hlavně je
to město vína a grappy – prohlídka sklípku s degustací. Ubytování

4.den: Lazise se středověkým kostelem, s celnicí, která kontrolovala ob-
chod na jezeře, a s Vilou La Pergolana. Ve městě Peschiera del Garda
stojí prehistorické domy na kůlech, které jsou součástí světového dě-
dictví Unesco. Dále je zde k vidění pevnost a vnější opevnění, a kaple
z 16.století. Na nedalekém jezírku Laghetto del Frassino přezimují ptáci
druhu Polák Chocholačka. Sirmione je malebné opevněné městečko,
s hradem rodu Scaligerů, s vykopávkami Catullových jeskyní, se sirnými
lázněmi, a se spoustou obchůdků, restaurací, kaváren a zmrzliny. Ma-
lebné uličky tohoto městečka jsou prodchnuty nezapomenutelnou at-
mosférou. Desenzano del Garda – nádherné výhledy na Alpy, tři pláže,
a centrum nočního života na jezeře, činí z tohoto městečka přitažlivou
destinaci, která byla svědkem světového rekordu v plavání ve volném
stylu na 50m. Salo bylo hlavním městem Italské republiky Benita Mus-
soliniho. Gardone Riviera – nachází se zde rezidence básníka Ga-
briela d'Annunzio, který se zde narodil. Ubytování

5.den: V okolí Limone sul Garda se pěstují výborné citrony, ze kterých se mj. vyrábí likér Limoncello. Místní obyvatelé se díky
jednomu druhu bílkoviny dožívají vysokého věku. Riva del Garda – historická část má středověký ráz s původními domy, ná-
městími a domy s arkádami. Středem města je náměstí se starou věží a s paláci ze 14. a 15.století. Pod náměstím stojí vodní tvrz
s vodním příkopem a padacím mostem. Nad městem se vypíná menší hrad a kaple svaté Barbary. Malcesine – dominantou
města je Scaligerův hrad a kostelík svatého Štěpána z 8.století. Za městečkem se zvedá Monte Baldo, nejvyšší hora v okolí.

6.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku. 
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 50 EU

Termín Cena / osobu

13. - 18.9.2016 6 900,- Kč

Garda

Verona



1.den: Odjezd v ranních hodinách. Lázeňské město Gmunden leží na jezeře Traunsee, a má radnici se zvonkohrou, vyrobenou
v místní keramické továrně. Na stejném jezeře se nachází i vodní zámek ze 16.století Seeschloss Ort, i vesnička Traunkirchen
s jezuitským kostelem s kazatelnou ve tvaru rybářského člunu, a s kaplí, tyčící se na kopci nad městem. Ubytování

2.den: Největším jezerem Solné komory, kde strávíme pár chvil, je Attersee. Malebné městečko St. Wolfgang leží na jezeře
Wolfgangsee, a je známé hlavně díky starému poutnímu kostelu s nádherným oltářem, díky hotelu Weisses Rössl, a vůbec místní
jezerní atmosféře. Bad Ischl je vyhledávaným lázeňským střediskem, a to již od doby, kdy sem začala jezdit matka Františka Josefa I.,
a později i on sám se svou manželkou Sissi. V Kaiserville bylo také podepsáno vyhlášení 1.světové války. Ubytování

3.den: Městečko Hallstatt patří k nejkrásnějším turistickým cílům v Solné komoře. Leží na břehu Hallstattského jezera, přímo
pod masivem Dachstein. Zajímavý je místní farní kostel s kostnicí, a celá oblast, kde bylo nalezeno rozsáhlé pohřebiště z dob
8.-4.století př.n.l. Přímo nad městem leží nejstarší solný důl na světě, který si prohlédneme. V rodném městě W.A.Mozarta, Salz-
burgu, se podíváme na dům, kde se mistr narodil, na nejrušnější místní ulici, Getreidegasse, na salzburský dóm, kde byl  Mozart
pokřtěn, a kde koncertoval, a na další perly historického centra, které je zapsáno na seznam světového dědictví Unesco. 
Ubytování

4.den: Hochalpenstrasse je vysokohorská alpská silnice, plná dechberoucích vyhlídek, obvzláště v místě zvaném Kaiser Franz
Josefs Höhe, ve výšce 2 369 m. Je odsud vidět nejvyšší hora Rakouska, Grossglockner a ledovec Pasterze.

5.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 40 EU

Termín Cena / osobu

13. - 17.7. 2016 6 300,- Kč
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RAKOUSKO - SOLNOHRADSKÁ JEZERA – SOLNÁ KOMORA – VYSOKÉ TAURY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - RAKOUSKO

St. Wolfgang Gmunden



POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NĚMECKO

NĚMECKO -  BAVORSKO – BODAMSKÉ JEZERO

32

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Passau je město ležící na soutoku tří řek, které stojí za návštěvu. Dóm svatého Štěpána
vlastní známé varhany, a ke kostelu Mariahilf vede zvláštní pietní chodba. Hlavní město Bavorska, Mnichov – návštěva fotbalo-
vého stadionu Allianz arena a olympijského stadionu Olympia park. Dále potom prohlídka historického centra – radnice se
zvonkohrou, Frauenkirche se zelenými věžemi, kostel sv. Michala, kde je pohřben Ludvík II., stará pivnice Hofbräuhaus, trhy
se vším možným Viktualienmarket, a kostel sv. Petra s věží, odkud je krásný výhled na město. Procházka u jezera Starnbergersee,
u místa, kde skonal Ludvík II. Bavorský. Ubytování

2.den: Prohlídka zámků Hohenschwangau a Neuschwanstein. Na prvním z nich Ludvík II. trávil dětství, a druhý nechal postavit
hned naproti. Procházka na most Marienbrücke, odkud je pěkný pohled na zámek, možnost jízdy koňským spřežením. Přejezd
do střediska zimních sportů, Garmisch-Partenkirchenu – prohlídka skokanských můstků a procházka do soutěsky Partna-
chklamm, kde řeka Partnach vytváří vodopády a nádherné scenérie. Ubytování

4.den: Prohlídka nejkrásnějšího zámku Ludvíka II., Linderhof, a přilehlé umělé krápníkové jeskyně, maurského altánku, a zahrad.
Zastávka u Bodamského jezera, ve městě Kostnice, kde byl upálen mistr Jan Hus. Prohlídka domu, kde bydlel, a kde je nyní
jeho muzeum, kláštera, kde byl odsouzen, a místa, kde byl upálen. Procházka po břehu jezera a centrem města. Ubytování

5.den: Odjezd domů, po cestě zastávka ve městě Norimberk, které leží na řece Pegnitz, a je rájem pro milovníky perníku a klo-
bás, ale také symbolem německých dějin. Městské hradby s branou do města a obrovskou věží, gotická sýpka Mauthalle, stře-
dověký špitál sv.Ducha na řece, a hlavně náměstí Lorenzer Platz s kašnou ctností, a s nejvýznamější stavbou Norimberku,
gotickým kostelem svatého Vavřince. Dále potom prohlídka náměstí Hauptmarkt, kde se konají vánoční trhy, a kde se nachází
hlavní turistická atrakce města, Krásná kašna, kostel Frauenkirche s orlojem, radnice, kostel sv. Sebalda, císařský hrad, a rodný
dům Albrechta Dürera. Příjezd domů v nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, snídaně,
průvodce a pojištění ck proti úpadku. 
Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění ERV, večeře.
Doporučená částka na vstupy: 55 EU

Termín Cena / osobu

1. - 5. 6. 2016 6 700,- Kč

Neuschwanstein Linderhof



1.den: Odjezd ve večerních hodinách
2.den: Příjezd do Ženevy v ranních hodinách. Návštěva 86.ženevského au-
tosalónu, kde jsou k vidění nejnovější modely aut všech světových značek,
včetně pneumatik, a dalších technických vychytávek. Poté prohlídka his-
torického centra města na břehu Ženevského jezera, města, které je sídlem
mezinárodních světových organizací, mj. i Červeného kříže a OSN. 
Prohlídka staré části, katedrála sv.Petra, kde působil Jan Kalvín, zeď refor-
mátorů, radnice, kde byla podepsána první konvence červeného kříže,
květinové hodiny, vodotrysk Jet d'eau, a luxusní obchody s hodinkami
a šperky. Procházka po břehu jezera. Odjezd domů ve večerních hodinách.
3.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 11 CHF

Termín Cena / osobu

11. - 13. 3. 2016 2 500,- Kč
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AUTOSALÓN ŽENEVA

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka Strážnice, starobylého po-
hraničního města, které bylo dříve opevněno. Pozůstatkem jsou Strážnické
brány ze druhé pol. 16. století. Zámek, který byl dříve vodním hradem ze 13.
století, měl původní funkci strážní. Průžkův mlýn z roku 1543 stojí v blízkosti
Skanzenu lidové architektury a Židovské synagogy. Velehrad patří k nej-
známějším poutním místům v České republice, a je úzce spojen s cyrilo-
metodějskou tradicí. Prohlídka poutního areálu. Příjezd do Bzence,
návštěva sklípku s degustací a s občerstvením. Ubytování
2.den: Prohlídka města Bzenec, zámek se zahradou a tisíciletou lípou, starý
hrad, kaple sv. Floriána, kostel sv. Jana Křtitele, vinařské stezky, a židovský
hřbitov se Synagogou. Odjezd domů. Příjezd ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, večeři, slané
i sladké občerstvení, 1 litr vína na osobu, snídani, průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 150,- Kč

Termín Cena / osobu

17. - 18. 9. 2016 2 800,- Kč

VINNÝ SKLÍPEK – BZENEC – STRÁŽNICE - VELEHRAD

1.den: Odjezd v brzkých ranních hodinách. Příjezd do Mnichova, prohlídka
historického centra – radnice se zvonkohrou, Frauenkirche se zelenými vě-
žemi, kostel sv. Michala, kde je pohřben Ludvík II., stará pivnice Hofbräu-
haus, trhy se vším možným Viktualienmarket, kostel sv. Petra s věží, odkud
je krásný výhled na město. Poté přejezd do čtvrti, kde se koná Octoberfest,
největší svátek piva na světě. Odjezd v pozdních večerních hodinách.
2.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobu-
sem, průvodce a pojištění ck proti
úpadku.
Možné příplatky: cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: dle vlastní konzumace

Termín Cena / osobu

1. - 2. 10. 2016 1 500,- Kč

OCTOBERFEST MNICHOV

TÉMATICKÉ ZÁJEZDY

Velehrad



Odjezd v brzkých ranních hodinách. Příjezd do Norimberku, který leží na
řece Pegnitz, a je rájem pro milovníky perníku  a klobás, ale také symbo-
lem německých dějin. Městské hradby s branou do města a obrovskou
věží, gotická sýpka Mauthalle, středověký špitál sv.Ducha na řece,
a hlavně náměstí Lorenzer Platz s kašnou ctností, a s nejvýznamější stavbou
Norimberku, gotickým kostelem svatého Vavřince. Dále potom prohlídka
náměstí Hauptmarkt, kde se konají vánoční trhy, a kde se nachází hlavní
turistická atrakce města, Krásná kašna, kostel Frauenkirche s orlojem, rad-
nice, kostel sv. Sebalda, císařský hrad, a rodný dům Albrechta Dürera.
Norimberský „Christkindlesmarkt“ je největší vánoční trh ve střední Evropě,
navštíví jej přes 2 milióny návštěvníků ročně. Trhy se pořádají na náměstí
Hauptmarkt, v okolí kostelů Panny Marie a sv. Sebalda, v historickém jádru
města, a jejich historie spadá do 17. století. Trhy tvoří cca 200 stánků s na-
bídkou vánočního zboží. Místní specialitou jsou norimberské perníčky
a biskupské chlebíčky. Klasickou místní specialitou nejen o vánocích jsou
norimberské klobásky. Pokud máte rádi čokoládu, pak si určitě užijete.
K mání je jakékoli ovoce obalené v čokoládě, včetně chilli papriček. Pro
děti je určeno náměstí Hans Sachs Platz, kde jsou speciální „dětské vá-
noční trhy“. Téměř celé náměstí zabírá dvoupatrový historický kolotoč. Vy-
užít můžete i projížďku historickým poštovním vozem taženým koňmi.
Vánoční trhy mají slavnostní otevření. Každé dva roky je z místních dívek
volena ta, která bude představovat Ježíška a trhy slavnostně zahájí. Její
vystoupení se ale opakuje i v průběhu trhů, organizuje i speciální program
pro děti. Celé trhy jsou zasvěceny této postavě Ježíška a od toho se také
jmenují Christkindlesmarkt. Odjezd ve večerních hodinách. 
Příjezd do ČR v nočních hodinách

ADVENTNÍ ZÁJEZDY

NORIMBERK

34

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: cestovní pojištění ERV
Doporučená částka na vstupy: 10 EU

Termín Cena / osobu

26. 11. 2016 850,- Kč

Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka zámku Moritzburg, kde se v roce
1973 natáčela známá filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku. Na zámku
jsou k vidění propriety z natáčení, vánoční dekorace, a Popelčin střevíček
na venkovním schodišti.
Krátký přejezd do Míšně, kde navštívíme světoznámou porcelánku, s prů-
vodcem v češtině se podíváme na jednotlivé fáze výroby, a navštívíme
muzeum, a obchod s drahým porcelánem. Poté se zúčastníme místních
adventních trhů, které se konají na náměstí před radnicí, jejíž okna slouží
jako adventní kalendář. Na druhé straně náměstí stojí gotický kostel
Frauenkirche, který se pyšní nejstarší porcelánovou zvonkohrou na světě.
Nad městem se vypíná rozlehlý komplex Albrechtsburg, s dómem a zámkem
velkého kurfiřta, odkud je nádherný výhled na Labe, a město samé. Atmosféra míšeňských adventních trhů je spíše domácká.
Stánky okolo náměstíčka nabízejí tradiční výrobky, vánoční ozdoby, cukrovinky, klobásky, a samozřejmě i svařené víno vonící
skořicí a hřebíčkem. Příjezd do ČR ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 15 EU

Termín Cena / osobu

3. 12. 2016 550,- Kč

MORITZBURG - MÍŠEŇ

Norimberk

Mauthalle
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Odjezd v brzkých ranních hodinách. Prohlídka Regensburgu, starobylého
bavorského města, zapsaného na seznamu světového dědictví Unesco.
Město ležící na Dunaji se může pyšnit hned třemi adventními trhy. Nejprve
se projdeme po nejstarším kamenném mostě v Evropě, a romantickými
uličkami, až dojdeme k Dómu svatého Petra.
Nejkrásnější trhy ve městě se konají na dvoře před zámkem Thurn und
Taxis, který stále obývá knížecí rodina. Trhy každoročně otevírá kněžna Glo-
ria a zámecký duch Vánoc, což je kořalka, speciálně vyrobená pro tuto
příležitost.
Další trh se koná na náměstí Neupfarrplatz, kde vládne starodávná atmos-
féra s plápolajícími pochodněmi a desítkami dřevěných stánků, kde lze
nakoupit originální dárky, a pochutnat si na bavorských klobáskách,
pečených kaštanech, císařském trhanci, svařeném vínu, nebo punči. Na cestě domů se zastavíme v městečku Abensberg,
kde se nachází pivní věž, dílo rakouského umělce Friedensreicha Hunderwassera, která patří pivovaru Kuchlbauer. Je to
extravagantní, 35 m vysoká věž s pozlacenou kupolí, která bude svátečně nazdobená u příležitosti adventu. V přilehlých stán-
cích lze koupit špek, sýr, ryby, a místní pivo.
Příjezd do ČR v nočních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: dle vlastní potřeby

Termín Cena / osobu

10 .12. 2016 850,- Kč

REGENSBURG - ABENSBERG

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Příjezd do městečka St. Gilgen, kde
se narodila Mozartova matka, a žila zde jeho sestra, na náměstí stojí Mo-
zartova kašna. Přejezd lodičkou do města Strobl, města betlémů, které uka-
zuje betlémy malé i velké, složité i jednoduché, klasické i bizarní. Přejezd
lodičkou do malebného městečka St. Wolfgang, ležícího také na jezeře
Wolfgangsee, které je známé hlavně díky starému poutnímu kostelu s nád-
herným oltářem, díky hotelu Weisses Rössl, a vůbec místní jezerní atmosféře.

Advent u jezera Wolfgangsee nabízí směsici domácích lahůdek, punčo-
vých specialit a láskyplně vybraných tipů na dárky. Adventy u Wolfgang-
see vzbuzují každoročně pozornost mimořádně nápaditou výzdobou.
K vidění jsou zde obrovské vánočními stromy, lucerny, komety, hvězdy,
svíčky a švédská ohniště. Návštěvníci si mohou užívat adventní atmosféru přímo na jezeře – u plovoucí adventní chýše, která
je postavena na mohutném voru o rozloze 250 m². Jezero hraje vůbec důležitou roli – jen u Wolfgangsee můžete lodí navštívit
všechna adventní místa, St. Wolfgang s lucernou, St. Gilgen s 11 m vysokou červenou svící a Strobl se svítící kometou. Před
třemi lety byl kompletně zrenovován symbol adventu u Wolfgangsee, plovoucí adventní lucerna. Původní, starou lucernu pře-
sahuje o celých 7 metrů a svou výškou 20 metrů je nejvyšší stavbou na jezeře Wolfgangsee. Lucerna je vyzdobena světelnými
hady s celkovou délkou 0,5 km.
Na adventním programu je i horská železnice Schafbergbahn, která láká k nostalgické vyjížďce na vyhlídku Dorneralpe,
vzhůru k výškám. Odjezd domů ve večerních hodinách. 

Příjezd do ČR v nočních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce a pojištění ck proti úpadku.
Možné příplatky: cestovní pojištění ERV.
Doporučená částka na vstupy: 30 EU

Termín Cena / osobu

17.12 2016 1 100,- Kč

ADVENT NA JEZEŘE WOLFGANGSEE

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby ces-
tovního ruchu společnosti Tulačka ck, s.r.o. (dále jen Tulačka ck) se sídlem
ulice 5.května 170/17, 460 01 Liberec, IČO 04312732  zapsané v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C 36112.
Všeobecné smluvní podmínky Tulačka ck tvoří nedílnou součást smlouvy
o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a Tulačka ck. 
Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavře s cestovní kanceláří smlouvu
o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Záka-
zníkem je i osoba, na kterou byl zájezd převeden za podmínek stanovených
níže.

2. SMLUVNÍ VZTAH
Cestovní smlouvou se CK zavazuje, že zákazníkovi/kům (objednateli zá-
jezdu, účastníkovi/kům zájezdu – osobám, v jejichž prospěch byla cestovní
smlouva uzavřena - dále jen zákazník) poskytne zájezd, dopravu a jiné
služby a zákazník se zavazuje, že zaplatí dohodnutou cenu zájezdu a ostat-
ních smluvených služeb.Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká na zá-
kladě uzavřené cestovní smlouvy mezi zákazníkem (objednavatelem)
a CK.V případě rozporu mezi podmínkami sjednanými v cestovní smlouvě
a podmínkami uvedenými v katalogu nebo ve Všeobecných smluvních
podmínkách (dále jen VSP), platí podmínky sjednané v cestovní smlouvě,
které mají přednost před podmínkami v katalogu (elektr. katalogu) a ty před VSP.

3. REZERVACE ZÁJEZDU, ÚČAST NA ZÁJEZDECH A CESTOVNÍ
DOKLADY
- Zájezd si zákazník může rezervovat v prodejních místech Tulačka ck
a dále u všech provizních prodejců označených jako prodejce zájezdů
Tulačka ck. Závazná rezervace - zaknihování zájezdu, objednání služby
- vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy o zájezdu
a prohlášením, že je zákazník plně seznámen s těmito Všeobecnými smluv-
ními podmínkami a souhlasí s nimi. U nezletilých dětí do 18-ti let musí Smlouvu
o zájezdu podepsat i zákonný zástupce. Za smluvní závazky dalších přihlá-
šených ručí zákazník jako za své vlastní. 
- Zákazník je odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních
a dalších předpisů všech zemí, přes něž se cestuje, jakož i země, do níž se
cestuje, včetně přepravních a ubytovacích podmínek.
- Zákazník je povinen mít u sebe po celou dobu zájezdu veškeré doklady
o zaplacení a na požádání je předložit ke kontrole pracovníkům CK.
- Zákazník je povinen řídit se písemnými pokyny pro účastníky zájezdu,
pokyny delegáta zájezdu a průvodce a dodržovat stanovený program. 
- Zákazník nemá právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří sou-
část zájezdu, resp. výslovně stanoveného programu a zaplacené ceny
zájezdu. Jakékoli další služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně služeb
souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu
zájezdu (tj. léčení v zahraničí, náhradní přeprava do ČR apod.) jsou služ-
bami, které může CK poskytnout jen na podkladě objednávky a následné
úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb.

4. CENA ZÁJEZDU A JEJÍ ÚHRADA
- Cenu zájezdu platí zákazník v hotovosti, a to pouze v provozovnách CK
nebo bankovním převodem (popř. složenkou) na účet CK uvedený v ces-
tovní smlouvě.
- Zákazník je povinen celou cenu zájezdu uhradit tak, aby byla nejpozději
30 dnů před datem zahájení 
zájezdu složena v provozovnách CK nebo připsána na účet CK.
- Zákazník souhlasí s tím, že CK je oprávněna požadovat uhrazení zálohy ve
výši stanovené cestovní smlouvou, nebo katalogem, jinak ve výši 5 000 Kč
za každého účastníka zájezdu – dospělou osobu a 1 000 Kč za každého
účastníka zájezdu mladšího 12 let. U zájezdů v celkové ceně do 10 000 Kč
činí záloha 50% ceny zájezdu. Záloha je splatná nejpozději 7 dnů od uza-
vření cestovní smlouvy zákazníkem (i za osoby, v jejichž prospěch byla
smlouva uzavřena). U zájezdů na zvláštní objednávku (individuální, na vy-
žádání) je CK oprávněna vyžadovat zaplacení zálohy až ve výši 100% ceny
zájezdu. Je-li zřejmé, že cestovní smlouva bude uzavřena v době kratší než
30 dnů před datem zahájenízájezdu, je zákazník povinen uhradit celou
cenu  zájezdu v den uzavření cestovní smlouvy.

- CK má právo na zaplacení celé ceny zájezdu a celé ceny ostatních slu-
žeb v ceně zájezdu nezahrnutých před jejich poskytnutím. Bez úplného
zaplacení ceny zájezdu a ostatních služeb v ceně zájezdu nezahrnutých
nemá zákazník nárok na plnění (poskytnutí zájezdu a služeb) ze strany CK.
Případné slevy vyhlášené CK po datu uzavření cestovní smlouvy nemají
vliv na cenu platnou v době uzavření cestovní smlouvy.
- V případě, že zákazník uhradí na základě vlastního rozhodnutí jakoukoli
část ceny zájezdu proviznímu prodejci (nikoliv CK), činí tak na vlastní ne-
bezpečí. CK bude mít jeho povinnost uhradit cenu zájezdu za splněnou až
okamžikem, kdy jí bude cena zájezdu předána, resp. připsána na účet.
Tulačka ck má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve
Smlouvě o zájezdu nejpozději do 21. dne před realizací zájezdu v případě,
že dojde v mezidobí ke zvýšení ceny za dopravu v návaznosti na zvýšení
cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, které jsou za-
hrnuty v ceně zájezdu nebo směnného kurzu české koruny vůči konverti-
bilním měnám použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než
5%. Tulačka ck cenu upraví přiměřeně tomuto zvýšení cen, plateb či kurzu.
Oznámení o zvýšení ceny zájezdu zašle CK zákazníkovi poštou nebo elekt-
ronicky, nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Navýšení ceny zájezdu
dle tohoto článku je zákazník povinnen doplatit CK nejpozději ve lhůtě sta-
novené platebními podmínkami. 

5. ZMĚNY CESTOVNÍ SMLOUVY
- Realizace zájezdu je vždy podmíněna dosažením minimálního počtu zá-
kazníků. CK je oprávněna zájezd zrušit v případě, že je obsazen z méně jak
75%. Písemné oznámení o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimál-
ního počtu zákazníků je CK povinna odeslat zákazníkovi (objednavateli zá-
jezdu) 
nejpozději 5 dnů před datem zahájení zájezdu.
- Změny cestovní smlouvy ze strany zákazníka:
před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu
místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Oznámení musí
obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní
smlouvou. Zákazníkem se nový zákazník stává dnem, kdy je oznámení
doručeno CK, to vše však za podmínky, že tato změna je uskutečnitelná
(např. s ohledem na lhůtu pro zajištění víza atd.). CK je oprávněna po
zákazníkovi (stávajícím zákazníkovi) požadovat poplatek za realizovanou
záměnu (změna letenky) a náklady s tím spojené (např. náklady na víza
nového zákazníka). Původní a nový zákazník odpovídají společně a neroz-
dílně za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů. Poplatky jsou účtovány
za každého účastníka.
- Změny cestovní smlouvy ze strany CK:
a) před započetím zájezdu:
– CK je oprávněna z objektivních důvodů změnit program zájezdu, přesu-
nout dobu jeho konání, změnit trasu, způsob dopravy, ubytování či další
sjednané podmínky. Takovéto změny je povinna zákazníkovi oznamovat,
včetně návrhu nové ceny. Pokud zákazník nejpozději do 5 dnů od obdržení
návrhu změn cestovní smlouvy od cestovní smlouvy neodstoupí, pak platí,
že s navrženými změnami souhlasí. 
Odstoupí-li zákazník z tohoto důvodu od cestovní smlouvy, má právo po-
žadovat uzavření nové cestovní smlouvy na jiný zájezd nejméně v kvalitě
odpovídající původní cestovní smlouvě (je-li v nabídce CK), jinak mu CK
vrátí uhrazenou část zájezdu.
– dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek, nebo v dů-
sledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) odjezdu, které
nemůže CK ovlivnit, vyhrazuje si CK právo případné změny trasy, dopravní 
společnosti, a autobusu. V těchto případech CK nenahrazuje služby, které
v důsledku těchto změn nemohly být vyčerpány, a neodpovídá za pří-
padné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout. 
b) v průběhu zájezdu:
CK je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných
služeb, je-li to z naléhavých důvodů nezbytně nutné a není možno dodržet
stanovený program a poskytnout původně objednané služby. V takovýchto
případech je CK povinna:
– zajistit náhradní program a služby ve stejném nebo vyšším rozsahu a kvalitě
– upravit cenu zájezdu v závislosti na provedených změnách programu
a služeb a vrátit účastníkovi rozdíl v ceně, byly-li náhradní služby poskytnuty
v nižším rozsahu.
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6. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
- Odstoupí-li zákazník od cestovní smlouvy a důvodem odstoupení není po-
rušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo
Občanským zákoníkem, nebo odstoupí-li CK od cestovní smlouvy před
zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je CK po
zákazníkovi, se kterým se takto cestovní smlouva ruší a objednavateli zá-
jezdu, po obou společně a nerozdílně, oprávněna požadovat zaplacení
odstupného ve výši stanovené cestovní smlouvou a není-li výslovně
odstupné stanoveno, pak v následující výši:
a) 10% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od uzavření cestovní smlouvy do
40 dní včetně před zahájením zájezdu,
b) 40% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 39 dní do 30 dní včetně před
zahájením zájezdu,
c) 60% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 29 dní do 20 dní včetně před
zahájením zájezdu,
d) 80% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 19 dní do 10 dní včetně před
zahájením zájezdu,
e) 100% z celkové ceny zájezdu ve lhůtě od 9 dní a méně před zahájením
zájezdu (platí i pro případ nenastoupení zájezdu)
Poznámka: Za „cenu zájezdu“ se považuje cena mimo „pojištění“ (zejm.
„pojištění storna zájezdu“). Výpočet 
odstupného se provádí z ceny zájezdu mínus pojištění. 
- CK je oprávněna od cestovní smlouvy před zahájením zájezdu odstoupit:
a) z důvodu zrušení zájezdu 
b) pokud bude zákazník (objednavatel zájezdu) v prodlení s úhradou do-
hodnuté zálohy nebo doplatku ceny zájezdu, nebo z důvodu porušení po-
vinnosti zákazníka. V takovém případě je CK po objednavateli zájezdu
oprávněna požadovat zaplacení odstupného. Pro výši odstupného a lhůty
se přiměřeně použijí ustanovení odstavce 1 čl. V.
- CK je oprávněna od cestovní smlouvy v průběhu zájezdu odstoupit v pří-
padě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu
účastníkem zájezdu a dále v případě závažného porušení přepravních
předpisů, hotelového či ubytovacího řádu, narušení programu nebo prů-
běhu zájezdu účastníkem zájezdu. Průvodce zájezdu či delegát je pak
oprávněn takového účastníka ze zájezdu vykázat bez nároku na náhradu
nevyužitých služeb. 
- CK má právo odečíst odstupné ze složené zálohy nebo zaplacené ceny.

7. REKLAMACE
- CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené
cestovní smlouvy.
- Rozsah, podmínky, lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb
(dále jen reklamace) jsou upraveny zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský záko-
ník, zejména pak § 852i, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
- Zákazník musí uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpoz-
ději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd
neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní
smlouvy. Doporučujeme její uplatnění v místě reklamovaných služeb, a to
proto, že uplatnění reklamace na místě umožňuje cestovní kanceláři, resp.
jejímu delegátovi, zajistit odstranění vady, s odstupem času je průkaznost
i objektivnost posouzení a řádné vyřízení reklamace velmi obtížné a ne
vždy možné.
- Cestovní kancelář je povinna přijmout reklamaci v kterékoliv svojí provo-
zovně, v jejím sídle a dále i prostřednictvím svého delegáta, resp. pověře-
ného zástupce v zahraničí.
- Cestovní kancelář je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom,
kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení re-
klamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
- Povinností zákazníka je povinnost poskytnout součinnost k řádnému vyří-
zení reklamace, a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a do-
klady, dále umožnit přístup do reklamovaných ubytovacích prostor (je-li
předmětem reklamace ubytovací služba) apod.
- Lhůta pro vyřízení reklamace cestovní kanceláří je 30 dnů.
- Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří
nebo cestovní agenturou, jsou lhůty stanovené právními předpisy podle
předchozího odstavce zachovány, pokud tak zákazník učinil řádně a včas
u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.
- CK neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě
a jejichž organizátorem není CK.

- Účastník zájezdu, který bez zavinění CK nevyčerpá v průběhu zájezdu
zcela nebo zčásti všechny zaplacené služby, nedostaví se k odjezdu auto-
busu dle pokynů CK apod., nemá nárok na finanční náhradu za nevyčer-
pané služby.

8. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
- Na základě smlouvy s pojišťovnou CK zajišťuje pro své zákazníky formou
příplatku cestovní pojištění a pojištění storna cesty a nevyužité dovolené.
- Podrobnější informace o cestovním pojištění a o pojištění storna cesty
a nevyužité dovolené je k dispozici v CK a na webových stránkách Tulačka ck.
- V případě zakoupení cestovního pojištění klientem přímo jako součásti
cestovní smlouvy, je CK klientovi nápomocna v řešení pojistných událostí,
a to i v destinaci prostřednictvím svého delegáta/průvodce. 
U pojistných smluv, které klient nezakoupí přímo jako součást zájezdu (od
CK), ale individuálně, CK není oprávněna a ani nemůže při řešení poji-
stných událostí poskytovat pomoc (s výjimkou rychlé pomoci v nouzi).
- CK není oprávněna vstupovat do vztahu mezi zákazníkem a pojišťovnou,
působí pouze jako prostředník pro sjednání pojistné smlouvy a smluvní
vztah v oblasti pojištění vzniká mezi pojišťovnou a zákazníkem.

9. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE
- CK má uzavřenou s „pojišťovnou“ (v souladu se zákonem) pojištění záruky
v důsledku úpadku cestovní kanceláře. Pojištění se sjednává pro případ,
kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České
republiky, pokud je tatosoučástí zájezdu,
b) nevrátí pojištěnému zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě,
že se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí pojištěnému rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou
částečně uskutečněného zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze
zčásti.
- Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK, přecházejí na pojišťovnu
až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře jsou účinné ode
dne 31.10.2015 a jsou součástí cestovní smlouvy.
- Ukáže-li se jakékoli ujednání těchto podmínek nebo cestovní smlouvy ne-
platným, nemá to vliv na platnost ujednání ostatních.
- Zákazník souhlasí s tím, aby CK ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů zpracovávala jeho osobní údaje, poskytnuté jí
za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti
a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo
zprostředkovaných CK. Za tímto účelem budou data zpracovávána po
dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu, po uplynutí této lhůty pro
účely daňové, účetní a archivační.



ulice 5.května 170/17, 460 01 Liberec 1
Telefon: +420 485 104 835
Mobil: +420 731 085 707

E-mail: info@tulackack.cz
www.tulackack.cz





Vy cestujete, 
my se staráme

Jsme skuteční specialisté 
na cestovní pojištění

  s nejširší pojistnou ochranou na trhu
  s unikátním konceptem péče a služeb před cestou, během ní i po návratu
  s vlastní asistenční centrálou dostupnou po celém světě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  s Euro-centry v turistických destinacích řešícími nouzové situace přímo v místě pobytu
  se vstřícnou a bezkonkurenčně rychlou on-line likvidací škod do 7 pracovních dnů

www.ERVpojistovna.cz


