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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

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

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

Turistické a poznávací programy pro vás připravují:

Mgr. Petra Kovandová
Latinská Amerika, 
Kanárské ostrovy,

Madeira

Arsenij Baljajev
Rusko, střední Asie,

Austrálie, Nový Zéland, 
Havaj

Sheila Singhová
Afrika,

Blízký východ

Ing. Monika Klaudyová
Island, Grónsko, 

Špicberky,
Polynésie

Lenka Skrbková, DiS.
vysokohorská turistika

a treking, Himálaj

Ing. Tomáš Hyka
šéfredaktor katalogu 

Turistika

Mgr. Martin Kindl
vedoucí oddělení  
a obchodní ředitel

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

Aktivní lidé si v dnešní době již 
většinou nedovedou představit 
svůj život bez aktivního odpo-
činku. Proto vyrážíme s batohem 
do světa, chodíme krásnou 
přírodou, šlapeme do pedálů 
kola či noříme pádlo do vln prů-
zračných řek. Vydejme se společně za poznáním 
a dobrodružstvím! Poznejte daleké kraje, nové 
přátele i lépe sami sebe!

Katalog Turistika, který jste právě otevřeli, vás 
ve stručnosti  provede naší nabídkou turistic-
kých zájezdů, která je rozčleněna do jednotli-
vých tématických skupin. Věříme, že vás tato 
zkrácená, ale přehledná verze naší nabídky oslo-
ví, 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
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Tradice 
Turistické zájezdy jsou stálicí v naší nabídce a máme s nimi 
mimořádné zkušenosti – již 26 let od roku 1990.

Široká nabídka
Každý si může vybrat – míříme do 60 zemí všech 5 kontinen-
tů a podle číslování náročnosti si snadno vyberete zájezd, 
který vám bude vyhovovat. Často nabízíme v téže destinaci 
programy nenáročné i obtížnější.

Kvalita
Velice dbáme na vyváženou kvalitu programu a služeb, naše 
zájezdy jsou vždy originální, profesionální a pečlivě připravené.

Disponujeme týmem kvalitních licencovaných průvodců – 
specialistů, které školíme na našich vlastních akreditovaných 
průvodcovských kurzech.

Osobní přístup
Naprostou většinu zájezdů připravujeme pro menší skupiny, 
takže lze do značné míry vyhovět osobním potřebám účastníků.

Proč za Turistikou právě s Adventurou?

Náročnost turistického 
programu

Nenáročný – pěší výlety 
do 15 km, bez velkého převýšení.
Středně náročný – delší horské 
túry, případně i lehčí vícedenní 
s přenocováním na trase.
Náročný, ale zvládnutelný bez 
předchozích zkušeností – fyzicky 
náročné túry, případně ve velké 
nadmořské výšce nebo v nároč-
ném terénu, často s obtížnou 
možností samostatného návratu.
Velmi náročný – vhodný pouze 
pro zdatné účastníky s kvalitním 
vybavením a předchozími zkuše-
nostmi, často spojený i s náročný-
mi vnějšími podmínkami.
Poznámky:  
Program z hlediska obtížnosti voli-
telný nebo na pomezí dvou stupňů 
náročnosti. 

Hodnocení náročnosti odpovídá 
standardním podmínkám. Nepříznivé 
počasí či jiné nečekané okolnosti mohou 
samozřejmě momentální obtížnost 
posunout směrem nahoru. CK si v těchto 
případech vyhrazuje právo přizpůsobit 
či zrušit program z důvodu bezpečnosti 
účastníků.

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

Doporučené dolní věkové limity pro 
děti a mládež: 1 od 6 až od 10 let,  
2 od 14 let, 3 od 16 let, 4 od 18 let. 

Záleží samozřejmě hodně na programu 
konkrétního zájezdu a ještě více na zku-
šenosti 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 zástup-
ce. U náročnějších zájezdů si CK vyhrazuje 
právo účast nezletilého odmítnout.

Snížené ceny pro děti do určitého 
věku označujeme zkratkou cena D10, 
D15 apod.

Je-li uvedena cena D6, znamená to, že 
zájezd je vhodný i pro děti předškolního 
věku.

Náročnost zájezdů

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

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

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

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.

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

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.
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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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Naše turistické zájezdy míří do 65 zemí 
5 kontinentů. A z široké škály náročnosti si 
může vybrat opravdu každý zájemce o aktivní 
cestování.

Turistika
ve světě i v Evropě

  Většina zájezdů nabízí turistiku méně náročnou, s maximálně jedno-
denními výlety či túrami, takže je většinou možné zvolit si míru ob-
tížnosti podle vašeho přání. Turistické zájezdy proto hledejte pod nižšími 
čísly náročnosti 1–2. 

  Zejména u vzdálenějších 
zemí je samozřejmostí 
prolínání turistického 
programu s poznávacím. 
Do tohoto katalogu Turisti-
ka řadíme ty zájezdy, které 
jsou oproti našemu pozná-
vacímu katalogu zaměřeny 
více na pobyt v přírodě 
a nabízejí významnější 
prostor na pěší aktivity.

  Turistiku chápeme také 
v širším slova smyslu, a proto do tohoto katalogu zařazujeme i dobro-
družně laděné poznávací cesty, které se přímo pěší turistice nevěnují, 
zejména pokud se při nich nocuje převážně ve stanech (např. okružní 
off-road trasa terénními auty po Namibii).

Pěší turistika

  Souvislá vícedenní 
putování, kratší 
i delší, při nichž je 
většinou variabilnost 
konkrétního programu 
poněkud omezenější 
než u jednodenní 
turistiky. Obvykle je 
potřeba nést si potřeb-
né vybavení v batohu 
na zádech. Často jde ale o turistiku od chaty k chatě pouze s lehkým 
batohem. Případně v těch exotických zemích, kde je to zvykem (Himá-
laj, Tanzanie, Peru…), vám hlavní batoh ponesou místní nosiči nebo je 
naložíme na hřbety mul. Trekingové zájezdy hledejte pod vyššími čísly 
náročnosti 2–4.

  Také trekingové zájezdy doplňujeme poznávacím programem nebo 
relaxačním závěrem zájezdu, pokud ho navštívená země nabízí. 

Treking

Treking v divočině Ťan-šanu 
občas zpestřuje brodění“

  Na leteckých zájezdech je obvyklá velikost skupiny 6–16 účastníků 
s jedním naším průvodcem. U náročnějších trekingových zájezdů držíme 
velikost skupiny menší, obvykle do 12 účastníků, nebo doplníme druhé-
ho průvodce.

  Také evropské autobusové zájezdy často výhodně využívají společnou 
dopravu s cyklistickým zájezdem, takže program je pak nezávislý v menší 
skupině. A do vzdálenějších koutů Evropy většinou létáme. 

  Průvodce na naše turistické a trekingové zájezdy vybíráme tak, aby kro-
mě znalosti dané destinace a komunikačního jazyka měli zkušenosti s po-
bytem v přírodě 
a znali základy 
první pomoci. 
Zároveň jsou to 
nadšenci, kteří 
vám s opravdo-
vým potěšením 
představí země 
a oblasti, které 
sami mají rádi. 

Velikost skupiny a průvodci

Dobrá parta u dobrého patagonského menu

Pohodové týdny v Alpách
potěší celou rodinu

  Využíváme pestrou škálu ubytovacích zařízení podle charakteru zájezdu 
a možností navštívené destinace. V Evropě převažují zájezdy s noclehy 
„pod střechou“. Ve světové nabídce to platí pro řadu oblastí také, ale často 
jde také o kombinaci běžného ubytování v civilizaci a noclehů pod stanem 
v přírodě a v horách. Někdy stany zajišťuje CK, jindy je třeba mít vlastní.

  V souladu s trendy ekoturistiky se snažíme využívat služeb místních 
obyvatel a preferujeme lokální hotely a penziony. Tím se také hlouběji 
dotkneme místní kultury a přivezeme si zajímavější zážitky. Samozřej-
mě s přihlédnutím k bezpečnosti a zdraví našich klientů.

  Stravování „v civilizaci“, respektive všude tam, kde je dostupné, větši-
nou řešíme individuálně v místních restauracích a jídelnách. Průvodce 
vám poradí, bude-li třeba. 

  Při trekingu pro vás na většině zájezdů zajišťujeme polopenzi 
po dobu pobytu 
v přírodě. Ušetříme 
vám tak starosti 
s přípravou jídla 
i s problematickou 
přepravou vařičů 
v letadle. Záleží 
na místních možnos-
tech – buď zajistíme 
místního kuchaře 
nebo to řešíme for-
mou adventurní po-
lopenze Travellunch 
– podrobněji viz str. 
40. V tomto případě 
jde většinou o službu 
za příplatek, abyste 
si mohli variantně 
zvolit také indivi-
duální stravování, 
pokud vám vyhovuje 
více.

Ubytování a stravování

Útulné chaty pro trekaře 
ve švédském Laponsku

Unikátní táboření na pobřeží Grónska

Str. Zájezdy – Evropa Charakter zájezdu Měsíc
Počet dní Noclehy

ve stanu
Výška
 max. Náročnost

celkem treking
27 Turistika na Lofotech a v NP Rago turistický VII 11 3+2 10 2
27 Finským Laponskem v barvách podzimu treking IX 11 3+2+2 10 2
29 Tour du Mont Blanc treking IX 10 8 - 2665 2-3
29 Korsika GR 20 treking VIII-IX 16 11/11 4/13 2389 3
29 Hory a soutěsky Kréty treking + moře V 15 5 6 2542 2-3
29 Švédským Laponskem z Abiska pod Kebnekaise treking VIII-IX 9 7 - 2110 2
29 Švédsko – treking v NP Sarek treking VIII-IX 15 12 14 2089  3-4 

24–28 dalších 29 evropských zájezdů turisticko-poznávací VI až IX 7-15 - - 1-2
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Str. Zájezdy – svět Charakter zájezdu Měsíc
Počet dní Noclehy

ve stanu
Výška
 max. Náročnost

celkem treking
6 Krásy Nepálu a panorama Himálaje treking + poznávací IV, X 16 6 - 3210 1-2
6 Treking údolím Šerpů až k Everestu treking X 23 16 - 5545 2-3
6 Treking kolem Annapúren treking IV, X-XI 22 12 - 5416 2-3
6 Treking pod Annapúrnu a Machapuchare treking X-XI 15 8 - 4200 2-3
7 Treking okolo Manaslu treking X-XI 21 13 - 5106 3
7 Mustang – treking v království Lo treking IX-X 22 13 1 4320 2-3
7 Treking kolem Dhaulagiri treking X 21 11 10 5360 3-4
7 Vánoční a silvestrovský treking v Nepálu treking + poznávací XII-I 15 6 - 3210 2
8 Indie – treking v Ladakhu a jezero Tso Moriri treking + poznávací VII-VIII 18 7 (10) 5100 2
8  + Výstup na šestitisícovku Stok Kangri treking VIII +4 3 (2) 6120 3-4
8 Indie – putování za domorodci východního Himálaje turisticko-poznávací IV-V 16 5+2 (7) 2
8 Treking z Nepálu do Tibetu k posvátné hoře Kailás treking V-VI 22 6+3 - 5630 3
8 Tibet – posvátná hora Kailás turisticko-poznávací V-VI 22 3 - 5630 2
9 Treking v Barmě turisticko-poznávací XI 18 3+3 - 3034 2
9 Šrí Lanka – cesta rájem turisticko-poznávací + moře IV-V 16 3  (2) 2245  1-2
9 Příroda, města i pláže Malajsie turisticko-poznávací + moře VI-VII 18 - - 2032 1
9 Borneo a Jáva turisticko-poznávací + moře VII-VIII 18 2 - 4101 1-2
9 Vulkány a rýžové terasy Filipín treking + moře III-IV 18 6+2 (1) 2922 2

10 Kostarika a Panamský průplav turisticko-poznávací + moře II, III, IX 16/19 - - 1
10 Dominikánská republika turisticko-poznávací + moře XI 15 2 - 3098 1-2
11 Národní parky Patagonie turisticko-poznávací I, XI 16 - - 1-2
11 Treking v Patagonii treking I-II 18/24 2+5/+4 9/+3 2-3
11 Peru a Bolívie – turistika turisticko-poznávací VII 13/23 5 3 5000 2
12 Island – Tatrabusem i pěšky napříč divočinou turisticko-poznávací VII-VIII 15 - (14) 1-2
12 Island – Tatrabusem i pěšky (varianta s trekem) turisticko-poznávací + treking VII-VIII 15 3  (14) 2-3
12 Island – západní pobřeží a Snaefellsnes turisticko-poznávací VI 11 -  (10) 1-2
13 Špicberky – pozvánka do Arktidy turisticko-poznávací VII 8 - 6 1-2
13 Špicberky – severský treking treking léto 2018 11 7 10 3-4
13 Krásy východního Grónska turisticko-poznávací VII-VIII 13 - (7) 1-2
13 Grónsko – severský treking treking VIII 13 6 8 3-4
14 Bajkal – perla Sibiře turisticko-poznávací VII 14 - - 1
14 Bajkal a Východní Sajan treking VIII 15/22 5+3/+5 5/+5 2378 2
14 Krásy Altaje turisticko-poznávací VII-VIII 15 - - 3000 1-2
15 Krásy Kamčatky turisticko-poznávací VIII 14 - (3) 1-2
15 Kamčatka – treking Nalyčevo treking VII-VIII 17 8 10 2741 3-4
15 Krásy kyrgyzského Ťan-šanu turistický VII-VIII 12 2 - 3890 1-2
15 Kyrgyzstán – treking velehorami Ťan-šanu treking VIII 18 2+6 9 4428 3
16 Kavkaz a Elbrus treking VII 13 5+3 6 5642 3-4
16 Gruzie – treking ve Svanetii treking + poznávací VIII-IX 14 8 - 3000 2
16 Gruzínským Kavkazem ke Kazbeku treking + poznávací VIII 14 8 3 3430 2
16 Gruzie – treking v Thušsku treking + poznávací VII-VIII 13 7 - 2900 2
16 Národní parky a hory jižní Gruzie turisticko-poznávací V-VI 17 2+2 - 2400 2
17 Turecko – toulky Kappadokií turisticko-poznávací IV-V, IX-X 9 4 - 1-2
17 Nový Zéland – země fantazie turisticko-poznávací XII-I, I 25 3 (18) 1-2
17 Národními parky Austrálie turisticko-poznávací + moře X-XI 22/16 - 16/10  1-2
18 Maroko – hory, kaňony a pouště turisticko-poznávací V 13 2 - 4167 1-2
18 Zelený Dhofar a pobřeží Ománu turisticko-poznávací + moře IX-X  14/18 - 4 1
18 Treking v Ománu treking + poznávací + moře II-III, XI 14 3+2+2 3 3009 2
19 Tanzanie – Kilimandžáro a safari treking + safari VII, IX 13/17 3+6  (8) 5895 3
19 Mount Keňa a Indický oceán treking + safari + moře III 12/15 4 - 4985 2-3
19 Uganda – magický svět pohoří Ruwenzori treking II, VI 14 9 - 5109 3-4
19 Simien Mountains a sever Etiopie treking + poznávací XI 11/17 8 7 4100 2
21 Namibie off-road – pouští a divočinou dobrodružně poznávací X-XI 18 - (12) 1
21 JAR a Lesotho – Dračí hory turistický X-XI 12 - - 3257 1-2
21 Réunion treking + moře XII-I 15 8 - 3070 2-3
22 Madeira turisticko-poznávací IV-V, X-XI, XII-I 8/11 - - 1-2
22 Přechod kvetoucí Madeiry treking X 10 4+3 6 2
23 Kanárské ostrovy – Lanzarote a Fuerteventura turisticko-poznávací + moře V, XI 9 - - 1
23 Kanárské ostrovy – Tenerife a La Palma turisticko-poznávací + moře V, XI 8 - - 3817 1-2
23 Kanárské ostrovy – Tenerife, La Palma a Gomera treking + moře X-XI 15 3+2 10 3817 2-3
23 Silvestr na Tenerife turisticko-poznávací XII-I 8 - - 3817 1
23 Azory turisticko-poznávací V, IX-X 10 - - 1-2

Turistika ve světě a v Evropě – přehled zájezdů 

Odlišné barvy počtu dní trekingu značí nároky na batoh, který je třeba nést:
jen osobní baťůžek – hlavní zavazadla nesou nosiči či koně
lehčí batoh – noclehy a většinou i stravování je na chatách – navíc v Himálaji je možnost nosičů fakultativně
těžší batoh – se stanem a proviantem

Počet noclehů pod stanem:
(4) … stany jsou zajištěné
 4 … je třeba mít vlastní stan

Počet dní 10/13  
=  základní/prodloužený 

program



Není snad člověka s cestovatelskými buňkami v krvi, který by nechtěl alespoň jednou v životě poměřit své člověčí rozměry s Himálajem – nejvyšším horstvem naší 
planety. Himálaj nám nabízí nejen drsnou krásu ledovcových vrcholů, ale také krásnou tropickou přírodu na jižních svazích, a naopak ve srážkovém stínu za hlavním 

hřebenem barevnou geologickou učebnici svých suchých oblastí. A především také jedinečný svět místních horalů, buddhistů, hinduistů 
a místy i muslimů, kteří musí často k nejbližší silnici putovat řadu dní pěšky po horských stezkách.

Sezonnost v Himálaji výrazně ovlivňují monzuny, proto je nutné jižní svahy Himálaje navštěvovat na jaře či na podzim, kdežto 
suché severní oblasti, ležící ve srážkovém stínu hlavního hřebene, naopak v létě. 

Aklimatizace na vysokou nadmořskou výšku je velmi důležitým aspektem při všech cestách do Himálaje. Na 
všech našich trasách velmi dbáme na postupnou a pomalou aklimatizaci s vloženými sestupy do 

nižších poloh, aby i ti, jejichž organismus se přizpůsobuje pomaleji, měli možnost absolvovat 
plný program zájezdu.
Pokud nejsou na himálajských trecích v ceně nosiči zavazadel, případně nákladní koně, lze 
je vždy na místě zajistit fakultativně. Na většině treků nemusíte mít vlastní stan – v Nepálu 

se spí převážně v ubytovacích „lodžích“, výjimkou je jedna noc v Mustangu a nejnáročnější 
treking kolem Dhaulagiri, v indickém Ladakhu se spí ve stanech zajištěných místní agenturou.

Himálaj – putování pod střechou světa

Treking kolem Annapúren
 9.–30. 4., 22. 10.–12. 11.  52 700 Kč

Treking pod Annapúrnu a Machapuchare
 22. 10.–5. 11.  46 800 Kč

Okruh kolem rozložitého masivu Annapúren ze severu patří ke klasickým nepálským trekům, jenž příjemně 
pozvolna stoupá do vysokých nadmořských výšek. V jeho závěru překonáme sedlo Thorung La (5416 m), 
čímž se nám otevřou výhledy na další osmitisícovku Dhaulagiri, navštívíme zdejší tradiční vesnice a letadlo 
nás údolím mezi oběma osmitisícovkami přepraví do Pokhary a posléze zpět do Káthmándú.
Treking do jižního base campu (4200 m) zase nabízí nejrychlejší možnost, jak se dostat do bezprostřední 
blízkosti osmitisícovek. Přes vyhlídkový vrchol Poon Hill s výhledy na Dhaulagiri vystoupáme pod „nepálský 
Matterhorn“, posvátnou Machapuchare, a do Annapúrna Sanctuary, rozsáhlé ledovcové kotliny s mimořád-
ným velehorským panoramatem.

d n í
22

dn í
15

 Káthmándú a okolní královská města  – Pokhara s jezerem Phewa Tal – kláštery v Kagbeni – 
poutní místo Mukti nath… 

Treking údolím Šerpů až k Everestu
 8.–30. 10.  53 700 Kč

Okolí Everestu, chráněné národním parkem Sagarmatha , je nejvýše položenou trekingovou oblastí 
Nepálu. Cestu k nejvyšší hoře světa nám otevře přílet malým letadlem na horské letiště v Lukle. 
Odtud je to dva dny pochodu do Namche Bazaru, centra národa Šerpů, a dále pronikneme kolem 
Ama Dablam, jedné z nejkrásnějších hor světa, až skoro k hranicím Tibetu. Na vrcholu Kala Pattar 
(5545 m) se ocitneme bezprostředně naproti Mount Everestu a osmitisícové Lhotse a dohlédneme 
i na vzdálenější Makalu. V závěru našeho trekingu ještě zavítáme do odlehlejšího sousedního údolí 
na vrchol Gokyo Peak (5360 m), pod osmitisícovku Cho Oju.

 Káthmándú a okolní královská města  – klášter Tengboche – šerpské vysokohorské osady...
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Arunáčalpradéš

Klášter Tengboche (Barbara Andelová)

Annapúrna West z jižního Base Campu (Andrea Sedláčková)

Mt. Everest z Gokyo Ri (Valérie Wojnarová)

Krásy Nepálu 
a panorama Himálaje

 8.–23. 4., 6.–21. 10.  56 700 Kč
 Toužíte navštívit tuto nesmírně pestrou zemi a ostat-

ní trekingové zájezdy jsou pro vás příliš dlouhé nebo náročné? 
Pak zvolte tento nenáročný zájezd – šestidenní pěší putování 
s dopomocí průvodců a nosičů vás provede rododendronový-
mi háji a podmanivými horskými vesnicemi až na vyhlídkový 
vrchol Poon Hill (3210 m) s efektními panoramaty Dhaulágiri, 
Annapúren a elegantní Machapuchare.

 Káthmándú a okolní královská města  – Pokhara 
s jezerem Phewa Tal – safari v nížinném NP Chitwan …

d n í
16

Obětní obřad (Tomáš Hyka)

d n í
23

6

Nepál



Treking okolo Manaslu
 14. 10.–3. 11.  54 700 Kč

Dlouhý trek okolo elegantní osmitisícovky míří do odlehlé oblasti, která byla pro 
cizince ještě před nedávnem zcela uzavřena. I nyní zůstává počet trekařů limitovaný 
a vstup je povolen jen s místním průvodcem. Překonáme na něm sedlo Larke La 
(5160 m), které nám výhledy doplní i o masiv Annanapúren. Putování poměrně řídce 
rozloženými horskými osadami je mimořádným etnografickým zážitkem a je třeba 
se zde připravit na skromné ubytovací a stravovací podmínky oproti standardním 
nepálským trekům.

 Káthmándú a Pátan  – nevarské vesnice – gurungské vesnice tibetského stylu 
– klášter Rimbuch…

d n í
21

Mustang – treking
v království Lo

 24. 9.–15. 10.  79 800 Kč
Za hřebeny Himálaje, skryté za masivem Dhaulagiri, leží bývalé samostat-
né království Mustang. Udržela se zde nenarušená tibetská kultura a tant-
rický buddhismus, neboť teprve od 90. let je otevřeno velmi regulovanému 
počtu turistů. Bohužel silnice brzy nenávratně změní tento odlehlý kout, 
dosud dosažitelný jen pěšky nebo na koni, proto neváhejte. Terénními 
auty projedeme údolím mezi Dhaulagiri a Annapúrnou do Kagbeni, kde 
zahájíme putování do Lo Manthangu, opevněného starobylého centra 
království. Do civilizace se vrátíme přes tři čtyřtisícová sedla a odletíme 
z Jomsomu vyhlídkovým letem mezi osmitisícovkami.

 Káthmándú a Pátan  – Pokhara s jezerem Phewa Tal – kláštery 
v Kagbeni – Lo Manthang – klášter Namgyal – poutní místo Muktinath…

d n í
22

Vánoční a silvestrovský 
treking v Nepálu

 22. 12.–5. 1. 2017, obdobně i za rok  49 800 Kč
Zimní měsíce v Nepálu jsou sice chladnější, ale jasné a slunečné, takže jsou 
ideální pro návštěvu himálajského předhůří. Také méně turistů a naopak 
více místních lidí, kteří cestují na svátky za rodinou, vytvářejí odlišnou 
atmosféru oproti hlavní sezoně. Šestidenní pěší putování nám nabídne 
nekončící výhledy na zasněžené hřebeny osmitisícových Annapúrnen, Ma-
naslu a Dhaulagiri. Vstup do nového roku oslavíme v ekologickém centru 
Astam, odkud budeme mít jako na dlani posvátnou horu Machapuchare.

 Káthmándú a okolní královská města  – Pokhara s jezerem Phewa 
Tal – lanovkou k hinduistickému chrámu Manakamanai…

d n í
15

V sedle Larkya La – 5160m (David Skrbek)

Krajina Mustangu (Prokop Jouza)

Káthmándú – Boudhanath stúpa (Andrea Sedláčková)

Posvátná Machapuchare (Khusiman Gurung)

Treking kolem Dhaulagiri
 1.–21. 10.  53 700 Kč

Na našem nejnáročnějším himálajském treku pronikneme opravdu do nitra velehor. 
Překonáme při něm dvě petitisídová sedla, těsně sevřená mezi osmitisícový masiv 
Dhaulagiri a protilehlý hřeben Dhaulagiri Himal s řadou sedmitisícovek. Užijeme si 
odlehlé, turisty málo navštěvované údolní partie i efektní velehorskou krajinu. Trek 
je určen zdatným a dobře vybaveným trekařům, které neodradí přechody ledovců, 
nutnost spaní ve stanech ve výšce až 5140 m a vlastní vaření. 

 Káthmándú a okolní královská města  – Pokhara s jezerem Phewa Tal – zpá-
teční přelet z Jomsomu mezi osmitisícovkami…

d n í
21

Hliněná obydlí Lo-Manghtangu (Prokop Jouza)

Ráno pod Dhaulagiri (Miloslav Dvořáček)
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Treking v Ladakhu a jezero Tso Moriri  
 19. 7.–5. 8.  59 300 Kč

Výstup na šestitisícovku Stok Kangri 
 6.–9. 8.  8100 Kč

V srážkovém stínu za hlavním hřebenem Himálaje se ukrývá tajuplný vysokohorský Ladakh s neopakovatelnou 
atmosférou nepřerušené tradice tibetského buddhismu. Při prohlídce zdejších klášterů a památek se zaklima-
tizujeme na týdenní treking přes dvě vysokohorská sedla a krásným údolím řeky Markha. Poslední čtyři dny se 
pak terénními vozy vydáme na náhorní planinu Changthang k překrásným rozlehlým jezerům Tso Moriri a Tso 
Kar. Kompletní servis nám během obou programů zajistí místní agentura, takže si pestrobarevných skal a hi-
málajských panoramat užijeme nalehko. Zdatným účastníkům doporučujeme prodloužit si zájezd výstupem na 
Stok Kangri, jednu z nejsnáze dostupných šestitisícovek světa (6120 m).

 palác a staré město v Lehu – buddhistické kláštery v údolí Indu – horské pastevecké osady – Dillí...

d n í
18

dn y
4

Putování za domorodci 
východního Himálaje

 24. 4.–10. 5., obdobně i za rok  73 700 Kč
Arunáčalpradéš a Nagaland jsou odlehlé oblasti daleko na severovýchodě In-
die. Až do konce 20. století byly odříznuty od okolního světa a teprve v po-
sledních letech je sem umožněn vstup omezenému počtu návštěvníků. Horna-
tá krajina je domovem řady domorodých kmenů, které do velké míry udržují 
prastaré tradice i animistická náboženství. Přeplavíme se na severní břeh řeky 
Brahmaputra, kde budeme pět dnů putovat předhůřím Himálaje mezi vesnicemi 
kmenů Adi Minyond a Ao Naga. Podpora místních nosičů nám umožní jít naleh-
ko a nocovat budeme jako hosté přímo ve vesnicích. Cestou z hor navštívíme 
unikátní nížinný národní park Kázíranga, který je domovem divokých slonů, 
tygrů a velké populace nosorožců indických.

 unikátní domorodé vesnice – údolí květin Dzukou – NP Kázíranga  – Dillí…

d n í
17

Tibet – posvátná hora Kailás
 29. 5.–19. 6.  92 800 Kč

Také tento zájezd zahrnuje třídenní poutní okruh okolo posvátné hory Kailás. Ji-
nak se jeho poznávací program podrobně věnuje Tibetu a v závěru trasy projíždí 
kolem osmitisícovky Šiša Pangma do Nepálu. 

 Lhasa  – lámaistické kláštery – křišťálově modrá jezera Jamdok a Ma-
nasarovar – pozůstatky království Guge – Káthmándú a ostatní královská 
města … 

d n í
22

U jezera Tso Moriri (Prokop Jouza)

Klášter Tikse (Jiří Hruboň) Na vrcholu Stok Kangri (Tomáš Hyka)

Vesnická slavnost v Arunáčalpradéši

Posvátná hora Kailás (Jan Pospíšil)

Indie  Tibet

Treking z Nepálu do Tibetu 
k posvátné hoře Kailás

 20. 5.–10. 6.   84 900 Kč
Tato nevšední cesta míří do nejodlehlejších oblastí Nepálu a Tibetu. Dvěma 
místními přelety pronikneme na start úvodního šestidenního treku izolovanou 
oblastí Humla na severozápadě Nepálu, velmi chudou a turisty nepozname-
nanou. Údolí řeky Humla Karnali nás postupně dovede až na hranice Tibetu 
a cestou si užijeme nádherné velehorské scenérie i etnografické zážitky v tra-
dičních osadách. Rozlehlé prostory Tibetské náhorní plošiny již nelze překonat 
bez pomoci minibusu. Navštívíme krásné jezero Manasarovar, řadu památek 
a lámaistických klášterů a na závěr se vrátíme zpět do Nepálu. Zlatým hřebem 
v Tibetu bude posvátná hora Kailás (6638 m), kterou během tří dnů obkroužíme 
společně s místními poutníky a překonáme nejvyšší sedlo ve výšce 5630 m. 
Věřme, že i nám tato pouť přinese štěstí.

 Káthmándú a ostatní královská města  – odlehlé horské osady – posvát-
né jezero Manasarovar – lámaistické kláštery – tibetští poutníci…

d n í
22

Místní dívky (Pavel Brantal)
Vesnička v údolí Humla Karnali 
(Pavel Brantal)
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Borneo a Jáva
 3.–20. 8.  72 800 Kč

Malajsijská část Bornea nabízí mimořádně příhodné podmín-
ky pro aktivní pobyt v krásné tropické přírodě. Navíc se zde té-
měř z moře zvedá mohutná Mt. Kinabalu (4101 m), nejvyš-
ší hora jihovýchodní Asie, jejíž svahy zarostlé tropickou džunglí 
a rododendronovým lesem korunuje rozložitý žulový vrchol, le-
movaný skalními věžemi. Do horské džungle NP Crocker Range 
se vydáme hledat rostlinu rafflesii s největším květem na světě (až  
1 m v průměru) a okolí nížinné řeky Kinabatangan nám předvede mi-
mořádné bohatství zdejší fauny. Celý program bude doprovázet koupá-
ní, šnorchlování či potápění na ostrovech při obou pobřežích severního 
Bornea, přičemž Sipadan je opravdu jedinečnou světovou lokalitou. 
Cestu završíme čtyřdenním poznávacím programem na indonéské Jávě. 

 Kuala Lumpur – NP Kinabalu  – centrum záchrany oranguta-
nů v Sepiloku – „vlašťovčí jeskyně“ Madai – na Jávě aktivní sopka 
Merapi – buddhistický Borobudur  – hinduistický Prambanan ...

Zelené tropy Asie

Vulkány a rýžové terasy Filipín
 23. 3.–9. 4.  62 800 Kč

Filipíny jsou země s příjemnými, anglicky mluvícími obyvateli a velmi příznivými cenami. Pěší 
program absolvujeme na jejich největším ostrově, na Luzonu. Nenáročný treking filipínský-
mi Kordillerami začíná mezi monumentálními rýžovými terasami, budovanými generacemi 
po dobu více než 2000 let, a následně nás tropickou džunglí dovede až do vesniček kmene 
Ifugao, dříve obávaných lovců lebek. Vystoupíme také na nejvyšší horu ostrova Pulag (2922 
m) a na vulkány Taal i aktivní Pinatubo. Na závěr cesty si dopřejeme třídenní tichomořský 
relax s možností fakultativních programů na sousedním ostrově Mindoro.

 Manila – rýžové terasy v Banaue  – Baguio – Angeles…

d n í
18

Ženy kmene Padaung (Roman Garba)

Přístav bárek v Semporně (Tomáš Hyka)

Šrílanská vysočina (Barbara Andelová)

Tržnice v Kota Bharu (Michal Hevák)

Na rýžových terasách (Miloš Podpěra)

Neváhejte a rozšiřte si exotické zážitky z jihovýchodní Asie o aktivní pohyb v krásné 
tropické přírodě. S výjimkou Barmy vždy v kombinaci s přímořskou pohodou a koupáním.

Barma  Šrí Lanka  Malajsie  Singapur  Indonésie  Filipíny

Příroda, města i pláže Malajsie
 6.–23. 7.  62 800 Kč

Velký okruh po Malajském poloostrově kombinuje návštěvu exotických měst, turistiku 
i koupání na ostrovech v Jihočínském moři. Zejména pohoří Cameron Highlands a ná-
rodní park Taman Negara nám poskytnou příležitost k pěším výletům mezi malebnými 
čajovými plantážemi a ve fascinujícím světě tropického pralesa. Díky prázdninovému 
termínu a pestrému programu s pěti dny u moře (postupně na dvou místech) s možnos-
tí šnorchlování na korálových zahradách lze zájezd doporučit i jako exotickou rodinnou 
dovolenou s dětmi přibližně od 10 let.

 multikulturní velkoměsta Kuala Lumpur a Singapur – vesnice etnika Orang Asli – 
továrna na zpracování čaje – motýlí a orchidejová farma – lotosy na jezeře Tasik Chini – 
špičková singapurská zoo a podmořské akvárium… 

d n í
18

Treking v Barmě
 7.–24. 1., 4. –21. 11., 3.–20. 2. 2018  od 65 900 Kč

Barma postupně odhaluje svoji tajuplnou tvář, mimořádně exotické zvyky i velmi 
vlídné a usměvavé obyvatele. Návštěvu hlavních památek Barmy spojíme s nepříliš 
náročnými treky v nedávno otevřených horských oblastech země. Pronikneme sem 
jako jedni z mála turistů, užijeme si bujnou tropickou přírodu a nahlédneme do uni-
kátného způsobu života zdejších etnik. Pěší program završíme výstupem na horu Mt. 
Victoria (3034 m).

Rangún se zlatou pagodou Shwedagon – pagody na skalních jehlách v Loikaw – 
jezero Inle – 8000 soch Buddhy v jeskyni u Pindaya – Mandalaj – různorodé domorodé 
vesnice – proslulý Bagan…

Šrí Lanka – cesta rájem 
 21. 4.–6. 5.  56 800 Kč

Pokud rádi kombinujete poznávání s pohybem 
v krásné zelené přírodě, pak si zvolte pro návštěvu sympatického 
ostrova právě tento zájezd. Kromě návštěvy atraktivních památek 
vás čeká pěší výlet v deštném pralese NP Sinharádža , budete mít 
možnost vystoupit na nejvyšší Adamovu horu tou nejkrásnější tra-
sou, během tří dnů přejdeme nalehko málo objevené pohoří Knuc-
kles  a cestou se vykoupeme pod nejedním vodopádem. Na závěr 
si užijeme třídenní pobyt na bílých plážích východního pobřeží, ale 
i zde to pojmeme aktivně.

Kolombo – chrámy v Kandy  – čajové a kardamonové plantáže 
– vesnice Véddů – Lví skála v Sígiriji  – šnorchlování na korálech 
v NP Pigeon Island…

d n í
16

BARMA

Rangún

Mandalaj

Loikaw
KalawBagan

Mt. Victoria

d n í
18

Sígirija

Trincomalee

Dambana
Kandy

Kitulgala 

Ratnapura

NP Sinharádža

Adamova hora

Knuckles

ŠRÍ LANKA

Kolombo

9

Perhentianské o.

Tioman

Cameron Highlands

Kuala Lumpur

Singapur

NP Taman Negara

Tasik Chini

MALAJSIE

Manila

Baguio

Mindoro

Luzon

FILIPÍNY

Banaue

Mt. Pulag

Taal

Pinatubo

d n í
18

Kinabalu Sepilok

Semporna

JogjakartaBorobudur

Merapi
Jáva

Borneo

MALAJSIE

INDONÉSIE



Zelené tropy Ameriky

Kostarika a Panamský průplav
 10.–25./ 28. 2., 22. 11.–7./ 10. 12., 9.–24./ 27. 2. 2018  59 800 Kč / 73 700 Kč

Sympatická středoamerická země nabízí na rozloze menší než Česká republika téměř čtyřtisíco-
vé hory, pobřeží Pacifiku i Karibského moře, nedotčené tropické pralesy plné exotických zvířat, 
řadu krásných řek, desítky kilometrů opuštěných pláží lemovaných kokosovými palmami, vodo-
pády, činné sopky, jezera i korálové útesy. To vše zažijeme osobně – projdeme se po vrcholech 
aktivních vulkánů, v mlžných pralesích horských národních parků budeme pátrat po posvátných 
ptácích quetzalech, při pobřeží navštívíme na člunu i pěšky rozsáhlou divočinu NP Corcovado, 
užijeme si romantické koupání na odlehlých plážích Pacifiku i Karibiku a odvážnější zájemci 
i skvělý rafting kaňonem řeky Pacuare. Prodloužení zájezdu do Panamy obohatí náš program 
především o Panamský průplav, velkolepé technické dílo malebně zasazené do okolní přírody, 
a o cenné komplexy koloniální architektury při pacifickém i karibském pobřeží.

Vodopád El Limon 
(Rudolf Fencl)

Malebné pobřeží Karibiku (Petr Novotný)

Santo Domingo

Pico Duarte

Bayahibe

Boca 
Chica

Punta
Cana

Jarabacoa

Puerto Plata

Cordillera 
Oriental

DOMINIKÁNSKÁ REP.

Chcete si vychutnat bujné zelené pralesy, plné životadárné energie a tajuplných 
nočních zvuků? Málokde je k tomu lepší příležitost než ve Střední Americe, 
navíc v kombinaci s pobřežím dvou oceánů a s koupáním v Karibiku.

d n í
16/19

 San José – vulkány Poás a Irazú – Kartágo – Cordillera de Talamanca – lodní výlet po 
přílivové řece – NP Isla del Caňo – NP Corcovado – NP Cahuita – Panamský průplav – Casco 
Viejo  – Portobelo-San Lorenzo ...

KOSTARIKA

Poás
Cahuita

San Isidro

Panama

Isla Caño

NP Chirripó

Corcovado

San Jose

NP Los Quetzales

Constanza 
(Rudolf Fencl)

Panamský průplav (Tomáš Hyka)

Na rybím trhu 
(Kateřina Nováková)

Dominikánská republika
 11.–25. 11.  52 800 Kč

Unikněme z listopadových plískanic do slunné náruče Karibiku! Ostrov Hispaniola a vlídná Domini-
kánská republika nám k tomu poskytnou ideální podmínky. Hispaniola je po Kubě druhým největším 
a zároveň nejhornatějším ostrovem Karibiku, takže kromě tradičního koupání a šnorchlování na pal-
mami lemovaném pobřeží nabízí i mimořádně atraktivní vnitrozemí s krásnou, bujně zelenou přírodou. 
Zájezd má variantní turisticko-poznávací charakter. Pokud zvolíte aktivní přístup, ochutnáte všechna 
lákadla ostrova plnými doušky včetně dvoudenního výstupu na nejvyšší horu Pico Duarte (3098 m), 
raftingu na tropické řece, průstupu kaskádami vodní soutěsky a šnorchlování na korálových útesech. 
Celou akci budou samozřejmě průběžně kořenit i vlahé večery, příjemně strávené na terasách hospů-
dek s bohatou nabídkou karibských specialit a míchaných nápojů.

d n í
15

 Jarabacoa – Cordillera Central – Puerto Plata – Paradise Island – koloniální Santo Domingo  
– Cordillera Oriental – podmořský NP La Paleta – přímořský NP Cotubanama…

Stromový mravenečník 
(Petr Novotný)

Kostarika  Panama  Dominikánská republika

Výběr z 30 hlavních jídel + snídaně, polévky a dezerty.
Široká nabídka vegetariánských a bezlepkových jídel.
Krátký čas přípravy.
Úspornost místa /není potřeba dalšího nádobí/.

NEJVĚTŠÍ  NABÍDKA LYOFILIZOVANÉ /  VYMRAZOVANÉ STRAVY NA TRHU !

Super lehké balení - 1 porce 145g včetně obalu

cca 350 ml cca 10 min

Na trhu od roku 1928!

 www.travellunch.cz



Po Himálaji druhé nejmasivnější horstvo naší planety protíná postupně všechna klimatická pásma. Srdce pohoří 
tvoří peruánské a bolivijské Andy s rozlehlou vysokohorskou plošinou Altiplano. Drsná jižní Patagonie s nimi 
nemůže soupeřit výškou, ale její závratně strmé štíty jsou mocnou zbraní a lákadlem pro každého cestovatele.

Andy a Patagonie

 historická Lima  – vykopávky města Chavín de Huantar  – NP Huascarán  – památník čs. horo-
lezců – Copacabana a ostrov Slunce v jezeře Titicaca – La Paz – Salar de Uyuní – barevné laguny Altiplana 
– koloniální města Potosí  a Sucre …

Peru a Bolívie – turistika
 30. 6.–12./ 22. 7.  58 700 Kč / 82 900 Kč

Sem musí alespoň jednou v životě vyrazit každý milovník velehor! V první části zájezdu se budeme 
věnovat Cordilleře Blanca, nejvyššímu a nejkrásnějšímu pohoří peruánských And s příjemně zelenými 
dolinami a desítkami ledovcových štítů mimořádně efektních tvarů v čele s dominantním Huascaránem 
(6768 m). Slavný treking Santa Cruz půjdeme nalehko, hlavní zavazadla nám ponesou sympatičtí oslíci. 
Posléze přeletíme, již dobře výškově aklimatizovaní, na Altiplano k malebnému jezeru Tititcaca s výhledy 
na hradbu Cordillery Real, jejíž šestitisícovky si pak prohlédneme i zblízka. V Bolívii pronikneme 
terénními auty až na odlehlý jihozápad do nejkrásnější části Altiplana s bělostnou solnou pouští, mnoha 
vulkány i jezery plnými plameňáků, a na závěr si krátce odpočineme v historických městech s atraktivní 
koloniální architekturou.

d n í
13/23

 El Calafate – NP Los Glaciares s ledovcem Perito Moreno  – Puerto Natales – závratné skalní štíty 
NP Torres del Paine – nejjižnější město Punta Arenas – Puerto Montt – NP Alerce Andino – vulkán Osorno 
– NP Vicente Pérez Rosales – Jezerní oblast a NP Huerquehué s mnoha vodopády s araukáriovými pralesy 
– Pucón s možností výstupu na činnou sopku Villarica – Santiago de Chile…

Národní parky Patagonie
 1.–16. 2., 3.–18. 3., 16. 11.–1. 12., 19. 1.–3. 2. 2018  93 300 Kč

Tento poznávací zájezd nabízí i nenáročnou pěší turistiku v patagonských národních parcích, které patří 
k přírodním pokladům naší planety. Trasu zahájíme v nejjižnější části jihoamerického kontinentu a postupně 
se budeme vracet po argentinské i chilské straně hranice k severu, do Santiaga de Chile. Téměř vždy trávíme 
nejméně dva noclehy na jednom místě a delší přejezdy nahrazujeme místními přelety, abychom co nejlépe 
využili čas. Zájezd je možné si o týden prodloužit návštěvou Velikonočního ostrova , který je chilský, 
takže využijeme odsud nejvýhodnějšího leteckého spojení.

d n í
16

 El Calafate – NP Los Glaciares  – Puerto 
Natales – NP Torres del Paine – Punta Arenas – 
Magalhaesova úžina – NP Tierra del Fuego – 
Ushuaia…

Treking 
v Patagonii

 20. 1.–6./ 12. 2., 19. 1.–5./ 11. 2. 2018

 79 800 Kč / 86 800 Kč
Dva jedinečné horské treky základní části zájezdu 
míří k jedněm z nejkrásnějších horských štítů svě-
ta, do argentinského NP Los Glaciares pod Cerro 
Torres a Fitz Roy a posléze do chilského NP Torres 
del Paine. Unikátním zážitkem bude prodloužení 
zájezdu na Ohňové zemi s trekingem v liduprázd-
né divočině Ohňových And a s návštěvou nejjiž-
nějšího argentinského přístavu Ushuaia, brány do 
Antarktidy.

d n í
18/24

Santiago

NP Patagonie

Velikonoční 
ostrov

Pucón
Puerto Montt

Punta Arenas

Torrés 
del Paine

 El Calafate

CHILE

Lamy na prodej 
(Martin Mykiska)

ARGENTINA

CH
IL

E

El CalafateFitz Roy
Torrés 
del Paine Punta Arenas

Ushuaia
Ohňová 
země

Lima

Huaráz Chavín

Juliaca

PERU

Huascarán
Cordillera Blanca

j. Titicaca

La Paz

Palca

Cordillera Real

Potosí

Sucre

BOLÍVIE

Salar de Uyuni

Laguna Colorada

Fitz Roy v ranním slunci (Jan Bláha)

Ohňová země – přechod po bobří hrázi 
(Jan Bím)

Altiplano – Salar de Uyuní z kaktusového ostrova (Tomáš Hyka)
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Podrobnosti na www.adventura.cz Peru  Bolivie  Chile  Argentina

Výběr z 30 hlavních jídel + snídaně, polévky a dezerty.
Široká nabídka vegetariánských a bezlepkových jídel.
Krátký čas přípravy.
Úspornost místa /není potřeba dalšího nádobí/.

NEJVĚTŠÍ  NABÍDKA LYOFILIZOVANÉ /  VYMRAZOVANÉ STRAVY NA TRHU !

Super lehké balení - 1 porce 145g včetně obalu

cca 350 ml cca 10 min

Na trhu od roku 1928!

 www.travellunch.cz



Severské ostrovy jsou naší dlouholetou specialitou. Zdejší divoce nádherná příroda musí vše stihnout během krátkého 
severského léta, kdy jí téměř nezapadající slunce dodává sílu pro zbytek roku. A podobně to zde probíhá i s lidmi. 
Magická atmosféra severu i vás spolehlivě a s dlouhodobým účinkem nabije a zocelí vůči starostem všedních dnů.

Ostrovy dalekého severu

TATRABUS
jedinečné expediční vozidlo

 unikátní výpravy na Island a do dalších zemí
 naši nejzkušenější řidiči a průvodci

 kuchař na zájezdech s polopenzí 
 výpravy na míru pro skupiny

www.tatrabus.cz
reportáže, fotografie, aktuality

 Reykjavík – parlament pod širým nebem Þingvellir – gejzíry a fumarolová pole – vodopády Gullfoss, Godafoss, Deti-
foss, Skógafoss a další – kaňon řeky Jökulsá – jezero Mývatn – sopečný kráter Askja – ledovec Vatnajökull – Duhové hory 
okolo Landmannalaugaru – ptačí útesy Dyrhólaey – možnost raftingu a pozorování velryb – časté koupání v termálních 
pramenech…

Island – Tatrabusem i pěšky napříč divočinou
 24. 6.–8. 7., 22. 7.–5. 8., s trekingem: 8.–22. 7., 5.–19. 8.  44 900 Kč

Island – západní pobřeží a Snaefellsnes
 14.–24. 6.  37 900 Kč

Kdo neprojel islandské vnitrozemí, nezná Island. Teprve tady si uvědomíme jeho neuvěřitelnou odlehlost, sílu a drsnost jeho 
přírody, formované mocnými vulkanickými silami za dávných věků i v současnosti. Automobil se prodírá lávovými poli, pak 
náhle brodí metr hlubokou ledovcovou řeku a následují desítky kilometrů sopečného písku černého jako noc. Místo silnice 
často jen vyjeté koleje, turistická infrastruktura minimální a počasí severské, tedy často proměnlivé a někdy větrné. 
Ale kde jinde si lépe odpočinout od ruchu měst a stresu civilizace?
To vše zvládneme díky terénnímu automobilu Tatra, který jsme si podle vlastního návrhu nechali přestavět na unikátní 
20místný autobus a jenž nám zajišťuje pohodlí, nezávislost a flexibilitu i v náročném terénu odlehlých oblastí. Charakter 
programu je velmi pestrý, většinou nenáročný turisticko-poznávací. V jednom z termínů je možné absolvovat náročnější 
třídenní program, jeden z nejlepších světových treků z Landmannalaugaru do Þórsmörku. A v úvodním termínu sezo-
ny vás Tatrabus sveze po částečně odlišné severozápadní trase, abychom navštívili také výrazný západní polo ostrov  
Snaefellsnes s divokým pobřežím, vodopády, skalními průrvami i ledovci.
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Vybavíme vás na cesty 
po celém světě 
tím nejlepším z Norska.
Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR  
Naše značkové prodejny: Praha - Litoměřice - Pec pod Sněžkou
Více a e-shop na www.norskamoda.cz

Bergans Storen 
Bunda bez kompromisů, 
vyzkoušená drsným norským 
počasím. Žádná předpověď 
vás už nepřekvapí.

 Island

Brodíme (Václav Balšánek)

Vodopád Gullfoss (Kateřina Lhotová)

Termální koupel (Štěpán Zika)



 norské městečko Longyearbyen s muzeem Arktidy – ruská hornická osada Barentsburg – fjordy a ledov-
ce – meteorologická stanice na mysu Linné – pozorování místní fauny (tuleni, mroži, běluhy, ptactvo aj.) ...

Špicberky – pozvánka do Arktidy
 13.–22. 7.  56 500 Kč

Špicberky – severský treking
 léto 2018  asi 36 000 Kč

Souostroví Špicberky je jednou z nejsevernějších výsep pevniny v Severním ledovém oceánu, pouhých 1300 
km od severního pólu. Hlavní norské městečko Longyearbyen a bývalá ruská hornická osada Barentsburg bu-
dou východisky pro naše programy. Obklopují je ledovci obroušené hřebeny Nordenskjöldovy země s horskou 
tundrou na temeni i v údolích, ale také strmé svahy a útesy při pobřeží. Naproti, za temnými vodami širokého 
fjordu, září za hezkého počasí mohutně zaledněné horské masivy Země Oskara II., kam se vydáme expediční 
lodí a kde budeme pozorovat mohutné ledovcové splazy ohlodávané oceánem i bohatou arktickou faunu. 
A v průběhu nocí nám severské půlnoční slunce nabídne podmanivou atmosféru nekončícího západu slunce. 
První zájezd je prodloužením našeho sedmidenního poznávacího zájezdu. Aktivní poznávací program s třemi 
lodními výlety na atraktivní místa pobřeží rozšiřuje turistická varianta zájezdu o jeden cyklistický a tři pěší 
výlety, z nichž nejnáročnější bude výstup na horu Nordenskjöld (1051 m). 
Druhý zájezd je určen zdatným trekařům, kteří si chtějí subarktickou divočinu vychutnat téměř bez kontaktu 
s civilizací a vydat se zde na okružní týdenní treking s batohem na zádech. 
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 cestou islandský Reykjavík – inuitské osady Kulusuk, Kuumit, Tinitequilaq a Tasiilaq – fjordy Ammassa-
lik, extrémně zaledněný Sermilik a další – etnografické muzeum – pozorování kytovců…

Krásy východního Grónska
 22. 7.–3. 8.  77 800 Kč

Grónsko – severský treking
 2.–14. 8., další termín plánujeme až v roce 2019  68 700 Kč

Asi nejkrásnější částí Grónska je oblast při východním pobřeží, těsně pod polárním kruhem, které se přezdívá 
Švýcarsko grónského pobřeží, i když je nesrovnatelně liduprázdnější. Drsnou a fantastickou zemi tvoří prastaré 
skalní masivy obroušené masami ledu, mladší vysoká pohoří se závratnými skalními stěnami, členité pobřeží 
s fjordy a bezpočtem drobných skalisek i barevná arktická tundra. Díky specifickým podmínkám je zdejší klima 
během krátkého léta příznivější a stabilnější než na západním pobřeží. Místní obyvatelé, roztroušení do něko-
lika malých osad, se dodnes živí tradičním lovem.
Při prvním zájezdu nás rybářský člun přeplaví postupně na tři krásné, navzájem vzdálené lokality, kde si posta-
víme kemp a budeme vyrážet do panenské přírody v okolí. Při druhém zájezdu zažijeme i náročnější šestidenní 
treking divočinou s kompletní výbavou natěžko. Tento trek střídáme obrok s trekingem na Špicberkách.
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Podrobnosti na www.adventura.cz Špicberky  Grónsko 

Půlnoční slunce (Roman Staněk)

Pobřežní ledovec (Petr Mohyla)Poklidná hladina Isfjordu (Petr Mohyla)

Rybaření ve fjordu (Petr Novotný)

Panorama fjordu Sermilik (Martin Kleinwächter)

Polární liška v letním kabátku (Jan Šťovíček)



Z nedozírné rozlohy ruské Sibiře a postsovětské Střední Asie pro vás vybíráme 
ty nejkrásnější oblasti, kde se můžeme bez obav ponořit do nedotčené přírody 
i trekovat mimořádně malebnými horami.

Sibiř a Střední Asie

 Barnaul – řeka Ob – Gorno-Altajsk – plavba přes Tě-
lecké jezero – Ulagan – Pazyrykské kurgany – Modré jezero 
v dolině Aktru – Čemal…

Krásy Altaje
 22. 7.–5. 8.  44 700 Kč

Bajkal – perla Sibiře 
 2.–15. 7., 16.–29. 7.  47 900 Kč

Bajkal a Východní Sajan 
 5.–19./ 26. 8.  39 700 Kč / 47 200 Kč

Bajkal je nejhlubší a nejvodnatější sladkovodní jezero světa v malebném srdci Sibiře. Průzračnou 
hladinu jezera lemují po obou březích horská pásma, jejichž hřebeny se vypínají až 2000 m nad jeho 
hladinou. Na mnoha místech padají strmé svahy přímo do vody a vykrajují opuštěné romantické 
zátoky s písečnými i oblázkovými plážemi, lákajícími k osvěžující koupeli.
Oba zájezdy jedou po podobné okružní trase, která překonává jezero rybářskou lodí mezi ostrovem 
Olchon a poloostrovem Svatý nos, které jsou asi nejkrásnějšími místy celého pobřeží. První zájezd 
je poznávací s noclehy v turistických ubytovnách či penzionech a s kratšími pěšími výlety. Druhý si 
vychutnává romantickou přírodu prostřednictvím tří několikadenních nenáročných treků, s batohem 
na zádech a s nocováním pod stanem. Můžete si ho i o týden prodloužit o stupeň náročnějším 
trekingem v odlehlé divočině pohoří Východní Sajan.

 Irkutsk – řeka Angara – útesy šamanského ostrova Olchon – hornatý Svatý nos – typické sibiř-
ské vesnice – burjatská metropole Ulan-Ude – buddhistický Ivolginský klášter – přejezd vlakem po 
Transsibiřské magistrále i místní lokálkou po historické Krugobajkalce – podhorské lázně Aršan…
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Altaj  je přírodní perlou jižní Sibiře. Jde o rozlehlé pohoří 
velmi rozmanitého charakteru. Zalesněné hřebeny s nedo-
tčenou tajgou i jezerní náhorní plošiny se střídají s kotlina-

mi stepního charakteru tam, kde je terén otevřenější 
vůči suchým jižním větrům z blízkého Mongolska 

a Číny. Nad nimi se tyčí zaledněné štíty až čtyř-
tisícových hřebenů. A místní altajské národy jej 

obohacují i o etnicky zajímavý kolorit.
Okružní trasa tohoto turisticko-poznávacího 

zájezdu míří od Těleckého jezera údolím 
Čulyšmanu až k čtyřtisícovému Severočuj-
skému hřbetu a do okolních hor i stepí. 
Vrátíme se po Čujském traktu, horské 
silnici spojující Rusko se západním Mon-
golskem, podél divokých řek Čuja a Ka-

tuň. Minibus budeme střídat s terénními 
vozidly při odbočkách do míst, kam by neprojel.

Glacier Stainless Vacuum Bottle
Objem: 0,5L a 1L

Dokonalá izolace v propracovaném designu
www.gsioutdoors.cz
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Inja
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Aktru

Bělucha

Rusko

Bajkal – pobřeží ostrova Olchon 
(Pavel Pozniak)

Kostelík na Altaji (Kateřina Lhotová)

Šamanské kůly u mysu Burchan (Markéta Stránská)

Bajkalská pochoutka 
– uzení omuli (Tomáš Hyka)

Altaj - meandry horního toku Čuji (Luděk Brož)



Krásy Kamčatky
 30. 7.–12. 8.  77 800 Kč

Kamčatka – treking Nalyčevo
 11.–27. 8.  57 900 Kč

Kvůli dlouholeté izolaci i náročnému terénu si poloostrov Kamčatka dodnes zachoval rozsáhlá území s nepo-
skvrněnou panenskou přírodou, pyšnící se nekonečnou tajgou a tundrou, řekami plnými lososů a především 
množstvím aktivních vulkánů, bublajících bahenních jezírek a termálních pramenů.
První turisticko-poznávací zájezd nás zavede na sever poloostrova, na náhorní plató pod nejvyšší kamčatskou 
sopkou Ključevskaja (4750 m) a na dosah aktivní sopky Tolbačik. Druhý zájezd zamíří do parku Nalyčevo, kde 
absolvujeme týdenní treking, završený výstupem na aktivní vulkán Avačinskij (2741 m). V druhé části obou 
programů navštívíme oblast jižních vulkánů Mutnovskij a Goreli. Během pobytu navíc ochutnáme pravý kaviár 
i speciality z pacifických lososů, vykoupeme se v termálních bazénech a poznáme, co obnáší pravá ruská baňa.

 kamčatské vulkány  – NP Ključevskaja – etnografické muzeum v Essu – plavba po řece Bystraja – Talov-
ské a Nalyčevské termální prameny – Petropavlovsk-Kamčatskij – fakultativně výlety lodní po moři nebo vrtul-
níkové do Doliny gejzírů či za medvědy ke Kurilskému jezeru…
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 Biškek – Karakol – pohoří Kyrgyz Alatau, Terskej Alatau a centrální Ťan-šan – vysokohorská jezera Ala-köl 
a Song-köl – ledovec Inylček – návštěvy pasteveckých jurt…

Krásy kyrgyzského Ťan-šanu
 29. 7.–9. 8.  45 800 Kč

Kyrgyzstán – treking velehorami Ťan-šanu
 10.–27. 8.   38 800 Kč

Kyrgyzstán je země hor, unikátních jezer a příjemných obyvatel, kteří se dodnes velkou měrou živí polokočovným 
pastevectvím. Průměrná nadmořská výška Kyrgyzstánu činí více než 3000 m a žádná země světa nemá dále k moři. 
To zde však nahrazuje obrovské jezero Issyk-kul, jehož písečné pláže a mírně slanou vodu si samozřejmě také 
vyzkoušíme. První zájezd má v programu několik půl až jednodenních horských výletů a túr ve třech odlišných 
horských oblastech země. Nejnáročnější dvoudenní přechod v pohoří Terskej Alatau kolem unikátního jezera Ala-köl 
ve výšce 3500 m (jen s malým batohem nalehko) lze nahradit alternativním programem. Na závěr navštívíte druhé 
největší kyrgyzské jezero Song-köl v malebné horské kotlině ve výšce 3000 m, obklopené pasoucími se stády.
Druhý zájezd nejprve také zamíří k jezeru Ala-köl, ale hlavním programem je treking a výstup na dvě čtyřtisícovky 
v centrálním Ťan-šanu, i terénním autem jen obtížně dostupné nejvýchodnější části země. Dominantami jsou zdejší 
sedmitisícovky – efektní pyramida Chan Tengri (7010 m) a mohutné Džengiš Čokusu = Pik Pobědy (7439 m). 
Celkové převýšení natěžko není na treku příliš velké, překonává se jen jedno sedlo (4001 m).
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Kyrgyzstán – krásy Kyrgyzstán – treking

Brodění říčky během treku 
(Barbora Gregorová)
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Podrobnosti na www.adventura.cz Rusko  Kyrgyzstán

Náročná cesta k Tolbačiku (Tomáš Hyka)

V kráter vulkánu Goreli (Petr Novotný)
 Kamčatka – pohled z vrcholu Avačinského 
na vulkán Korjackij (Pavel Pozniak)

Kyrgyzstán – země hor a pastevců (Lukáš Pelant) Panorama centrálního Ťan-šanu z vrcholu Tjuz (Tomáš Hyka)



Porovnejte dvě tváře horského předělu Evropy a Asie. Ruskou, sportovně velehor-
skou s nejvyšší horou Evropy, a gruzínskou, s putováním odlehlými kouty hor, kde se 
dosud středověk intenzivně promítá do současnosti.

Kavkaz a Gruzie

 Tbilisi – katedrála ve Mcchetě  – hřebeny 
a ledovce Horní Svanetie – tradiční svanské vesnice 
v čele s Ušguli  – starobylé horské kostelíky – Kutai-
si s katedrálou Bagrati  – klášter v Gelati …

Gruzie
 – treking ve Svanetii

 19. 8.–1. 9.  38 900 Kč
Horní Svanetie  má právem pověst nejkrásnější 
oblasti Kavkazu. Na horská údolí tu z jedné strany 
shlíží několik pětitisícových vrcholů hlavního kav-
kazského hřebene a z druhé čtyřtisícový Svanetský 
hřbet. V údolích zůstala zachována středověká 
architektura a město Mestie i svanské vesnice se 
ježí typickými kamennými věžemi. Pro svoji nedo-
bytnost sloužila často Svanetie jako úkryt pro cír-
kevní relikvie z celé Gruzie. Při osmidenním okruhu 
horami jdeme nalehko.
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Gruzínským Kavkazem ke Kazbeku
 5.–18. 8.  41 900 Kč

Gruzie – treking v Thušsku
 22. 7.–3. 8.  37 900 Kč

Thušsko a Chevsursko jsou dvě nejodlehlejší oblasti gruzínského Kavkazu, v zimě odříznuté zasněženými 
hřebeny od okolní země. V horských údolích nalezneme řadu tradičních středověkých vesnic, také s ob-
rannými věžemi, ale jiného typu oproti Svanetii. Do dnešních časů tu přežil džvarismus, pohanská víra 
ovlivněná křesťanstvím.
První treking míří až pod Kazbek, nejvýchodnější pětitisícovku Kavkazu. Druhý je okruhem po Thušsku, 
proto je o něco kratší a snazší. Thušskem půjdeme v období, kdy ve vesnicích slaví své každoroční svátky. 
Obě putování jsou nalehko, zavazadla převáží auto či koně.
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 centrální dolina Baksan – panoramata hlavního hřebene Kavkazu – „letecký“ rozhled ze západního 
vrcholu Elbrusu...

Kavkaz a Elbrus
 2.–14. 7.  35 800 Kč

Kavkaz patří mezi nejkrásnější pohoří světa. Po solidním aklimatizačním programu v nádherné velehor-
ské přírodě plánujeme výstup na nejvyšší vrchol Elbrus – 5642 m. Program akce je z hlediska techniky 
pohybu v horském terénu nejnáročnější z nabízených ruských zájezdů. Na druhé straně letecká doprava 
tam a zpět až na samé úpatí hor a základní tábor v osvědčeném penzionu z něj činí z cestovatelského 
hlediska velmi příjemnou akci. K výstupům nám dvakrát vypomohou místní lanovky. Velikost skupiny 
plánujeme 8 až 14 osob se dvěma kvalifikovanými horskými průvodci.
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 Tbilisi – vinařská oblast Kachetie – katedrála Alaverdi – pevnost v Omalo – tradiční vesnice s obran-
nými věžemi – klášter Cminda Sameba pod ledovci Kazbeku – Ananuri – Mccheta  – pevnost v Gremi – 
palác v Telavi…

Tbilisi

Chevsuretie
Thušsko

Kazbek

Tbilisi

Gori
Zugdidi

GRUZIE Mccheta

Kutaisi

Svanetie

Elbrus
Šchara

 Tbilisi – stepní NP Vashlovani – skalní klášter 
David Garedža – bahenní sopky – lesní klášter Pita-
reti – starobylý kostel Bolnisi Sioni z 5. stol. – skalní 
věže Birtvisi –„gruzínský Tibet“ s jezerem Tabatsku-
ri – lázně a NP Borjomi – kláštery Chulevi a Zarzma 
– pastevecké osady horské Adžarie – muslimská
oblast s mešitami v dřevěnicích – Batumi…

Národní  
parky a hory jižní Gruzie

 20. 5.–4. 6.  45 900 Kč
Tento turisticko-poznávací zájezd vás provede uni-
kátní, turisticky panenskou trasou jižní Gruzií a ho-
rami Malého Kavkazu. Využijeme nejkrásnější jarní 
termín se svěží, rozkvetlou přírodou s velmi rozma-
nitými biotopy: stepi, lesy mírného pásu i subtropů, 
náhorní planiny, horské hřbety zalesněné i paste-
vecké. Cestou budeme navštěvovat a míjet početné 
kostely, kláštery a pevnosti. Je nutné cestovat v te-
rénních autech, spí se vždy pod střechou, ale něko-
likrát v spartánských podmínkách. V Borjomském 
národním parku a v Adžarských horách absolvujeme 
i dva dvoudenní treky, ale nejsou náročné a půjdeme 
nalehko. Na závěr se vykoupeme v Černém moři.
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Rusko  Gruzie

Majestátní Elbrus (Lenka Skrbková)

Vesnice Ušguli pod horou Šchara (Jaroslav Lhota)

Hora Kazbek a klášter Cminda Sameba 
(Roman Staněk)

V horách Adžárie (Pavel Kumpán)

GRUZIE

TbilisiBorjomiAdžárie

NP Vashlovani
David Garedža

Batumi



Turecko – toulky Kappadokií  
 29. 4.–7. 5., 23. 9.–1. 10.  29 900 Kč

Dva mohutné kužely třítisícových sopek vévodí vulkanické náhorní planině, v níž síly eroze vymode-
lovaly obrovské množství mimořádně působivých skalních útvarů. Podobně jako eroze se činili i lidé. 
Měkké vulkanické horniny se snadno opracovávají a země je tu provrtaná jako ementál. V každém 
údolí jsou tu do skalních útvarů vykutané křesťanské kostely a kláštery, ale do skal se tesala i lidská 
obydlí a stáje. Čekají nás zde v příjemném jarním a podzimním termínu jednodenní toulky i souvislá 
čtyřdenní trasa.

 NP Göreme a skalní města Kappadokie  – kaňon Ihlara – údolí klášterů v Guzelyurtu – 
Červený kostel – karavanseraj Sarihan – podzemní město Derinkuyu – antické vykopávky Sobe-
ssos – pevnosti v Ortahisaru a Uchisaru – skalní kostely v Göreme – možnost letu balónem...

Turecko

Nový Zéland i Austrálie jsou země mnoha zajímavostí, ale je-
jich přírodní půvaby jednoznačně převažují. Tomu odpovídá 
i aktivní charakter následujících zájezdů.

Turistika u protinožců

Nový Zéland 
– země fantazie

 13. 12.–6. 1. 2018  99 800 Kč
Mimořádně oblíbená, komplexní a částečně i dobrodružná okružní cesta 
po obou ostrovech Nového Zélandu zahrnuje řadu pěších výletů a perličku 
v podobě třídenního přechodu Jižních Alp. Minibus pronajatý na celou dobu 
a noclehy v dobře vybavených kempech nám poskytnou jedinečnou možnost 
přiblížit se co nejvíce tamější nádherné přírodě a poznat maximum zdejších 
lákadel. Cestou budeme obdivovat domorodou kulturu Maorů, ochutnáme 
místní vína a vyzkoušíme atraktivní outdoorové aktivity, z nichž některé 
můžeme zažít jenom zde.

 Auckland – geotermální oblast Rotorua – jeskyně Waitomo se svítícími 
červy – NP Tongariro  – Wellington – NP Fiordland  a plavba po Milford 
Sound – Mt. Cook  – Christchurch – „lívancové“ skály – velryby, delfíni, 
lachtani, tučňáci…

d n í
25

Národními parky Austrálie
 28. 10./ 3. 11.–18. 11.  89 800 Kč / 69 800 Kč

Užijte si unikátní přírodu Austrálie, tak odlišnou od ostatního 
světa! Tato cesta, zaměřená na nenáročnou turistiku v nejkrásnějších národních 
parcích kontinentu, vám to nabízí plnou měrou. První týden věnujeme Rudé-
mu vnitrozemí, nejatraktivnější pouštní oblasti bohaté na soutěsky s ukrytými 
koupacími jezírky a s jedinečnými skalními útvary v čele s masivem Uluru. Pak 
přeletíme do Sydney, kde se připojí účastníci zkrácené varianty, a prohlédneme 
si jedno z nejhezčích měst světa. Odtud se vydáme k severu podél východního 
pobřeží a budeme střídat útesy a malebné pláže Pacifiku s odbočkami do hor-
ských národních parků s eukalyptovými lesy a hlubokými kaňony s řadou vo-
dopádů. V závěru zájezdu subtropickou vegetaci vystřídá horský tropický prales 
a příboj na proslulých písečných plážích nás osvěží před odletem domů. Pozem-
ní část trasy absolvujeme pronajatými minibusy a nocovat budeme převážně 
v kempech a někdy i na odlehlých přírodních tábořištích. Díky tomu budeme mít 
jistotu, že si bohatě užijeme i exotickou australskou faunu.

Kaikoura
Wellington

Queenstown

Catlins Dunedin

Mt. Cook

Fox Glacier

NP Tongariro

RotoruaWaitomo

Auckland

Milford Sound
Christchurch

NOVÝ ZÉLAND

Milford Sound s Mitre Peak (Petr Páv)

Kings Canyon - NP Watarrka (Radovan Vlček) Klokan (Jan Moulis)

Kontakt s přírodou v NP Lamington 
(Tomáš Hyka)

Mount Cook od jezera Matheson (Ondřej Brambus)
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 Alice Springs – West MacDonnel Ranges NP – Wattarka NP a Kings Ca-
nyon – Uluru-Kata Tjuta NP  – Sydney  – Blue Mountains NP  – Waterfall 
Way – Cathedral Rock NP – Byron Bay – Lamington NP  – papoušci, klokani, 
koaly a další vačnatci – pláže Pacifiku...

AUSTRÁLIE

Sydney

Brisbane
Lamington

Byron Bay
Waterfall Way
Port Macquarie

Blue Mountains

Uluru
Kings Canyon

Alice Springs
MacDonnel Ranges
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Růžové údolí (Pavel Kumpán)

Nový Zéland  Austrálie  Turecko



Z rozsáhlého a v současné době bohužel značně rozbouřeného regionu jsme pro vás vybrali ty země, kam lze cestovat 
bez obav, a které jsou zároveň po přírodní stránce mimořádně atraktivní. Ač je spojuje suché klima a jsou převáž ně 
muslimské, jsou si charakterem i kulturně vzdálenější, než se ze střední Evropy jeví. Nicméně obě nám nabídnou dra-
matické skalnaté hory, působivé pouštní krajiny, zelené oázy, ve kterých se často zastavil čas, i teplé moře, které omývá 
jejich pobřeží.

Severní Afrika a Blízký východ

Maroko – hory, kaňony a pouště
 29. 4.–11. 5., obdobně i za rok    36 700 Kč

Předkládáme vám intenzivní kombinovaný program, zahrnující nejvýznamnější královská 
a pouštní města, hřebeny Atlasu i Antiatlasu, saharské duny i pobřeží Atlantiku. Turistický 
program ve Vysokém Atlasu zahrnuje především možnost dvoudenního výstupu na nejvyšší 
horu Džebel Toubkal (4167 m) a výlety v impozantních kaňonech Todra a Dadés. Na cestě se 
setkáme s exotickým islámským světem, navštívíme berberské vesnice v horách, projdeme 
se mezi cedry a pobíhajícími hejny makaků a také se vykoupeme v oceánu.

 Casablanca – starořímské Volubilis  – posvátné Muláj Idris  – východ slunce 
v dunách Erg Chebbi – kasba Ait Benhaddou  – královská města Rabat , Meknés ,  
Fés  a Marrákeš ...

d n í
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Casablanka Fés
Meknés

Todra
Erg Chebbi

Dadés

Džebel Toubkal

Marrákeš

MAROKO

Vyhlídka na Džabal Achdar (Pavel Kumpán)

Treking v Ománu
 26. 2.–11. 3., 12.–25. 11, 25. 2.–10. 3. 2018  od 64 900 Kč

Efektní hory tohoto poklidného emirátu jsou poměrně snadno přístupné z vnitrozemí, ale 
směrem k moři se lámou do velkolepých, často více než kilometrových skalních stěn. V těchto 
srázech vesničané vybudovali stezky, vedoucí k zapomenutým horským vesničkám i dále na 
hřebeny hor. Zdoláme i nejvyšší vrchol Džebel Šams (3009 m) a prostoupíme sevřené vodní 
soutěsky, kde je místy nutné se brodit a plavat. Projdeme se také mezi pouštními dunami i po 
členitém pobřeží s ukrytými písečnými plážemi, jež jsou jako stvořené k závěrečnému odpo-
činku. Během výprav nám bude převážet zavazadla terénní automobil.

 přímořský Muscat – vnitrozemská Nizwa – velký zvířecí trh – hliněné město Al Hamra 
– opevněná vesnice Mistaf – palmové oázy a staré zavlažovací kanály  – nejhlubší kaňon 
arabského poloostrova – pevnost v Bahle  – želví rezervace…
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Zelený Dhofar  
a pobřeží Ománu

 23. 9.–6./ 10. 10.  61 900 Kč / 75 400 Kč
Turisticko-poznávací zájezd zahájíme v Dhofaru, nejjižnější oblasti 
Ománu, který je v úzkém pásu mezi mořem a horami díky lokálním 
letním monzunům svěže zelený a botanicky unikátní. Porosty ka-
didlovníku mu zajišťovaly ve starověku prosperitu, kterou zde při-
pomínají ruiny starobylých přístavů. Projedeme téměř celé pobřeží 
Ománu, vychutnáme si jeho odlehlá romantická zákoutí a nahléd-
neme i do vnitrozemské pouště a kaňonů mohutného pohoří Hadžar 
při severovýchodním pobřeží. V prodloužení můžete navíc absolvo-
vat okruh nejvyšší západní částí tohoto až třítisícového pohoří.

Dhofar, země kadidla  – Salalah, Al Balid  – příbojové gej-
zíry – přístav Khor Rouri  – rybářské i horské vesničky – hliněné 
pevnosti Jaalan Bani Bu Ali a v Bahle  – želví rezervace – nejvyšší 
hora Ománu Džabal Šams – Muscat – Nizwa…

Saharská projížďka při západu slunce (Václav Balšánek)

d n í
14/18

Stany s doživotní zárukou.

      Nejbližší prodejce naleznete v    
   katalogu zboží na stránkách výhrad-
ního zástupce MSR: 

www.vertical.cz

Kasba Ait Benhaddou (Alena Rožánková)

OMÁN

Maskat

Súr

Ras al Hadd

Nizwa

Salalah

Dhofar

Maroko  Omán



Za pětitisícovými vrcholy Afriky je třeba zamířit do východoafrického trojlístku Tanzanie – Keňa – Uganda. Nejvyšší Kilimandžáro 
nabízí většině turistů výškový rekord. Mount Keňa úžasné scenerie svých dvou skalnatých vrcholů i třetí dostupný vrchol, kterému 
do pětitisícovky chybí jen pár metrů. A tajuplné Ruwenzori, dle znalců nejkrásnější pohoří afrického kontinentu, unikátní výpravu 
do odlehlé horské divočiny, završenou výstupem na třetí nejvyšší horu Afriky. Naproti tomu Etiope nabízí putování po vysokohorské 
náhorní plošině osídlené tradičními vesničkami.

Velehory východní Afriky

Tanzanie – 
Kilimandžáro a safari

 14.–26./ 30. 9., 22. 2.–6./ 10. 3. 2018  85 700 Kč / 116 700 Kč
Jednoznačným cílem horské části zájezdu je výstup na nejvyšší horu Afriky – Kili-
mandžáro  (5895 m). Cesta na jeho vrchol není technicky náročná a v případě 
správné aklimatizace ji zvládne každý průměrně zdatný člověk. K aklimatizaci 
nám poslouží nedaleká vyhaslá sopka Mt. Meru (4566 m), která v NP Arusha 
nabízí i ojedinělou možnost pěšího safari v doprovodu rangera. Prodloužení 
zájezdu nás zavede na klasické safari terénními auty v pověstných národních 
parcích Serengeti , Ngorongoro  a Lake Manyara či Tarangire s nepřeberným 
bohatstvím zvěře. Noci strávíme v kempech přímo v srdci divočiny. Celý program 
v Tanzanii organizujeme s osvědčenými místními agenturami, které nám zajišťují 
licencované průvodce a kompletní servis včetně stanů, kvalitní plné penze, na Ki-
limandžáru nosiče aj. První treková část zájezdu probíhá bez českého průvodce.

Arusha – Olduvaiský kaňon – možnost prodloužení na Zanzibar…
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Magický svět pohoří Ruwenzori
 7.–20. 6.  104 700 Kč

Pohoří Ruwenzori  na západní hranici Ugandy tvoří předěl 
mezi vysoko položenými savanami na východě a tropickými lesy na západě. 
Narozdíl od ostatních hor v oblasti není vulkanického původu a jeho bohaté 
srážky napájejí též horní tok Nilu. Řada jeho vrcholů je pokryta sněhem a ledem 
výrazněji než ostatní africké pětitisícovky a Mt. Stanley s vrcholem Margherita 
(5109 m), třetí nejvyšší hora Afriky, bude cílem naší ojedinělé výpravy. Výstup 
nebude jednoduchý – nejprve nás čekají rozmáčené bahnité stezky a v závěru 
cesta po ledovci až na samotný vrchol. Budeme ale odměněni proměnlivostí 
všech vegetačních pásem – níže magickou atmosférou horského pralesa, výše 
krásnými průhledy mezi ramenatými starčeky na rozeklané skalnaté hřebeny 
a nakonec kruhovými rozhledy na rozsáhlé oblasti rovníkové Afriky. Celý výstup 
bude kompletně zabezpečen místními nosiči, kuchaři a průvodci.

 možnost prodloužení za gorilami do NP Bwindi …
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NP Samburu  – NP Lake Nakuru …

Mount Keňa a Indický oceán
 24. 2.–7./ 10. 3. 2018  99 800 Kč / 109 800 Kč

Masiv Mount Keni  je druhou nejvyšší horou Afriky a je snad 
ještě krásnější než Kilimandžáro. Dva hlavní skalnaté vrcholy (5199 m) zvlád-
nou pouze zkušení horolezci, ale náš třetí trekingový Point Lenana (4985 m) je 
jejich důstojným partnerem. Přechod pohoří, jež leží téměř přesně na rovníku, 
nás provede všemi vegetačními pásmy i rozeklanými svahy s fotogenickými 
starčeky a lobéliemi. Uskutečníme ho s kompletním servisem a podporou do-
provodného týmu. Pralesní safari v panenské divočině pohoří Aberdare a výstup 
na jeho nejvyšší vrchol Oldoinyo Lesatima (4001 m) nám poslouží pro předchozí 
aklimatizaci. Základní program lze rozšířit o závěrečné all inclusive spočinutí 
v tropickém ráji u Indického oceánu se vším, co k němu patří – palmy, bílé pláže, 
pralesní fauna, podmořské korálové zahrady aj.
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rovník

Nairobi

Meru

Aberdare
Mt. Keňa
Samburu

Nakuru
Ruwenzori

Diani Beach

KEŇAUGANDA

Zanzibar

Kilimandžáro

Ngorongoro

TANZANIE

Serengeti

Arusha

Kampala

NP Bwindi

Kilimandžáro (Vladimír Polášek)

???

Treking v Simien
Mountains a sever Etiopie 

 5.–15./ 21. 11.  55 200 Kč / 69 700 Kč
Etiopie dosud zůstává zemí neobjevenou turisty. Týdenní treking v nejvyšším 
pohoří Simien  je ideální možností seznámit se s životem pastevců a země-
dělců na jeho náhorní plošině, výškou přesahující 4000 m, a pozorovat vzácnou 
endemickou faunu. V doprovodu strážce parku, místního průvodce, kuchaře 
a za podpory nákladních mul si ho užijeme bez starostí a nalehko. O to více 
se budeme kochat monumentálními výhledy z kolmých až převislých skalních 
útesů, padajících téměř kilometrovými stěnami do nížiny. Po trekingu je možné 
ukončit program v Gondaru, nebo pokračovat severním poznávacím okruhem. 
Po dohodě lze zájezd prodloužit i do jižní Etiopie k řece Omo v rámci zájezdu 
Etiopie – velká poznávací cesta.

horské vesničky kmene Amhara – palácový komplex v Gondaru   
– Axum  se starověkými obelisky – skalní kláštery Lalibely … 
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Cestou na Mt. Meru (Jindra Hyková)

Ráno v kempu Geech, Simien (Jaroslav Lhota)

Gondar

Axum
Simien Mountains

Lalibela

NP Nechisar

NP Mago

Awassa

Jinca

Arbaminch
Omo

j. Turkana

Addis Abeba ETIOPIE

Žíznivé stádo (Sheila Singhová)
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Na hory a dál.

Najít správnou cestu
v horách nikdy nebylo
snadné. Stejně tak není
snadné se do hor správně
vybavit. Hanibal je Vám nejbližší
outdoorový obchod. Proč? Protože
hory a cestování jsou naším životním 
stylem. Stejně jako Vaším. Jsme
průvodci světem outdoorového 
vybavení. Tak se zastavte, než
znovu vyrazíte.

Váš Hanibal Team
www.hanibal.cz

Foto: cesta pod Weisskugel
Ondřej Vacek

Untitled-1.indd   1 15.09.16   13:02



Když pohlédnete na globus, máme to na jih Afriky dál, než se podle mapy světa zdá. Naštěstí tam cestujeme po poledníku, tak nebudete mít 
problém s časovým posunem. Co země, to odlišný historický vývoj a jiný svět. Neváhejte je vyzkoušet, všechny rozhodně stojí za návštěvu!

Jižní Afrika

Namibie off-road 
– pouští a divočinou

 29. 10.–15. 11.   2 os./ 4 os. v autě – 109 000 Kč / 98 500 Kč 
Objevme s naší výpravou magický svět Namibie. Společně nahlédneme do ži-
vota místních domorodých kmenů, nadchne nás průjezd proměnlivými nespou-
tanými krajinami i pozorování divokých zvířat. Zlatým hřebem programu bude 
přejezd až 300 metrů vysokých dun v poušti Namib. Vše absolvujeme pronaja-
tými terénními auty, která si budeme sami řídit. Pod vedením zkušeného dopro-
vodu se postupně zdokonalíme v dovednostech řízení v terénu a v dunách, pro-
tože velká část trasy vede mimo zpevněné silnice. Auta jsou zároveň perfektně 
vybavena pro táboření v divoké přírodě.

 poušť Kalahari – safari v NP Etosha – vesnice kmene Himbů – Epuppa 
Falls – skalní rytiny Twyfelfontain  – Pobřeží koster – Swakopmund – NP Na-
mib Naukluft  – NP Sossusvlei…
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Windhoek

NP Etosha řeka Okavango

poušť
Kalahari

NAMIBIE

Epupa Falls

Swakopmund

poušť 
Namib

 Parc national de La Réunion …

Réunion
 6.–20. 5., 11.–25. 11.  59 800 Kč
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Saint Denis

St-Gilles 
les Bains

St-Paul

Maido

Cilaos

Piton de la 
Fournaise

Piton des Neiges

RÉUNION

Romantické kempování v NP Namib Naukluft (Jaroslav Lhota)

Himbové (Sheila Singhová) Žena kmena Zulu (Martin Vedral)

Ostrov Réunion, který je součástí Francie, zdobí neobyčejně krásné 
hory. Hrany kráteru vyhaslé sopky tvoří bizarní hřebeny a je-
jich strmé stěny zarostlé neprostupnou vegetací jsou bo-
haté na efektní vodopády. V klidném tempu projdeme tři 
hlavní krátery ostrova, sestoupíme do hlubokých kaňonů 
i přivítáme vycházející slunce na nejvyšším vrcholu os-
trova Piton des Neiges (3070 m). Noclehy budeme mít 
rezervované na vybavených horských chatách, takže si 
poneseme jen relativně lehké batohy. Na závěr navštívíme 
unikátní sopečnou krajinu aktivního vulkánu Piton de la 
Fournaise a spláchneme únavu v teplém tropickém moři.

Safari v NP Etosha (Jaroslav Lhota)

Dračí hory (Sheila Singhová)

Vodopád Trou de Fer (Slávek Suldovský)

JAR a Lesotho – Dračí hory
 26. 10.–6. 11.  59 800 Kč

Dračí hory  jsou geomorfologickým unikátem. Z vrcholové plošiny království 
Lesotho, kde dosahují výšky téměř 3500 m, spadají o 1500 metrů níže, do Jiho-
africké republiky, a půlměsíc rozeklané hradby jejich stěn dosahuje délky 800 
km. Na severu z nich padá do téměř kilometrové hloubky vodopád Tugela, nej-
vyšší v Africe. Obkroužíme je od severu k jihu a čekají nás zde příjemné výlety 
s panoramatickými výhledy i celodenní túry. Chodit budeme nalehko a nocovat 
v útulných horských chatách. Na vyžádání lze program prodloužit o Kapské 
Město s přechodem unikátní Stolové hory.

 NP Golden Gate Highlands – NP Royal Natal – skalní malby 
Sánů – Durban – Kapské Město – mys Dobré naděje…

d n í
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Durban

mys Dobré naděje

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

LESOTHO

NP Golden Gate

Johannesburg

Kapské Město

Dračí h.
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V době, kdy nám počasí v Evropě obvykle moc nepřeje, představují španělské 
a portugalské enklávy v Atlantickém oceánu ideální cíl pro vaši dovolenou. Krásné 
hornaté ostrovy s proměnlivými unikátními sceneriemi by však bylo škoda „vyplýt-
vat“ na pouhý pobytový koupací zájezd. Vyzkoušejte raději naše pestré programy.

Ostrovy věčného jara

 hlavní město Funchal s květinovým a rybím trhem – Porto Moniz – skan-
zen v Santaně – výhledy z nejvyššího útesu Evropy – vavřínové lesy s endemic-
kými druhy fauny …

Madeira
 jaro (IV–V), podzim (X–XI), silvestr   27 400 / 31 800 Kč

Madeira, portugalský ostrov v Atlantiku, se proslavil nejen pestrou přírodou, 
příjemným subtropickým klimatem a skvělým vínem, ale také ideálními pod-
mínkami pro pěší turistiku podél zavlažovacích kanálů, tzv. levád. Ty se vinou 
po strmých úbočích a s pomocí mnoha akvaduktů a tunelů přivádějí vodu ze 
srážkově bohatého severu na slunné jižní svahy ostrova. Z pohodlného hote-
lu budeme minibusem vyrážet na jednodenní výlety, během kterých poznáme 
opravdu celý ostrov v jeho bohatosti a kráse. Některé termíny jsou prodloužené.

d n í
8/11

Cabo Girao

Porto Moniz
Santana

MADEIRA

Pico Ruivo

Pico do Arieiro
Encumeada

Funchal

Tržnice ve Funchalu (Lenka Skrbková)

Ponta de Sao Lorenco (Pavel Pozniak)

 hlavní město Funchal s květinovým a rybím trhem – nejvyšší hora ostrova 
Pico Ruivo (1861 m) – vavřínové lesy s endemickými druhy fauny …

Přechod kvetoucí Madeiry
 5.–14. 10.  26 700 Kč
 Madeira je turistickým rájem a perličkou pro milovníky přírody je kom-

pletní přechod ostrova. Čeká nás pestré putování horskou přírodou s výhledy na 
oceán, často vavřínovými lesy či po starých obchodních stezkách podél zavlažo-
vacích levád a s romantickými západy i východy slunce při táboření. Zdoláme též 
nejvyšší vrchol Madeiry a zbude nám čas na vykoupání v Atlantiku.

d n í
10

Ribeira da Janela MADEIRA
Pico Ruivo

Pico do Arieiro
Encumeada

Funchal

Machico

Na stezce podél levády (Lenka Skrbková) Cesta na Pico Ruivo (Lenka Skrbková) 

Madeira



Lanzarote a Fuerteventura
 29. 4.–7. 5., 31. 10.–8. 11.  28 400 Kč

Leží nejblíže k Africe, jsou nejsušší a jejich kopcovitý reliéf nedosahuje velkých 
nadmořských výšek. Celé Lanzarote je biosférickou rezervací, kde na 300 sopeč-
ných kuželů vystupuje z často až měsíční krajiny. Fuerteventuru zdobí pestře 
zbarvené hřebeny hor a díky skvělým plážím je nazývána Karibikem východního 
Atlantiku. Na poznávací výlety s občasnou nenáročnou turistikou budeme na 
obou ostrovech vyrážet hvězdicově z příjemných bungalovů.

Tenerife a La Palma
 5.–12. 5., 10.–17. 11.  29 600 Kč

Mezi sedmi Kanárskými ostrovy jsou nejhornatější. Tenerife vévodí nejvyšší hora 
Španělska – Pico del Teide (3718 m), díky lanovce snadno dostupná. A uniká-
tem La Palmy je obrovská sopečná kaldera de Taburiente, jež nabízí dramatické 
výhledy do tisícimetrové hloubky svých kolmých rozervaných stěn. Díky silnicím 
do vysokých nadmořských výšek máme na obou ostrovech naplánované krásné 
vycházky a túry, aniž by při nich bylo nutné zdolávat náročná převýšení. Užijeme 
si také přímořské pohody a vykoupeme se.

 NP Timanfaya – město Tequise – pevnost Santa Barbara – rybářská měs-
tečka – rázovité vesničky ve vnitrozemí – přímořské jeskyně – písečné duny…

 navíc La Laguna  – Icod de los Viňos – NP Garajonay  na Gomeře…

d n í
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 Los Cristianos – NP Teide  – skalní útesy Los Gigantes – perla koloniální 
architektury Santa Cruz de La Palma – aktivní vulkán Tenegía…

d n í
8

Tenerife, La Palma a Gomera 
 27. 10.–10. 11.  33 900 Kč

Náročnější zájezd, s přechodem hřebenovky La Palmy 
a ostrova Gomera s batohem na zádech, umocní naše horské 
zážitky a všechny ostrovy si užijeme ještě podrobněji.

d n í
15

Kanárské ostrovy:

Tenerife – kaldera pod Pico del Teide (Vítek Procházka)

Tenerife - soutěska Masca (Tomáš Hyka)

Pobřeží Fuerteventury 
(Jana Moravcová)

Azory
 19.–28. 5., 22. 9.–1. 10.  43 600 Kč 

Nejvyšší vrcholky podmořského Atlantického hřbetu vytvářejí uprostřed Atlan-
tiku malebné, výrazně vulkanické souostroví, kterému Golfský proud zajišťuje 
příjemné subtropické podnebí. Dva nejatraktivnější ostrovy – Sao Miguel a Ter-
ceira – nám umožní poznat nejen zdejší ne dotčenou přírodu, bohatou na dra-
matické scenerie a sopečné jevy, ale i vlídná městečka s rázovitými obyvateli 
a místní kulturu. Pohodlné zázemí nám zajistí ubytování v hotelech ***.

d n í
10

Rybářská bárka (Sheila Singhová)

 Lisabon – smaragdová jezera v sopečných kalderách – horké gejzíry – 
čajové plantáže – Ohnivé jezero Lagoa do Fogo – vinice na ostrově Terceira – 
městečko Angra de Herosimo  – koupání v lávových jezírcích i v moři...

Gran Canaria

Gomera

Tenerife
Fuerteventura

Lanzarote

La Palma

Pico de Teide
Garajonay

Taburiente

Pico Zarza

KANÁRSKÉ OSTROVY

 NP Teide  – skalní útesy Los Gigantes – La Laguna  – pohoří Anaga – 
Pirámides de Güímar – Icod de los Viňos a romantické severní pobřeží... 

Silvestr na Tenerife  
 26. 12.–2. 1. 2017 i 2018  39 700 Kč

Tenerife podrobněji a s větším podílem poznávacího programu 
oproti zájezdu, kde se pokračuje na La Palmu.

d n í
8

Grilovaný kalamar (Jana Moravcová) Kostelík na Gomeře (Tomáš Hyka)

Ostrov Sao Miguel - jezero Sete Cidades (P. Biter) 
Ponta Delgada

Angra 
do Heroísmo

São Miguel

Terceira

AZORY
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Toulky po Kykladách 
 8.–22. 9.  28 900 Kč

Zveme vás do úžasného světa egejských ostrovů a ostrůvků. Poplujeme mezi 
rozmanitými ostrovy Kyklad a zažijeme jedinečný pocit volnosti a nezávislosti. 
Kontrast oslnivě bílých domků a blankytného moře zde vytváří typické obrázky, 
napovídající, proč jsou národními barvami Řecka modrá a bílá. Všudypřítomné 
moře zde vytváří příjemně mírné klima i v jinak horkém řeckém létě.

 ostrovy Paros, Antiparos, Naxos, Délos , Mykonos, Amorgos a dramatic-
ká sopečná Théra – větrné mlýny – horské vesničky – plážičky v opuštěných 
zátokách…

d n í
15

Toulky po Dodekanésu 
 8.–22. 9.  32 900 Kč

Nejen těm, kteří absolvovali oblíbené Kyklady, nabízíme další truhlu z bohaté 
pokladnice egejských ostrovů. Dodekanés (či nepříliš správně Dodekanésy) 
jsou ty úplně nejvýchodnější, poblíž tureckého pobřeží. 
Když řečtí bohové rozdělovali písečné zátoky, divoké 
květiny a dech beroucí výhledy, dostaly bohatě 
naděleno. A početné řecké, římské i osmanské 
památky nám dají nahlédnout do pestré a bouřlivé 
historie této části Egejského moře. 

 starobylé město Rhodos  – klášter sv. Jana a jes-
kyně Apokalypsy na Patmu  – dále ostrovy Symi, Lipsi, 
Kalymnos, Kos a vulkanický Nisyros – odlehlé vesničky a pláže...

d n í
15

Všechny barvy Sardinie
 8.–15. 6., 14.–21. 9.  27 900 Kč

Východiskem pro hvězdicové výlety do vnitrozemí i na přilehlé pláže nám bude 
městečko Abratax, ideálně položené na malebném východním pobřeží. Záliv 
Orosei nám nabídne pláže a jeskyně přístupné pouze z moře, pohoří Supra-
monte pro změnu horské romantické scenérie a daleké výhledy. Ochutnáme 
také sardské speciality i slavné červené víno Cannonau a necháme se překvapit 
místní pohostinností či pozváním k domorodcům.

 hlavní město Cagliari – výlet vyhlídkovým vláčkem Trenino Verde do vnit-
rozemí – hluboký vápencový kaňon Gorropu – řemeslené dílny v Dorgali a Ula-
sai – mramorová jeskyně Su Marmuri – přívětivé pláže...

d n í
8

Toulky po ostrovech Středomoří
Naše letecké zájezdy na středomořské ostrovy nabízejí nejen průzračné teplé moře s lenošením na oblíbených plážích, přívětivá přímořská městečka a večery strávené 
při sklence vína na nábřežní promenádě. Jsou zde i další odlehlé pláže, skryté za útesy, opuštěné stezky malebnou subtropickou přírodou, tradiční vesničky ve vnitrozemí 
a často i vyzývavé hory s dalekými rozhledy. Vydejme se spolu objevovat tyto ostrovy aktivně! Respektive, jak se vám zrovna bude chtít – není to povinné :-) 

Rhodos

Symi
Nisyros

Kos

Kalymnos

Lipsi
Patmos

ŘECKO

Athény

Paros

Naxos

Amorgos

Mykonos

Delos

Santorini

Antiparos

ŘECKO

Sardská žena (Andrea Sedláčková)
 Barcelona – Palma de Mallorka – historická městečka Pollenca a Arcá – 

kláštery – koupání...

Mallorca
 24. 5.–4. 6., 18.–29. 9.  od 17 790 Kč / letecky od 26 660 Kč

Španělské Baleáry a jejich největší ostrov Mallorka se pyšní mnoha památkami, 
romantickými plážemi, úrodnými sady s pomerančovníky, mandloněmi a fíkov-
níky i členitými pohořími s borovými lesy a středověkými kláštery, které nabízejí 
ideální podmínky pro turistiku. Cestu tam a zpět je možné zvolit variantně au-
tobusem či letecky.

d n í
12/8

Typický kostelík (Veronika Siňorová)

Plážování na Mallorce (Jindra Hyková)

Kyklady, ostrov Amorgos (Jiří Ryszawy)

Sardinie, Rocce Rosso (Jiřina Saňová) 

Podrobnosti na www.adventura.czŘecko  Španělsko  Itálie
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Turistické zájezdy do této oblasti míří vesměs autobusem, ale dělí se o něj se zájezdem cyklistickým. Oba mají společnou dopravu a ubytování, ale pěší a cyklistické pro-
gramy jsou plnohodnotně samostatné a každý má svého průvodce. Turisté bývají v menšině, takže jejich průvodce se obvykle stará o malou skupinu. Tyto zájezdy se tedy 
hodí i pro rodiny a skupiny, které preferují odlišné aktivity. Každý může absolvovat, co ho těší, a večer si vzájemně sdělí zážitky. I jako jednotlivec si můžete dohodnout 
střídavý program podle momentálního zájmu.

Balkán a východní Evropa

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

Chcete poznat kraj, který byl před válkou odlehlou výspou Československa 
a kde se od té doby v mnohém zastavil čas? Pak vám nabízíme návštěvu ně-
kdejší Podkarpatské Rusi. Malebně modelované hřebeny Karpat s horskými 
pastvinami – poloninami, hlubokými lesy na svazích a dřevěnými vesničkami 
s pravoslavnými kostelíky v dolinách jsou opravdu jako stvořené pro turistiku. 
Není třeba se obávat, sem do Zakarpatí současné potíže Ukrajiny nedoléhají.

Šest pohoří Černé Hory
 17.–28. 6.  14 690 Kč

Malá, krásná a sympatická země. Prozkoumáme téměř všechna její pohoří – 
Prokeltije, Bjelasica, Komovi, Lovćen, Ivica i Durmitor . Samozřejmě si odpo-
čineme i u Jadranu a přesvědčíme se, že slavná Boka Kotorská  si opravdu 
nezadá s nejefektnějšími norskými fjordy.

 Mukačevo – Siněvírské jezero – Koločava, ves Nikoly Šuhaje – Jasiňa – 
Hoverla, nejvyšší hora Ukrajiny (2061 m) – Jablonický průsmyk – dřevěné kos-
telíky – tradiční trhy...

 starobylý muslimský Travnik – vodopády Kravica – osmanský Počitelj – 
vyvěračka řeky Buny s dervišským klášterem – Mostar se slavným mostem  
– NP Sutjeska – areál ZOH 1984 – kouzelné multikulturní Sarajevo…

d n í
10

 orientální městečko Gusinje – NP Biogradska Gora – kaňony Morači 
a Tary – historické město Cetinje – přístav Kotor  – nejlepší pršut, sýry a pá-
lenka z vesnice Njeguši…

d n í
12

Bosna a Hercegovina 
 září 2018  asi 12 000 Kč

Multikulturní země nezaslouženě, ale naštěstí pro nás dosud odolává přílivu tu-
ristů. Jen s lehkým baťůžkem se projdeme postupně sedmi bosenskými pohoří-
mi včetně nejvyššího masivu Maglić (2386 m). Turistiku prostřídáme návštěvou 
katolických, pravoslavných, muslimských či židovských památek, průzkumem 
tržišť i posezením nad šálkem bosenské kávy.

d n í
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Rhodos

Symi
Nisyros

Kos

Kalymnos

Lipsi
Patmos

ŘECKO

Všechny barvy Korsiky
 20.–27. 9.  29 900 Kč
 Korsika je jedním z nejhornatějších ostrovů Středomoří a díky tomu 

oplývá i mimořádně romantickým pobřežím s krásně zbarvenými útesy a ma-
lebnými plážemi. Ubytováni budeme postupně na dvou místech u moře, z nichž 
zejména Porto nabízí ty nejkrásnější scenérie celého ostrova. Do hor vyrazíme 
na vyhlídkové vycházky i za koupáním v jedinečných kaskádách soutěskových 
říček. Samozřejmě bohatě si užijeme i koupání v moři a večerní atmosféru stře-
domořských hospůdek s místními specialitami.

 Porto  – Bonifacio – Ajaccio – hřeben Bavella – kaskády Polischelu – 
útesy Calanche  – soutěska Spelunca – přímořská rezervace Scandela ...

d n í
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Sicílie a Malta
 7.–16. 9.  32 900 Kč
 Sicílii a Maltu dělí pouhých 90 km, přesto se v mnohém liší. Sicílie, nej-

větší ostrov ve Středozemním moři, je bujně zelená, úrodná a vulkanicky velmi 
aktivní. Drobná skalnatá Malta je jediným samostatným ostrovem Středomoří 
a odlišný historický vývoj jí vtiskl specifický charakter. Oba ostrovy oplývají bo-
hatstvím historických památek, často pod ochranou Unesco, a spojuje je také 
skvělá středomořská kuchyně. Poznávací program doplníme o příjemné vycház-
ky na Etně , v rezervaci Zingaro, soutěsce Alcantra či na Maltě po Dingliho 
útesech a samozřejmě také koupáním.

 Palermo  – katedrály v Montreale  a Cefalù  – antické památky v Se-
gestě a Taormině – Archimedovy Syrakusy  – barokní Valetta  – maltské 
megalitické chrámy  – podzemní labyrint Hypogeum  – Mdina a Rabat...

d n í
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Boka kotorská (Michaela Eiseltová)

Balkánská kuchyně (Martin Hessler)

Francie  Itálie  Malta  Bosna  Černá Hora  Ukrajina
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Korsika, pobřeží u Bonifacia (Jiří Nesiba)

Malta, rybářské městečko Marsaxlokk (Standa Šimůnek)

Na salaši (Martin Hessler)

Družba (Jiří Ryszawy)



Západ Evropy 
V Británii a v Irsku vám nabízíme turisticko-poznávací autobusové zájezdy s ubytováním v hotelech. Malebná krajina obou 
ostrovů předkládá překvapivě mnoho příležitostí pro pěší turistiku, kterých se budeme snažit maximálně využít. U dále mířících 
zájezdů do Skotska či do Irska si můžete zkrátit cestu tam a zpět leteckou dopravou. Severní Španělsko navštívíme letecky 
a dále minibusem v malé skupince.

Skotsko
 autobusem 26. 7.– 6. 8./ letecky 28. 7.– 4. 8.

 autobusem 23 990 Kč / letecky 29 990 Kč
Vybrali jsme pro vás nejhezčí oblasti Skotské vysočiny včetně výstupu na Ben Nevis, 
nejvyšší horu Británie, i túru v Cuillin Mountains, nejkrásnějším pohořím Británie 
na ostrově Skye, který patří do souostroví Vnitřních Hebrid a vyznačuje se velmi 
členitým pobřežím. A samozřejmě mnoho dalších zastávek na atraktivní trase. Ces-
tu tam a zpět si lze zkrátit leteckou variantou zájezdu.

 belgické Bruggy  – historický York – park a ruiny Fountains Abbey  – palírna 
whisky Glengoyne – jezera Loch Lomond a Loch Ness – údolí Glen Coe – katedrála 
v Dunkeld – Edinbourgh  – Londýn …

Jižní Anglií až na konec země  
 13.–23. 7.  20 990 Kč

Putování Dorsetem, Dartmoorem a Cornwallem je nabité místy, kudy kráčela histo-
rie, i nedotčenou přírodou. Čekají nás zde pěší výlety nejkrásnějšími úseky pobřeží, 
včetně vyhlášeného ostrova Isle of Wight, i túra pustými náhorními vřesovišti. Do-
razíme až na Land´s End, nejzápadnější výspu Anglie.

 katedrály v Exeteru a Wellsu – lodní výlet po řece Dart – hrad krále Artuše – Mer-
linova jeskyně – opatství na ostrůvku St. Michael´s Mount – hornické památky Corn-
wallu  – mytické Glastonbury – starobylý Oxford – Dover…

d n í
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dn í
12/8

Irsko
 autobusem 7.– 18. 8./ letecky 9.– 17. 8.

 autobusem 22 990 Kč / letecky 28 990 Kč
Během našeho putování navštívíme Severní Irsko i Irskou republiku 
a necháme se okouzlit podmanivou atmosférou zeleného ostrova 
s keltsku historií. Cestu tam a zpět si lze zkrátit leteckou variantou 
zájezdu.

 NP Snowdonia ve Walesu – Giant´s Causeway  – keltský kříž 
v Drumcliff – dolmeny v Carrowmore – NP Connemara – Moherské úte-
sy – NP Wicklow Mountains – památky a jezera v Glendalouch – Dublin 
– Londýn …

d n í
12/8

Hory atlantického 
pobřeží Španělska 

 22. 7.–5. 8.  29 800 Kč
 Svěže zelené pohoří Cordillera Cantábrica a vápencové štíty 

Picos de Europa souvisle lemují severní atlantické pobřeží. Nabízejí ne-
méně krásné horské výlety a túry jako známější Pyreneje, navíc kontakt 
s mořským pobřežím i řada památek na trase dovolují obohatit zájezd 
o další mimořádně pestrý program. Mezi perly Cordillery Cantábrica pa-
tří odlehlý NP Somiedo a také výstup na nejvyšší horu Peňa Prieta (2539 
m). V NP Picos de Europa navštívíme proslulý kaňon Cares, malebná 
horská jezera i efektní štíty centrálního masivu. U moře si užijeme kou-
pání na krásných písečných plážích i vycházky kolem efektních útesů. 
Poletíme do Madridu a dále v malé skupině minibusem. Pěší program 
bude možno pojmout nenáročně či sportovněji dle vašeho výběru.

 Segovia  – katedrála v Leónu – pastevecké osady v NP Somiedo 
– předrománské kostely v Oviedu  – horský klášter Covadonga – uni-
kátní příbojové gejzíry – Santillana del Mar – katedrála v Burgosu  – 
Madrid...

d n í
15

Picos de Europa – Naranjo de Bulnes (Tomáš Hyka)

Velká Británie  Španělsko
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Zátoka u Bidefordu (Veronika Siňorová)

Fiesta v Asturii (Tomáš Hyka)

Tradiční irská hospoda (Juraj Kaman)
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Skandinávie

Turistika na Lofotech
 a v NP Rago

 1.–11. 7.  30 800 Kč
Extrémně členité souostroví Lofoty s hradbou ostře řezaných skalních štítů 
i protilehlé hory na pevnině jsou zářivou perlou severní Skandinávie. V úvodu 
se vydáme na nejnáročnější dvou až třídenní túru v kontinentálním v NP Rago 
(o počtu dní rozhodne počasí) a pak už nás čeká pět dní vycházek, horských túr, 
přímořské romantiky a nekončících západů slunce na proslulých Lofotech. Do 
Norska a zpět poletíme, na místě se budeme přesouvat dvěma mikrobusy, které 
zlepší variabilitu programu podle výkonnosti.

 Bodø – vodopády a jezera NP Rago – staré rybářské vesnice na Lofo-
tech – muzeum lovu tresek v osadě Å – hnízdiště mořských racků…

d n í
11

Vodopády a ledovce 
Norska

 11 dní od 22. 6., 29. 6., 13. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8.  17 700 Kč

Národní parky Norska
 9.–16. 7.  22 900 Kč

Západní Norsko s nejvyšším pohořím Skandinávie, hluboce zaříznutými fjordy, 
divokými řekami, poklidnými jezery i sympatickými městečky je setrvalým 
magnetem pro milovníky malebné přírody. Trasa obou zájezdů je okružní 
s přenocováním v chatkách v kempech a nabízí řadu příležitostí k pěším výletům 
i horským túrám. První zájezd je autobusový a případně si lze dohodnout leteckou 
dopravu do Osla a zpět. Druhý zájezd je pouze letecky v menší skupině a v Norsku 
se budeme přesouvat minibusem. Jeho trasa je vedena trochu severněji, ale obě 
trasy se protínají u proslulého Geirangerfjordu a na cestě Trollů, efektní horské 
sinici zaříznuté do skalní stěny.

 NP Hardangervidda – nejdelší Sognefjord – rozsáhlé ledovce NP Joste-
dalsbreen – závratné skalní stěny Trollveggen – slavný Geirangerfjord  – ces-
ta Trollů – NP Rondane – NP Dovrefjell Sunndalsfjella – dřevěné kostelíky…

d n í
8

Ve Skandinávii míříme nejčastěji do Norska, při jehož západním pobřeží a v přilehlých horách se krásy severské přírody vzepjaly k vrcholnému výkonu. 
Nabídka stoupá od pohodových turisticko-poznávacích zájezdů s ubytováním v útulných chatkách a hostelech až po dva poněkud náročnější zájezdy 
s noclehy ve stanech. Finsko je krajinově poklidnější, ale jeho daleký sever je také dost hornatý a především nabízí pravou laponskou atmosféru.

Norsko – losí a trolí stezky 
 8 dní od 25. 6., 2. 7., 13.7., 23. 7., 13. 8.  od 20 500 Kč

Budeme ubytováni v srdci severské přírody, v předhůří nejvyššího norského 
pohoří Jotunheimen na západě Norska. Odtud máme pro vás připravený 
atraktivní hvězdicový program do širokého okolí s vycházkami v krásné pří-
rodě a pro zájemce i dvě náročnější túry. Do Norska a zpět poletíme, na 
místě přeprava minibusem.

 NP Jotunheimen a jezero Gjende – Geirangerfjord  – NP Rondane – 
dřevěné kostlíky v Lomu a Heidalu – vodopády, ledovce, jezera…

d n í
8

Finským Laponskem  
v barvách podzimu 

 14.–24. 9.  24 300 Kč
 V období babího léta, které se zde na severu nazývá ruska, je La-

ponsko nejkrásnější. Krajina hraje neuvěřitelnými barvami, dozrávají brusin-
ky, všude je plno hub. Den je dosud delší než v Česku, turisté a komáři jsou 
již pryč a nastává období polární záře. Letecky zamíříme až z polární kruh na 
severovýchod země a letos zde podnikneme tři kratší treky, mezi kterými se 
přesuneme linkovými autobusy a taxíky. Nejdelší třídenní nás provede divo-
činou Kaldoaivi, odlehlou oblastí pastevců sobů, a dva dvoudenní si užijeme 
v krásné přírodě rezervace Siompio a u zlatonosné řeky Ivaljoki, kde dodnes 
pár dobrodruhů tradičními způsoby rýžuje zlato.

 jezero Inari – sámské muzeum Siida – sobi – možnost rybaření… 

d n í
11

dn í
11

Podrobnosti na www.adventura.cz  Norsko  Finsko

Trollíci (Helena Křenková)

Vyhídka Preikestolen nad Lysefjordem

NP Jotunheimen (Milan Kment)

Tradiční domky na Lofotech (Jan Jr. Bím)

Polární záře (Helena Křenková)
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Výhodné ubytování pro zájemce s vlastní dopravou

TIP: www.apartmany-heidi.cz
www.dolomity.cz, www.amade.cz

●  OSVĚDČENÉ UBYTOVÁNÍ ZA VÝHODNÉ  CENY PO CELÝ ROK  ●  KOMPLETNÍ ODBAVENÍ VČETNĚ TIPŮ NA VÝLETY  ● 
●  MOŽNOST ZKRÁCENÝCH POBYTŮ  ●

Rakouské Alpy - lyžování: Ski Amadé a dalších 5500 km úžasných sjezdovek v Alpách, cykloturistika, turistika - Lungau, Solná komora, Taury, Zillertal, Zell am See, Kaprun 
• apartmány (590 Kč/os./noc), penziony se snídaní (730 Kč/os./noc), gasthofy s polopenzí (1100 Kč/os./noc)

Německo - Lužice, Flaeming ubytovna se snídaní (500 Kč/os./noc)

Ubytování v Jizerských horách pro rodiny či party; komfort i romantika • www.domky-nisa.cz

CK TRIP s.r.o., Pražská 17, 466 01 Jablonec nad Nisou ● Bořivojova 23, 130 00 Praha 3
Tel.: 483 314 298, 222 521 623, 777 711 734, e-mail: ck-trip@ck-trip.cz, www.ck-trip.cz

Pohodové týdny v Alpách i v dalších evropských horách přinášejí ideální příležitost, jak si se zázemím pohodlného ubytování a zajištěného stravování příjemně 
vychutnat pestrost půvabů našich blízkých evropských velehor, případně ukázat krásy hor i vašim dětem, protože programy jsou velmi vhodné také pro rodiny. 
Společným jmenovatelem těchto aktivních pobytů je kvalitní ubytování na jednom místě, převážně v hotelech***, vždy s polopenzí. Poznávací a turistický program 
v blízkém i širším okolí realizujeme s dopomocí autobusu a místních lanovek. Možnosti vycházek a túr jsou variantní podle vašeho výběru, od zcela nenáročných 
až po středně náročné. Sextenské Dolomity a Alpy švýcarského Engadinu jedou v menší skupině – mají společný autobus a ubytování s cyklistickým zájezdem, což 
umožňuje případně i kombinaci obou programů.

Pohodové týdny v Alpách či Karpatech

ŠVÝCARSKO 
Matterhorn – Saas Fee

 13.–20. 7., 24.–31. 8.  15 990 Kč, dětská D12: 12 390 Kč
Termály, ledovec Aletsch a Matternhorn

 2.–9. 7., 19.–26. 8.   14 990 Kč
Alpy švýcarského Engadinu

 12.–20. 8.   10 990 Kč, dětská D15: 9990 Kč
Pouze u tohoto zájezdu je ubytování ve stanech, v příjemném kempu u řeky Inn.

ŠVÝCARSKO + FRANCIE
Ďábelské Švýcarsko a Mont Blanc

 6.–13. 8.   14 990 Kč, dětská D13: 11 590 Kč
Savojské Alpy

 22.–29. 7.   13 990 Kč, dětská D12: 12 990 Kč

Kam dál? (Edita Rumlerová)

ITÁLIE 
Sextenské Dolomity a Cortina d´Ampezzo

 9.–15. 7.  12 590 Kč, dětské D15: 11 590 Kč, D6: 10 590 Kč
Passo Tonale

 15.–22. 7., 29. 7.–5. 8.  12 990 Kč, dětská D19: 11 990 Kč
Madonna di Campiglio – Brenta

 1.–7. 7.   13 790 Kč, dětská D13: 12 290 Kč, D7: 11 290 Kč
Gurmánské Lago di Como

 22.–28. 5., 2.–8. 10.   18 990 Kč letecky

SLOVINSKO
Bled

 15.–23. 7.   13 390 Kč, dětská D15: 10 990 Kč

ITÁLIE + ŠVÝCARSKO
Italský Tibet – Livigno

 23.–30. 7., 19.–26. 8.   od 12 790 Kč, dětské ceny od 10 790 Kč

SLOVENSKO + POLSKO 
Malá Fatra – Vrátná dolina

 22.–28. 7.   8990 Kč, dětská D6: 7390 Kč 
Západní Tatry a Roháče

 5.–11. 8.   8880 Kč        

d n í
7–8

dn í
7–8

Toulky Savojskem
 busem 2.–11. 9./ letecky 3.–10. 9.  14 900 Kč / 22 400 Kč

Tento zájezd vám nabízí ještě bohatší program díky návštěvě Francie, Švýcarska 
i Itálie, které se dělí o nejvyšší a nejatraktivnější oblast Alp, jíž vévodí Mont Blanc 
a Matterhorn. Úchvatná ledovcová panoramata zde kontrastují s malebnými ze-
lenými dolinami a rozlehlým Ženevským jezerem. Přesuny nám zkrátí ubytování 
postupně na třech místech, v každé zemi na jednom.

 Ženeva – Chamonix – hrady Chillon, Sion a Fénis – terasové vinohrady 
v Lavaux  – Cervinia – Aosta – NP Gran Paradiso...

d n í
10/8

Itálie  Švýcarsko  Francie  Slovinsko  Slovensko  Polsko

Vycházka v Taurách

Vláček pod Matterhornem



Tour du Mont Blanc
 2.–11. 9.  13 900 Kč

Vydejte se s námi na nejatraktivnější okružní túru Alp okolo celého masivu nej-
vyšší hory Mont Blanc. Trasa povede Francií, Švýcarskem i Itálií a během osmi 
dnů si bohatě užijeme proměnlivé krásy hor. Přenocování na horských chatách 
s výtečnou místní kuchyní nám umožní putovat jen s lehkým batohem. Tam 
a zpět pojedeme autobusem či minibusem.

 rozpraskané ledovce, ostré skalní věže, horská jezírka, vodopády i roz-
kvetlé alpské pastviny – Chamonix…

d n í
10

Korsika GR 20
 26. 8.–10. 9.  12 990 Kč

Hornatá Korsika je perlou Středomoří a GR 20 je díky tomu jednou z nejkrásněj-
ších a nejcelistvějších evropských horských tras. Za jedenáct dnů projdeme její 
nejzajímavější část od Monte Cinto až po sedlo Bavella. Přitom se v silničních 
sedlech 2x setkáme s autobusem, který bude společný s paralelním cyklistickým 
zájezdem. Přenocování si můžete zvolit variantně na horských chatách nebo ve 
vlastním stanu na přilehlém tábořišti.

 Bonifacio a okolní útesy nad mořem – Bastie…

d n í
16

Přechody evropských pohoří
I civilizací dobytá Evropa nabízí souvislá putování horskou přírodou. Zvolte si ta nejkrásnější z nich.

Švédsko – treking v NP Sarek
 25. 8.–8. 9.  32 900 Kč

Logisticky i fyzicky náročný zájezd nám umožní proniknout až do velmi odlehlé 
oblasti poslední evropské divočiny, do nejhornatějšího švédského národního 
parku Sarek s celou řadou dvoutisícovek, které jsou díky poloze za polárním 
kruhem pokryté ledovci. Na hranice parku nás dopraví vrtulník a pak už nás 
čeká dvanáctidenní putování panenskou severskou přírodou včetně výstupů na-
lehko na některé vrcholy. Zhruba v polovině trasy nám vrtulník dopraví proviant 
na druhou část treku, takže si poneseme jídlo maximálně na týden.

Švédským Laponskem 
z Abiska pod Kebnekaise 

 25. 8.–2. 9.   35 700 Kč
 Magickou přírodu Laponska otevírá i méně zdatným trekařům slavná 

„Královská cesta“ Kungsleden. Vydejte se s námi na šestidenní putování za po-
lárním kruhem z národního parku Abisko až pod švédskou nejvyšší horu Kebne-
kaise (2110 m). Po jejím zdolání, pokud nezvolíte odpočinkový program, nás už 
čeká jen den pochodu do civilizace s alternativou přeletu vrtulníkem. Nocovat 
budeme na chatách švédského turistického klubu, půjdeme tedy jen s lehčím 
batohem. Kromě dvou delších etap jde o půldenní pochody v poklidném tempu 
s nevýrazným převýšením a zbytek dne si užijete v okolí chat.

Oba zájezdy míří na sever letecky, jen v malé skupině do 12 osob. Termín na 
konci léta je ideální díky nepřítomnosti komárů, hojnosti borůvek a také už 
budeme mít šanci spatřit polární záři.

 NP Sarek  a Stora Sjöfallets  či NP Abisko – sámské osady – Kiruna...

d n í
15

dn í
9

Hory a soutěsky Kréty
 5.–19. 5.  22 900 Kč
 Jaro je na Krétě nejkrásnější obdobím pro horskou turistiku – vše kvete, 

vrcholky hor ještě zdobí zbytky sněhu, ale v moři se již dá koupat. Zahájíme pětiden-
ním přechodem liduprázdných Lefká Ori (Bílých hor) s nejvyšší horou Pachnés (2452 
m), zde budeme nocovat pod stanem. Pak sestoupíme na romantické jihozápadní 
pobřeží, kde si užijeme koupání i pohodlného ubytování v hotýlcích či v soukromí 
a prostoupíme řadu dramatických kaňonů a soutěsek, někdy dostupných pouze lodí. 

 rázovité horské vesničky – soutěsky Samaria, Aradhena, Imbros a Agia 
Irini – rybářská městečka...

d n í
15

Podrobnosti na www.adventura.cz Francie  Švýcarsko  Itálie  Řecko  Švédsko

NP Sarek – údolí Rapadalen (Helena Křenková)

Pohoda na horské vyhlídce (Marek Pazderský)

Mont Blanc
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Zátoka s opunciemi (Veronika Siňorová)

Na trase Kungsleden podlíž Kebnekaise (Tomáš Hyka)



MOUNTAINER CARGO
Novinka! Nabídku kalhot Mountainer rozšiřujeme 
o nový model Cargo. Jsou to ideální univerzální 
kalhoty pro outdoorové aktivity, práci i běžné 
nošení. Oblíbený odolný strečový materiál je na 
namáhaných místech zesílený Cordurou. Poho-
dlný střih je doplněný velkými cargo kapsami 
na stehnech. Skvělý poměr komfortu, 
extrémně dlouhé životnosti a užitné 
hodnoty za dobrou cenu, zkrátka 
kalhoty na dlouhá léta používání.

BETTY / TOFANA
Sportovní zateplené sukně pro zvýšení tepelného komfortu. 
Teplejší model Betty s vynikající izolací Primaloft®, anatomickým 
střihem a technickými detaily pro náročnější použití a model 
Tofana z velmi hřejivého Climashieldu s propracovaným 
jednodušším střihem. Minimální váha, měkkost a velmi dobrá 
sbalitelnost z nich činí jasnou volbu pro většinu zimních aktivit, 
lyžování, outdoor, turistiku i pro běžné každodenní nošení.

www.directalpine.cz

www.facebook.com/directalpine

www.instagram.com/directalpinecz

Přímou cestou, bez odboček, 
bez kompromisů. To je  filozofie 
značky DIRECTALPINE, prosazují-
cí přímý a poctivý přístup, vždy s 
respektem k okolní přírodě a jejím 

živlům. Každý detail našich produtků je dotažen do konce. Každé 
řešení funguje. Každý střih perfektně sedne. Každý materiál, model, 
řešení je prověřeno jak v terénu při náročných outdoorových akcích, 
tak i laboratorně za přísně nastavených podmínek. 

Oblečení DIRECTALPINE šijeme u nás -  v Čechách, na Slovensku, 
prostě v Evropě. Vždy se můžeš spolehnout na špičkovou kvalitu 
produktů, dlouhou životnost a perfektní servis. Staráme se o tvé 
pohodlí při všech tvých dobrodružstvích v přírodě.

CASCADE PLUS 
Legenda. Nejslavnější kalhoty z naší nabídky. 
Propracovaný střih, kombinace funkčních 
materiálů, „chytré“ detaily. Celoroční 
použití na VHT, lezení, treking. Jasná volba 
mnoha profesionálů a brzy snad i Tvoje!

inzerat2016.indd   4 4.10.2016   17:38:42

Treking v divočině

Máte partu přátel a rádi byste cestovali jen v menší uzavřené skupině? 
Oslovte nás, připravíme vám nabídku dle vašeho přání a možností. 
Kromě konkrétních programů v našem katalogu, umíme připravit 
například následující treky a řadu dalších. 
Důležité je ozvat se s dostatečným předstihem!

Island – Westfjords a okruh v NP Hornstradir VII–VIII

Rusko – Altaj – treking pod Běluchu VII–VIII

Rusko – Bolšoj Sajan – výstup na nejvyšší vrchol Munku Sardyk VII–VIII

Rusko – Kamčatka – treking pod Ključevskou VII–VIII

Kyrgyzstán – přechod Terskej Alatau VII–IX

Gruzie – treking a výstup na Kazbek VII–IX

USA – Sierra Nevada – Yosemite a okruh v NP Kings Canyon VI–IX

Kostarika – přechod Cerro Chirripó a treking u Pacifiku XI–III

Treky v Austrálii XI–XII

Pokud je vás málo nebo přátele na správný trek hledáte, zde je naše letošní nabídka 
trekingů v divočině s batohem na zádech a nocováním ve stanu. 

… stanování pod hvězdnou oblohou

Máte rádi nedotčenou přírodu, nezasaženou přílivem turistů? Jsou vašimi vzory průkopníci 
neprošlapaných cest jako například Roald Amundsen či Edmund Hillary? Provokují vás bílá místa na 
osobní cestovatelské mapě? Dáváte přednost trekařským výzvám bez berliček turistické infrastruktury, 
nosičů zavazadel a snadných únikových cest? Jen vy se spacákem a stanem v batohu a skupinka 
vám podobných nadšenců. Pak jste na správné stránce! Dnes jsou již sice daleké země prozkoumány, 
vysoké hory dobyty a většina lidí brouzdá převážně po internetu! Přesto pořád existují kouty světa, kde se 
každý trek stává objevitelskou výpravou, i když podstatně pohodovější než v případě výše jmenovaných 
cestovatelů. Ale těchto míst postupně ubývá, proto neváhejte, teď je ten správný čas! 
Pojeďte si splnit své cestovatelské a trekařské sny do lůna divočiny! 

vhodné období

Korsika GR 20 26. 8.–10. 9. 29

Švédsko – treking v NP Sarek 25. 8.–8. 9.  29

Finské Laponsko v barvách podzimu 14.–24. 9.  27

Špicberky – severský treking léto 2018  13

Grónsko – severský treking 2.–14. 8. 13

Nepál – treking kolem Dhaulágiri 1.–21. 10. 7

Kyrgyzstán – treking velehorami Ťan-šanu 10.–27. 8.  15

Rusko – Bajkal a Východní Sajan 5.–26. 8.  14

Rusko – Kamčatka – treking Nalyčevo 11.–27. 8.  15

Rusko – Kavkaz a Elbrus 2.–14. 7.  16

Argentina a Chile – treking v Patagonii 19. 1.–11. 2. 11

str.termín

… putování odlehlými kouty naší planety

Nenechte si ujít...

… setkání s těmi, 
 co jsou v divočině doma

… nečekaná dobrodružství

… nová přátelství… romantické západy slunce

Příroda celého světa
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Termín vysokohorská turistika se používá pro turistiku v horském terénu, která zahrnuje exponované úseky, vyžadující pro bezpečný pohyb určité zkušenosti 
a horolezecké bezpečnostní vybavení. Ideální terény pro tyto aktivity samozřejmě poskytují naše nejbližší velehory Alpy, kde vám nabízíme především ledovcové 
túry a výstupy, někdy kombinované i se skalním terénem či jištěnými cestami. Turistika v ledovcovém terénu má svá specifika – pohyb je možný pouze 
v družstvech, kdy turisté jsou navzájem navázáni na lano, a je zapotřebí používat speciální vybavení, především mačky a cepín. Na našich vysokohorských 
zájezdech se můžete spolehnout na zkušené průvodce a kvalitní zabezpečení akce. Lze si vybrat z široké škály náročnosti, od zájezdů vhodných pro nezkušené 
či dokonce pro děti až po zájezdy pro ostřílené borce.
Cena alpských zájezdů zahrnuje průvodce či horské vůdce, dopravu autobusem či mikrobusem tam a zpět, horolezecké vybavení a pojištění. Z praktických 
důvodů cena nezahrnuje ubytování na rezervovaných alpských chatách. Platí se až na místě a cena se výrazně liší, pokud jste či nejste členy horského 
klubu Alpenverein. Na našich www jsou tyto výdaje u každého zájezdu podrobně rozepsány.

Bezpečně v horách
Jedním ze zásadních faktorů bezpečnosti 
horských zájezdů je kvalita průvodců. 
Většinu ledovcových zájezdů vedou horští 
vůdci s mezinárodní licencí, sdružení 
v České asociaci horských vůdců (ČAHV), jež 
je jediným nositelem licence International 
Federation of Mountain Guide Associations 
(IFMGA) v ČR. Méně náročné vysokohorské 
zájezdy případně vedou horští průvodci 
s národní akreditací MŠMT.

Automaticky pro vás na všechny zájezdy uzavíráme specializované 
pojištění u pojišťovny UNIQA. Toto pojištění nabízí komfortní 
zabezpečení a pokrývá veškeré aktivity prováděné na našich 
vysokohorských zájezdech. Není potřeba se připojišťovat.

Vybavení na via ferraty
Kombinace prsního a sedacího úvazku 
provázaná plochou smyčkou, lanová 
brzda se speciálními karabinami na 
jištěné cesty, horolezecká přilba.

Vybavení na ledovce
Sedací úvazek nebo kombinace prsního 
a sedacího úvazku, stoupací železa (neboli 
mačky), cepín, karabiny, horolezecká přilba 
a skupinově horolezecké lano o průměru 9 mm.

V ceně zájezdů je zahrnuto zapůjčení horolezeckého vybavení. Používáme horolezecké 
vybavení, které odpovídá normám UIAA (Mezinárodní horolezecké asociace).

Technické vybavení
Takto označené 

zájezdy vedou horští 
vůdci s mezinárodní 

licencí.

Kurzy pohybu 
po via ferratách
Jištěná cesta, italsky via ferrata či německy klettersteig, je cesta 
vedoucí náročným horským terénem, jež je zabezpečena kovovými 
jistícími lany a dalšími umělými pomůckami. Taková cesta zpřístup-
ňuje horolezecké terény i zdatnějším turistům. K bezpečnému se-
bezajištění na fixní lano slouží ferratový set s tlumičem pádu, který 
je však třeba správně používat. K tomu vám nabízíme naše kurzy. 
Jištěné cesty nejsou samozřejmě vhodné pro účastníky, kteří trpí 
závratí, ale na kurzech si svoji odolnost můžete bez obav vyzkoušet, 
pokud si nejste jistí. Kurzy probíhají v Lužických horách a okolí.

d n y
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Základní kurz pro dospělé
 26.–28. 5., 16.–18. 6., 22.–24. 9., 6.–8. 10.

 4380 Kč

Základní kurz pro rodiny s dětmi 
 2.–4. 6., 15.–17. 9. 

 4580 Kč, dětská D12: 4380 Kč

MOUNTAINER CARGO
Novinka! Nabídku kalhot Mountainer rozšiřujeme 
o nový model Cargo. Jsou to ideální univerzální 
kalhoty pro outdoorové aktivity, práci i běžné 
nošení. Oblíbený odolný strečový materiál je na 
namáhaných místech zesílený Cordurou. Poho-
dlný střih je doplněný velkými cargo kapsami 
na stehnech. Skvělý poměr komfortu, 
extrémně dlouhé životnosti a užitné 
hodnoty za dobrou cenu, zkrátka 
kalhoty na dlouhá léta používání.

BETTY / TOFANA
Sportovní zateplené sukně pro zvýšení tepelného komfortu. 
Teplejší model Betty s vynikající izolací Primaloft®, anatomickým 
střihem a technickými detaily pro náročnější použití a model 
Tofana z velmi hřejivého Climashieldu s propracovaným 
jednodušším střihem. Minimální váha, měkkost a velmi dobrá 
sbalitelnost z nich činí jasnou volbu pro většinu zimních aktivit, 
lyžování, outdoor, turistiku i pro běžné každodenní nošení.

www.directalpine.cz

www.facebook.com/directalpine

www.instagram.com/directalpinecz

Přímou cestou, bez odboček, 
bez kompromisů. To je  filozofie 
značky DIRECTALPINE, prosazují-
cí přímý a poctivý přístup, vždy s 
respektem k okolní přírodě a jejím 

živlům. Každý detail našich produtků je dotažen do konce. Každé 
řešení funguje. Každý střih perfektně sedne. Každý materiál, model, 
řešení je prověřeno jak v terénu při náročných outdoorových akcích, 
tak i laboratorně za přísně nastavených podmínek. 

Oblečení DIRECTALPINE šijeme u nás -  v Čechách, na Slovensku, 
prostě v Evropě. Vždy se můžeš spolehnout na špičkovou kvalitu 
produktů, dlouhou životnost a perfektní servis. Staráme se o tvé 
pohodlí při všech tvých dobrodružstvích v přírodě.

CASCADE PLUS 
Legenda. Nejslavnější kalhoty z naší nabídky. 
Propracovaný střih, kombinace funkčních 
materiálů, „chytré“ detaily. Celoroční 
použití na VHT, lezení, treking. Jasná volba 
mnoha profesionálů a brzy snad i Tvoje!

inzerat2016.indd   4 4.10.2016   17:38:42

Vysokohorská turistika v Alpách

Na vrcholu Domu (Pavel Žofka)

Česko



Grossglockner
 24.–26. 6., 26.–28. 7., 28.–30. 7., 9.–11. 9. 

 8950 Kč / 5790 Kč (vlastní doprava)
Po ledovci a skalním hřebínku na nejvyšší horu Rakouska (3798 m).
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Weisskugel – Palla Bianca
 13.–16. 7., 31. 8.–3. 9.  5290 Kč

Třetí nejvyšší vrchol Rakouska (3739 m) v Ötztalských Alpách.
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Monte Cevedale
 5.–8. 7.  6980 Kč

Tři třítisícové vrcholy v hlavním hřebenu Ortleru.

d n y
4

Sonnblick a Granatspitze
 28.–30. 7., 8.–10. 9.  5580 Kč

Třítisícové vrcholy v sousedství Grossglockneru.
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Similaun – po stopách
Ötziho

 13.–16. 7., 31. 8.–3. 9.  5290 Kč
Výstup na Similaun (3606 m) v Ötztalských Alpách.
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Dachstein
 8.–11. 6., 24.–27. 8.  4280 Kč

Ledovcová túra s finální ferratou na hlavní vrchol.
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Silvretta – kurz 
ledovcové turistiky

 22.–25. 6., 20.–23. 7.  7180 Kč
Na třítisícovkách rakousko-švýcarského pomezí.
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Ledovcové výstupy i pro začátečníky:

Ortler
 22.–24. 7.  8480 Kč (vlastní doprava) 

Nejvyšší vrchol italského, mohutně zaledněného masivu (3905 m).

Ledovcové výstupy pro pokročilé:

Wildspitze
 13.–16. 7., 31. 8.–3. 9.  5290 Kč

Druhý nejvyšší vrchol Rakouska (3774 m) v Ötztalských Alpách.
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Korutanské třítisícovky 
nad údolím Malta

 10.–13. 8.  6490 Kč
Dominantní vrcholy Hochalmspitze a Ankogel ve východní části Hohe Tauren. 
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Čtyřtisícové vrcholy  
Walliských Alp

 20.–23. 7.  13 890 Kč
Ledovcové výstupy na Allalinhorn a Strahlhorn nad Saas Fee.

Čtyřtisícové vrcholy  
masivu Monte Rosa

 5.–9. 7.  13 480 Kč
Vrcholy Breithorn, Pollux a Castor na italsko-švýcarském pomezí.

Weissmies a Alphubel  
– čtyřtisícovky nad Saas Fee

 20.–23. 7  13 890 Kč
Velmi atraktivní výstupy na dva vrcholy ve Walliských Alpách. 

Švýcarské čtyřtisícovky  
– noc na střeše Alp

 2.–6. 8.  13 480 Kč
Výstup na čtyři vrcholy a nejvýše položená chata Evropy, Capanna Margherita.

d n í
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Rakousko  Itálie  Švýcarsko 

Nad Martin Busch Hütte (Michal Skalka)

Už jen pár metrů (Vojtěch Dvořák)

Závěrečný hřebínek na Weissmies (Pavel Žofka)

Ötztalské Alpy ze Similaunu (Michal Skalka)



Ledovcové výstupy pro náročné:

Maximálně 2 nebo 3 účastníci na 1 horského vůdce!
Obtížnost stoupá dle pořadí zájezdů. Zkratka vd = s vlastní dopravou.

Mont Blanc
 12.–16. 8., 16.–20. 8.  24 700 Kč

Nejvyšší vrchol Evropy (4807 m) atraktivní výstupovou trasou.

d n í
5

Piz Bernina 
 29. 6.–2. 7., 1.–3. 9.  13 780 / vd 9180 Kč

Nejvýchodnější čtyřtisícovka Alp na švýcarsko-italském pomezí.

Dom – klenot mezi  
čtyřtisícovkami

 5.–9. 7., 29. 7.–1. 8., 23.–27. 8.  17 980 Kč / vd 13 780 Kč
Nejvyšší vnitrozemský vrchol Švýcarska a Walliských Alp (4545 m).

Grossglockner hřebenem  
Stüdlgrat

 30. 7.–1. 8., 9.–11. 9.  9980 Kč / vd 7980 Kč
Strmým skalním hřebenem na nejvyšší horu Rakouska (3798 m).
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Mönch, 
Jungfrau a Fiescherhorny

 29.–31. 7.  vd 14 800 Kč 
Aletschský ledovec  a tři čtyřtisícovky za tři dny.

Velmi náročné výstupy pro zkušené zájemce s dobrou fyzickou kondicí. 
Maximálně pro 1 nebo 2 účastníky. Zkratka vd = s vlastní dopravou.

Mimořádně náročné výstupy:

Matterhorn
 5.–9. 7., 2.–6. 8.  33 100 Kč
 Tento legendární vrchol nesmí chybět v deníčku žádného horolezce.
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Monte Rosa
 15.–18. 7., 2.–6. 8., 23.–27. 8.  

 19 180 Kč / vd 15 180 Kč
Náročný výstup na Dufourspitze (4634 m), druhý nejvyšší vrchol Evropy. 

Weisshorn – bílá pyramida
 15.–18. 7., 23.–27. 8.  32 600 / vd 29 980 Kč
 Ledovcová túra do 4506 m se skalním lezením až do III. stupně UIAA.

Další obdobné výstupy naleznete na www.adventura.cz 
Dent Blanche
Nadelhorn a Lenzspitze
Aiguille du Rochefort a Dent du Géant

Jakýkoliv ze zájezdů vám rádi připravíme na zakázku ve vámi zvoleném 
termínu, společnou či vlastní dopravou: 

info: tel. 731 447 585 či horskyvudce@adventura.cz
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Itálie  Francie  Švýcarsko  Rakousko

Výstup na Dufourspitze (Jan Novotný)

Ráno na Mont Blanku (Pavel Žofka)
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Panorama Matterhornu (Jan Novotný)

Podrobnosti na www.adventura.cz



Finským Laponskem na běžkách
 17.–26. 3.  25 900 Kč

Finsko je pro etapovou běžkařskou turistiku ideální díky krásné panenské přírodě, relativně 
nenáročnénu terénu a systému útulných, byť skromně vybavených samoobslužných sroubků, 
které lze s velkým předstihem rezervovat. Vybavení si potáhneme na pulkách, tažných saních, 
jejichž pořízení či zapůjčení vám zprostředkujeme. 

 Letos se vydáme opět až za polární kruh na novou trasu, tentokrát do národního 
parku Urho Kekkonen. Jde o přísně chráněnou oblast v sousedství hranice s Ruskem. Pře-
važuje zde severská tajga, ale vystoupíme nalehko i na bezlesé vrcholy s dalekými rozhledy.

Lyžařské zájezdy a speciality 
Klasickým lyžařským zájezdům na upravené sjezdové tratě se věnujeme jen v menší míře. Ale chcete-li si jednou za čas dopřát opravdu mimořádný zážitek a splnit si své 
lyžařské sny, jste u nás na správné adrese. To platí jak pro běžkaře, tak i pro milovníky sjezdování ve volném terénu a skialpinisty. Méně náročné programy těchto lyžařských 
specialit jsou dostupné již pro průměrně zkušené lyžaře. Zájezdy vedou zkušení průvodci a skialpinističtí horští vůdci.
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Běžkařské výpravy s etapovou turistikou:

Zimní pobyt s běžkami:

Norsko  
– na běžkách za losy

 5.–12. 2., 12.–19. 2., 19.–26. 2., 11.–18. 3.  
 9600 Kč + letenka od 4000 Kč

Lyžařský pobyt v krásné severské přírodě jihozápadního 
Norska, v podhůří NP Jotunheimen. Běžkařský program 
v malé skupině na okolních tratích (s transfery minibusem), 
případně i ve volném terénu či v kombinaci se sjezdovkami.

d n í
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Švédským Laponskem na běžkách
 6.–17. 4.  26 800 Kč + 9x chata (či vlastní stan u chaty)
 Letošní atraktivní okruh povede z Norska až téměř pod Kebne kaise, nejvyšší švédskou 

horu, a zpět k severu do NP Abisko. Od finských výprav se akce liší tím, že švédské chaty jsou 
obhospodařované a lze volit mezi přenocováním ve vícelůžkové noclehárně nebo levnějším využitím 
chat jako zázemí pro noclehy ve stanu, což je vhodné jen pro zkušené účastníky.
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Polární víkend v Krkonoších
 7.–8. 1.  1200 Kč 

Instruktážní víkend pro zájemce o severské běžkařské výpravy. K dispozici budou na střídavé 
vyzkoušení tažné saně, tzv. pulky. Přenocujeme v chatě na hřebenech nad Špindlerovým Mlýnem. 
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Finsko  Švédsko  Norsko  Česko

Romantika finských sroubků (Helena Křenková)

Vše zabaleno, můžeme vyrazit (Helena Křenková)

Horami švédského Laponska (Tomáš Hyka)

Severské běžkování v podhůří Jotunheimenu (Petr Burian)

Podrobnosti na www.adventura.cz

MARKUS PUCHER
Extrémní alpinista z 
Rakouska a nejnovější 
člen D.A. Test Teamu 
se postaral o senzaci 
a zapsal se do historie 
lezení PRVNÍM ZIMNÍM 
SÓLO  VÝSTUPEM na 
vrchol CERRO POLLONE v PATAGONII.

Markus měl spadeno na CERRO TORRE, od jehož 
vrcholu ho dělilo pouhých 40 m.

Markus je LEGENDA Patagonského lezení, kromě 
zimního sóla na Cerro Pollone má na kontě také 
PRVNÍ „letní“ SÓLO VÝSTUP na CERRO TORRE.

V těchto extrémních podmínkách se Markus 
spoléhal na oblečení z naší Mountain Top Serie, 
např. bunda a kalhoty DEVIL ALPINE.

DEVIL ALPINE kalhoty / bunda
Svrchní membránový „komplet“ vyvinutý pro použití v nejnáročnějších 
klimatických podmínkách. Maximální ochrana proti vodě a větru s 

velmi dobrou prodyšností. Technický anatomický 
střih s minimem švů neomezuje pohyb a 

dokonale pasuje. Funkčnost, jednoduchost, 
nízká váha. Již 17 sezon je v několika 

generacích 
produkován tento 
„legendární“ model.

EXPRESS PLUS
Prstové softshellové rukavice. 
Protismykové zesílení dlaní a prstů. 
Anatomický střih, neoprenové 
ukončení zapěstí, velmi praktický 
membránový převlek přes vršek 
rukavice proti větru a vlhku. 

www.directalpine.cz

www.facebook.com/directalpine

www.instagram.com/directalpinecz

Oblečení Directalpine vyvíjíme ve spolupráci s členy horských 
záchranných služeb u nás i v zahraničí, a členy DIRECTALPINE 
TEST TEAMU (Markus Pucher, Zdeněk Hák, Jirka „Prcas“ 
Slavík, Petr „Špek“ Slanina atd.). Spokojenými uživateli 
jsou například členové Horských služeb TANAP a Pieniny 
(SK), Bergwacht Německo, Česká asociace horských vůdců...
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Skialpinismus  
v Grónsku

 18. 4.–4. 5.  86 700 Kč
V nejkrásnější oblasti Grónska při jeho východním pobřeží nás psí spřežení 
doveze po zamrzlých fjordech do zálivu Tuna, kde si vybudujeme příjemný 
expediční kemp. Odtud budeme vyrážet na panenské svahy do okolí a užívat 
si překrásných panoramat horského zimního království.

d n í
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Haute Route  
– skialpinistický přechod

 1.–9. 4., 10.–18. 4.   29 800 Kč/ nečleni Alpenvereinu 32 500 Kč
Pro zkušenější je určena trasa Haute Route, nejproslulejší alpský lyžařský 
přechod z francouzského Chamonix do švýcarského Zermattu, tedy od Mont 
Blancu pod Matterhorn. Ve skupině max. 6 účastníků na 1 horského vůdce.

Silvretta – skialpový kurz
 9.–12. 3., 20.–23. 4.  7480 Kč + 3x chata

Lákají vás lyžařské horské túry stranou přelidněných lyžařských center? Když 
si trochu rozšíříte svoje lyžařské zkušenosti, zvládnete to také! Rakouská 
Silvretta nabízí ideální terény a s novými lyžařskými obzory i bezpečným 
pohybem po zasněžených ledovcích vás zde i na dalších zájezdech seznámí 
lyžařské osobnosti par excelence – profesionální horští vůdci a znamenití 
lyžaři a skialpinisté.
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Táboření v Grónsku (Petr Novotný) 

Heliskiing ve Švédsku
 – lyžování v prašanu

 březen až květen 2017 i 2018  od 81 400 Kč
Laponsko nabízí v rozlehlé oblasti za polárním kruhem mezi švédskou nejvyšší 
horou Kebnekaise (2110 m), národním parkem Abisko a horskými pásmy na 
hranici s Norskem nejdostupnější lyžařskou divočinu i na prodloužený víkend. 
Nachází se zde více než 100 unikátních vrcholů s převýšením od 600 do 1450 
m. Vrtulníkem se vždy vzneseme se zkušeným horským vůdcem až na vrcholky 
hor a dolů nás pak čekají euforické sjezdy v nekonečném prašanu.

Sjezdové lyžování: 

Lyžování v Amadé
 26.–29. 1., 11.–14. 2., 23.–26. 3.  4990 Kč + skipas 

Tyto klasické lyžařské zájezdy do rakouských Alp koncipujeme jako příjemné 
setkání našich klientů, přátel i spolupracovníků. Každý ze tří dnů budeme 
lyžovat v jiném středisku. Kromě sjezdovek si užijeme i večerní společenský 
program s promítáním fotek z našich cest.
Věrní klienti Adventury mají možnost získat na zájezd slevu 1000 Kč!
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Freeridové lyžování:

Freeride camp v Japonsku 
 15.–24. 2., 23. 2.–6. 3.  51 800 / 53 800 + letenka od 16 000 Kč

Ostrov Hokkaido je místo s nejhlubším prašanem na světě. V rámci freeri-
de campu si zde vychutnáte volné terény nejlepších japonských středisek 
včetně nočního prašanového lyžování. Čeká nás 7-8 dní freeridu, 1-2 dny 
skitouringu a 1 skialpinistický výstup na vulkán Mt. Yotei. Navíc ochutnáte 
skvělé japonské jídlo a poznáte místní kulturu.

Heliskiing:

Skialpinismus:

Skialpinismus v Laponsku
 6.–15. 4.   36 800 Kč
 Během týdenní výpravy za severním polárním kruhem uskutečníme 

klasickou skialpinistickou túru okolo masivu Kebnekaise (2110 m), nejvyšší 
hory Švédska. Vychutnáme si zde krásnou severskou přírodu daleko do civi-
lizace i skvělé lyžařské terény. Naše putování od chaty k chatě povede přes 
několik sedel a bude dostatek času i na výstupy a sjezdy nalehko. V závěru 
se pokusíme zdolat i vrchol samotné Kebnekaise.
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Za dvě minuty budete nahoře! 
(Petr Novotný)
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Rakousko  Francie  Švýcarsko  Švédsko  Maroko  Grónsko  Japonsko

Japonská prašanová nadílka (Petr Socha)

Ötztal – skialpový přechod 
 20.–23. 4.   7480 Kč + 3x chata

Čtyřdenní přechod rakouských Ötztalských Alp koncipujeme jako kurz pro 
mírně pokročilejší skialpinisty. V případě příznivých podmínek plánujeme 
sjezd z celkem tří třítisícovek – Similaun, Finel Spitz a Fluchtkogel.
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Skialpinismus v Maroku
na čtyřtisícovkách

 1.–10. 3.   39 980 Kč
 Pohoří Atlas s nejvyšším Djebel Toubkalem (4168m) a dalšími pa-

rádními vrcholy nám nabídne exotické lyžování na liduprázných svazích. 
Užijeme si šest dní na lyžích s plnou penzí. A také s podporou nosičů a mul 
pro vynášku vybavení na chaty a dle potřeby lyží k dolní hranici sněhu. 
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MARKUS PUCHER
Extrémní alpinista z 
Rakouska a nejnovější 
člen D.A. Test Teamu 
se postaral o senzaci 
a zapsal se do historie 
lezení PRVNÍM ZIMNÍM 
SÓLO  VÝSTUPEM na 
vrchol CERRO POLLONE v PATAGONII.

Markus měl spadeno na CERRO TORRE, od jehož 
vrcholu ho dělilo pouhých 40 m.

Markus je LEGENDA Patagonského lezení, kromě 
zimního sóla na Cerro Pollone má na kontě také 
PRVNÍ „letní“ SÓLO VÝSTUP na CERRO TORRE.

V těchto extrémních podmínkách se Markus 
spoléhal na oblečení z naší Mountain Top Serie, 
např. bunda a kalhoty DEVIL ALPINE.

DEVIL ALPINE kalhoty / bunda
Svrchní membránový „komplet“ vyvinutý pro použití v nejnáročnějších 
klimatických podmínkách. Maximální ochrana proti vodě a větru s 

velmi dobrou prodyšností. Technický anatomický 
střih s minimem švů neomezuje pohyb a 

dokonale pasuje. Funkčnost, jednoduchost, 
nízká váha. Již 17 sezon je v několika 

generacích 
produkován tento 
„legendární“ model.

EXPRESS PLUS
Prstové softshellové rukavice. 
Protismykové zesílení dlaní a prstů. 
Anatomický střih, neoprenové 
ukončení zapěstí, velmi praktický 
membránový převlek přes vršek 
rukavice proti větru a vlhku. 

www.directalpine.cz

www.facebook.com/directalpine

www.instagram.com/directalpinecz

Oblečení Directalpine vyvíjíme ve spolupráci s členy horských 
záchranných služeb u nás i v zahraničí, a členy DIRECTALPINE 
TEST TEAMU (Markus Pucher, Zdeněk Hák, Jirka „Prcas“ 
Slavík, Petr „Špek“ Slanina atd.). Spokojenými uživateli 
jsou například členové Horských služeb TANAP a Pieniny 
(SK), Bergwacht Německo, Česká asociace horských vůdců...

inzerat2016.indd   3 4.10.2016   19:00:49

Vzhůru za sluncem (Vladimír Rusňák)
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Rafting a vodní turistika
Stejně jako v minulých letech vám nabízíme ucelený produkt, vysoký standard služeb 
a širokou škálu zájezdů, od léty prověřených „pecek“ po výpravy do nových vodáckých 
oblastí. Původní raftingové středisko Adventury již řadu let působí jako samostatná part-
nerská firma MAD MAT SPORT, jež pro Adventuru zajišťuje naši vodáckou nabídku.
Při výběru doporučujeme postupovat od nenáročných zájezdů k těm náročnějším, nic-
méně velké raftové čluny dovolují i společnou účast začátečníků s pokročilejšími. Do-
prava na letní řeky a alpské raftové zájezdy je zajištěna autobusy nebo minibusy podle 
velikosti skupiny, vzdálenější destinace jezdíme pouze v menších skupinách. 

Veškeré vodácké vybavení, služby a pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu.
Standardní ubytování na vodáckých zájezdech je v kempech ve vlastních stanech účastníků, ale na řadě 
zájezdů je možno si objednat za příplatek ubytování v penzionu, ubytovně či v apartmánech.

Víkend v raftcampu Veltrusy
 12.–14. 5., 2.–4. 6., 8.–10. 9.  2650 Kč, dětské D15: 2150 Kč

Vodácko-společenské víkendy s rodinou či přáteli u umělého vodáckého kanálu ve 
Veltrusech. Rafty, kanoe, kola + programy pro děti, lukostřelba, petanque, kroket, 
cestopisná promítání, párty v horkém bazénu, noční překvapení aj.
Možnosti ubytování – kemp, ubytovna nebo hotel.

Bezpečně na vodě
O vaši bezpečnost se starají zkušení kvalifikovaní průvodci, kteří jsou proškoleni v kurzech, 
pořádaných vzdělávacím střediskem Škola sportů a pobytu v přírodě Adventura. Všichni průvodci 
mají kvalifikaci průvodce vodní turistiky a raftingu v souladu s platnou legislativou. Vzdělávací 
středisko Adventury má na pořádání kurzů pro vodácké průvodce přidělenou akreditaci 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Značná část průvodců se navíc již 
zařadila i mezi držitele licence IRF – Mezinárodní federace raftingu, která metodicky zpracovává 
a pečuje o profesionální a bezpečnostní standardy.
Pro vodácké zájezdy do zahraničí vám uzavřeme specializované pojištění u pojišťovny UNIQA. 
Toto pojištění nabízí komfortní zabezpečení a pokrývá veškeré aktivity prováděné na vodáckých 
zájezdech, takže není potřeba se připojišťovat. Podmínku účasti na vodáckém programu je umět 
plavat.

Náročnost zájezdu
Nenáročný – vhodné pro začátečníky do 
stupně vodácké obtížnosti WW II

Středně náročný – pro odhodlané 
začátečníky i pokročilé do obtížnosti WW III

Náročný, ale zvládnutelný bez předchozích 
zkušeností – vhodné pro pokročilé do WW III na 
kanoích nebo do WW IV na raftech

veltrusy
raftcamp

Technické vybavení
Na zájezdech používáme nafukovací lodě – samovylévací kanoe Yukon 

a raftové čluny. Zapůjčení lodí i potřebného vodáckého vybavení je 
zahrnuto v ceně zájezdu. Vybavení odpovídá charakteru zájezdu a aktuálním 

povětrnostním podmínkám – obdržíte neoprenový oblek, 
neoprenové boty, kvalitní vodáckou bundu, 

plovací vestu, helmu a pádlo. Pouze na 
zájezdy typu „lehké kanoe“ 

se v teplých zemích 
nepoužívají neoprenové 

obleky.

d n y
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+420 774 623 628

Matěj Zapletal
šéf raftingového 

střediska

Česko



Lehké kanoe – dovolená na vodě
Pokud nevyhledáváte pouze adrenalinová vodácká dobrodružství a chcete strávit klidnou, pohodově aktivní dovolenou, sáhněte po jakékoli „letní řece“. 
Poznávejte svět z paluby kanoe – sami, v páru, s rodinou nebo s přáteli. Proud zanese vaši loď do nádherné přírody, malebných městeček a vesnic mimo 
hlavní turistické trasy, kudy navíc často doslova kráčela historie. Sluncem prohřátá voda, písčité i oblázkové pláže nebo skály nad řekou – zkrátka klidná plavba 
s mnoha zastávkami na koupání, slunění a vodní hry. Občas přijde i výzva v podobě zpěněných peřejí, ale neobávejte se – průvodci se o vás postarají, naučí 
vás základům pádlování i řízení kanoe. Chcete-li plout s menšími dětmi, musí děti umět plavat a hodně záleží na vaší vodácké dovednosti – neváhejte to 
případně konzultovat s prodejní kanceláří. 

Letní řeky Alp
 4.–9. 7., 11.–16. 8.  7780 Kč, dětská D15: 7280 Kč

Nejprve hravá řeka Möll, poté putování alpskými lužními lesy po řece Drávě, pěší túra v ob-
lasti nejvyšší hory Rakouska a bohatý volitelný program.

Letní řeky Francie
 13.–23. 7.  11 480 Kč, dětská D15: 10 980 Kč

Splutí několika řek, zaříznutých v hlubokých vápencových kaňonech, kamenná středověká 
městečka, zpěv cikád a vůně provensálských bylin. To je atmosféra jižní Francie.

 Lienz – panorama Grossglockneru – alpská bobová dráha…

 Sarajevo – tradiční horské vesnice – vodopády Štrbački Buk…

 Pont du Gard  – jeskyně Aven Armand – skalní most Pont d´ Arc na řece Ardeche ...

Letní řeky Balkánu
 17.–27. 8.  9680 Kč, dětská D15: 9180 Kč

Smaragdové vápencové řeky Vrbas, Neretva a Una, plus pěší turistika v pohoří Bjelasnica.

 NP Rondane – Romsdal a závratné skalní stěny Trollveggen – stopování sobů... 

Letní řeky Skandinávie
 27. 7.–6. 8.  12 780 Kč, dětská D15: 12 280 Kč

Pobyt v nádherné severské přírodě a pádlování na norských řekách Atna, Folla, Grimsa, Trisi-
lelva a na závěr na švédské řece Ronea, pěší túra u jezera Femund.
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Kajakové kurzy a zájezdy
Toužíte poznat svět očima kajakáře a nevíte, jak na to? Právě pro vás jsou určeny naše kajakové kurzy.
Intenzivní víkendové kurzy I  Zájezdy na řeky I  Výuka eskymáckých obratů I  Seakajaky
Zárukou kvalitního výcviku jsou zkušení lektoři a výcvik v malých skupinách (max. 6 osob).
Na kajakové kurzy a zájezdy je potřeba mít vlastní loď a vybavení.

Divočinou po řece Allagash
 23. 9.–7. 10.  48 600 Kč

Vypravte se s námi na severovýchod USA, do státu Maine, jehož rozsáhlá oblast smíšených lesů má 
v podzimních barvách ohromující atmosféru. Čeká nás týdenní putování na dvoumístných indiánských 
kanoích opuštěnou divočinou, lov ryb, pozorování losů, jelenů i medvědů. Náš tip: Výpravu lze pro-
dloužit o pár dní v New Yorku nebo o návštěvu Floridy s NP Everglades  a vesmírnou základnou NASA.

d n í
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 Apalačské hory – výstup na Mt. Katahdin (1606 m) – NP Acadia – Boston…
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Rakousko  Francie  Chorvatsko  Bosna  Norsko  Švédsko  USA

Francouzská šlajsna

Čas her

Táboření na Letních řekách

Letní řeky Chorvatska Allagashský podzim

Nadšené dítě

 NP Plitvická jezera  – NP Paklenica – unikátní travertinové útvary…

Letní řeky Chorvatska
 29. 6.–9. 7.  9980 Kč, dětská D15: 9480 Kč

Jižní slunce, bílé skály a zelená voda nás budou provázet tímto vodáckým programem, na 
kterém navštívíme i místo natáčení Vinetouova Pokladu na stříbrném jezeře.
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Kanoe a rafting v Alpách
Celý systém raftových zájezdů je propracovaný od nejjednodušších řek ke skutečným WW lahůdkám. Některé zájezdy jsou určeny pouze pro kanoe či pro rafty, jinde 
si budete mít možnost typ lodě zvolit na místě podle množství vody a vaší vodácké zdatnosti. A ti opravdu zkušení si po dohodě mohou vzít vlastní pevnou loď 
a získat tak jedinečný pocit svobody s výhodami bezpečného zajištění akce.

Prodloužené víkendy s kombinovaným programem:

Rafting ve Slovinsku
 od 4. 5., 15. 6., 20. 7., 27. 9.  5480 Kč / 6480 Kč

Intenzivní rafting či kanoe v Julských Alpách na nádherné řece Soča mezi obrovskými balvany 
a hlubokými smaragdovými lagunami, plus alternativní programy – kaňoning, hydrospeed, 
speleologická túra, via ferraty aj.
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Rafting a kanoe v Chorvatsku
 28. 4.–2. 5.   5780 Kč
 Čekají na nás unikátní travertinové řeky Tounjčice, Mrežnice a Korana, pečené jehněčí, 

hedvábná rakije a jaro ve středním Chorvatsku. Nespotřebujete ani jeden den dovolené!

Víkendový rafting v Rakousku
 od 26. 5., 23. 6., 14. 7., 18. 8.   4480 Kč

Vodnatý Isel pod Glossglocknerem se zázemím krásného kempu je opravdovou, pouze 
raftovou lahůdkou. 

Salza
 od 19.5., 9.6., 30.6., 4.8., 25.8., 15.9.  3980 Kč

Štýrská Salza je po vodácké i krajinné stránce klenotem rakouských řek. 
Přesvědčte se o tom i vy! Dle stavu vody a vašich zkušeností si můžete vybrat 
mezi raftem či kanoí. Na kanoi je plavba obtížnější (náročnost 2).
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Rafting a turistika ve Švýcarsku
 28. 7.–2. 8.   6880 Kč

Pestrý raftařský trojlístek nám vytvoří horní tok Innu, nádherný kaňon Vorderrheinu a divoká 
rakouská Sanna. Pěší túra bude relativně nenáročná, ale s exkluzivními výhledy na celé Alpy.
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Intenzivní víkendové programy:

Rafting a ferrata v Dolomitech
 4.–9. 7.   7280 Kč

Rafting v oblíbeném Val di Sole na divoké řece Noce v západních Dolomitech doplní turistika či 
via ferrata v efektním masivu Brenty. I druhou řeku zájezdu Eisack zdobí trať MS na divoké vodě.
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Rakousko  Slovinsko  Švýcarsko  Itálie  Chorvatsko

Rafting v RakouskuNa túře v DolomitechSalza – plavba na miniraftech

Kaňoning v Julských Alpách (Matěj Zapletal)
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Expediční rafting a kanoe
Raftové čluny nám umožňují dostat se i do míst běžnými turisty zatím neobjevených a mít s vybranou lokalitou mnohem těsnější kontakt. Plavba po exotických řekách mimo Evropu 
bývá navíc vícedenní, což samo o sobě představuje nevšední zážitek spojený s noclehem na panenských tábořištích přímo u vody. Vybrané řeky patří do královské rodiny raftových 
terénů, ale vodácká část nikdy není jediným bodem programu. Nedílnou součástí je i poznání země jako takové a návštěva zajímavých míst na trase. Tyto výpravy pořádáme v menších 
skupinách – maximálně 15 osob. 

Rafting a kanoe v Řecku
 5.–14. 5.  14 680 Kč

Čeká nás pět řek tajuplných názvů v hlubokých vápencových kaňonech pohoří 
Pindos, odlehlý řecký venkov, večery v lidových tavernách i u ohně na břehu 
řeky a voňavé řecké jaro.

 středověká vesnička Monodendri – skalní město a kláštery v Meteoře  
– orientální Ioanina…
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Rafting na Balkáně 
 13.–18. 4., 16.–25. 6.  6680 Kč, 12 880 Kč

Vrbas, Neretva, Tara, Drina, Una – nejkrásnější řeky Bosny a Černé Hory včetně 
třídenního splutí Tary nejhlubším „Grand Canyonem“ Evropy v pohoří Durmi-
tor. Zkrácený termín zůstává v Bosně a vynechává kaňon Tary.

 Sarajevo – výstup na nejvyšší vrchol Durmitoru…
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 olympijské městečko Seu de Urgell – španělské i francouzské Pyreneje...

Rafting  ve Španělsku
 2.–11. 6.  14 380 Kč

Rafting na řekách Segre, Noguera Pallaresa a Aude bezesporu patří k tomu 
nejlepšímu, co evropská raftová kuchyně může nabídnout, zvláště v kombinaci 
s končícím jarem, které je v Pyrenejích nejkrásnějším obdobím roku. 
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Řecko  Španělsko  Balkán  Zimbabwe  Namibie  Nepál  Indonésie

Táboření na Zambezi (Petr Novotný)

V himálajské peřeji (Petr Novotný)

Rafting na Zambezi
 25./ 30. 11.–10. 12.  47 600 Kč / 59 700 Kč

Kaňon mohutné Zambezi pod Viktoriinými vodopády – šest dní špičkového 
raftingu v rytmu černé Afriky. Každá peřej představuje pojem a vzrušující zá-
žitek! Ty nebezpečné se samozřejmě přenášejí. Prodloužená verze zájezdu 
zahrnuje třídenní safari v NP Hwange s bohatou africkou faunou.

 Viktoriiny vodopády  a fakultativní programy v okolí…

 Ruacana Falls – vesnice Himbů – safari v NP Etosha – Windhoek…

Kanoe v Namibii na Cunene
 14.–28. 10.  59 300 Kč
 Za hradbou Zebra Mountains leží odlehlé území 

nomádských kmenů Himba, kterým protéká řeka Cunene. 
Doplujeme po ní k vodopádu Epupa, budeme obdivovat porosty mopanů i ma-
jestátní baobaby a navštívíme domorodé vesnice. Vodácký program rozšíříme 
o fantastické safari.
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 Káthmándú  – výhledy na Everest – turisty nezasažený Nepál…

Rafting na
himálajské řece Tamur

 4.–19. 11.  44 500 Kč
 Rafting pod Kančendžengou, třetí nejvyšší horou světa. Sedm dní 

a sto třicet kilometrů na řece, která rozhodně patří do královské rodiny raf-
tových terénů a kde jedna peřej střídá druhou. Možno spojit s nádherným 
himálajským trekem. 
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Rafting a putování po Sumatře
 18. 2.–5./ 10. 3.  49 700 Kč / 57 700 Kč
 Vydejte se s námi na expedici do nitra Severní 

Sumatry, kde nám kombinace vodáckého a poznávacího 
zájezdu umožní zažít to nejlepší, co tento indonéský ostrov nabízí. Program 
je možné prodloužit o čtyřdenní seakajak.

 vodopád Sipiso Piso – vulkán Gunung Sibayak – pozorování orangutanů... 

d n í
16/21

39

Rafting v řeckých kaňonech

Trochu to cáká
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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.

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

� Cestování do přírody bez starostí 
s plánováním jídla.

� Na  všech našich leteckých zájezdech 
s turistickým a trekingovým programem, 
tam kde není jiná možnost stravování z místních 
zdrojů, pro vás zajišťujeme adventurní 
polopenzi po  dobu pobytu v  přírodě. 
Ušetříme vám tak starosti s  plánováním 
a  přípravou jídla. A  také s  problematickou 
přepravou vařičů v  letadle či se sháněním 
plynových kartuší v zahraničí, neboť je nelze 
přepravovat letadlem. 

� Jde o polopenzi formou balíčků kvalitní 
dehydrované stravy, kterou zjednodušeně 
nazýváme „polopenze Travellunch“ podle názvu 
produktů, které jsou základní složkou večeří. 
Většinou jde o službu za příplatek, abyste 
si mohli zvolit také samostatné vaření, pokud 
vám vyhovuje více.

� Pokud si polopenzi objednáte, tak většinou již 
na letišti před odletem obdržíte stravovací 
balíček, o  který se musíte během zájezdu 
postarat. Průvodce vám pak bude vařit 
vodu na přípravu těchto snídaní a večeří, ostatní 
účastníci musí mít vlastní vařiče.

Polopenze Travellunch

Podrobnosti na www.adventura.cz

Cestovní pojištění cestování bez rizika

Zájezdy našich partnerských cestovních kanceláří mají nabídku vlastního 
pojištění.
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S ADVENTUROU DO PŘÍRODY!
Cestovní kancelář Adventura má dlouhou 
tradici v tvorbě zájezdů spojených s pobytem 
v přírodě, s turistikou i s náročnějším trekingem 
či vysokohorskou turistikou. Tyto zkušenosti 
dlouhodobě využíváme pro tvorbu zakázko-
vých programů a zájezdů spojených s tímto 
typem aktivní dovolené. Tvoříme cesty jak pro 
zájmové skupiny a firemní klientelu, tak pro 
jednotlivé zájemce. Vybíráme nejzajímavější 
místa světa a dodržujeme zásady bezpečnosti 
a pravidla pro pobyt v přírodě a v horách po 
všech stránkách.

NA ZAKÁZKU

PROČ NA ZAKÁZKU? 
 zvolíte si servis a standart služeb
 určíte si délku a termín
 program dle zájmů a zaměření
 a to vše dle vašich požadavků 

Věříme, že Vás 
naše služby zaujmou 
a společně je 
budeme realizovat. 

tel.: 234 704 768 I 271 741 734-6 e-mail: skupiny@adventura.cz
www.adventura.czwww.firemnicesty.cz

ZÁJEZDY A AKCE

CO PRO VÁS PŘIPRAVÍME?
 Turistické zájezdy
 Trekingové zájezdy
 Vysokohorské zájezdy
 Zájezdy s aktivním pobytem
 Incentivní zájezdy

PROČ S NÁMI? 
Dbáme především:

 na kvalitu služeb 
 na bezpečnost destinace
 na flexibilitu v tvorbě zakázky 
 na individuální přístup ke klientovi
 na nevšední program



Stručný přehled zájezdů

2017/18

rafting
lyže

vysokohorská
turistika

dobrodružné
cestování

pěší
turistika

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.

408 titulů zájezdů do 121 zemí 6 kontinentů




