Proč cestovat a poznávat svět s námi?
CK ADVENTURA je největší cestovní kanceláří s nabídkou poznávací a aktivní dovolené. Na českém trhu působíme již od roku 1990.
Navštěvujeme nejkrásnější světové lokality – jak proslulé, tak ty
dosud neobjevené.
Setrvale zvyšujeme kvalitu našich služeb v oblasti ubytování, stravování a dopravy, aniž by to ubíralo na originalitě našich programů.
Cestovatelskou náročnost a komfort služeb poznávacích zájezdů si
můžete vybrat podle počtu hvězdiček.
Aktivně zaměřené zájezdy nabízíme v široké škále náročnosti, od zájezdů vhodných i pro rodiny s malými dětmi až po výpravy pro zdatné
cestovatele. Snadno se zorientujete podle čísel náročnosti zájezdu.
Naši průvodci jsou nejen zkušení profesionálové, ale také zapálení nadšenci, kteří vám
s potěšením představí země a oblasti, které sami mají rádi.
Poctivou snahu o kvalitu našich zájezdů oceňují nejen naši klienti, ale také odborná veřejnost. Opakovaně získáváme prestižní ceny TTG Travel Awards, naposledy v kategorii
Nejlepší cestovní kancelář pro cesty za poznáním v Evropě i ve světě.

Navštivte naše webové stránky

Neustále pracujeme na našich webových stránkách, které
by vám měly především usnadnit orientaci při vyhledávání
vaší dovolené. Najdete zde aktuální a kompletní nabídku
všech zájezdů, kterou v průběhu roku stále doplňujeme.
Zároveň zde nabízíme bohatou galerii fotografií a videí
z našich zájezdů a mnoho dalších zajímavých informací.

Podporujeme zajímavé projekty

Rádi se podílíme na zajímavých projektech a dlouhodobě
spolupracujeme se ZOO Dvůr Králové, s National Geographic
či s neziskovou organizací Člověk v tísni, kde jsme i partnery
festivalu Jeden svět. Nově jsme se
zapojili do projektu Ostrov Naděje na
Rusinga Island v Keni ve spolupráci
s Centrem Narovinu.

Poznávací a aktivní dovolená
v Evropě i ve světě
Afrika | Asie | Latinská Amerika | Severní Amerika |
Austrálie a Oceánie | Evropa a atlantické ostrovy

Naším cílem je
pomáhat uskutečňovat
cestovatelské touhy
našich klientů. Děláme,
co nás baví, a na našich
zájezdech je to vidět.

POZNEJTE SVĚT
S ADVENTUROU
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY | DOVOLENÁ NA KOLE
TURISTICKÉ ZÁJEZDY | AKCE NA ZAKÁZKU

Newsletter Na cestách

Celoročně vydáváme newsletter Na cestách,
kde naleznete novinky, aktuální tipy na zájezdy
z naší nabídky, pozvánky na různé akce i další
zajímavosti. Staňte se odběratelem Na cestách
a dostávejte novinky jako první.

Staňte se naším fanouškem a sdílejte své
zážitky a fotografie z cest s námi. Najdete
zde nejnovější fotografie a videa z našich
zájezdů, pozvánky na promítání a další
zajímavé akce.

Voroněžská 20, 101 00 Praha 10
tel.: 271 741 734-6, mobil: 604 717 417
e-mail: travel@adventura.cz
otevřeno: po–čt 10–18 hod., pá 9–16 hod.

www.ExotickeSilvestry.cz

www.adventura.cz

Více než 430 titulů zájezdů do 134 zemí celého světa!

kvalitní průvodci | originální programy | dlouholeté zkušenosti

Dovolená na kole
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Procestujte celý svět
Vezměte svoje kolo
na dovolenou
• kolo vám dá svobodu si zvolit svůj
program, tempo a partu
• organizační záležitosti nechte na nás,
vy si jen užívejte skvělé cyklo dovolené

Cyklopobyty v Evropě
pro celou rodinu

• originální a pečlivě připravené zájezdy
• vyvážená kvalita programu a služeb
• malé skupiny

Za kulturou a historií

Pronikněte do bohaté historie dávných kultur celého
světa, nejznámější památky v naší nabídce rozhodně
nesmějí chybět!

Vyzkoušejte naše nejoblíbenější cyklozájezdy, které
jsou vhodné pro každého rekreačního cyklistu.
Nabízíme již 15 destinací s ubytováním zpravidla
u moře, převážně ve Středomoří.

Na kole za přírodou,
kulturou a historií

Lidé a
etnika

Nahlédněte do
života místních lidí,
návštěva u nich je
kořením každého
zájezdu.

Načerpejte energii v přírodě
•o
 d rodinných vycházek
v Alpách až po himálajské treky
•k
 valitní tým zkušených průvodců
a horských vůdců

Pěší turistika

Zpestřete si poznávání navštívených zemí
a regionů o pěší výlety a túry v krásné přírodě.
Vydejte se s námi do nejatraktivnějších národních
parků i do hor po celém světě.

Za krásami přírody

Poznejte nejkrásnější národní parky světa, užijte si
tropickou přírodu a zaostřete objektiv na divoká zvířata
v jejich přirozeném prostředí.

Kolo chápeme jako ideální dopravní prostředek
k poklidnému a zároveň autentickému poznávání
zemí a krajin. Zažijte své okolí opravdu všemi
smysly, užijte si všech barev, zvuků, chutí a vůní.

Zájezdy a akce na zakázku
Exotická cyklistika

Splňte si své cyklistické sny. Unikátním způsobem
poznejte daleké země, objevte stopy dávných kultur
a obdivujte přírodní scenérie od tropických rájů
až po monumentální krásu velehor. Neobávejte se,
společně to zvládneme.

Naše dlouholeté zkušenosti využíváme
také pro tvorbu zakázkových a incentivních
programů. Připravujeme speciální produkty
pro firemní klientelu, zájmové skupiny,
školní kolektivy i pro individuální zájemce.
Vybíráme nejzajímavější místa v Evropě
i ve světě, kam pro vás připravíme cestu
dle vašich přání.

www.adventura.cz

Treking

Zažijte nečekaná dobrodružství a zajímavá setkání při
vícedenním putování od chaty k chatě, ve vybraných exotických
zemích i s dopomocí místních nosičů. Dáváte-li přednost
trekařským výzvám, pak se s námi vydejte na trekové výpravy
s kompletní výbavou na zádech za nedotčenou přírodou.

Další aktivity
a speciality

Zdolejte s námi některý z alpských vrcholů,
dopřejte si mimořádný lyžařský zážitek na
běžkách či skialpech, případně si užijte
pestrou dovolenou na vodě s kanoemi
nebo na raftech.

