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Svoboda vede k odpovědnosti, pravé 
poznání vyžaduje respekt a toleran-
ci. Naše zájezdy jsou proto konci-
povány tak, aby byly ohleduplné 
k místnímu prostředí a obyvatelstvu. 
Šetrnější způsob cestování umož-
ňuje splynout s místními zvyklostmi 
i životním stylem a pomáhá tak vidět 
život v širších souvislostech.

Svoboda na cestách

Přes dvacet let vracíme význam slovu cestová-
ní. Navštěvujeme nejkrásnější světové lokality 
prostřednictvím aktivní turistiky, cykloturistiky 
a poznávacích zájezdů. Pomáháme uskuteč-
ňovat cestovatelské touhy našich klientů. 
Individuální přístup, dlouhodobá zkušenost 
a odborné znalosti nám umožňují porozumět 
každému přání. Energie i zapálení našich prů-
vodců pak pomáhají měnit sny ve skutečnost.

Skutečné cestování

Aktivní lidé si v dnešní době 
již většinou nedovedou před-
stavit svůj život bez aktivního 
odpočinku. Proto vyrážíme 
s batohem do světa, chodíme 
krásnou přírodou, šlapeme do 
pedálů kola či noříme pádlo do 
vln průzračných řek. Vydejme se společně za 
poznáním a dobrodružstvím! Poznejte daleké 
kraje, nové přátele i lépe sami sebe! Katalog Do-
volená na kole, který jste právě otevřeli, vás ve 
stručnosti provede naší nabídkou cyklistických 
zájezdů, která je rozčleněna do jednotlivých 
tématických skupin. Věříme, že vás tato zkrá-
cená, ale přehledná verze naší nabídky osloví, 
naladí a správně nasměruje k naplnění vašich 
cestovatelských přání. Podrobnou nabídku 
jednotlivých zájezdů pak snadno naleznete 
na internetu, který průběžně aktualizujeme. 
Zejména mimoevropské zájezdy tam zveřejňu-
jeme v dlouhodobém předstihu bez ohledu na 
tradiční interval kalendářního roku.

Proto prosíme, neváhejte a prolistujte letem 
adventurním světem!

Petr Novotný,  
ředitel CK Adventura

Vážení přátelé

Cyklistické programy pro vás připravují:

Andrea 
Sedláčková, DiS. 

Francie

Ing. Jiřina Saňová
všechny evropské 

zájezdy mimo Francii

RNDr. Ing. Jaroslav Lhota
vedoucí cyklo oddělení 
a šéfredaktor katalogu

Autentické poznávání přírodních i  kulturních krás otevírá cestu 
k hlubšímu porozumění skutečnosti.

Ing. Katka Lhotová
zájezdy s kolem 

do světa

Technická podpora:

Ing. Miroslav Kubelka
vedoucí ekonomiky

Iveta Hadravová 
vedoucí informatiky

Blanka Lahovská, DiS.
propagace

Prodejna:

Kateřina HaškováBc. Kristýna ZachováStanda  
Šimůnek, DiS.
vedoucí prodeje

Zdenka Jindráková

Letos vstupujeme do naší 27. sezony. Cestovní kancelář Adventura jsme založili 
v roce 1990 „na zelené louce“ jako nadšení cestovatelé a milovníci aktivního 
pobytu v přírodě a dovedli ji až do její současné podoby. Klademe si za cíl potě-
šit vás nabídkou poznávacích zájezdů a aktivní dovolené v tom nejširším slova 
smyslu, a snad i nabídnout vám pohled na svět kolem nás v celé jeho pestrosti 
a různorodosti trochu novýma očima. 

Naši nabídku jsme nasměrovali do tří hlavních směrů. Jsou to standardní pozná-
vací zájezdy a aktivní dovolená, především turistika a cykloturistika. Sportovněji 
laděné zájezdy nabízíme v široké škále náročnosti, od zájezdů vhodných i pro 
rodiny s malými dětmi až po výpravy pro zdatné cestovatele. Tyto aktivity však 
většinou nejsou cílem, ale především prostředkem k poznání konkrétní oblasti, 
což platí obzvlášť u vzdálenějších zemí. 

Vesměs jde o originální programy, které v převážné míře realizuje přímo Adven-
tura a nabídku doplňujeme s pomocí několika partnerských cestovek, které jsou 
u příslušných zájezdů vždy uvedeny. Těžištěm naší nabídky jsou zájezdy pro indi-
viduální zájemce, ale  připravujeme také specializované akce pro firmy a skupiny. 

Na této stránce vám představujeme osvědčený tým našich spolupracovníků, 
který pro vás připravuje zájezdy z tohoto katalogu. K dobrému jménu Adven-
tury samozřejmě přispívá i řada dalších, které nám prostor bohužel nedovoluje 
představit, především mnoho desítek našich průvodců. Ale věříme, že vás naše 
nabídka zaujme a že je osobně poznáte na našich zájezdech. 

Těšíme se na vás!
Jaroslav Lhota, Tomáš Hyka, Miloš Podpěra, Petr Hlubuček,  

zakladatelé a spolumajitelé Adventury

Kdo jsme

Jiří Bermann
catering a doprava
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  Naše nabídka je bezkonkurenčně nejširší na českém trhu. Na-
bízíme 107 titulů zájezdů do 44 zemí čtyř kontinentů. Není divu, 
vždyť za sebou máme 26 sezon!

  Podobně široké je i spektrum zájezdů z pohledu náročnosti. Na 
své si přijdou všichni, od rodičů se zdatnějšími dětmi až po zkuše-
né bikery. Náročnost cyklistických zájezdů označujeme stejně 
jako u ostatních sportovních aktivit čtyřmi číselnými stupni.

  Do bližších destinací jezdíme kvalitními autobusy se zkušený-
mi posádkami, kola přepravujeme ve speciálních vlecích.

  Do vzdálenějších evropských a všech mimoevropských destinací 
využíváme leteckou dopravu. S leteckou přepravou kol máme 
hluboké zkušenosti a samozřejmě vám poradíme a pomůžeme.

  Vždy dbáme na vyváženou kvalitu programu a služeb. Naše cy-
klozájezdy jsou vždy originální, profesionální a pečlivě připravené. 

  Disponujeme týmem zodpovědných a kvalitních průvodců-
-specialistů, kteří jsou zároveň nadšenci do „svých“ regionů.

  Na většině zájezdů poskytujeme stravování minimálně na 
úrovni snídaně, ale často také polopenzi i plnou penzi. Vždy se 
snažíme využívat místních možností; dobře si totiž uvědomujeme, 
že nedílnou součástí poznání země je ochutnávka lokální kuchy-
ně. Cestovat se přece má všemi smysly!

Proč na kole právě s Adventurou?

Nenáročný – Převážně rovinatý te-
rén, dle možnosti mimo hlavní silnice, 
základní etapy do 30 km a s velkou 
časovou rezervou, tedy zvládnutelné 
opravdu pro každého, kdo na kole 
běžně nejezdí, ale má chuť cyklistic-
kou dovolenou zkusit.
Středně náročný – Zvlněný až mír-
ně kopcovitý terén, etapy cca 60 km, 
ale vždy s dostatečnou časovou 
rezervou a zvládnutelné pro každého, 
kdo se občas rekreačně sveze na kole 
včetně dětí od 14 let.
Náročný – Kopcovitý až horský 
terén, v případě horských kol 
s technicky náročnějšími pasážemi. 
Někdy i klimaticky náročnější nebo 
ve vyšších nadmořských výškách. 
Velmi náročný – Vhodný pouze pro 
zdatné cyklisty s předchozími zku-
šenostmi, sportovní program může 
být spojený i s náročnými vnějšími 
podmínkami.
Poznámky:  
Program z hlediska obtížnosti voli-
telný nebo na pomezí dvou stupňů 
náročnosti. 

Hodnocení náročnosti odpovídá stan-
dardním podmínkám. Nepříznivé počasí 
či jiné nečekané okolnosti mohou samo-
zřejmě momentální obtížnost posunout 
směrem nahoru. CK si v těchto případech 
vyhrazuje právo přizpůsobit či zrušit pro-
gram z důvodu bezpečnosti účastníků. 

Děti na zájezdu
Nenáročné zájezdy, vhodné 
i pro rodiny s dětmi do 10 let.

Trasy a ubytování jsou voleny s přihlédnutím 
k bezpečnosti a vyplnění volného času dětí – dle 
možnosti kempy s bazény nebo dětskými hřišti, 
možnosti uplatnění dětské kreativity apod. 
Dolní věkovou hranici doporučujeme 
z hlediska programových aktivit přibližně 
takto: Zájezdy vhodné pro rodiny i s dětmi 
předškolního věku jsou maximálně ob-
tížnosti 1 a poznáte je podle nabízené slevy 
do 6 let D6. 
Doporučené dolní věkové limity pro 
děti školního věku: 1 od 6 až od 10 let, 
2 od 14 let, 3 od 16 let, 4 od 18 let. Záleží 
samozřejmě hodně na programu kon-
krétního zájezdu a ještě více na zkušenosti 
rodičů i dětí s příslušnou aktivitou. Rádi vám 
samozřejmě poradíme. 
Mládež bez doprovodu zodpovědné 
osoby se může zájezdu zúčastnit od 15 let, 
ale pouze se souhlasem zákonného zástupce. 
U náročnějších zájezdů si CK vyhrazuje právo 
účast nezletilého odmítnout.

Náročnost cyklozájezdů

Děláme, co nás baví, 
a na našich zájezdech je to vidět.

Dlouhodobě se snažíme zvyšovat kvalitu našich služeb a zá-
roveň si zakládáme na originalitě našich programů i profe-
sionalitě průvodců. Je pro nás velkou odměnou, že toto úsilí 
oceňujete nejen vy, naši klienti, ale také odborná veřejnost. 

Naše ocenění a úspěchy

Cena TTG Travel Awards 
Jsme velmi hrdí, že jsme získali 1. místo v kategorii 

Nejlepší cestovní kancelář pro cesty za poznáním 
v Evropě i ve světě.

Ocenění jsme obdrželi při slavnostním udílení cen TTG Travel 
Awards za rok 2015 ve Španělském sále Pražského hradu. 
Děkuje me všem, kteří se na tomto mimořádném úspěchu podí-
leli a bereme to jako závazek a povzbuzení do další práce.

Máme radost, že jsme opět mohli rozšířit naši dlouhodobou spolupráci 
se společností Člověk v tísni a stali jsme se jedním z partnerů festivalu 
JEDEN SVĚT. Každý rok v březnu festival promítá víc než stovku kvalit-
ních dokumentů z celého světa. Můžete si vybrat filmy s rozvojovými 
i politickými tématy, ale i dokumenty o životním prostředí a moderním 
životním stylu. Jeden svět se koná v třicítce velkých i malých měst po celé ČR. 
Pokud festival nestihnete, filmy z Jednoho světa můžete přesto vidět. Program 
Promítej i ty! zdarma zpřístupňuje dokumenty z minulých ročníků festivalu. Jsou 
ke stažení na www.promitejity.cz a nyní můžete vybírat z 45 atraktivních titulů. Film 
si můžete pustit sami doma, anebo ho promítnout širšímu publiku třeba v klubovně 
nebo hospodě. Díky Promítej i ty! mohou kvalitní dokumenty sledovat i obyvatelé 
měst, kde se festival Jeden svět nekoná a kde třeba ani není kino.

Podporujeme festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT

www.adventura.cz/informace/slevy-a-bonusy

Slevový systém a jak se přihlásit na zájezd?

10 %Na našich zájezdech  
máte šanci získat 
slevu až
Veškeré informace o možných slevách a jak se 
přihlásit na zájezd najdete, včetně Smlouvy 
o zájezdu, na bílé dvoustraně uprostřed katalo-
gu nebo na našich webových stránkách.

Získejte výhodné 
slevy u našich 
partnerů!

Karta klienta

KARTA KLIENTA
PLATNOST DO 31. 12. 2020

www.adventura.cz/informace/karta-klienta

Náš průvodce Martin Loew

uvádí novou cestovatelskou diashow

Kuba 
– ostrov na rozcestí dějin
Leden až duben 2017  
– turné po více jak 20 městech ČR.

Termíny, fotky i cestopis na 
www.promitani.cz

Navštivte s našimi spolupracovníky 
a průvodci místa, která byste rádi 
poznali, a získejte tak široký přehled 
informací o dané zemi. 
Aktuální program promítání 
a cestovatelských přednášek 
najdete na 
www.adventura.cz/promitani

Procestujte s námi celý 
svět za jeden večer

2



Neustále pracujeme na našich webových stránkách, které by vám měly především 
usnadnit orientaci při vyhledávání zájezdů, umožnit snadno vytvořit novou rezervaci 
a přihlásit se na zájezd.

Naleznete zde především:
 kompletní nabídku zájezdů 
 bohatou fotogalerii u zájezdů 
 články o zemích a zajímavá videa u zájezdů 
 praktické informace o jednotlivých zemích 
 novinky nejen z naší CK 
  aktuální seznam cestovatelských přednášek  
a další zajímavé informace…

Od července do září 2017 vyhlašujeme již 13. ročník 
velké letní fotosoutěže. Ve hře je již tradičně celá 
řada zajímavých cen, včetně poukazu v hodnotě 
10 000 Kč na zájezd od CK Adventura. Informace 
o soutěži, včetně pravidel, najdete od července 
2017 na našich webových stránkách, facebookovém 
profilu nebo v newsletteru Na cestách.

Fotosoutěž pro rok 2017 vyhlašujeme 
v kategoriích: 
1. Nejkrásnější pláže našich zájezdů
2. Setkání rozdílných kultur
3. V adventurním tričku poznávám svět

Pošlete nám své fotografie z cest s námi a vyhrajte zájezd!

Navštivte naše webové stránky!

Rezervujte si svůj zájezd 
jednoduše na svém 
smartphonu!
Jak se vám líbí naše webové stránky? Budeme vděční za váš názor! Napište nám ho na email 
travel@adventura.cz a do předmětu uveďte heslo: www.adventura.cz

Celoročně vydáváme 
newsletter Na cestách. Najdete 
v něm novinky a aktuální tipy na 
zájezdy z naší nabídky, ale také 
celou řadu soutěží, zajímavostí 
a pozvánek. Zaregistrujte se jed-
noduše k odběru newsletteru Na 
cestách na našich webových  
stránkách.

www.adventura.cz/na-cestach/ 
nejnovejsi/

Newsletter 
Na cestách

Sdílejte své zážitky a fotografie z cest s námi 
prostřednictvím našeho facebookového pro-
filu! Najdete zde především fotografie a vi-
dea z našich zájezdů, představení novinek, 
informace o zájezdech, posledních volných 
místech, občas i mimořádné nabídky, záro-
veň různé soutěže a pozvánky na promítání 
a další zajímavé akce.

www.facebook.com/adventura.cz

Facebook

Rádi byste svým blízkým dali originál-
ní dárek k Vánocům, narozeninám, či 
jen tak pro radost? Máme pro vás tip! 

Věnujte jim 
DÁRKOVÝ 
POUKAZ 
v libovolné 
hodnotě 
na zájezd 
Adventury 
dle vlastního 
výběru! 

Poukaz můžete objednat prostřednictvím internetové 
objednávky na www.adventura.cz, případně e-mailem, 
a zaplatit převodem.

www.adventura.cz/informace/tip-na-darek 

Věnujte dárkový poukaz

Staňte se naším 
fanouškem
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Jak vypadá
AUTOBUSOVÝ zájezd s Adventurou?

Nejběžnějším ubytováním jsou tzv. mobilhomy, tedy něco jako chatičky 
vybavené zpravidla dvěma ložnicemi, salonkem a koupelnou. Mnoho 
našich zájezdů směřuje do hotelů úrovně ** až ***. Výjimečně si užívá-
me romantiky v kempech ve vlastních stanech.

Ubytování

 Naše zájezdy máme rozděleny dle náročnosti, viz str. 2. Vyberete-li si 
správně, určitě to zvládnete. V případě nenadálé indispozice se lze popo-
vézt v doprovodném autobusu nebo mikrobusu.

Zvládnu to?

Adventura disponuje 
flotilou cyklo vleků 
moderní konstrukce 
s jediným úchytem za 
rámovou trubku. Starší 
vleky s vodorovnou 
pozicí kol postupně 
nahrazujeme novými 
závěsnými vleky. Jsme 
připraveni po předchozí 
dohodě přepravit téměř 
jakékoliv kolo včetně 
koloběžek, elektrokol 
a tandemů. Každopádně 
není třeba kola nijak 
rozebírat, stačí sundat 
doplňky (lahev, brašny, 
computer).

Přeprava kol

Nakládání kol do závěsného cyklovleku

Naše zájezdy jsou příjemným 
kompromisem mezi skupinovým 
zajištěním služeb (doprava, uby-
tování, stravování) a individuální 
organizací dne. Klientům po-
skytneme maximální informační 
servis, ale během cyklo programu 
jim necháváme svobodu výběru 
trasy i tempa. Tento léty prověřený 
model se nám velice osvědčil.

Jak vypadá typický den zájezdu?

V ceně zájezdů jsou téměř vždy snídaně, často polopenze. Podle možností 
řešíme stravování buď v restauracích, nebo vlastním kuchařem. V tomto 
případě vaříme z místních čerstvých surovin. Samozřejmě se vždy snažíme 
cestovat i chuťovými buňkami, tedy ochutnat něco z místní kuchyně.

Stravování

Zvládnu to!

Tak kudy to bude?

Výklad trasy před výletem

Náš vlastní autobus s cyklovlekem

V kempu - naše mobilhomy

Polopenzi vaříme z čerstvých místních surovin
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Jak vypadá
LETECKÝ zájezd s Adventurou?

Ctíme vaší individualitu. Vždy máte na výběr, zda pojedete ve skupině 
s průvodcem nebo si zvolíte vlastní tempo a zastávky. K tomu vám kromě 
map, výškových profilů a itineráře dne poskytneme i trasy v digitální 
formě pro navigační přístroje a chytré telefony.

Organizace zájezdu

Radost v sedle Turuk (3481 m)

S leteckou přepravou kol máme dvacetileté zkušenosti. Zpracovali jsme 
podrobný manuál, natočili instruktážní film a domluvili s naším partne-
rem Kola-Víšek dobrou cenu za zabalení kola do letadla. Kola přepravuje-
me v krabicích nebo ve speciálních transportních vacích. 

Na místě přepravujeme kola ve skříňových autech, na střešních nosičích, 
na lodích… ale vždy se k nim snažíme chovat maximálně šetrně.

Přeprava kol

Přejezd vahadlovou lodičkou na Filípínách

Zavazadla převážíme v doprovodném vozidle podle možností dané 
země. Zatímco např. na Altaji to je místní ruský „džíp“, který zároveň 
veze kuchaře a zásoby, na Filipínách nám zavazadla vozí motorikšové 
a v Jižní Africe řídí doprovodné auto náš průvodce. Z tohoto důvodu 
jsou možnosti případného popovezení a zkrácení tras omezené, 
nicméně nějaké řešení se vždy najde.

Doprovodné vozidlo

Při zajišťování ubytování 
vždy vycházíme z možností 
a zvyklostí dané země. Od 
plážových bungalovů v Kambodži 
a na Filipínách přes bydlení 
v rodinách v Gruzii a Arménii 
až po dobrodružné kempování 
v Patagonii a Kyrgyzstánu. 

Podobně široké je také spekt-
rum stravování. Kromě místních 
restaurací si užíváme i regionální 
kuchyně u hostitelských rodin 
a při nocování v divoké přírodě 
s námi jede místní kuchař nebo 
vaří náš průvodce.

Ubytování a stravování

Bohatýrská večeře je gruzínským 
standardem

Táboření v Argentině na Ohňové zemi
Hostinský pokoj u místní rodiny na Kubě

Převoz zavazadel po filipínsku

Náš doprovodný ZIL v Kyrgyzstánu
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Cyklopobyty u moře pro celou rodinu
Cyklistické rodinné pobyty patří mezi naše nejoblíbenější zájezdy. Vždy kousíček od pláže si pronajímáme části kempů s mobilhomy nebo 
část kapacity hotelu, odkud vyjíždíme na jednodenní cyklovýlety buď přímo, nebo s podporou autobusu, případně s využitím místní 
dopravy. Stravování zajišťujeme vlastním kuchařem nebo v restauracích.
Délku tras, jejich profil, ale i zajímavosti po cestě 
vybíráme tak, aby byly zvládnutelné a zároveň 
atraktivní pro cyklisty každého věku a zdatnosti, 
ať už se jedná o děti či dospělé. A po návratu 
z výletu, zatímco děti budou řádit v bazénech 
a na dětských hřištích, mohou jejich rodiče 
zodpovědně hodnotit kvalitu vína, které si během 
dne nakoupili při degustacích.

Provence v pohodě
 červen až srpen, 8 termínů  od 13 490 Kč, velké dětské slevy

Pobyty u moře v městečku Palavas-les-Flots jsou stálicí v naší nabídce. Na 
celé léto si zde pronajímáme část kempu s mobilhomy – od sezony 2017 
zcela novými, moderními – jako celosezonní základnu. Máme zde vybu-
dované celé zázemí včetně vlastní kuchyně a velkého stanu pro případ nepří-
znivého počasí, proto je tato lokalita mimo jiné oblíbená i školami a jinými 
skupinami. Protože chceme Provence vnímat všemi smysly, vaříme z čerstvých 
místních surovin a se zaměřením na regionální kuchyni. Bohatý poznávací 
a cyklistický program může absolvovat i necyklista. Některé termíny nabí-
zejí navíc tematický kreativní program.

Papežské město Avignon  – Arles , město Van Gogha – poutní místo 
St.-Guilhem-le-Désert  – skalní město Les Baux de Provence – Tarascon – 
koupání pod „Ďáblovým mostem“ – město zahrad a fontán Montpellier – kos-
tel Sv. Sáry v Saintes-Maries-de-la-Mer – černí býci, bílí koně a růžoví plameňá-
ci v NP Camargue  – proslulý akvadukt Pont du Gard  – vinné sklípky  
– vytříbená gastronomie…

d n í
11

Na trase do St.-Maries-de-la-Mer, NP Camargue (Andrea Sedláčková) St.-Guilhem-le-Désert (Lucie Pejsarová)

Kostelík na pláži v St.-Maries-de-la-Mer (Valérie Wojnarová)

Plody moře (Andrea Štandlová) Unikátní Pont du Gard (Andrea Sedláčková)

Monako
Anthéor

San Remo
Avignon

Florencie

Termoli
Gargano

Kotor
Dubrovník

Pisa

Elba

Marina di Bibbona

Nîmes

Palavas-les-FlotsCarcassonne
Perpignan

Figueres

St. Tropez

Středozemní moře

kaňon Verdon

FRANCIE

ŠPANĚLSKO

ITÁLIE

ČERNÁ HORA
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Azurové pobřeží májové
 26. 5.–4. 6.  12 990 Kč, dětská D15: 11 990 Kč
 Městečko Anthéor (Saint-Raphaël) se nachází nedaleko Cannes. 

Riviéra je místo plné kon trastů, kde se setkává průzračné tyrkysové moře s pa-
nenskou přírodou přímořských Alp, kde městům plným přepychu, luxusních pří-
stavů a výstavních ulic tiše konkurují kamenné vesničky skryté ve skalách. Jasné 
světlo sem přilákalo mnoho malířů, např. Picassa, Matisse a Chagalla. 

Jezero St. Cassien – Monako, druhá nejmenší země na světě – kasino 
Monte Carlo – Men ton, město citrusů – Nice a promenáda Angličanů – muze-
um Matisse a Chagalla – Lérinské ostrovy – středověké Antibes – pohoří Esterel 
– každodenní koupání…

Provence májová / 
Babí léto v Provence

 květen a září, 5 termínů   od 9990 Kč, dětská D15: od 8990 Kč
Termíny mimo hlavní sezonu jsou pro návštěvu Provence skvělé: přestože 
to na koupání v moři příliš není, vládne příjemné počasí a potkáme zde jen málo 
turistů. Můžete si tedy všechny vyhlášené památky prohlédnout v klidu a beze 
spěchu. Bohatý poznávací a cyklistický program může absolvovat i necyk-
lista s využitím našeho busu.

Papežské město Avignon  – Arles , město Van Gogha – antické památ-
ky v Nîmes – skalní město Les Baux de Provence – Tarascon – poutní místo 
St.-Guilhem-le-Désert  – koupání pod „Ďáblovým mostem“ – město zahrad 
a fontán Montpellier – kostel Sv. Sáry v Saintes-Maries-de-la-Mer – černí býci, 
bílí koně a růžoví plameňáci v NP Camargue  – proslulý akvadukt Pont du 
Gard  – vinné sklípky – vytříbená gastronomie…

d n í
9

Mýdla nejen z levandule (Andrea Sedláčková) Goghův most v Arles (Jaroslav Lhota)

Azurové pobřeží  
v pohodě

 30. 6.–9. 7.  15 990 Kč, velké dětské slevy
Přístav Port Grimaud leží na dohled od St. Tropez. Od samotného pobřeží, 
s pulzující přímořskou atmosférou, se vydáváme nedaleko do vnitrozemí, mezi 
poklidné vesničky, rozsáhlé vinice, olivové háje, monumentální kaňony, vinné 
sklípky, kozí farmy a další typické krásy Provence.

Cisterciácký klášter Thoronet – želví chovná stanice – lodí nebo na kole do 
St. Tropez – skalní hrad Cotignac s degustací vín ve sklípku – vesnička Mousti-
ers Sainte Marie – větrné mlýny z 16. století – velký kaňon Verdon s impozant-
ními výhledy – každodenní koupání…

d n í
10

Všudepřítomná levandule (Dana Schlesingerová)

V přístavu St. Tropez (Andrea Sedláčková)

Tržiště (Hana Mílková)

Přístav v Nice (Standa Šimůnek)

Pohoří Esterel s viaduktem v Saint-Raphaël (Standa Šimůnek)

d n í
10
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www.kola-visek.cz I Kř esomyslova 23 I Praha 4 I tel. 241 404 444

Aby se vám s námi dobře jezdilo!

Cykloservis Kola-Víšek
náš partner pro cyklo zájezdy 

poskytuje na kartu klienta 
Adventury zvýhodněné služby

bezplatná prohlídka kola před odjezdem/odletem  
zdarma krabice, plastové rozpěrky, pěnový materiál 
a stahovací pásky na balení kola do letadla  
zabalení kola do letadla za zvýhodněnou cenu   

12% sleva na nová kola, náhradní díly
12% sleva na cyklistickou obuv, oblečení a přilby
 půjčování elektrokol (včetně testovací jízdy)

Italsko-francouzská 
riviéra

 8.–17. 9.  13 990 Kč, dětská D15: 12 990 Kč
Na hranici Itálie a Francie je bezpočet překrásných pláží, hory zvedající se takřka 
z moře a pro svoje stálé klima se tu daří nepřebernému množství tropických 
květin a stromů. Není divu, že se nazývá Květinová riviéra. Zázemí nám poskytne 
elegantní kemp se dvěma plážemi, bazénem a stylovou restaurací kousíček od 
centra festivalového San Rema.

San Remo – přístavní Bordighera – magií opředená Triora – křivolaké ulič-
ky Taggie – fotogenická Dolceacqua – sedlo Ponte di Nava – Monako, druhá 
nejmenší země na světě – Nice a promenáda Angličanů – muzeum Matisse 
a Chagalla – ochutnávka tropických plodů, místních vín i specialit – množství 
pláží a plážiček…

d n í
10

Knížecí palác, Monako (Andrea Sedláčková)

Luxusní cyklostezka (Jan Burdík)

Vinice za hradbami Carcassonne (Štěpán Popel)

Francouzsko-katalánské 
přímoří

 1.–10. 7.  14 990 Kč, velké dětské slevy
Canet Plage leží mezi Perpignanem a Španělskem. Místo má ideální 
polohu a umožní nám formou jednodenních výletů ochutnat ze všech přírod-
ních i kulturně historických esencí Francie a Katalánska. 

Katarské hrady Peyrepertuse a Quéribus – nejzachovalejší opevněné 
město v Evropě Carcassonne  – unikátní technická památka Canal du Midi 

 – španělské Figueres a návštěva muzea Salvadora Dalího – Collioure, ma-
jáky na Rumělkovém pobřeží – historické centrum Perpignanu – kvalitní víno 
a katalánská kuchyně – každodenní koupání…

d n í
10

Collioure (Lucie Pejsarová)

Itálie  Francie  Španělsko



Gargano – 
perla italského Jadranu

 1.–10. 9.  12 990 Kč, dětské D15: 11 990 Kč, D6: 6990 Kč
Ostruha italské boty nás přivítá vůní borovic, klidem a přátelským pozdravem 
„Ciao“. Bělostná městečka dlážděná mramorem vystavěná na skalnatém 
pobřeží střídají husté lesy poskytující stín. Uprostřed nich nalezneme poutní 
místo rovnající se svým významem portugalské Fatimě. Luxusní ubytování 
v apartmánech u moře již jen doplní pohodu, za kterou se na jih Itálie každý 
z nás chce vypravit.

 Poutní místo San Giovanni Rotondo – nejvýše položené městečko po-
lostrova Monte Sant´Angelo – albánské vesničky Ururi a Portocannone – solná 
jezera Varano a Lesina – prales Foresta Umbra – italské ostrovy Tremiti – měs-
tečka Vieste a Peschici – chlouby Gargana…

d n í
10

Švábský hrad v Termoli (Jana Moravcová)

Zátoka na Tremiti (Jana Moravcová)

Černá Hora v pohodě
 9.–18. 6., 18.–27. 8.  od 14 990 Kč, dětské slevy

Boka Kotorská je nejjižnější záliv Jadranu a zázemí nám poskytne hotel ne-
daleko Kotoru s příjemnou malou pláží. Odtud budeme vyrážet vychutnávat 
Balkán všemi smysly. Během týdne vyjedeme na výlety na kole, autobusem i na 
lodi, a to nejen okolo zálivu, ale i v blízkém pohoří Lovćen. 

Středomořský přístav Kotor  a jeho historické centrum – NP Lovćen vy-
růstající přímo z moře – ostrov Gospu od Škrpjela – malebné „město duchů“ 
Stari Bar – Ulcinj a jeho orientální atmosféra – NP Skadarsko jezero s mnoha 
druhy ptactva – bývalé hlavní město Cetinje – vyhlášený Njegušský pršut, me-
dovina a vynikající sýry…

d n í
10

Toskánsko v pohodě
 červen, červenec a září, 4 termíny  

 od 12 990 Kč, velké dětské slevy
První červnový termín nabízí ubytování v hotelu s místní polopenzí, ostatní 
termíny jsou v mobilhomech se snídaněmi v naší italské základně Marina di 
Bibbona na pobřeží Tyrhénského moře. Zájezd je vhodný pro širokou škálu 
cyklistů, ale program téměř každého dne lze absolvovat i bez kola (naším auto-
busem) a navštívit téměř všechny zajímavosti. Některé z termínů jsou doplněny 
kreativním programem.

Perla románské architektury Massa Marittima – staré etruské město Popu-
lonia – Pisa  a šikmá věž – středověké San Gimignano  – renesanční Floren-
cie  – centrum etruské civilizace Volterra – poloostrov Monte Argentario – 
ostrov Elba – víno a olivy…

d n í
10

Šikmá vež v Pise (Jana Moravcová)

Budva - staré město - rozloučení s mořem (Michaela Eiseltová)

Rijeka Crnojevića (Michaela Eiseltová)
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Cyklotoulky Francií
Cyklotoulky lákají příjemným kompromisem mezi pobytovým zájezdem 
a etapovým putováním. Budeme ubytováni vždy více nocí na jednom místě a na 
kole si projedeme okolí. A pak se na pár dnů můžeme přesunout zase o kus dál.
Vybíráme si oblasti přímo nabité kulturními, historickými i přírodními klenoty 
a zároveň vhodné pro příjemnou projížďku na kole. Bydlíme většinou ve 
stylových hotýlcích nebo v mobilhomech. Všechny zájezdy mají v ceně zahrnuty 
snídaně, často i večeře.

Provence levandulová
 16.–25. 6.  13 990 Kč, dětská D15: 12 990 Kč
 Naše novinka vás zavede do kraje, který určitě znáte. Možná ne osob-

ně, nýbrž z knih Francesca Petrarky a Marcela Pagnola nebo z filmu Dobrý ročník. 
Během týdenního pobytu v oblasti Lubéron v době kvetoucí levandule si vy-
chutnáme všechny barvy a vůně jarní Provence a samozřejmě skvělé cyklovýlety. 
Naší základnou pro cyklovýlety bude kemp Domaine des Chênes Blancs, jenž leží 
nedaleko malebného městečka St. Saturnin-les-Apt.

Saint Saturnin-les-Apt – velký kaňon Verdon, jeden z nejhlubších v Ev-
ropě – azurové jezero St. Croix – opatství Sénanque – barevný Roussillon 
a Colorado Rustrel – středověké město Gordes – Fontaine-de-Vaucluse – 
Lacoste, sídlo markýze de Sade…

d n í
10

Loira 2018
 autobusem září 2018  asi 17 490 Kč 
 letecky září 2018  asi 23 490 Kč

Loira neznamená jen slavné zámky. Najdeme zde i mnoho dalších pa-
mátek: mohutné hrady, krásné kostely, zdobná opatství, staré zachovalé 
vesnice a především nesmírně půvabnou krajinu vinic, polí, lesů, sadů 
a luk. Vydejte se s námi do oblasti jíž se ne nadarmo přezdívá Zahrada 
Francie.

Zámek Chinon  – svatá kaple v Champigny – Azay-le-Rideau – renesanč-
ní zahrady a zámek Villandry – Saumur – opatství Fontevraud – zámky  
 Chenonceaux, Amboise, Chaumont, Blois, Chambord  …

d n í
7/9

Zámek Saumur v ranním oparu (Veronika Siňorová)

Bretaň a Normandie
 29. 7.–6. 8.  15 990 Kč, dětská D15: 14 990 Kč

Bretaň – mlžná a zádumčivá, ze čtyř pětin obklopená oceánem, země magic-
kých menhirů, ale také šťavnatě zelená a dekorovaná záplavou květin v každém 
městečku. Na klidných venkovských silničkách si vychutnáme všechny její pří-
rodní krásy a při tom všem nezapomeneme ochutnávat místní lahůdky – pala-
činky, ústřice, cider i skvělé bílé víno muscadet.

Oblast Morbihan – hrázděné domy ve Vannes – keltské památky na 
poloostrově Locmariaquer – menhirová pole u Carnaku  – ústřicové far-
my – Gauguinovo město Pont-Aven – Pont l’Abbé – nejstarší kalvárie 
u Notre Dame de Tronoen – severní pobřeží Bretaně – ústřicové farmy 
a trhy v Cancale – opatství Mont St. Michel  – koupání na plážích Atlan-
tiku…

Divoké bretaňské pobřeží (Iva Faltová)

Monumentální Mont Saint Michel (Iva Faltová)

Klášter Sénanque, nejznámější cisterciácký klášter v Provence (Helena Valhová)

Provensálská kosmetika, Gordes (Andrea Sedláčková)

d n í
9
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Burgundsko
 16.–24. 9.  13 990 Kč, dětská D15: 12 990 Kč

Oblasti Burgundska jsou proslavené především svým skvělým vínem 
a vyhlášenou gastronomií. Budete mít možnost navštívit některé 
zdejší pověstné sklepy a ochutnat vína nesoucí nejvyšší klasifikaci „cru“. 
Perly zdejší gastronomie představují například kohout na víně, šneci s pe-
trželkou a česnekovým máslem či pikantní sýry jako Bleu de Bresse.

Avallon – Vézelay  – středověký kamenný Montreal – Chablis – 
hlavní město Burgundska Dijon – Beaune, historické sklepy a návštěva 
slavného hospicu Hôtel-Dieu – vinařská oblast Côte de Nuits  – Cî-
teaux, kolébka řádu cisterciáků – vinařská oblast Côte de Beaune  – 
vrchovina Beaujolais, vinařská oblast, dějiště románu Zvonokosy – 
klášter v Cluny…

d n í
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Château de Cormatin nedaleko Cluny (Viktor Fajta)

Champagne
 22.–26. 9.  8490 Kč, dětská D15: 7490 Kč

V kraji Champagne  – v povodí řeky Marny, jedné z nejproslulejších vinařských ob-
lastí Francie, vás čekají pohodové cyklotrasy turistickou stezkou Route du Cham-
pagne. Centrem výroby šampaňského je kromě Remeše též město Épernay, z jehož 
předměstí budeme vyjíždět na jednodenní cyklovýlety.

Maják Phare, symbol regionu – vinařství Hautvillers – Dom Perignon – zámek Châ-
teau-Thierry – údolím řeky Marne – vinařství Château Pierry a degustace šampaňského – 
korunovační katedrála v Remeši …

d n í
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Alsasko 
– vinná stezka

 26. 9.–1. 10.  8990 Kč, dětská D15: 7990 Kč
Alsasko v sobě spojuje to lepší z Francie i z Německa. Najdeme zde 
typické hrázděné domy, místní lidé sice mluví francouzsky, ale rádi 
a dobře mluví i německy. Taktéž lahodné bílé víno a alsaská kuchyně 
nám zprostředkují gastronomický zážitek dle vynikajících receptů obou 
zemí. Typickým dekorem domů jsou čapí hnízda (čáp je symbolem 
Alsaska).

Eguisheim – nejstarší alsaské domy v Rouffachu – hrad Haut Koe-
nigsbourg – kouzelné Obernai – středověký Mohlsheim, kolébka vozů 
Bugatti – Colmar, muzeum Unterlinden – vinicemi do Hunawihru, chov-
ná stanice čápů – středověká městečka Riquewihr a Ribeauvillé – pas-
tviny Vogéz…

d n í
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Hrázděná architektura (Andrea Sedláčková)

Vinice Champagne (Petr Stříbný)

Cyklotoulky 
krajem Bordeaux 

 autobusem 16.–24. 9.  17 990 Kč, dětská D15: 16 990 Kč 
 letecky 17.–23. 9.  25 990 Kč, dětská D15: 24 990 Kč
 Bordeaux , zřejmě nejslavnější vinařská oblast na světě, se pyšní především 

skvělým červeným vínem. I my se pokusíme proniknout do tajů enologie a na kolech 
pak prozkoumáme také krajinově velmi rozmanité okolí včetně mnoha kulturních i pří-
rodních pokladů.

Přednáška s degustací v École du vin (Škola degustace vín) – Blanquefort s pev-
ností z 11. stol. – vinařská oblast Médoc – Cap-Ferret, ochutnávka ústřic a koupání 
v Atlantiku – Dune du Pilat, nejvyšší písečná duna Evropy (107 m) – přímořský Arca-
chon – ochutnávka botrytických vín v Monbazillacu – Bergerac – vinařská oblast Pome-
rol – vinice St.-Émilion …

Monbazillac: slavné víno s ušlechtilou plísní (Štěpán Popel)

Mezi vinicemi St. Émilion (Štěpán Popel)

d n í
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Etapově po Francii
Etapová cykloputování po Francii patří mezi naši klasiku. Spíme každý den na 
jiném místě a mezi nimi se přesouváme tím nejlepším možným způsobem: samo-
zřejmě na kole. Z praktických důvodů nevyužíváme hotely, ale stanujeme v dobře 
vybavených kempech. 
Tento styl organizace programu nám umožňuje vytvářet opravdu krásné trasy, 
a když se poslední den zájezdu ohlédnete zpět, určitě si řeknete: Stálo to za to!
Součástí doprovodné soupravy je i plně vybavená kuchyň pro přípravu snídaní 
a večeří. U řidiče/kuchaře si můžete koupit chlazené nealko nápoje a také pivo 
a víno.

Provence klasická I
 9.–21. 7.  11 990 Kč, dětská D15: 10 990 Kč 

Navštívíme nejklasičtější oblast Provence, tedy „povinné“ památky jižní Fran-
cie, které převáž ně spadají pod patronaci UNESCO. Uvidíme kraj, jenž mimo jiné 
okouzlil Alphonse Daudeta a přitaho val van Gogha. Přes pláně NP Camargue, 
kterými se prohánějí bílí koně a černí býci, dojedeme až do delty Rhôny s neko-
nečnými plážemi a hejny plameňáků.

 Papežské město Avignon  – po stopách van Gogha v St. Rémy – skalní 
město Les Baux de Provence – antické památky v Arles  – NP Camargue  – 
kostel Sv. Sáry v Saintes-Maries-de-la-Mer – opevněné Aigues Mortes – zahrady 
a fontány v Montpellier – podhůří Cévenn  – kaňon řeky Hérault – poutní 
vesnice St. Guilhem le Désert  – „Jeskyně víl“ Grotte des Demoiselles – antic-
ké Nîmes – římský akvadukt Pont du Gard …

d n í
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Kavárna Van Gogha v Arles (Michaela Pompová)

Les calanques (kalánky) v Cassis, nedaleko Marseille (Helena Valhová)

Z Horní Provence  
na Azurové pobřeží

 22. 6.–3. 7.  10 990 Kč, dětská D15: 9990 Kč
Horní Provence nadchne velkolepostí hlubokých kaňonů a tichých horských 
vesniček uprostřed vinic, jen kousek vzdálených od rušných přímořských 
letovisek francouzské Riviéry. Postupně budeme sjíždět dolů z hor, krajem 
dubů a levandulových polí, závěrečné dny strávíme lenošením na pláži, nebo 
si projedeme pověstné křivolaké silničky, po nichž četníci ze St. Tropez honili 
padouchy.

 Entrevaux – Gorges de Daluis (francouzské Colorado) – Gorges de Cians 
podél řeky Var – přehradní jezero Lac de Castillon – Castellane – velký kaňon 
Verdon, jeden z nejhlubších v Evropě – azurové jezero St. Croix – vesnička 
Moustiers-Sainte-Marie – malebné Aups, divoké kaskády a vodopád u Sillans 
– skalní hrad v Cotignacu – cisterciácký klášter Thoronet – „francouzské Benát-
ky“ Port Grimaud – St. Tropez…

d n í
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Výhled na Entrevaux (David Wurst)

Provence klasická II
 30. 6.–12. 7.  12 490 Kč, dětská D15: 11 490 Kč

Zájezd nadchne jak znalce a ctitele Francie, tak úplné nováčky. Ale především 
ty, kteří preferují odlehlejší místa s poklidnou atmosférou mimo hlavní turistic-
ké trasy. Zcela jistě nám Provence učaruje jako kdysi Paulu Cézannovi a Pablu 
Picassovi. Na závěr sjedeme k moři, do přístavu Cassis s tyrkysovou vodou ve 
vápencových „fjordech“ – kalankách. 

 Antické Vaison-la-Romaine – okruh podél vápencových skal, tzv. Montmi-
raillských krajek – poutní hora cyklistů Mont Ventoux – Sault – soutěska řeky 
Nesque – malebné městečko Vénasque – cisterciácké opatství Sénanque – ka-
menný skanzen Les Bories – okrový lom v Roussillonu – Lacoste, sídlo markýze 
de Sade – středověké Forcalquier – hora Ste. Victoire – Aix-en-Provence…

d n í
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FRANCIE

Cassis

Entrevaux

Vaison-la-Romaine

Port Grimaud

Krajem katarů
k moři

Gaskoňsko 
a Périgord Provence klasická II

Provence klasická I Z Horní Provence 
na Azurové pobř.

CondomLa Bastide 
d`Armagnac

Brive

Albi

Rocamadour

CamargueGruissan

Sarlat

kaňon 
Verdon

AvignonPont du Gard

Od Dordogne 
k moři

Carcassonne St. Tropez

Levandulové zátiší (Andrea Sedláčková)

Jezero St. Croix, Verdon (Standa Šimůnek)
12

Francie



Krajem katarů k moři
 28. 7.–10. 8.  12 990 Kč, dětská D15: 11 990 Kč

Nádherná oblast plná pevností, hradů a vinařských vesniček. Nejvýznamnější-
mi staviteli a obyvateli byli kataři – stoupenci křesťanské hereze, kteří se zde 
opevňovali proti výpravám křižáků. Kromě hradů zhlédneme množství román-
ských sakrálních staveb, zejména překrásné a rozsáhlé kláštery v horách, kaple 
a kostely. 

 Carcassonne  – technická památka Canal du Midi ze 17. století  – roz-
lehlé planiny pohoří Corbières – katarská sídla Puivert, Montségur a Foix – sed-
lo Col de Pailhéres (2001 m, 360˚ panoramatické výhledy) – opevněné město 
Villefranche-de-Conflent  – opatství St. Martin du Canigou – kaňon Galamus 
– katarské hrady Peyrepertuse a Quéribus – den u moře…

Gaskoňsko a Périgord
 7.–20. 8.  12 490 Kč, dětská D15: 11 490 Kč

Ne náhodou se na tomto zájezdu setkávají téměř výlučně „labužníci“ Francie, 
kteří zatoužili podívat se i do méně známých, ale o to příjemnějších měst a měs-
teček, ochutnat nejen nejlepší vína Francie, ale i takové lahůdky jako lanýže, 
kachní játra, sušené švestky či armaňak.

 Meyssac – Collonges-la-Rouge – krajem Périgord mezi řekami Vezére 
a Dordogne – pohádkový Sarlat  – skalní hrady Roque-Gageac a Beynac 
– zámek Monbazillac s ochutnávkou „plesnivého“ vína – Bergerac – stře-
dověké město St. Émilion  – Ganges, ochutnávka lahůdek v unikátním 
muzeu švestek – středověké město Nérac – město Condom-en-Armagnac, 
degustace armaňaku v rodinné destilérii – kaple Panny Marie cyklistické – 
den u moře…

Od Dordogne k moři
 18.–31. 7.  12 490 Kč, dětská D15: 11 490 Kč

Naše cykloputování začneme ve vnitrozemí, v kraji temných lesů a hlubokých 
údolí, proslulým mnoha archeologickými objevy neolitického osídlení. Projede-
me oblastí proslavenou produkcí husích jater, ovčích a kozích sýrů. Dotkneme se 
i vinařské oblasti Cahors. Nemůžeme vynechat dvě mimořádné historické sta-
vební památky – opevněné město Carcassonne a Canal du Midi.

Beaulieu-sur-Dordogne – řeky Dordogne a Cére – punkevní jeskyně Gouff-
re de Padirac – Rocamadour, ve skále vestavěné město – údolí řeky Lot – Saint-
Cirq-Lapopie – kaňon řeky Aveyron – malebný Najac – vinařská oblast Gaillac 
– katarské Albi – Castres – Montagne Noir – středověké Carcassonne  a Ca-
nal du Midi  – opatství Fontfroide – středověké přímořské Narbonne…

d n í
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Královská etapa je doprovázená nádhernými výhledy (Jaroslav Lhota)

Collonges hodně zbohatlo na vínu (Štěpán Popel)

Rocamadour (Jaroslav Lhota)

Kolem slovutných vinic St. Émilion (Štěpán Popel)

V sedle Col de Pailhéres, 2001 m (Kateřina Lhotová)

Prodejna vyhlášených vín (Lucie Pejsarová)

Některé lodě plující po Canal du Midi mají styl (Štěpán Popel)
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Iberský poloostrov
Na „konec Evropy“ je to přece jen trochu daleko a tak na našich zájezdech na Iberský poloostrov 
nabízíme dvě varianty dopravy: Buďto si Evropu přejedete naším busem nebo vám koupíme letenku 
a připojíte se k nám po cestě. Vaše kolo a zavazadla vám samozřejmě odvezeme.

Andalusie 2019
 září 2019  autobusem asi 19 990 Kč, letecky asi 27 990 Kč

Na samém jihu Španělska leží oblast olivových hájů, vinic, pohádkových sídel 
maurských vládců, písčitých pláží a ospalých bílých vesniček, za nimiž se skví 
panorama zasněžené Sierry Nevada.

Provincie Jaén známá svými olivovými háji a španělskou šunkou – rene-
sanční skvosty Úbeda a Baeza  – starobylá Granada  – podhůří Sierry Neva-
da – fakultativně až pod vrchol Mulhacénu – divukrásná krajina Las Alpujarras 
– město Ronda rozdělené hlubokou propastí řeky Tajo – Vía verde de la Sierra, 
přes mosty a skrz tunely horskou scénérií po cyklostezce vybudované na trase 
bývalé železniční tratě – soutěska Garganta del Chorro s královskými chodníčky 
– bizarní skalní útvary přírodního parku El Torcal – koupání na plážích Malagy 
– Gibraltar  – Afrika na dohled…

d n í
13/17

Španělské Pyreneje 
 autobusem 15.–28. 8.  12 690 Kč, dětská D15: 11 690 Kč 
 letecky 17.–27. 8.  19 690 Kč, dětská D15: 18 690 Kč
 Pyreneje každého okouzlí půvabem rozkvetlých strání na pozadí 

zasněžených hřebenů, vůní tymiánu a barevností dozrávajících vinic. Nás, 
cyklisty, ale osloví zejména serpentinami silniček vinoucích se po úbočích hor 
a údolími podél horských bystřin, které lákají osvěžit se koupelí.

Románská města Pont de Suert a La Pobla de Segur – klášter Santa María 
de Obarra – údolí Vall de Boí  – kaňon řeky Isábena a údolí řeky Noguera 
Pallaresa – přes vysokohorská sedla do Andorry – rezervace de Cerdanya – 
opevněné město Solsona – prohlídka Barcelony …

Vesnice Piódao v pohoří Serra de Acor (Jaroslav Lhota)

Porto – starý přístav (Jaroslav Lhota)

Po Vía Verde de la Sierra (Kateřina Lhotová)

Portugalsko 2018
 září 2018  autobusem asi 19 990 Kč, letecky asi 27 990 Kč

V sedlech kol projedeme národní parky téměř nedotčené civilizací, pokocháme 
se nádhernými výhledy, na závěr si odpočineme na krásných mořských plážích. 
Během zájezdu se střídají dny cyklistické a dny přesunové, které si zpestříme 
návštěvou kulturních a historických památek.

Porto  – hrad Guimarães  – NP Peneda Gerés – NP Buçaco – zámek 
a park Sintra  – universitní Coimbra  – templářský Tomar  – klášter Batal-
ha  – hlavní město Lisabon  a nejzazší výspa Evropy na „konci světa“ –  
 Cabo da Roca – nejportugalštější vesnice Portugalska Montsanto…

d n í
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Středověké městečko Ainsa (Viktor Fajta)

Krásnou horskou silničkou (Viktor Fajta)

d n í
11/14

mapy

krokoměry

Knihkupectví KIWI, Jungmannova 23, Praha 1, 
mapy@kiwick.cz, tel.: 224 948 455, GSM: 739 016 881

KIWI 
www.mapykiwi.cz

s námi vždy 
najdete cestu

Nejširší nabídka map a průvodců
mapy • průvodce • horolezecké publikace • nástěnné mapy  
• outdoorové doplňky • kompasy • buzoly • krokoměry  
•  kamenný obchod i eshop • poradenství •  vyškolení prodejci 
• více než 17 500 titulů

průvodce

14

Španělsko  Portugalsko

ŠPANĚLSKO

ANDORRA

Barcelona

Toulouse

Bielsa
Solsona

Andalusie

Španělské 
Pyreneje

PO
RT

U
G

A
LS

KO

Lisabon

Coimbra

Portugalsko

Porto
Braganca

Montsanto

Madrid

Ronda

Gibraltar

Úbeda

Malaga

Granada



Slovinsko 
 2.–10. 9.  12 990 Kč, dětská D15: 11 990 Kč

V této celkem malé zemi nalezneme téměř vše. Na severu 
jí vévodí horské masivy Julských Alp, v jejím srdci se nachá-
zí bezpočet jeskynních komplexů a na jihu se lze vykoupat 
v Jadranu. V horách si vyšlápneme několik sedel, můžeme si 
vyzkoušet rafting na křišťálově průzračné Soče a na závěr nás 
přivítá perla slovinského pobřeží Piran se všemi pochoutkami 
z darů moře a solí provoněným vzduchem.

Podhůří Julských Alp – sedla Mangrt a Vršič – pramen 
Soči – rafting na řece Soča či kaňonig v okolí Bovce – Posto-
jenské jeskyně – benátský Piran a přístavní Koper – na kole 
po celém slovinském pobřeží a koupání v Jadranu – radován-
ky a relaxace v akvaparku…

Umbrie – zelené srdce Itálie
 30. 6. –9. 7.  14 990 Kč, dětská D15: 13 990 Kč

Zájezd s vyváženým poměrem cyklistických zážitků i poznávání nás zavede nejen do kraje vynika-
jícího vína, ale také do míst, jež kdysi obývala tajemná civilizace Etrusků. Historie ji zastřela mlhou 
zapomnění, ale my ji společně dokážeme poodhalit. Podíváme se do několika jedinečných center této 
starodávné civilizace, úsměv na tváři vykouzlí pitoreskní vesničky jižní Umbrie se svými hrady na sva-
zích mezi vinicemi. Ubytováni budeme ve stylu „agroturisma“ na farmě. Zde se seznámíme s místní 
kuchyní i se skvosty zdejších vinařů.

Poutní místo Assisi  – osvěžení u Mramorových vodopádů – město vína Montefalco – teraso-
vité Trevi – Spoleto uprostřed vinic – Perugia : umělecké a historické centrum Umbrie…

Cyklotoulky kolem Jadranu
Země kolem Jadranu mají nečekaně mnoho společného od historie po současnost. 
Kromě skvělé kuchyně a výborného bílého i červeného vína tu potkáme přátel-
ské a ochotné lidi a uvidíme krásnou krajinu vápencových hor, hlubokých údolí 
a průzračných řek. A samozřejmě využijeme všechny příležitosti ke koupání v moři, 
řekách i jezerech.

Cyklojachtou
chorvatskými ostrovy

 květen–říjen  
 od 15 990 Kč, dětská D12: od 13 990 Kč

Kouzelný svět chorvatských ostrovů vám nabízíme na 
několika různých trasách, kdy mezi jednotlivými ostrovy 
a pobřežím přejíždíme na palubě jachty a pevninu pozná-
váme na kolech. Jde vždy o nenáročné cyklovýlety, které 
lze proložit koupáním a potápěním v průzračném moři. 
Přes noc kotvíme v tichých a bezpečných zátokách nebo 
v přístavech.

Ostrovy Brač, Hvar, Vis, Korčula, Mljet, Murter, Kornati, 
– poloostrov Pelješac – města Dubrovník  , Makarská, Sta-
ri Grad , Šibenik, Trogir  – NP Krka – a další ostrovy a po-
loostrovy…
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(Petra Hejtmánková)

Aloha (Vítek Procházka)
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Cyklostezky 
Neziderského jezera

 28. 9.–1. 10.  6290 Kč, dětské D15: 5290 Kč, D6: 3390 Kč
Vychutnáme si nejen krásu přírody, ale i atmosféru vesniček vinařské oblasti 
v okolí 35 kilometrů dlouhého nížinného stepního jezera. Budeme pozorovat 
ptáky (hnízdí jich zde více než 300 druhů), ochutnáme víno a především skvělý 
burčák! Po dni na kole báječně zotavíme tělo i duši v termálních lázních, kam 
budeme mít neomezený přístup.

Hegykö a termální lázně – zámek Fertöd: letní sídlo rodiny Esterházy – 
Neziderské jezero  a ptačí ráj NP Seewinkel – městečka Podersdorf a Illmitz 
s větrným mlýnem a působivým majákem – muzeum mašinek v Nagycenku 
– prohlídka historického centra města Šoproň…

Srbsko
– Podunajská cyklostezka

 4.–13. 8.  11 990 Kč, dětská D15: 10 990 Kč
Vydejme se na netradiční ochutnávku Balkánu pro spíše pohodlné cyklisty. Ces-
ta z Bělehradu k vinicím Negotina vede podél mohutného Dunaje v mnoha po-
dobách. Čeká nás řádný doušek historie podbarvený chutí čerstvých ryb, čevapů 
nebo třeba výborných burků, vše zalité dobrým pivem a překvapivě dobrým 
vínem. Povzbuzení dodá na místní poměry pěkné bydlení a srdečnost místních 
obyvatel, pro které je Česko oblíbenou zemí.

Bělehrad, metropole již od středověku – Smederevská tvrdava, pevnost na 
Dunaji – soutěska Železná Vrata v NP Djerdap – monumentální kaňon Delibat-
ska peščara – malebná zarůstající písečná duna Jerinin Grad – Negotin, pulzu-
jící srdce pohraničí a vinařského kraje…

Cyklostezky v Podunají pro celou rodinu
Společným jmenovatelem těchto zájezdů je pohoda, poklid a relaxace. S délkou cyklovýletů to moc 
nepřeháníme, protože musí zbýt dostatek času na odpočinek, ať už v termálních lázních či vinném 
sklípku. Blízkost a časová dostupnost těchto destinací je předurčuje zejména pro kratší dovolenou, 
od prodloužených víkendů po týden.

d n í
10

dn y
4

Dunajským obloukem  
z Visegrádu do Budapešti

 26.–30. 7.  7250 Kč, dětská D15: 6950 Kč
Nejmalebnější krajinou Maďarska je Dunajský oblouk s řadou kulturních kleno-
tů, historických měst, útulných vesnic a romantickou soutěskou mezi mohutný-
mi pohořími Pilis a Börzsöny. 

Rodiště krále Štěpána v Ostřihomi – bývalé hlavní město Visegrád – 
Szentendre, „Montmartre Dunaje“ – římské vykopávky Aquincum – Budapešť 
– jezero Velence – místo korunovace uherských králů Székesfehérvár…

Lenti: termál totál
 14.–18. 6., 27. 9.–1. 10.  6250 Kč, dětská D15: 5950 Kč

Bezstarostný výlet do Lenti na jihozápadě Maďarska v blízkosti slovinských hra-
nic. Bydlíme v ***hotelu u lázní, kam máme neomezený vstup. Program jsme 
zpestřili dvěma trasami ve Slovinsku.

Zámek Szécsisziget – bukový prale Ősbükkös – lázeňské městečko Lenda-
va – po trase úzkokolejky Erdei kisvasút – slovinský Ljutomer – vinařské farmy 
Hlebec a Puklavec – vesnice Jeruzalem – vesnické památky Népi Faluház, Cse-
sztreg, Harangláb, Nemesnép…

d n í
5

Bělehrad
Srbsko – 
podunajská stezka

SRBSKO

RUMUNSKO

MAĎARSKO
Dunajským obloukem 
z Visegradu do Budapešti

Cyklostezky 
Neziderského jezera

Lenti: Termál Totál

Budapešť

Cyklostezka podél Dunaje (Štěpán Burdík)

Modrá Frankovka (Vítek Procházka)

Neziderské jezero (Blanka Satranová)

Ostřihom, bazilika (Štefan Makši)

d n í
5
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Evropské metropole na kole 
Čím dál více evropských měst vytváří skvělou cyklistickou infrastrukturu – cyklostezky, půjčovny kol a další cyklistické zázemí. Městská cyklistika je 
úplně nový fenomén a ani my nemůžeme zůstat stranou tohoto trendu. Po úspěchu Paříže a Barcelony letos přidáváme další destinace. 

Paříž
 letecky 13.–18. 9.  16 990 Kč, dětská D15: 15 990 Kč

Paříž je pro cyklistiku jako stvořená – rovinatá, s širokými ulicemi s dostatkem místa pro 
cyklostezky a vlídným počasím. Vydejte se s námi do míst slavných i téměř neznámých. 
Projedeme se pod Eiffelovkou, zazvoníme na zvonek před chrámem Matky Boží a na 
Montmartru si kolo opřeme o domek, v němž Picasso namaloval své slavné Avignonské 
slečny.

Moulin Rouge – náměstí Bastily – ostrovy na Seině  s katedrálou Nôtre-Dame, 
Louvre – přes Champs-Elysées – paláce na Trocaderu s impozantním výhledem na Eiffe-
lovu věž – večerní výstup na Vítězný oblouk – zahrady Versailles  – kolem Invalidovny 
– podél Lucemburských zahrad k Pantheonu – úsvit a snídaně na Montmartru – paříž-
ské kavárny, tržiště a nákupy…

d n í
6

Vídeň
 28. 9.–1. 10.  9990 Kč
 Ve Vídni si přejí, aby Vídeňané i turisté používali jízdní kola 

jako běžný dopravní prostředek. Kromě skvělých podmínek pro cyklisty 
tomu mají dopomoci i tematické cyklotrasy vedoucí nejen samotným 
historickým centrem , ale i blízkým okolím.

Katedrála sv. Štěpána, symbol Vídně – vídeňský gastronomický pel-
mel počínaje vídeňským řízkem a kávou se sachrem konče – vídeňská 
opera – elegantní barokní Schönbrunn, oblíbený letohrádek císařovny Sisi 
– Prátr, jeden z nejhezčích městských parků světa s mnoha lákadly…

Barcelona
 letecky 18.–23. 5.  16 990 Kč

Ze sedla kola si prohlédne jedno z nejelegantnějších evropských velkoměst. Zakusíme 
jedinečnou atmosféru středověkého centra, extravagantní architektury Antonia Gaudí-
ho , futuristických vizí současných umělců, moře s písečnými plážemi, jižansky uvol-
něné povahy místních obyvatel i vyhlášené gastronomie.

 Historické centrum města s Plaça de Catalunya a slavnou třídou Las Ramblas pl-
nou pouličních umělců – Marcat la Boqueria – Gaudího skvosty Casa Batló a Casa Milà, 
famózní bazilika Sagrada Familia a známý park Güell – fotbalový stadion FC Barcelona 
Nou Camp – kopec Monjuïc s Královským palácem – moderní čtvrť s monumentální 
budovou Torre Agbar – slavná pláž Barceloneta…

d n í
6

Kodaň
 letecky 16.–20. 6.  19 990 Kč
 Severská metropole rozkládající se v téměř dokonalé rovině 

umožňuje si památky i parky města prohlížet ze sedla kola ve volném 
tempu. Cyklistika zkrátka k Dánsku patří a Kodaň byla dokonce v roce 
2008 zvolena Mezinárodní cyklistickou unií světově prvním cyklistic-
kým městem světa. Tedy nasedat a jedem…

Zámek Amalienborg, sídlo královské rodiny – zabavní park Tivoli 
s nejstarší dřevěnou horskou dráhou na světě – muzea Hanse Christiana 
Andersena i moderního designu – svobodný stát Christianie – přístav Ny-
havn s posezením u piva a typického smørrebrødu – Hamletův hrad Kron-
borg  – moderní královská opera na ostrově Holmen…

Muzeum katalánského umění (Štěpán Popel)

Tady se točí plzeň (Štěpán Popel)

d n í
5

dn y
4

Kodaň (Tomáš Hyka)

Vídeň, cyklisté vítáni (Jarmila Holasová)

Piknik ve Versailles (Štěpán Popel)
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Albánie
 17.–28. 6.  14 990 Kč

Projedeme se převážně po horských cestách v turisticky málo objevených lokali-
tách, obklopeni exotickým kouzlem místního běžného života. Kromě toho nalez-
neme i stopy historie od Říma přes Osmany až po nedávnou minulost. Díky tomu 
si uděláme vlastní obrázek o zemi, jež až donedávna patřila k nejtajemnějším 
koutům Evropy!

Prokletije – kaňony řek Vermoshit a Cemit – NP Theth – řeka Shalö s ka-
mennými mlýny – trajekt pohořím Spaç po přehradním „fjordovém“ jezeře 
Komanit – divoké údolí řeky Valbonë – podél přehrady Fierzes do Fushe Ares – 
závěr v Černé Hoře v NP Durmitor …

d n í
12

NP Thet (Václav Balšánek)

Balkán a východní Evropa
Pojďme spolu objevit ráj pro všechny, kdo se už přesytili západní Evropou. Život zde plyne 
trochu pomaleji, služby nejsou úplně dokonalé a oficiální pravidla se zde neberou zrovna 
striktně. Vše ale kompenzuje vřelost místních lidí, vynikající kuchyně a nádherná příroda.
Z cyklistických možností jsme se zde pokusili vytěžit maximum. Poznávat budeme všemi smysly, 
tedy i jazykem, protože místní gastronomii opravdu nemůžeme vynechat.

???

Černá Hora
 17.–28. 6.  14 690 Kč

Na tomto zájezdu projedeme na kole šest různých pohoří, okouzlí nás pravoslav-
né i muslimské památky, vykoupeme se v Jadranu i v několika horských jezerech. 
Z vyhlídky Ćurevac užasneme nad krásou nejhlubšího kaňonu Evropy a při sjezdu 
do Boky Kotorské zase nad malebností tohoto středomořského zálivu.

Začátek na hranici s Albánií v městečku Gusinje – Plavské jezero a NP 
Theth – NP Biogradska gora v pohoří Bjelašica – historické město Cetinje – 
NP Lovćen a výjezd na Jezerski vrh – kaňon Nevideo – středomořský přístav 
Kotor a Boka Kotorská  – tři dny v úchvatném NP Durmitor  – ochutnávka 
vyhlášeného pršutu, sýru a pálenky ve vesnici Njeguši – koupání na dalmat-
ském pobřeží…

d n í
12

Romantické kempování v údolí Cemitu (Blanka Šperlingová)

Bosna a Hercegovina 2018
 září 2018  asi 11 990 Kč

Etapová cyklistika v zemi, jež vyniká přírodními krásami, ale též 
fascinující kulturou a historií. Soužití tří národností, vyznávajících tři nábožen-
ství, může dnes reprezentovat příklad pro zbytek světa. Na kole projedeme 
náhorní planiny i horské vesničky. Upoutají nás starobylé kamenné nekropole 
i tyrkysová jezera a nad šálkem pravé bosenské kávy se podivíme nad tím, jaké 
perly se v Evropě skrývají.

Sídlo bosenských vezírů Travnik – pohoří Vran a malebné Blidinské jezero 
– Mostar  s jeho unikátním Starým mostem – dervišský klášter a mohutná 
vyvěračka Vrelo Bune v Blagaji – úchvatný kaňon Neretvy – NP Sutjeska s vý-
jezdem pod Maglić – staré vesničky v pohořích Visočica a Bjelašica – na závěr 
 Sarajevo, město křesťanů, muslimů i židů…

d n í
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Mostar (Dominika Sommerová)

Klášter Morača (Tomáš Hyka)

Trešnjevik (Lukáš Andrlík)

Komanit

Bajram Curri
Podgorica

ALBÁNIE

Albánie

Srbsko – 
hory a jižní pohraničí

Zlatibor

Novi Pazar
SRBSKO

Travnik
Sarajevo

Mostar

BOSNA A HERCEGOVINA

Bosna 
a Hercegovina

Kotor

Durmitor Prokletije
ČERNÁ H.Černá Hora

Sucevita
Mukačevo Hoverla

Gheorgheni
Rumunsko – 
Bukovina

Zakarpatská 
Ukrajina

RUMUNSKO

UKRAJINA
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Rumunsko – Bukovina
 28. 7.–6. 8.  12 490 Kč

Vyjedeme do oblasti, kde objevíme zachovalou lidovou architekturu a také pře-
žívající lidová řemesla. V živém „skanzenu“ údolí řeky Izy budeme obdivovat 
dřevěné kostely a navštívíme unikátní 500 let staré malované pravoslavné kláš-
tery. Vychutnáme si jízdu na kole po horských cestách a silnicích, atmosféru 
malebných vesniček, pohostinnost zdejších lidí a speciality moldavské a sikul-
ské kuchyně.

Lidová architektura a dřevěné kostely  Maramureše – klášter Moldovita 
– výroba domácí „pálinky“ – NP Ceahlau – vulkanické pohoří Hargita – NP 
Bicazské soutěsky – zámek a klášter Lazarea…

d n í
10

Papa Daniel (Štefan Makši)

Kaple Sv. Anny v horském sedle (Štefan Makši)

Srbsko 
– hory a jižní pohraničí

 31. 8.–10. 9.  12 490 Kč
Jih Srbska turisté ještě nedobyli, zde se stále žije klidně a západ sem teprve 
proniká. Nalezneme tu vše, co by si našinec mohl přát: nádherné hory s dale-
kými výhledy, tradiční kuchyni, v níž se vaří z místních surovin, národní parky 
s dlouhými pláněmi a čistými potůčky, středověké kláštery se zachovalými fres-
kami, mnohdy zapsanými i na seznamu UNESCO. Vše umocňují vstřícní, ochotní 
a komercí nezkažení obyvatelé.

NP Tara – jezero Peručac – památník ve městě Srebrenica – monastýr Rača 
– jezero Zaovine – Zlatibor – Šarganská osmice – skanzen ve městečku Sirogoj-
no – monastýry Pridvorica, Isposnica a Studenica  – Novi Pazar – monastýry 
Durděvi Stupovi a Sopočani …

d n í
11

Dřevěný kostel v Mokré Goře (Slávek Suldovský)

Pohled z Hoverly (Jiří Ryszawy)

Zakarpatská Ukrajina
 28. 7.–6. 8.  11 490 Kč

Oblast, jež patřila k předválečnému Československu, si dosud nese stopy naší 
společné historie. Zájezd je určen pro středně vyspělé cyklisty. Zdatnějším indi-
vidualistům doporučíme trasy, během nichž si určitě přijdou na své. Projedeme 
naprosto bezpečným územím západní Ukrajiny, kde ještě dnes žije mnoho na-
šich krajanů a přátel, kteří nás vždy s radostí vítají.

 Mukačevo a návštěva hradu – horská vesnice Volosjanka s pravoslavným 
kostelem – Siněvirské jezero – Koločava: ves Nikoly Šuhaje a muzeum Ivana 
Olbrachta – Jablonický průsmyk – pěší výstup na nejvyšší vrchol Ukrajiny Ho-
verlu (2 061 m) – Kosivská poljana a po staré maďarské vojenské cestě…

d n í
10

Poiana Tiflicus a výhled na Bicaz (Štefan Makši)
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Severozápadní Evropa 
– pro děti i dospělé
Severozápadní Evropa sice neoplývá vínem a sluncem jako Středomoří, ale 
pro změnu skýtá jiné požitky.
Cyklistiku zde podporují ze všech stran, cyklostezky jsou vzorně udržované, 
a pokud někdy jedete po silnici, řidiči vás překvapí svou ohleduplností. Trasy 
vedou převážně v rovině, tudíž se nemusíme bát kopců, jen někdy může 
trochu foukat. I pro děti se tu najde spousta atrakcí a nemusí jít jen o dánský 
Legoland nebo vodní svět a Madurodam v Nizozemsku. I kempy jsou na děti 
připravené a takové trampolíny jako ve Švédsku se jen tak nevidí.

Holandsko
 15.–23. 7.  10 990 Kč, dětská D15: 9990 Kč, D6: 5990 Kč

Země tulipánů, větrných mlýnů, grachtů, Goudy, dřeváků a také fascinující 
svobody by ležela několik metrů pod vodou nebýt hrází, které ji chrání. Určitě 
se každému vybaví takoví velikáni nizozemského „zlatého věku“ jako Rubens, 
van Gogh nebo Rembrandt. Koncentrace mnoha přírodních, kulturních, 
historických, gurmánských i dětských atrakcí na tak malém území působí jako 
skutečný zázrak.

Netradiční zoo Burgers Busch – NP Höge Veluwe – unikátní delfinárium – 
replika nechvalně známé Batávie u Lelystadu – velkolepé skanzeny 
Openluchtmuzeum a Enkhuizen – Alkmaar s vyhlášenými sýrovými trhy – 
přírodní unikát ostrov Texel – „miniaturní Nizozemsko“ Madurodam – cyklistika 
v dunách u moře okolo Den Haagu – akvapark Duinrell – a samozřejmě 
perfektně vybavené kempy…

Dánsko 
od severu k jihu

 20.–30. 7.  13 490 Kč, dětské D15: 12 490 Kč, D10: 10 490 Kč
Země s průměrnou nadmořskou výškou 30 metrů, kde cyklistika probíhá skoro 
tak přirozeně jako dýchání, nabízí mnohá „nej“. Během 11 dní navštívíme 
například nejsevernější cíp země, nejvyšší vrchol (171 m), Legoland, největší 
evropské mořské akvárium, největší botanickou zahradu severní Evropy, což 
není zdaleka vše…

Maják u Skagenu – soutok Severního a Baltského moře – písečné duny 
západního pobřeží – přístavní Hirsthals a Hanstholm – udírny ryb – botanická 
zahrada Jasperhus – nepřeberně druhů zrajících sýrů – Legoland – ruční papírna 
v Silkeborgu – ostrovy Mors, Fyn a Ærø – Andersenovo Odense – renesanční 
vodní zámek Egeskov a desítky stožárů větrných elektráren…

d n í
9

dn í
11

Kiting na pláži (Michaela Eiseltová)

Ze země větrných mlýnů (Michaela Eiseltová) Rybářské lodě ve vesničce Thorup (Valérie Wojnarová)

Zdejší architektura, ostrov Ærø (Luděk Frydryšek)

Jižní Švédsko 
a Bornholm

 11.–22. 8.  13 990 Kč, dětská D15: 12 990 Kč, D10: 10 990 Kč
Kraj Pipi Dlouhé punčochy okouzlí děti i dospělé malebnou krajinou, posetou 
červenými domky, větrnými mlýny, jezery, lesy a bohatou, tajemnou historií. Vy-
chutnáme si koupání v moři i v jezerech, vylezeme na majáky a pokocháme se 
výhledem na mořské pobřeží a ptačí rezervace. Navštívíme také dánský ostrov 
Bornholm, ráj všech cyklistů na dovolené.

Bornholm: udírny ryb, opevněné kostely, větrné mlýny a hrad Hammershus 
– ostrov Öland : letní královské sídlo Solliden, skanzen Himmelsberga, 
středověký hrad Eketorp, maják Lange Jan – město a vodní zámek v Kalmaru 
– technická památka Göta-kanál – jezero Vättern a pohádkový ostrov Visingsö 
– bývalé sídlo švédských králů Trelleborg…

d n í
12

Göta kanál (Dagmar Caklová)

BELGIE

NIZOZEMSKO
NĚMECKO

VEL. BRITÁNIE

DÁNSKO

ŠVÉDSKO

LUCEMBURSKO

Brighton
WinchesterLand´s End

Exmoor Stonehenge

Podél pobřeží 
jižní Anglie

Vinnou stezkou 
podél Mosely

Arnhem
Den Haag

Alkmaar
Holandsko

Brusel

Dinant
Spa

Trevír

Koblenz
Belgie a Lucembursko

Dublin

NP Killarney

Clifden

Dingle

Glendalough
IRSKO

Irsko

Skagen

Göta kanál

Hanstholm

Legoland Fåborg

Æro

Dánsko od severu k jihu

o. Bornholm

o. Öland 

Ystad
Jižní Švédsko 
a Bornholm
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Podél pobřeží jižní Anglie
 12.–24. 7.  15 990 Kč

Jih Anglie přitahuje mnoha historickými památkami, hrady a katedrálami; opřá-
dají ho tajemství, jež se vážou k mystickým místům, jako je Stonehenge, pověst-
mi a mýty o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu. K drsné krajině blat a vřeso-
višť v Dartmooru už navždy patří pes baskervillský Sira Arthura Conana Doyla.

Sedm sester, bílé útesy u pobřežního letoviska Brightonu – bývalé hlavní 
město Anglie Winchester – nejdelší evropská katedrála v Exeteru – mlžný NP 
Dartmoor a přípobřežní NP Exmoor – pirátské a pašerácké skrýše na pobřeží 
Cornwallu – z vod vystupující Mount St. Michael´s – hrad Tintagel, rodiště krále 
Artuše – megalitický Old Sarum a světoznámý Stonehenge …

d n í
13

Belgie a Lucembursko
 4.–13. 8.  14 990 Kč, dětská D15: 13 990 Kč

Zájezd nás zavede do oblastí, které už od středověku patří mezi jedny z kultur-
ně nejbohatších částí Evropy. A možná se budete divit, že i v těchto oblastech 
najdete spoustu krásné přírody, termálních lázní a ochutnáte belgické speciality 
nejen z čokolády. S Belgičany máme společnou lásku k pivu, významným bodem 
programu tedy budou ochutnávky místních speciálů.

NP Petite Suisse Rochefort – trapistický klášter, kde mniši vaří pivo 
Belevaux – lázeňské město Spa a rezervace Hautes Fagnes – Brusel : „hlavní 
město Evropy“ a domov „čůrajícího chlapečka“ – Lucemburk : pevnosti, 
kasematy a hrob Jana Lucemburského – Diekirch: pivovar a lucemburské 
národní muzeum vojenské historie…

d n í
10

Panorama města Dinant (David Wurst)

Trevír – katedrála (Tomáš Hyka)

Mohérské útesy (Ivan Freudl)

Stonehenge (Valerie Wojnarová)

Vinnou cestou podél Mosely
 21.–26. 9.   7990 Kč, dětská D15: 6590 Kč

Cyklostezky Pomoselím nás zavedou romantickým údolím 
plným vinic do nejproslulejší vinařské oblasti Německa s největší koncentrací 
hradů a zámků na světě! V pečlivě udržovaných vesničkách budeme obdivovat 
tradiční architekturu hrázděného zdiva. Vinobraní v termínu zájezdu!

Historický Trevír – vinařské a lázeňské Bernkastel Kues – vulkanická jezírka 
v Maar – pohoří Eifel – hrázděné domy v Traben-Trarbach, Kröw, Zell, Koblenz 
– soutok Mosely a Rýna…

d n í
6

Irsko
 autobusem 12.–25. 7.  17 990 Kč 
 letecky 14.–23. 7.  24 990 Kč

Pro Irsko jsou typické nekonečné zelené scenérie, prehistorické menhiry a dol-
meny, silné náboženské cítění, ale i vynikající hospody plné hudby, tance a smí-
chu a samozřejmě whisky a Guinnesse. Během putování po asfaltkách i šo-
tolinových cestách navštívíme nejpopulárnější místa z kulturních, historických 
i přírodních zajímavostí této drsné ostrovní země. Nabízíme i leteckou variantu 
a připojení k zájezdu v Dublinu.

NP Wicklow Mountains – klášter Glendalough – muzeum John Locke`s 
a nejstarší irská whiskey – klášter Clonmacnois – NP Connemara – malebné 
uličky v Galway – Moherské útesy a Arranské ostrovy – NP Killarney – 
gregoriánský Dublin – irská ikona zelený trojlístek…

dn ů
10/14

Zahrady Molignee (David Wurst)

21

Německo  Lucembursko  Belgie  Irsko  AngliePodrobnosti na www.adventura.cz



Cyklostezky alpských údolí pro celou rodinu
Celé Alpy jsou doslova protkány sítí cyklostezek vedoucích převážně údolími podél řek. Stezky jsou vedeny odděleně od silnic a doplněné 
perfektní infrastrukturou. Možnosti občerstvení, dokonalá dětská hřiště a spousta dalších atrakcí tuto oblast přímo předurčují pro rodinnou 
dovolenou i s nejmenšími cyklisty.
Standardem těchto zájezdů je ubytování převážně v příjemných penzionech a polopenze. Vzhledem k dobré časové dostupnosti Alp jsou zde 
zájezdy kratší, od prodloužených víkendů do jednoho týdne.

Švýcarský Engadin
 12.–20. 8.  10 990 Kč, dětská D15: 9990 Kč

Na týden se ubytujeme v komfortním kempu v nejvýchodnějším cípu Švýcarska a každý den 
vyrazíme na cyklovýlety rozličné náročnosti: buď po poklidných cyklostezkách, nebo třeba po 
stopách slavného engadinského bike maratonu. 

Lázeňské město Scuol – hrad Tarasp – klášter v Müstair  – ledovcové panorama okolo 
čtyřtisícové Berniny  – ledovec Morteratsch – mystická rokle Viamala – rafting na řece Inn 
– elegantní středisko St. Moritz…

Dolomity v pohodě
 9.–15. 7.  12 590 Kč, dětské slevy

Pohled na vysoké skalní štíty Sextenských Alp , na studená le-
dovcová jezera, ve kterých se odráží jasně modrá obloha s volně 
plujícími oblaky a pohled na nesčetné louky plné bujícího života, 
bystřiny a řeky tisíce let utvářející místní krajinu. Šest dní upro-
střed těchto nádherných hor s ubytováním v *** hotelu s boha-
tou tyrolskou polopenzí a cyklovyjíždkami pro dospělé i děti.

Skalní útvar Tre Cime – olympijské město Cortina d’Ampezzo 
– jezera Misurina a Pragser Wildsee – štít Falzarego-Lagazuoi…

Po rovině napříč Alpami
 květen–září  5850 Kč, dětská D15: 5550 Kč

Pojedeme téměř po rovině, po cyklostezce, kterou lemuje hradba Vysokých Taur a masivy vá-
pencových Alp. Stezka vede podél krásných řek Saalach a Salzach, klikatí se mezi pastvinami, 
upravenými selskými usedlostmi, míjí úctyhodná vodní díla a nevynechává historická jádra 
městeček. Ubytování na jednom místě nabízí ještě více pohodlí.

„Kamenné moře“ Steinernes Meer – jedny z největších a nejnavštěvovanějších vodopá-
du v Evropě Krimelské vodopády – cyklostezka podél hřebene Vysokých Taur – soutěska 
Liechtensteinklamm – historické centrum Salcburku ...
V nabídce máme i další varianty tohoto oblíbeného zájezdu – Po rovině napříč Alpami 
plus a Po rovině napříč Alpami maxi.

d n í
9

dn í
7

dn y
4

Tre Cime di Lavaredo (Edita Rumlerová)

Ardez (Edita Rumlerová)

Krimmelské vodopády

Lago di Garda
 30. 5.–5. 6., 21.–28. 7., 22.–29. 9.  od 8950 Kč

U světoznámého jezera se prolínají Dolomity se středomořským 
klimatem a flórou. Naším východiskem je severní část jezera u le-
toviska Riva del Garda. Projedeme cyklostezky údolími řek, do 
kopce si pomůžeme autobusem i lanovkou.

Cyklostezky podél řek Adige a Sarca – smaragdové Lago di 
Tenno – údolím Valle di Ledro – vesnička Canale  – pevnost Mon-
te Tombio – lanovkou i s koly na Monte Baldo (1752 m) a na kole 
dolů – historické Torri del Bénaco…
V nabídce máme i nový zájezd Lago di Garda - jih.

d n í
7/8

Lago di Garda (Jana Moravcová)
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Rakouské 
Kolorádo pro děti I

 12. –19. 8.  9650 Kč, velké dětské slevy
Po rovinatých cyklostezkách se vypravíme k jezírkům s dětskými hřišti, za zvířátky, ale i do 
divokých soutěsek. V lyžařském středisku Amadé se vyvezeme kabinou do dětského ráje 
a u Schladmingu se vydáme dobrodružnou cestou na kolech k horské chatě.

Dětský lesopark se zvířátky a atrakcemi v Untertauernu – Tauernská a Enžská cyklo-
stezka – dětský ráj Wagrain – návštěva lyžařského střediska Flachau – romantické údolí 
Bluntautal – historické centrum Salcburku … 
V nabídce máme i další dětské zájezdy – Rakouské Kolorádo pro děti II a III, Ze 
středověku do pravěku, Čapí cyklostezka a novinku Na kolech za vodníky 
alpských jezer. A také variantu pro dospělé s názvem Rakouské Kolorádo.

Tyrolia Bellavista 
 8.–11. 6.  7450 Kč, dětská D15: 7150 Kč

Čtyři vyjížďky nás provedou po rovinaté Innské cyklostezce a po nové 
Brixentálské cyklostezce, ale také do lyžařských oblastí  s nezapome-
nutelnými alpskými panoramaty. Díky lanovkám a zásobovacím cestám 
k horským restauracím se v sedlech kol dostanete bez větší námahy do 
míst, kde byste cyklistu (a sami sebe) sotva očekávali. 

Opevněný kostel v Mariastein – údolí Windautal – vrchol Talkaser 
– lyžařská centra Kitzbühel, Brixen a Wilder Kaiser – vyhlídková cesta 
u Hahnenkamm – pevnost v Kurfsteinu – jezero Thiersee…

Za krásou 
alpských jezer a jezírek

 květen–srpen  od 6950 Kč, dětská D15: od 6550 Kč 
 Po říčních, údolních i rovinatých cyklostezkách proniknete do 

krajiny Solné komory, jakési jemné verze norských fjordů uprostřed ne-
přístupných hor. Spatříte jezera veliká i hluboká, honosná i nenápadná, 
jezírka melancholická, skrytá, romantická i tajemná. Zážitkem bude 
okruh spojující nejkrásnější jezera Hallstätter See, Grundlsee a Altau-
seer See s využitím nové cyklostezky kaňonem řeky.

Solná komora – jezera Altauseer See, Grundlsee a Toplitzsee – sou-
těska Koppental – jezírka Hundsfeldsee a Seewaldsee – lázně Bad Vigaun 
– Schladming – vrchol Planai – Wolfgangsee a park Sölktäler a další jezír-
ka...

Pohodově mezi vrcholy Alp
 21.–25. 6., 13.–17. 9.  6950 Kč, dětská D15: 6550 Kč

Užijme si beze spěchu překrásnou alpskou krajinu a známá horská letoviska. Vychut-
nejme si drsnou romantiku taurských údolí, velkolepost výhledů, které se před i pod 
námi rozprostřou. Pojedeme po cyklostezkách i horských silničkách, k nimž nám stou-
pání usnadní autobus i kabinková lanovka.

Jezero Wolfgagsee a Bad Ischl – Ramsau a Schladming – vrchol Planai – vodopád 
Riesachfall – horské středisko Werfenweng a vrchol Bischlinghöhe – Rauriské údolí s rý-
žováním zlata – údolí říček Lammer a Schwarzenbach ke smaragdovému jezírku 
u Scheffau…

Zájezdy do Německa a Rakouska pořádá naše partnerská CK Trip. Další 
a širší nabídku naleznete na našich stránkách www.adventura.cz. 

d n í
8

dn y
4

Essing (Irena Špringlová)

Kdo asi jede správným směrem?

Alpské cyklostezky

Lanovkou nahoru a na kole dolů

Kallmünz (Irena Špringlová)

d n í
5

dn í
5/7/8
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Sardinie – smaragdový ostrov
 autobusem 10.–20.9.  13 990 Kč, dětská D15: 12 990 Kč

 letecky 12.–19. 9.  20 990 Kč, dětská D15: 19 990 Kč
Severozápad ostrova nabízí skalní města, nepřeberně bělostných pláží, přístavních 
městeček a přístavů plných plachetnic. Na kole navštívíme nejen je, ale i tajuplná 
místa s nuraghy, ostrovní národní park La Maddalena nebo mořskou Neptunovu 
jeskyni u Alghera. Staňme se na týden hrdými Sardy s chutí k jídlu i k dobrému vínu 
a s láskou a radostí ze života.

 Katalánské město Alghero – skalní město Castelsardo – souostroví La Madda-
lena – útočiště želv a bílých oslíků ostrov Asinara – Capo Caccia – přírodní rezervace 
Porto Conte – klenot románského slohu St. Trinita di Saccargia – Arzachena – jedno
 z center nuragové kultury – mořská Neptunova jeskyně…

Středomořské ostrovy na kole
Vůně macchie na skalách prozářených sluncem, koupání v prohřátém moři, vy-
nikající víno, sýry, plody moře a olivy. Tak zní společný jmenovatel všech zájezdů 
tohoto bloku. Ale také poklidný způsob života místních obyvatel a samozřejmě 
cyklistika dle chuti – to vše spojuje všechny naše zájezdy do Středomoří.
Na Korsiku jezdíme autobusem, u Sardinie a Sicílie si můžete vybrat mezi au-
tobusovou a leteckou dopravou a vzdálenější destinace obsluhujeme pouze 
letecky.

Korsika v pohodě 
 7.–18. 9.  16 790 Kč, dětská D15: 15 790 Kč

Korsika je ostrovem krásných pláží, průzračného moře a neuvěřitelných přírodních 
útvarů. Denní výlety s podporou autobusu vycházejí vstříc všem výkonnostním 
úrovním cyklistů. Během deseti dní navštívíme nejvýznamnější korsická města, vy-
chutnáme si nejkrásnější cyklistické trasy a dopřejeme si báječné koupání v moři.

Col de Vergio – 34kilometrový sjezd přes Évisu do Porta  – kaňon Spelunca  
– přírodní útvary Calanche  – Ajaccio, rodné město Napoleona – Filitosa – Propri-
ano – malebné Sartène – horské středisko Zonza – bílá perla ostrova Bonifacio – 
sedlo a skalní scenerie věží Bavella – Bastia…

d n í
12

Korsika křížem krážem
 26. 8.–10. 9.  15 990 Kč

Cyklisticky intenzivní zájezd je na rozdíl od předchozího určený zdatnějším 
cyklistům. Projedeme skutečně celý ostrov včetně mnoha perliček a postran-
ních cest a podíváme se i do míst, kam většina návštěvníků Korsiky vůbec 
nezavítá. Program zároveň obohacuje i možnost pěší turistiky různé nároč-
nosti.

 Cap Corse – přístav St. Florent – nejsušší části ostrova Désert des Agria-
tes – pobřeží Porta  – sedlo Col de Vergio – pěší výlet kaňonem Spelunca  
či výstup na skalnatý vrchol Capu d´Orto – pro zkušené túra na vrchol Monte 
d´Oro – Porticcio – Propriano – megality ve Filitose – Alta Rocca nebo k mega-
litům na platu Cauria – bílé útesy v Bonifaciu – horské středisko Zonza – sed-
lo a skalní scenerie věží Bavella…

d n í
16

dn í
8/11

Hráz mezi La Maddalenou a Caprerou (Ivana Středová)

Vyhlídkovou cestou podél pobřeží (Vladimír Hanák)

Rudě zbarvené skály Calanche nad pláží v Portu (Viktor Fajta)

Přístav v Calvi, Korsika (Viktor Fajta)

SARDINIE

Olbia
Alghero Sardinie – 

smaragdový ostrov

ITÁLIEKORSIKA

Korsika křížem krážem
Korsika v pohodě

Bastia

Bonifacio

Castellammare
Liparské ostrovy

Taormina

Syrakusy
SicílieSICÍLIE

Athény

ŘECKO

Řecko – Kyklady

Kavala
Tassos

Samothraki

Alexandroupoli

Řecko – Trákie

Sedlo pod skalními věžmi Bavella (Markéta Stránská)

Kypr

Nikósie
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Sicílie
 autobusem 18. 9.–4. 10.  19 990 Kč 
 letecky 20. 9.–1. 10.  27 990 Kč
 Ostrov nás i v září překvapí zelení a teplota moře teprve dosáhne roč-

ního maxima. Hlavní turistická sezona skončila, a proto přijedeme my. Budeme 
si užívat cyklistiky v příjemně zvlněné krajině, koupání a samozřejmě přírodních 
i historických krás ostrova.

 Monumentální Etna  – pitoreskní perla vý chodního pobřeží Taormina – 
NP Cava Grande del Cassibline – pro slulé Syrakusy  – město Noto  – Panta-
lica Necropolis  – nejstarších římské mozaiky v Piazza Armerina – Liparské 
ostrovy  – Zingaro (koupání na nejhezčích sicilských plážích)…

Řecko – Kyklady
 8.–22. 9.   27 900 Kč

Souostroví v kruhu soustředěné okolo v historii strategického obchodního 
centra na ostrově Delos  stále přitahuje kubickou modrobílou architekturou, 
křišťálově průzračným mořem a přátelskými a pohostinnými obyvateli. Po os-
trovech se budeme pohybovat vždy nalehko, s možností výběru tras dle přání, 
nálady či kondice.

 Dvojostroví Paros a Antiparos – největší a nejvyšší z ostrovů Naxos – le-
gendou o bájné Atlantidě opředené Santorini – nadpozemský ráj na Amorgu – 
souvlaki, mousaka a tradiční gyros na každém kroku – typická smolná retsina 
– nezapomenutelné západy slunce – procházka po aktivním kráteru na Nea 
Kameni uprostřed kaldery…

d n í
15

Barevný svět řeckých ostrovů (Jiří Ryszawy)

Antický chrám (Jiřina Saňová)

Mykonos (Veronika Siňorová)

Řecko – Trákie
 8.–22. 9.  29 900 Kč

Pojeďme si vychutnat ze sedla kola východní část kontinentálního Řecka, kde 
se potkávají vlivy hned tří různých kultur: řecké, turecké a makedonské. V druhé 
části zájezdu zvolníme a na ostrovech Samothraki a Thassos si kromě cyklistiky 
dopřejeme i výlety lodí. Během našeho putování ochutnáme řecké speciality 
a necháme se hýčkat dobrosrdečností Řeků v oblastech, kam ještě nezasáhl 
duch masové turistiky.

 Kavala – Imaret – muzeum Muhammada Alího – antická lokalita Filippi 
– řecká část pohoří Rodopy – tisíc let staré Xanthi – přístavní Alexandrupoli – 
Samothraki a Svatyně velkých Bohů – zelený smaragd Thassos plný dubů a pla-
tanů…

d n í
15

Santorini (Blanka Mojdlová)

Kypr
 13.–27. 10.  32 900 Kč
 Ostrov, dříve rozdělený „železnou oponou“, se postupně zase spojuje 

a tedy je načase si projet na kole největší lákadla obou jeho částí. Naše etapové 
putování budeme prokládat odpočinkovými dny u moře s „dobrovolnými“ výlety.

 Kyrenia, nejhezčí přístav ostrova a možnost výjezdu k opatství Bellapais – 
polostrov Karpas, nejodlehlejší část ostrova s bohatstvím rostlin, živočichů a se 
skvělými plážemi – zelené pohoří Trodos s nejvyšším vrcholem Olympos – výlet do 
Famagusty s možností návštěvy starověkého městského státu Salamis…

d n í
15

Řecký salát vždy chutná... (Veronika Siňorová)

Klášter Bellapais

d n í
12/17
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S kolem do exotiky za sluncem a k moři
Když se v Evropě začnou krátit dny a přichází nevlídno, sychravo a lezavo, přichází ten nejlepší čas zabalit si kolo, pár kousků oblečení a vy-
razit tam, kde je teplo. Na následujících zájezdech se snažíme namíchat správný koktejl koupání, památek, přírody a samozřejmě cyklistiky 
ve šťavnatých a sluncem prohřátých destinacích. Termíny zájezdů záměrně umísťujeme do období podzim-zima a navíc rádi využíváme 
vánoční a novoroční svátky pro optimalizaci dovolené. Tomuto období přizpůsobujeme i délku a profil etap a také celkové pohodlí na zá-
jezdu – příjemné ubytování a doprovodné auto na bagáž zůstávají samozřejmostí. Je přece jasné, že v zimě nikdo rozježděný není. Vlastně 
je – právě vy, až se vrátíte!

Kuba
 leden–březen, listopad, prosinec  62 400 Kč

Zájezd se středně náročnou cykloturistikou nám odkryje nejatraktivnější oblasti tohoto karibského 
ostrova – některé hvězdicově, jiné etapově: půvabně omšelé koloniální paláce, hypnotizující noční 
život, karibský rum, písečné pláže lemované královskými palmami, silničky v divokých horách, tabáko-
vá políčka, deštné lesy. Jedna z posledních šancí zažít neopakovatelnou atmosféru podmanivé Kuby.

Jedinečná kubánská města: elektrizující Havana , magická Baracoa, hudební Santiago de 
Cuba , novoklasicistní Cienfuegos , koloniální Trinidad  – na kole po legendární silnici La Faro-
la a podél divokého pohoří Sierra Maestra – koupání na panenských plážích Karibiku i Atlantiku – 
vápencová Cordillera de Guaniguanico a proslulé „tabákové“ údolí Viñales  – večery plné kubán-
ské hudby, případně rumu…

d n í
18

Filipíny
 únor, vánoce a silvestr  od 47 700 Kč

Na tomto zájezdu navštívíme celkem pět filipínských ostrovů. Etapy vedou většinou po pobřeží, ale 
také malebnou tropickou krajinou vnitrozemí. Koupání v teplém a průzračném moři i pod vodopády, 
šnorchlování na korálových útesech, jízda tuk-tuky i legračními vahadlovými lodičkami, věčně roze-
smátí Filipínci, životem pulsující národní parky, pestrá přímořská kuchyně a velmi příznivé místní ceny, 
to jsou tropické Filipíny.

Čokoládové hory a okatí nártouni na tropickém ostrově Bohol – šamanský Siquijor s jeho traver-
tinovými vodopády, jeskyněmi a obřími motýly – okružní výlet kolem divokých sopečných hor a mezi 
rýžovými políčky ostrova Negros – závěrečné lenošení na bílých plážích ostrova Bantayan…

d n í
17

Trinidad - malebný koloniální skvost na úpatí Sierra del Escambray (Petr Novotný)

Silnice pod Sierra Maestra (Jaroslav Lhota)

Doutníkář Pedro (Petr Novotný)

Průjezd čarovným Siquiorem (Kateřina Lhotová)

Vylodění u hotelu (Jaroslav Dohnal)

Podmořský svět Filipín (Martin Plíva)
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Kambodža
 12.–26. 11., vánoce a silvestr  od 49 900 Kč

Začneme hned zostra prohlídkou tajuplných chrámů Angkoru, největšího sa-
králního areálu na světě. Dále pokračujeme po kambodžském venkově, mezi 
vesničkami obydlenými nesmírně přátelskými lidmi a obklopenými rýžovými 
políčky a cukrovými palmami, ale i těmi, které stojí na kůlech ve stínu zapla-
veného mangrového pralesa. Koupání v Thajském zálivu přináší tu pravou třeš-
ničku na dortu.

Jeden ze sedmi divů světa – chrámy Angkoru  – růžový chrám Bantey Srei 
uprostřed džungle v NP Koulen Mountain  – hrnčířské vesnice a zemědělské 
farmy v oblasti Battambang – plovoucí vesnice Oudong – mezi lovci krabů v NP 
Kep – Koh Dach, ostrůvek uprostřed Mekongu – na kole k největšímu sladkovod-
nímu jezeru v jihovýchodní Asii Tonle Sap – prohlídka Phnom Penhu…

Jižní Indie
 4.–20. 2., 11.–27. 2., únor 2018  52 900 Kč
 Cyklistická novinka nás zavede do tropického ráje jižní Indie. 

Navštívíme dva úchvatné státy: chrámy oplývající Tamilnád a zelení překypu-
jící Kéralu. Seznámíme se s autentickým venkovským životem, vnoříme se do 
ruchu měst a budeme nasávat vůni koření, vonných tyčinek i indické kuchyně

Tandžávur  a jeho tajuplné chrámy – francouzské koloniální město Pu-
duččéri – plantáže čaje a koření v pohoří Západní Ghát  – skalní svatyně 
v Mahábalipuramu  – Čidambaram a Chrám tančícího Šivy – barevné gópury 
a obrovské vozy v Kumbakonamu – krajem rybářských vesnic a mangrovů v Pi-
čavaramu – projížďka lodí po jezeře v NP Perijár – setkání se slony – staré pří-
stavní město Kóčin a pláže Kéraly…

d n í
15

dn í
17

Myanmar (Barma)
 březen 2018, podrobnosti zveřejníme během jara 2017

 Myanmar se někdy nazývá „Zemí tisíce pagod“, ale tento příměr 
je velice pesimistický. Jen v samotném Baganu jej jich více než 2000. Kromě 
živého buddhismu, který prostupuje celou společností, nás určitě osloví i ma-
lebně barevná venkovská krajina a nekonečné prázdné pláže.

Yangon a jeho stometrová „zlatá“ pagoda – bývalé hlavní město Bagan 
a jeho tisíce pagod – podél veletoku Iravádí – přejezd monumentálního horské-
ho hřebene Arakan Mountains – rybářské vesnice a pláže Bengálského zálivu…

d n í
15

Nečekané ranní setkání (Kateřina Lhotová)Čínské rybářské sítě v Kóčinu (Kateřina Lhotová)

Buddhistický chrám (Jaroslav Lhota)

Angkor Wat (Jiří Vacek)

Venkovem na kole (Martin Hessler)

Ghópura (Kateřina Lhotová)

Přístav Kampong na jezeru Tonle Sap (Dominika Sommerová)
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Pokud jste milovníci cyklistiky, historie, památek a subtropické přírody (jako autoři těchto zájezdů), otevřeli jste katalog na správné straně.
Na následujících zájezdech navštívíme regiony, jež jsou kolébkou starověkých civilizací a dnes přitahují poznání chtivé návštěvníky nejstaršími 
památkami. Díky tomu, že často bydlíme přímo v rodinách, budeme mít možnost dostat se těmto regionům opravdu pod kůži.
V pouštích Blízkého východu se zrodily judaismus, křesťanství a islám, tři monoteistická náboženství, jejichž stopy i současnost budeme spo-
lečně objevovat. A mezitím si vychutnáme výbornou kuchyni, čerstvé ovoce a zeleninu a samozřejmě skvělou cyklistiku v exotických kulisách. 
Nezapomeňte si přibalit fotoaparát!

Arménie 
a Náhorní Karabach

 18. 8.–2. 9., 1.–16. 9.  39 900 Kč
Srdcem Arménie je jezero Sevan ležící ve výšce 1900 m a lemované kolem do-
kola řetězem hor. V této malebné krajině si odjedeme úvodní etapy. Poté se 
přehoupneme do nižších vinařských oblastí a vrcholem putování bude divoká 
a rozervaná krajina Náhorního Karabachu. Prohlídka mnoha klášterů je samo-
zřejmostí v této nejstarší křesťanské zemi na světě.

 Gruzínská kulturní křižovatka Tbilisi – NP Dilijan – po východním málo 
obydleném břehu jezera Sevan – klášter Makenyats Vank a kostel Vanevank z 9. 
stol. – po Hedvábné stezce přes sedlo Selim a stejnojmenný karavanseráj do 
odlehlých jižních oblastí – arménský „Stonehenge“ Zorats Karer – biskupské 
sídlo a klášterní komplex Tatev – unikátní přejezd Náhorního Karabachu a kláš-
ter Dadivank uprostřed hor.…

Gruzie
 12.–24. 6., 10.–22. 8., 21. 8.–2. 9.  37 600 Kč

Dechberoucí etapová cyklistika v přátelské a nesmírně pohostinné Gruzii. Na 
kole projedeme starobylé „stověžaté“ osady Horní Svanetie i úrodné oblasti 
jižního předhůří Kavkazu, poseté vzácnými starokřesťanskými památkami. Po 
celou dobu budeme hosty místních rodin, které nám budou každé ráno i večer 
přinášet ke stolu opravdové gruzínské delikatesy, ale i těžko uvěřitelné příběhy, 
zrozené vysoko v horách Kavkazu.

 Podél divoké řeky Inguri do Horní Svanetie  – proslulé svanské centrum 
Mestie – dvě noci v nejkrásnější středověké vesnici Kavkazu Ušguli pod nejvyš-
ší horou Gruzie Šchara – vinařská oblast Chvančkara s ochutnávkou pověstné-
ho vína – světově proslulé kláštery Nikortsminda a Gelati  – závěrečný odpo-
činek na plážích v Batumi u Černého moře nebo cyklistický okruh v podhůří 
Malého Kavkazu…

S kolem do světa za kulturou a historií

d n í
13

dn í
16

Horské jezero Sevan (1900 m.n.m.) (Standa Šimůnek)

Sjezd ze sedla Zagar (Jaroslav Dohnal)

Klášter Hayravank (Slávek Suldovský)

Údolí řeky Inguri (Kateřina Lhotová)

Vesnice Ušguli pod horou Šchara (Jaroslav Lhota)
28

Arménie  Gruzie



Turecko – Kappadokie
 18.–28. 5.  33 400 Kč

Kombinace etapové a hvězdicové cyklistiky v unikátním prostředí hor, skalních 
útvarů, soutěsek a kaňonů posetých stopami historie starodávné Kappadokie. 
Dávní obyvatelé zde v měkkých horninách vybudovali celá podzemní města 
včetně raně křesťanských kostelů a klášterů. Cyklistiku si proložíme i jedním 
pěším výletem v okolí Göreme.

 Klášterní jeskynní komplex v Selime – cyklistika v okolí vyhaslých sopek 
Hasan Daği a Erciyes Daği – monumentální údolí Ihlara – koupání v jezeře Aci-
göl – oblast Göreme včetně návštěvy tzv. Muzea pod širým nebem  a turec-
kých lázní – fakultativně let balonem, nebo představení tančících dervišů  – 
komplex skalních jehlanů a klášterů v Zelve…

Izrael a Palestina
 22. 4.–6. 5.  38 900 Kč

Na kole se budeme bez problémů pohybovat mezi izraelskými i palestinskými 
územími a na místě se přesvědčíme, že ti i oni jsou pohostinní a příjemní lidé, 
jen mezi sebou se nějak nemohou dohodnout. Celá trasa zájezdu je léty prově-
řená a poskytuje nebývalé spojení cyklistiky a poznání.

 Ortodoxní židovské město Safed – od pramenů Jordánu na Golanské vý-
šiny – kolem Galilejského jezera – Yardenit, místo kde Jordán vytéká z Galilej-
ského jezera – po západním břehu Jordánu přes palestinská území do Jericha 
– NP Ejn Gedi a koupání v Mrtvém moři – významné památky Masada , Heb-
ron a Herodion – krajem olivovníků do Betléma – dva dny v Jeruzalémě  – na 
závěr Tel Aviv …

Jižní Maroko
 listopad, vánoce a silvestr  od 31 500 Kč

Cyklistické putování po jižní části Maroka je určeno pro všechny, kteří si kromě 
cyklistiky v exotické přírodě chtějí užít i romantiku Exuperyho Malého prin-
ce v pláních Sahary. V poklidném tempu se vydáme z Ouarzazatte po stopách 
dávných karavan na jih, až do Zagory - města, ze kterého to mají velbloudí 
karavany směřující do Timbuktu už jen 52 dnů.

 Historie i současnost pouštních národů – zelenými palmériemi řeky Dráa 
až do mýtické Zagory – pouštní oáza Ouarzazatte a slavné filmové ateliéry – 
hliněná dominanta kasba Ait Benhaddou  – tržnice a súky v Marrákeši  – 
keramické dílny a výroba koberců…

d n í
13

dn í
15

dn í
11

Zeď mezi Palestinou a Izraelem je plná příběhů a naděje (Jan Burdík)

Světoznámá kasba Ait Benhaddou (Jaroslav Lhota)

Skalní dóm, Jeruzalém (Jaroslav Lhota)

Obchod s keramikou (Jaroslav Lhota)

Skalní útvary (Slávek Suldovský)

Cavusin (Jiří Nesiba)

Ranní koupel v Mrtvém moři (Jan Burdík)
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Na našich výpravách do hor se už trochu zapotíte a unavíte, to si musíme na rovinu přiznat. Turistická infrastruktura leckde dost pokulhává, někde je v plenkách a jinde chybí 
úplně. Budeme se muset vypořádat i s rozmary počasí, hory jsou zkrátka hory a proti nim vypadá člověk úplně malinký.
O to hlubší však budou zážitky, které si odtud přivezeme. Přestože máme trasy projeté a pohybujeme se v prostředí, které dobře známe, vždycky nás nakonec něco překvapí. 
Ale není tohle správné koření pořádné dovolené? A nebojte, všude jezdíme nalehko.

Kyrgyzstán
 5.–20. 8.  39 900 Kč

Jen na málo místech světa se na kole dostanete tak hluboko do nitra horské 
přírody. Na tomto zájezdu vám to umožníme. Náš program je léty prověřený 
a naplněný tou pravou horskou cyklistickou v liduprázdných velehorských údo-
lích, nečekanými setkáními se stády koní a jaků brodícími ledovcové řeky a ro-
mantickým kempováním v přírodě s polopenzí od místních kuchařů.

Sedmidenní okruh v horách centrálního Ťan-šanu s dominantní sedmitisí-
covkou Chan Tengri – aklimatizační cyklistika v pohoří Terskej Alatau – pěší vý-
stupy k vysokohorskému jezeru Ala-köl (3520 m) a do sedla Ašutor (3912 m) – na 
kole až do sedla Čonašu (3822 m) – na závěr odpočinek u jezera Issyk-kul okoře-
něný návštěvou muzea Převalského a před odletem i hlavního města Biškeku…

S kolem do světa za horskou přírodou 

d n í
16

Romantické táboření u řeku Kokubei (Jaroslav Lhota)

Do kopce s úsměvem (Kateřina Lhotová)

Podkova, kterou vytvořila síla řeky Sarydžaz (Jaroslav Dohnal)

Pamír
 24. 6.–10. 7.,19. 8.–4. 9.  39 900 Kč

Unikátní cyklistický přejezd Pamíru po legendárním Pamírském traktu 
i opuštěným a dosud málo prozkoumaným údolím Bartangu v srdci NP Pa-
mír . Odlehlost regionu i obtížný terén nám připraví nezapomenutelné 
cyklistické i cestovatelské zážitky, které si doposud, především kvůli obtíž-
né logistice, dopřálo pouze několik jedinců. Zavazadla poveze doprovodné 
auto a stravovat se budeme z místních zdrojů.

Oš  – starobylá kulturní mozaika na Hedvábné stezce – horská osada Sary-
-taš a výhled na sedmitisícový Pik Lenina – černé meteoritické jezero Karakul – 
průjezd zcela unikátním údolím Bartangu skrývajícím vodopády, jeskyně, jezera,  
 peřeje i opuštěné vesničky a kyšlaky – podél divoké řeky Pjandž do Dušanbe...

d n í
17

Výhled na jezero Karakul (Jaroslav Lhota)
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Maroko – okruh Atlasem
 29. 4.–13. 5.  38 500 Kč

Maroko nabízí jedinečnou kombinaci cyklistiky a poznání 
v mnohotvárné krajině a exotickém kulturním prostředí. Na kole projede-
me vzácné cedrové lesy Středního Atlasu i nejvyšší sedla Vysokého Atla-
su. Dotkneme se rozpálených plání Sahary i úpatí masivu Džebel Toubkal. 
Zároveň však budeme mít čas prozkoumat i dvě slavná královská města 
a seznámit se s tradiční berberskou a arabskou kulturou.

Královská města Fés  a Marrákeš  – centrum Berberů Azrou – hlu-
boké cedrové lesy Středního Atlasu a pozorování opic makaků – impozant-
ní červený kaňon Todra – přes dvě sedla Vysokého Atlasu Tizi´n Tichka 
(2260 m) a Tizi´n Test (2092 m) – berberské hliněné hrady Ait Benhaddou 

 a Telouet – tržiště, dílny, čajovny, berberská kuchyně, mátový čaj a další 
symboly Maroka…

Nepál
 22. 10.–6. 11.  52 900 Kč

Sjezd nejhlubším údolím světa je dokonalým cyklistickým dobrodružstvím.
Letecky se přesuneme do Jomsonu (2700 m) a odtud zahájíme putování do mýtické-
ho království Mustang. Po vlastní ose pojedeme převážně z kopce na dosah slavným 
osmitisícovkám podél posvátné řeky Kálí Gandakí, abychom se po několika dnech 
dostali až do subtropických oblastí na úpatí Himálaje. Hornatým podhůřím s výhledy 
na masiv Annapuren dojedeme do bývalého královského města Gorkha.

Výhled na osmitisícovky Dhaulágirí a velkolepé panorama Annapúren – posvát-
né Kagbeni i poutní centrum Muktináth – horské vesnice a terasovitá políčka s vý-
hledy na posvátnou Machapuchare – Gorkha a královský palác – architektonické 
skvosty královského města Káthmándú ...

d n í
15

Cesta podél Katuně (Jaroslav Lhota)

Horská vesnice Jharkot (Jan Danko)

Tažín a víno značky Tuareg k večeři (Kateřina Lhotová) Sjezd kaňonem Todra (Jaroslav Lhota)

Altaj 
 22. 7.–5. 8.  37 900 Kč

Slovo Altaj musí v každém cestovateli vyvolat rozechvění z dálek. Nejvyšší 
sibiřské pohoří , z jehož ledovců se rodí veletok Ob, přitahuje i etnogra-
ficky díky národu Altajců a jejich kultuře. Nejvíce nás ale uchvátí příroda. 
Čtyřtisícové hory se zvedají ze sibiřských plání, lesy se střídají s podhorskou 
stepí a v hlubokých kaňonech burácejí vody divokých řek, na jejichž březích 
budeme povětšinou usínat.

Podél tří horských řek: Katuně, Čuji a Čulišmanu – stoupání a klesání 
pověstného Čujského traktu – prehistorické skalní rytiny Kalbak-taš – 
slavné Pazyrycké kurgany – vyhlídková plavba po Těleckém jezeře – 
úchvatná jezerní krajina pod sedlem Ulagan (2070 m) – kempování v di-
voké přírodě a polopenze od místního kuchaře – závěr v Gornoaltajsku 
a Barnaulu…

d n í
15

dn í
15

Kempování v Ulaganském sedle (Jaroslav Lhota)

Údolím Kálí Ghandakí (Prokop Jouza)
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Plníme si cyklistické sny
Velké sny, velké cesty, velká přátelství…
Vydejte se s námi na některé z našich velkých cyklistických putování a splňte si svůj sen. 
Připravte se na to, že následující zájezdy mají svá specifika. Letí se tam dlouho a letenka něco stojí, proto je dobré obětovat více než dva týdny dovolené. Počasí tam může být drsnější, 
než bychom čekali. Na splnění snů se někdy čeká dlouho, na některé zájezdy tedy jezdíme třeba jen jednou za dva roky. Když ale pak budete stát na letišti, budete vědět, že tam někde 
na vás čeká vaše velké dobrodružství – a to přeci za námahu stojí.

Patagonie  
– Carretera Austral 

 19. 2.–14. 3. 2017, únor–březen 2018  73 900 Kč
Jedinečná etapová cyklistika po legendární silnici Carretera Austral, 
vedoucí od severní hranice Patagonie až na jih Chile, přináší jedno z velkých 
cyklistických dobrodružství. Převážně štěrková cesta vede úžasnou krajinou 
nedotčené přírody a překonává mnoho řek, fjordů a horských hřebenů. Na 
kole ujedeme 1200 km, navštívíme šest národních parků a vychutnáme si 
opravdu úchvatnou část Jižní Ameriky.

Cyklistika v NP Alerce Andino, NP Hornopirén a NP Pumalín – údolím řeky 
Chaitén k ledovci Yelcho – kolem jezera Risopatron – napříč NP Queulat ke 
stejnojmennému sedlu – podél řeky Manihuales k jezeru Aguirré Cerda – NP 
Río Simpson – město Coyhaiqué – průsmyk Ing. Ibáňeze (1120 m), nejvyšší bod 
naší trasy – „skalní zámek“ NP Cerro Castillo – trajektem přes jezero General 
Carrera…

d n í
24

Průjezd patagonskou krajinou (Tomáš Slíva)

Společná večeře (Tomáš Slíva)

Pobřeží u Puerto Mont (Tomáš Slíva)

Villa Cerro Castillo (Petr Zácha)

Brazílie – Královská cesta
 duben–květen 2018  asi 54 900 Kč
 Estrada Real – Královská cesta původně vznikla za 

účelem svozu zlata a diamantů z vnitrozemí do přístavů na pobřeží. Pře-
stavená na atraktivní cyklostezku láká na poznání současného brazilského 
venkova a koloniální historie. Na kole ujedeme asi 650 km po převážně 
šotolinových cestách státu Minas Gerais. Na závěr odpočinek u moře na 
Costa Verde.

Secesní Belo Horizonte – zlatokopecká legenda Ouro Preto  – malebné 
městečko Tiradentes  – trajektem přes Río Grande – koloniální přístav Paraty 
přezdívaný brazilské Benátky – barevné Rio de Janeiro – vodopády a přírodní 
tobogány v džungli Atlantického deštného pralesa  – samba a caipirina na 
slavné pláži Copacabana…

Prodavač kořalky (Jiří Kuneš)

d n í
18
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Jihoafrická republika – Kapsko
 listopad-prosinec  52 900 Kč / 62 900 Kč

S kolem se vydáme až na samý jih afrického kontinentu, do 
cyklisticky velmi populárního Kapska . Od místa, kde se Atlantik potkává s In-
dickým oceánem dojedeme až na legendami ověnčený mys Dobré naděje. Ochut-
náme proslulé víno z vinic Stellenbosch, na kole objedeme nejslavnější stolovou 
horu světa, prohlédneme si dynamickou metropoli Kapské Město a na závěr za-
žijeme pravé africké safari. 

Přírodní rezervace De Hoop – nejjižnější bod afrického kontinentu Střel-
kový mys a NP Cape Agulhas – moravská africká vesnice Elim – pozorování 
tučňáků brýlových a velryb jižních – ochutnávka vína na vinicích Stellenbosch 
a Franschoek – cyklistika v NP Stolová hora zakončená na mysu Dobré nadě-
je – po nově zbudovaných cyklostezkách v Kapském Městě – fakultativně 
safari v NP Kruger…Na mysu Dobré naděje (Jaroslav Lhota)

Živý provoz v NP Kruger (Jaroslav Lhota)

Střelkový mys, nejjižnější bod Afriky (Jaroslav Lhota)

d n í
16/18

Ochutnávka vína v oblasti Stellenbosch (Jaroslav Lhota)

Tibet – ze Lhasy do Káthmándú 
 2.–28. 9.  84 900 Kč

Tibet v nás odpradávna vzbouzí pocit lákavých dálek a překonávání 
našich možností. Na trase měřící 1200 kilometrů uvidíme většinu legendár-
ních himálajských vrcholů, na kole vystoupáme až do základního tábora pod 
Everestem. Budeme mít spoustu času na rozjímání, seznámení se s tibet-
skou kulturou i na hloubání ve vlastním nitru a hlavně na obdivování krás 
nejvyššího pohoří naší planety.

Aklimatizační tři dny ve Lhase  – přes Brahmaputru vzhůru do sedel na-
šich i těch horských – posvátné jezero Jamdrok, klášter Pelkor Chöde, NP Qo-
molangma – pět pětitisícových sedel – výjezd do Base Campu pod Everestem 
– výhled na hlavní himálajský hřeben s osmitisícovkami Makalu, Lhotse, Everest 
a Čho Oju – královské město Káthmándú  a jeho největší pamětihodnosti…

d n í
27

Na návštěvě ve vesnici (Slávek Suldovský) Lhasa – palác Potála (Jan Pospíšil)
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Adventura nabízí celou řadu zájezdů, které svojí náročností 
a charakterem umožňují a předpokládají také účast menších 
i větších dětí.

Takto označené zájezdy, vhodné i pro menší děti, 
mají poklidně koncipovaný program bez dlouhých 
přejezdů a nabízejí možnost nenáročných cyklis-

tických výletů, které lze variantně přizpůsobit věku dětí. Je 
zajištěno pohodlné ubytování s polopenzí, vhodné i pro 
rodiny s dětmi (bungalovy, apartmány, mobilhomy, kempy 
s atrakcemi pro děti). Řada zájezdů je doplněna i kreativním 
programem, kterého se mohou zúčastnit také rodiče, nebo 
si naopak udělat vlastní program. 

NENÁROČNÉ CYKLISTICKÉ ZÁJEZDY: 
Francie – Provence v pohodě str. 6
Azurové pobřeží v pohodě  str. 6
Francouzsko-katalánské přímoří str. 7
Itálie – Toskánsko v pohodě str. 7
Holandsko str. 16
Dánsko od severu k jihu str. 16
Jižní Švédsko a Bornholm str. 16
Maďarsko – Cyklostezky Neziderského j. str. 21
Rakouské kolorádo pro děti str. 23
D6 sleva pro děti předškolního věku od 4 do 6 let
D15 sleva pro děti do 15 let
Starší děti se samozřejmě mohou bez problémů zúčastnit 
i většiny ostatních zájezdů, zejména těch s nižší náročností 1 či 2.

Děti na zájezdu

Letecké zájezdy většinou připravujeme pro menší skupiny ob-
vykle 8–16 osob. Zhruba 4–2 týdny před odletem zájezdů 
do exotických zemí organizujeme schůzky, kde se účastníci 
mohou předem seznámit a na nichž zodpovíme dotazy k progra-
mu i vybavení, na které nenalezli odpověď v písemných pokynech 
pro účastníky zájezdu. 

ZAHRNUTÍ LETENEK DO CEN ZÁJEZDŮ
�  Letenky včetně všech souvisejících poplatků jsou zahrnuty 

v ceně zájezdu. 
�  Pokud je u zájezdu v kolonce V ceně zahrnuto publikována 

předpokládaná cena letenky, pak je v ceně zájezdu zahrnuta 
cena letenky pouze do tohoto limitu. 
Důvodem je zejména nárůst ceny letenek s postupným zaplňo-
váním letadla, který může být s blížícím se odletem velmi výraz-
ný, případně i nemožnost blíže upřesnit budoucí cenu letenek 
v době publikování zájezdu. Bez tohoto limitu bychom museli 
kalkulovat letenky do cen zájezdů s mnohem větší rezervou a včas 
přihlášení účastníci by dopláceli na nákup dražších letenek pro 
později přihlášené. 

KONKRÉTNÍ PŘEPRAVA A NÁKUP LETENEK
�  Letenky jsou standardně kalkulovány s  odletem z  Prahy 

a návratem tamtéž. Případně má CK právo přesunout odlet a přílet 
i na blízké zahraniční letiště a přesuny z/do Prahy zajistit pozemní 
dopravou, jejíž cena bude zahrnuta v rámci ceny letecké přepravy 
do ceny zájezdu. Na vyžádání vám můžeme zajistit letenku i z jiného 
letiště, blíže vašemu bydlišti, nebo ve vyšší třídě.

�  Po zakoupení letenky je třeba počítat se stornopoplatky, které 
v tomto případě závisí na podmínkách konkrétní letecké společnosti. 
Riziko vysokých stornopoplatků vám doporučujeme minimalizovat 
uzavřením pojištění stornopoplatků.

KDY SE NA ZÁJEZD PŘIHLÁSIT
Čím dříve, tím lépe! Zejména u zájezdů se zahrnutou cenou letenky 
pouze do její předpokládané výše. Pozdější přihlášení zvyšuje prav-
děpodobnost, že po vás budeme žádat doplatek ceny letenky. 
Je tedy dobré letenky rezervovat raději už 6 i více měsíců před odletem. 
Samozřejmě koupit letenky je možné až ve chvíli, kdy je zájezd dostatečně 
naplněn, aby mohl odjet.
Upozorňujeme, že na letecké zájezdy nevypisujeme slevy typu poslední 
šance („Last Moment“). Takže vaše rozhodnutí není výhodné odkládat. 

Služba Travel Asistent
V ceně leteckých zájezdů je zahrnuta ve spolupráci se společností 
Click2Claim s.r.o. asistenční služba pro zajištění případné kompenzace 
zpožděného nebo zrušeného letu. Viz www.adventura.cz

Termíny
U leteckých zájezdů je třeba počítat s možným posunem termínu 
zájezdu. Obvykle nejsou včas známy přesné letové řády a posun může být 
nutný i kvůli místu v letadle. Proto je vhodné rezervovat si pro jistotu ve 
svých osobních plánech několik dní kolem daného termínu.

Víza
Vízové poplatky většinou nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. V případě, 
že občané ČR víza potřebují, nabízíme jejich zajištění jako doplňkovou 
službu. Vyřízení může trvat v některých případech i několik týdnů.

Očkování
Do většiny exotických zemí je doporučeno očkování (výjimečně je i po-
vinné) a do některých oblastí antimalarika. Je třeba to řešit v dostateč-
ném předstihu. Základní informace o očkování obdržíte v podrobných 
pokynech k zájezdu, ale především vám poradí ve střediscích očkování 
a cestovního lékařství.

Informace k zájezdům

Specifika leteckých zájezdů

CK ADVENTURA ZAJIŠŤUJE PRO SVÉ KLIENTY VELMI VÝHODNÉ 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ U POJIŠŤOVNY UNIQA! 
� U většiny evropských zájezdů, pořádaných Adventurou, je balíček cestovního 

pojištění zahrnutý v základní ceně zájezdu! 
� U exotických zájezdů, pořádaných Adventurou, stačí jen zaškrtnout příslušnou 

kolonku na cestovní smlouvě, a vše ostatní zařídíme za vás! 
� Pojištění kryje i rizika spojená s provozováním sportovních aktivit 

na našich zájezdech – není nutné uzavírat speciální sportovní připojištění! 
� Pojistíme i osoby starší 75 let a zahraniční účastníky.

BALÍČEK CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ ZAHRNUTÝ V CENĚ ZÁJEZDU 
Tento balíček cestovního pojištění je zahrnut do ceny většiny evropských 
zájezdů, které pořádá CK Adventura. 
� léčebné výlohy a asistenční služby – plnění až do výše 3 000 000 Kč 
� odpovědnost za škodu – do 5 000 000 Kč 
� storno zájezdu – 80 % ze stornovacích poplatků do maximální částky 25 000  Kč 

při doložených vážných důvodech.

POJIŠTĚNÍ ZA PŘÍPLATEK U EXOTICKÝCH ZÁJEZDŮ  
U leteckých zájezdů mimo Evropu i do vzdálených částí Evropy není v ceně zájez-
du zahrnuto žádné cestovní pojištění. Cestovat do ciziny bez tohoto opatření zna-
mená opravdu velké finanční a zdravotní riziko, a to i ve státech Evropské unie.
S pojišťovnou UNIQA, s níž spolupracujeme již od devadesátých let, máme 
velmi dobré zkušenosti. Všechny naše programy na zájezdech jsou kryty 
v plném rozsahu. Nadstandardní podmínky krytí za tuto cenu lze získat jen 
naším prostřednictvím, nikoliv při nákupu v pobočkách pojišťovny. 

1. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH 
Pojištění se vztahuje na asistenční službu a na náklady na ambulantní ošet-
ření, ošetření v nemocnici, převoz a léky až do výše 3 000 000 Kč v případě 
nemoci i úrazu. 
Základní sazba na den – dospělí / děti do 14 let: 
Evropa – 22 Kč / 11 Kč, svět – 44 Kč / 22 Kč. 
Evropa = včetně Tuniska, Maroka, Egypta, Izraele a Turecka. 

2. POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ ZÁJEZDU 
� Lze ho objednat pouze v kombinaci s pojištěním léčebných výloh 

v zahraničí. Zahrnuje i případné propadnutí letenek. 
� Ve spojení s pojištěním léčebných výloh dostanete navíc zdarma  pojištění 

úrazu a odpovědnosti a náhrady dovolené při přerušení dovolené.
Pojistné činí 2,2 % z celkové ceny zájezdu (včetně služeb zprostředkovaných 

za příplatek), bez ohledu na délku zájezdu. Pojištění kryje až 80 % ze 
stornopoplatků – do maximální výše 150 000 Kč.

Pojištění se vztahuje na zrušení zájezdu z důvodu úrazu, náhlého onemoc-
nění pojištěné osoby (příp. manžela/ky, dětí nebo rodičů pojištěné osoby) 
nebo spolucestující osoby, která je také současně pojištěna. 

3. PŘIPOJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL
K pojištění si lze za příplatek 6 Kč/den doobjednat i připojištění zavazadel. 
Více na www.adventura.cz

Podrobnosti na www.adventura.cz

Cestovní pojištění cestování bez rizika

Zájezdy našich partnerských cestovních kanceláří mají nabídku vlastního 
pojištění.

Cena zájezdu
Uvádíme základní ceny zájezdu, z kterých je možné odečítat slevy (viz 
středová příloha). Případné dětské ceny do určitého věku označujeme 
jako D10, D15 apod. 

 � V CENĚ ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO:
Vždy česky hovořící průvodce, doprava, u leteckých zájezdů letenka 
včetně všech poplatků, ubytování, nezbytné místní poplatky, infor-
mační materiály a pojištění CK proti úpadku. U většiny evropských 
zájezdů také pojištění léčebných výloh a stornopoplatků, u leteckých 
zájezdů služba Travel Asistent – viz dále v leteckých informacích.
Podle specifikace v podmínkách zájezdu bývá často zahrnuto ve větší 
či menší míře také stravování, zejména tam kde není běžně dostupné, 
a někdy místní průvodci, vstupy či speciální aktivity. 

 � V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO:
Vše, co není výslovně uvedeno jako zahrnuté v ceně, především:
Víza a různé hraniční poplatky, pokud existují – buď se platí při vstupu 
do země nebo nabízíme jejich zajištění. Také případné letištní odletové 
taxy a poplatky za nadváhu zavazadel v letadle, což nejvíce hrozí při 
přepravě jízdních kol. 
U mimoevropských leteckých zájezdů pojištění léčebných výloh a stor-
nopoplatků nabízíme za příplatek.
Obvykle není zahrnuta také alespoň část stravování, vstupy do památ-
kových objektů a samozřejmě fakultativní programy. 
Na významnější nezahrnuté položky upozorňujeme v podmínkách 
zájezdu a v podrobných pokynech pro účastníky.

Průvodci
Někteří naši průvodci se průvodcovskou činností zabývají celoročně, většina 
má ale svá vlastní povolání a zájezdy, na které se v průběhu roku připra-
vují, průvodcují v rámci svého volna či dovolené. Všechny nové adepty 

jak pro poznávací, tak pro sportovně turistické zájezdy pečlivě vybíráme 
a se všemi dále pracujeme. Snažíme se, aby se z nich stali profesionálové, 
ale s nadšením a zaujetím amatérů. Zkrátka aby jejich práce byla pro ně 
i koníčkem. Jako cestovka k tomu přispíváme různými srazy a školeními. 
Navíc provozujeme školu pro sportovně turistické průvod ce, k čemuž máme 
akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pořádáme např. 
tradiční konkurzy a školení pro nové průvodce, doškolovací srazy aktivních 
průvodců se vzájemnou výměnou zkušeností i speciální tří až čtyřdenní 
zdravotnické semináře s výukou na modelových situacích.

Ubytování

 Hotely, penziony, chaty – typ ubytovacího zařízení je upřesněn 
v nabídce zájezdu.

 Stany – dle upřesnění zapůjčené nebo vlastní.

 � HOTELY, PENZIONY, APARTMÁNY:
Standardně jde o ubytování ve 2–3lůžkových pokojích. Jeho styl a kva-
lita se značně liší podle navštívených zemí. V evropsky fungujících 
oblastech a lokalitách se značí celková úroveň ubytování počtem 
hvězdiček, kde jejich vyšší počet značí vyšší komfort. V kategorii *** 
lze vždy počítat s WC a sprchou na pokojích, u nižších kategorií může 
být někdy sociální zařízení společné. V exotických zemích využívá-
me pro cestovatelsky či sportovně laděné zájezdy převážně ubytování 
lokálního typu, tedy ne hotelové komplexy odtržené od místního ži-
vota. Úroveň ubytování lze často obtížně popsat počtem hvězdiček, 
ale většinou se blíží kategorii **, v oblastech s obecně skromnou 
turistickou infrastrukturou kategorii *. Podrobnosti hledejte u jed-
notlivých zájezdů a posléze v podrobných pokynech pro účastníky. 

 � HOSTELY, TURISTICKÉ UBYTOVNY, HORSKÉ CHATY: 
Zde je třeba počítat se společným ubytováním ve větších či menších 
pokojích (výjimečně 2lůžkových, nejčastěji 3 až 6lůžkových, někdy 
i vícelůžkových) a se společným sociálním zařízením. V standardních 
hostelech lze očekávat domácké prostředí a snídani v ceně.

 � BUNGALOVY, MOBILHOMY
Chatky různého typu a úrovně či trvale zaparkované velké karavany 
(mobilhomy) v rámci kempu či podobného ubytovacího zařízení.

 � KEMPY, TÁBOŘIŠTĚ
Pokud není uvedeno jinak, je potřeba mít vlastní stan. Kempy jsou vy-
baveny minimálně sociálním zařízením Jejich úroveň závisí na zvyklos-
tech a vyspělosti navštívených zemí, ale většinou lze počítat s možností 
teplé sprchy (pokud jde o sprchy na žetony, není jejich placení zahr-
nuto v ceně zájezdu). Tábořiště se vyskytují převážně při vícedenním 
trekingu ve volné přírodě. Jde o místa určená k táboření se základním 
vybavením pro přenocování (tedy s vodou a alespoň suchými záchody). 

Stravování

 
 
snídaně

  
polopenze

  
plná penze

 � Rozsah a forma stravování jsou uvedeny u zájezdů. Zahrnutí snídaní 
či polopenzí do ceny signalizují výše uvedené ikony. Není-li stravování 
zahrnuto v  ceně, považujeme individuální formu za  vhodnější. 
V případě stravování zahrnutého v ceně zájezdu CK neposkytuje 
slevu zákazníkům, kteří tuto službu v jakémkoli rozsahu nevyužijí. 

 � Specifické je stravování při vícedenním trekingu v přírodě, které závisí na 
konkrétních možnostech a na charakteru treku. V některých zemích vám 
budou vařit místní kuchaři, jinde si budete moci vybrat mezi polopenzí 
Travellunch organizovanou průvodcem nebo samostatným stravováním.
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Viking 1200
-38˚c-18˚c-10˚c

Loft Nylon DWR+

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

1760g duck down
90/10, 600 cuin 360g 64,5% RET 2,6 “Z” chambers

Viking 300

Loft Nylon DWR+

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

640g duck down
90/10, 600 cuin 90g 64,5% RET 2,6 “H” chambers

-14˚c0˚c6˚c

-10˚c3˚c8˚c

Viking Blanket

Loft Nylon DWR+

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

730g duck down
90/10, 600 cuin 99g 64,5% RET 2,6 “H” chambers

Viking 900

Loft Nylon DWR+

-34˚c-14˚c-7˚c

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

1395g duck down
90/10, 600 cuin 270g 64,5% RET 2,6 “Z” chambers

Spací pytle Viking 1200, 900, 600, 300 nyní také v rozšířené verzi WIDE.

wide

1760 g

13l

cm
170
180
195

wide

1395 g

11l

cm
170
180
195

wide

1075 g

7l

cm
170
180
195

wide

640 g

3l

cm
170
180
195

730 g
4l

cm
170
180
195

ExtLimCom
COMFORT LIMIT EXTREM

Teplotní rozsah

Viking 600

Loft Nylon DWR+

-28˚c-9˚c-3˚c

Hmotnost
Weight

Náplň
Filling

Absorbce vlhkosti
Moisture absorb.

Parapropustnost
Vapour permeab.

Komorový systém
Construction

1075g duck down
90/10, 600 cuin 180g 64,5% RET 2,6 “Z” chambers



Stručný přehled zájezdů

408 titulů zájezdů do 121 zemí 6 kontinentů 2017/18

ADVENTURA
cestovní kancelář
Voroněžská 20, 101 00 Praha 10
tel.: 271 741 734–6, 604 717 417
fax: 271 741 737
e-mail: travel@adventura.cz

otevřeno
po–čt 10–18 hod.
pá 9–16 hod.

ADVENTURA
pobočka Brno

 Lidická 4, 602 00 Brno
tel./fax: 545 213 343, 545 211 594
mobil: 602 167 555
e-mail: agentura@zabloudil.cz

otevřeno
po–pá 9–18 hod.




