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SKUTEČNÉ CESTOVÁNÍ
Přes dvacet let vracíme význam slovu cestování. Navštěvujeme nejkrásnější světové
lokality prostřednictvím aktivní turistiky, cykloturistiky a poznávacích zájezdů.
Pomáháme uskutečňovat cestovatelské touhy našich klientů. Individuální přístup,
dlouhodobá zkušenost a odborné znalosti nám umožňují porozumět každému přání.
Energie i zapálení našich průvodců pak pomáhají měnit sny ve skutečnost.
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Kompletní nabídku naleznete také na

www.adventura.cz
CK Adventura je členem
Asociace cestovních
kanceláří ČR
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PŘEDSTAVUJEME ADVENTURU
Vážení přátelé!

Těší mě, že vám můžeme nabídnout katalog cest za poznáním do celého světa, letos opět rozšířený o řadu stránek a atraktivních cílů. Naším
cestovatelským krédem je poznávání světa v širších souvislostech, aktivně, vnímavě a s porozuměním, což se snažíme naplňovat již po téměř
tři desetiletí naší činnosti.
A o čem bych se rád zmínil letos? Říká se, že opravdová láska prochází žaludkem a pro lásku k cestování platí toto okřídlené rčení
také. Po tradičních obchodních stezkách se odpradávna pohybovaly karavany s čajem a kávou, tropickým ovocem i exotickým
kořením. Poznávání cizích krajů bylo odjakživa spojeno s ochutnávkou rozmanitých kuchyní, nevšedních receptů, tradičních
i originálních nápojů. Přestože si chutě a vůně nemůžeme z cest přivézt jako suvenýr, zůstávají v našich vzpomínkách ukryty
velmi hluboko. Na našich zájezdech se proto snažíme vyhýbat globálně konzumnímu způsobu stravování, dáváme přednost
rodinným restauracím, barevným tržištím a rozličným místním specialitám. Proto jsme jako novinku naší nabídky připravili
mimo jiné také ucelenou kolekci zájezdů směřujících do nejzajímavějších vinařských a kulinářských destinací Evropy i světa.
Petr Novotný,
ředitel

Vydejte se společně s námi ochutnat krásy světa v jeho nejrozmanitější podobě.

KDO JSME A CO DĚLÁME
Cestovní kancelář Adventura jsme založili v roce 1990 jako nadšení
cestovatelé a milovníci aktivního pobytu v přírodě. Po celou dobu
je naším krédem potěšit vás pestrou nabídkou poznávacích zájezdů
a aktivní dovolené v tom nejširším slova smyslu, a snad vám i nabídnout pohled na svět kolem nás v celé jeho pestrosti a různorodosti
trochu jinýma očima.
Naši nabídku představují tři hlavní směry – poznávací zájezdy, turistické zájezdy a dovolená na kole. Jedná se o originální programy,
které v převážné míře realizuje přímo Adventura a část nabídky připravujeme ve spolupráci s naší dceřinou společností China Tours,
předním specialistou na poznávací zájezdy v Asii. Poznávací zájezdy

vám představujeme v tomto katalogu a kompletní, průběžně aktualizovanou nabídku, naleznete na našich webových stránkách. Kromě
katalogové nabídky připravujeme také zájezdy a akce na zakázku.
Na této stránce vám představujeme osvědčený tým, který pro vás
připravuje zájezdy z tohoto katalogu. K dobrému jménu Adventury
samozřejmě přispívá i řada dalších kolegů, především mnoho desítek našich průvodců. 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

Poznávací a turistické zájezdy do celého světa pro vás připravují:

Mgr. Martin Kindl
vedoucí oddělení, obchodní
ředitel a incentivní akce

Sheila Singhová
Afrika, Blízký východ
a incentivní akce

Mgr. Petra Kovandová
Latinská Amerika, Kanárské
ostrovy a Madeira

Ing. Monika Semmlerová
Island, Grónsko, Špicberky,
Himálaj a Polynésie

Ing. Tereza Pachtová
Evropské středomoří, Havaj,
Austrálie a vízový servis

Arsenij Baljajev
Rusko, střední Asie
a Nový Zéland

Bc. Tereza Beránková
Rusko, střední Asie
a vízový servis

Naše prodejní oddělení:

Ing. Tomáš Hyka
šéfredaktor webového
katalogu

Mgr. Jan Pospíšil
vedoucí realizačního oddělení
naší dceřinky CK China Tours

Standa Šimůnek, DiS.
vedoucí prodejního
oddělení

Zdenka Jindráková
prodej zájezdů

Bc. Kristýna Zachová
prodej zájezdů

PROČ CESTOVAT S NÁMI?
Tradice

S přípravou zájezdů a prací v cestovním
ruchu máme dlouholeté zkušenosti – již
od r. 1990.

Široká nabídka

Nabízíme pestrou škálu poznávacích
zájezdů mířících do všech kontinentů
a více než 138 zemí. V jednotlivých destinacích nabízíme buď podrobné programy nebo průřezové cesty ucelenými
regiony.
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Kvalita

Velice dbáme na vyváženou kvalitu programu a služeb, naše zájezdy jsou originální, profesionální a pečlivě připravené.
Tým našich průvodců tvoří profesionálové i nadšení znalci jednotlivých destinací.

Osobní přístup

Naprostou většinu zájezdů organizujeme pro menší skupiny a díky osobnímu
přístupu dokážeme na našich zájezdech
vytvořit příjemnou komorní atmosféru.

Kateřina Hašková
prodej zájezdů

NAŠE
OCENĚNÍ
A ÚSPĚCHY
Poctivou snahu o kvalitu našich zájezdů oceňují nejen naši klienti, ale také odborná veřejnost. Opakovaně získáváme prestižní ceny
v anketě TTG Czech Travel Awards, kde jsme
vloni získali 1. místo v kategorii Nejlepší cestovní kancelář pro aktivní dovolenou a v soutěži
Velká cena cestovního ruchu 2017/2018
jsme získali 3. místo v kategorii Nejlepší cestovní kancelář.

BUĎTE S NÁMI V KONTAKTU
NÁŠ WEB = VÁŠ POMOCNÍK
PŘI VÝBĚRU DOVOLENÉ
Neustále pracujeme na našich webových stránkách, které
by vám měly především usnadnit orientaci při vyhledávání
vaší dovolené.
Naleznete zde především:

a ktuální a kompletní nabídku zájezdů
bohatou galerii fotografií a videí
u zájezdů
články o zemích
praktické informace o jednotlivých
zemích
novinky nejen z naší CK
aktuální seznam přednášek s promítáním
a další zajímavé informace…

Buďte v obraze:
novinky připravujeme
po celý rok!
 ové zájezdy spouštíme
n
pravidelně každé
3–4 měsíce
přidáváme nové termíny
aktualizujeme data
o zájezdech (termíny
a ceny)

REZERVUJTE SI SVŮJ ZÁJEZD
JEDNODUŠE NA SVÉM SMARTPHONU!

DOVOLENÁ NA KOLE
a
TURISTICKÉ ZÁJEZDY
Nabídku takto zaměřených zájezdů
naleznete pouze na našem webu.
Zájezdy jsou přehledně rozdělené do
sekcí podle druhu.
Vyhledávat můžete podle typu
zájezdu, destinace, termínu, ostatních
služeb a náročnosti.

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

Sledujte nás a staňte se naším fanouškem. 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.

www.adventura.cz/na-cestach/nejnovejsi

www.facebook.com/adventura.cz

DÁRKOVÝ POUKAZ
Zájezd:

Pro:

V hodnotě:
Datum
vystavení:

Číslo
poukazu:
Razítko
a podpis:
Tento poukaz je ne/přenosný a je možné jej uplatnit do 1 roku od data vystavení.

www.adventura.cz

Tip na dárek

www.adventura.cz/informace/tip-na-darek
Rádi byste svým blízkým dali originální dárek k Vánocům, narozeninám, či jen tak pro radost? Máme pro vás několik
tipů: můžete jim věnovat dárkový poukaz na zájezd dle vlastního výběru, tričko nebo šátek z adventurní kolekce
nebo unikátní papírový model našeho speciálního expedičního vozidla Tatrabus.

VĚRNOST SE VYPLATÍ
Slevový systém a jak se přihlásit na zájezd?
Na našich zájezdech máte
šanci získat slevu až

8%

Veškeré informace o možných slevách a jak se přihlásit na zájezd najdete, včetně Smlouvy
o zájezdu, na bílé dvoustraně uprostřed katalogu nebo na našich webových stránkách.
www.adventura.cz/informace/slevy-a-bonusy

Karta klienta
Získejte výhodné slevy u našich partnerů!
www.adventura.cz/informace/karta-klienta

KARTA KLIENTA
PLATNOST DO 31. 12. 2020
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SETKEJTE SE S NÁMI
CESTOVATELSKÉ
PŘEDNÁŠKY
S PROMÍTÁNÍM

Martin Loew

uvádí nejnovější cestovatelskou
diashow

Šrí Lanka – ostrov
čaje a slonů

Pravidelně připravujeme cyklus
tematických přednášek s promítáním. Přednášky se konají převážně ve společenské místnosti
v přízemí našeho domu v Praze,
a pak v Hradci Králové a v Plzni.

únor až duben 2019
– turné po více jak 20 městech ČR

Přijďte se k nám inspirovat pro vaši příští dovolenou a prostřednictvím fotografií navštivte s našimi spolupracovníky a průvodci místa, která byste rádi poznali.
Přehled cestovatelských přednášek s promítáním průběžně aktualizujeme
a najdete jej na www.adventura.cz/promitani

VELETRHY A ZAJÍMAVÉ AKCE
Rádi se s vámi potkáváme nejen na našich zájezdech, a tak se v roce 2019 chystáme
nejen na tyto zajímavé akce.
Praha – HOLIDAY WORLD (21–24. 2. 2019)
Praha – FOR BIKE (29.–31. 3. 2019)
AUTHOR MARATHON TOUR ( vybrané závody)
Aktuální informace a pozvánky na tyto a další akce zveřejňujeme na našem webu
v sekci Novinky, v našem newsletteru Na cestách a na Facebooku.

termíny, fotky i cestopis na

www.promitani.cz

AFRIKA NANEČISTO
Ve spolupráce se Safari Parkem Dvůr Králové připravujeme pro
naše stálé klienty zajímavou akci AFRIKA NANEČISTO.
V ceně ubytování bude neomezený vstup do Safari Parku i mimo
otevírací dobu, snídaně formou švédských stolů, k obědu grilování
a večerní raut s bohatým menu.
V programu akce bude projekce filmu Sudán nebo The Last Animals,
prohlídka s průvodcem s návštěvou zákulisí zahrady, kam se běžný
návštěvník nedostane a nezapomeneme ani na Lví safari. Také se
na chvíli stanete výzkumníkem, kdy se dozvíte o zákulisí fungování
Safari parku a chovaných druzích zvířat.
Na závěr jsme připravili zajímavé přednášky a celou akci zakončíme
večerní procházkou po Safari Parku s průvodcem.
V naší nabídce naleznete tuto akci v průběhu roku 2019.
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Spolupráce
s Člověkem v tísni

Festival dokumentárních filmů
JEDEN SVĚT

Dlouhodobě podporujeme českou
nevládní a neziskovou organizaci
ČLOVĚK V TÍSNI,
prostřednic t vím
které se snažíme
pomáhat v oblastech postižených
přírodními katastrofami. V uplynulých letech jsme pomáhali například
tajfunem zasaženým Filipínám, nebo
při opakovaných povodních v České
republice. Také jsme takto pomohli
Nepálu
postiženému
katastrofálním zemětřesením a rozhodli jsme
se přispět i na sbírku „Lepší škola pro
všechny“.

Máme radost, že jsme opět mohli rozšířit naši
dlouhodobou spolupráci se společností Člověk v tísni a stali jsme se partnerem námi vybraného filmu festivalu JEDEN SVĚT.
Každý rok v březnu festival promítá víc než
stovku kvalitních 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 ve více než třiceti velkých i malých
městech po celé ČR.
V uplynulých ročnících jsme takto podpořili
dokumentární filmy „MY JSME POČÁTEK LIDSTVA“ (We are Humanity) režiséra Alexandra
Dereimse a „THE LAST ANIMALS“, režisérky
Kate Brooks.

PODPORUJEME PROJEKTY
ZÁCHRANA NEJVZÁCNĚJŠÍCH
NOSOROŽCŮ SVĚTA

Nosorožci bílí severní

V rámci partnerství pomáháme zajistit kontrolní cesty odborníků ze
Safari Parku Dvůr Králové do rezervace Ol Pejeta. Dvorský park jako
jediný na světě tohoto nosorožce čtyřikrát úspěšně rozmnožil. I přes
opakované pokusy o umělou reprodukci však k dalšímu zabřeznutí v lidské péči nedošlo. Proto byli čtyři severní bílí nosorožci v roce
2009 převezeni ze Safari Parku Dvůr Králové do Ol Pejeta Conservancy
v Laikipii v Keni. V současnosti dvorský park se svými spolupracovníky
vyvíjí zcela nové metody umělé reprodukce, které jediné dnes mohou
těmto nosorožcům zajistit přežití.

Účastí na expedici do Ol Pejety se i vy podílíte
na záchraně těchto fascinujících zvířat.
Podrobnější informace o expedici naleznete na straně 7 tohoto katalogu.

Nosorožci černí v Tanzanii

Dvorský safari park do Tanzanie postupně přesunul čtyři nosorožce dvourohé, a to
do stejného prostředí, odkud byli jejich předci před více než 40 lety do Dvora Králové
dovezeni. CK Adventura přesuny finančně podpořila, protože jde o velice úspěšný
pokus o založení nové populace v zemi, kde byli nosorožci před dvaceti lety téměř
vyhubeni. Nosorožci ze Safari Parku Dvůr Králové už mají v Tanzanii několik mláďat –
tři samičky jsou potomky přímo dvorských zvířat, dvě další samičky pak má původně
dvorský samec se samicemi z anglické zoo, které byly do Tanzanie rovněž přesunuty.

Přesun do Rwandy!
Safari Park Dvůr Králové připravuje společně s dalšími evropskými zoologickými zahradami přesun
nosorožců do Rwandy. V zemi byl poslední nosorožec spatřen v roce 2007, v současné době se však
rozvíjí nadějný projekt, jehož cílem je vrátit nosorožce do rwandského národního parku Akagera.
První skupina nosorožců už tam dorazila z JAR, pro
zajištění jejich stabilní populace je však potřeba
přivézt další zvířata z Evropy. CK Adventura přesun
finančně podpoří stejně jako předchozí přesuny
nosorožců do Tanzanie.

Podpořte s námi záchranu nosorožců
Budeme rádi, pokud se k nám přidáte a záchranu nosorožců v Africe podpoříte také.
Můžete tak učinit příspěvkem na konto WILDLIFE spravované zoologickou
zahradou Dvůr Králové: 264350610/0300, variabilní symbol uveďte: 648510.

www.safaripark.cz

ZIKMUND 100
Na začátku dubna jsme s naším Tatrabusem odvezli na letiště Václava Havla v Praze Ruzyni dva mladé cestovatele,Tomáše Vaňourka
a Lukáše Sochu. Stali jsme se tak partnerem a specialistou na
zajištění vybraných cestovních služeb zajímavého projektu Zikmund 100.
Projekt kopíruje druhou cestu Hanzelky a Zikmunda po
Euroasii z let 1959–1964. Během devítiměsíční cesty oba mladí
cestovatelé sledují vývoj světa za uplynulých 54 let a pořizují
s odstupem času fotografickou dokumentaci z míst navštívených
legendární dvojicí H+Z. Výsledkem cesty by měla být rozsáhlá
retrospektivní výstava, kterou chtějí oba mladí cestovatelé věnovat panu Zikmundovi k jeho 100. narozeninám. Z cesty vzniká
i dokumentární film, kniha a plánují se i mnohé přednášky.

OSTROV NADĚJE na Rusinga Island v Keni
Od roku 2016 jsme partnery projektu Centra Narovinu, o.p.s., které se zaměřuje na
rozvojovou spolupráci s cílem zlepšit celkovou životní úroveň v Keni. Projekt Ostrov
Naděje vzniká postupně a místní komunita se aktivně podílí na jeho rozvoji. Součástí
komunitního centra je mateřská, základní a internátní střední škola, vzdělávací
centrum s knihovnou, sirotčinec, zdravotní středisko a farma.
Díky podpoře se podařilo dokončit stavbu nové jídelny s kuchyní pro 500 strávníků
projektu. Během roku 2018 se povedlo vylepšit vybavení laboratoře a počítačové
učebny pro 80 studentů střední školy. Novým krokem k soběstačnosti a trvalé udržitelnosti je rybí farma. Zisk z produkce bude finančně podporovat provoz komunitního
centra, část bude podporovat stravování dětí.
Pokud se vám projekt líbí, připojte se do Klubu přátel
Ostrova Naděje a přispějte k jeho spoluvytváření a rozvoji.

www.AdopceAfrika.cz
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Průvodci Adventury pro oblast Afriky:

Bc. Jíří Bálek
Sheila Singhová
Zoolog, cestovatel
Zkušená průvodkyně
a garant zájezdů do Afriky a kameraman LemuriaTV,
a na Střední východ.
připravuje a provádí
Její srdeční záležitostí
zájezdy na Madagaskar.
je Namibie, ale i takové
perly jakými jsou Ghana,
Benin či Togo.

Jan Šťovíček
Profesionální
záchranář a publicista,
průvodce zájezdů
na Špicberky o nichž
napsal svoji nejnovější
knihu.

Mgr. Radovan Vlček
Původní profesí geolog,
dnes učitel přírodopisu
a zeměpisu, člen HS
Krkonoše. Dlouholetý
průvodce CK Adventura
(od r. 1995), spoluautor
a průvodce zájezdů na
Réunion a Mauricius.

MUDr. Martin Vedral
Znalec a milovník
Orientu, průvodce
zájezdů na Zanzibar.

V Africe vás budou dále provázet:
Ing. Jaroslav Hyjánek; Ing. Roman
Sauer; Tomáš Malý; Radek Beneš;
PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.; Mgr. Lukáš
Svárovský; Mgr. Ondřej Brambus;
Ing. arch. Čestmír Kříž M. A.;
MVDr. Přemysl Rabas

Keňa a Tanzanie ve spolupráci
se ZOO Dvůr Králové

10
dní

Afrika

Keňa Tanzanie
snídaně, na safari plná
penze, vstupy do NP v ceně

KEŇA
NP Lake Nakuru a Lake Naivasha na dně Velké příkopové propadliny
Ol Pejeta
rovník
Velká migrace v národním parku Serengeti
Mt. Keňa
jez. Nakuru
Přírodní Noemova archa na dně kráteru Ngorongoro
jez. Naivasha
Nairobi
Serengeti
Nosorožci světa na úpatí Mt. Keni v rezervaci Ol Pejeta
Ngorongoro

Pronikněte k fascinujícímu životu divokých zvířat přímo v nejslavnějších parcích Afriky a to i v přeneseném smyslu: průvodcem vám tady bude zoolog z královédvorské ZOO, se kterými jsme společně připravili
tento unikátní program. Díky němu se dostanete skutečně blízko k nejvzácnějším zvířatům naší planety:
k bílým nosorožcům, které sem jako součást programu na jejich záchranu zapůjčila právě tato česká ZOO.
Pěšky, z aut i lodí budete spolu sledovat faunu okolí jezer Nakuru a Naivasha v Keni, stáda na proslulých
plání Serengeti a strhující scenerie Velké příkopové propadliny u jezera Manyara a kráteru Ngorongoro.
1. Letecky Praha – Nairobi.
2. Odjezd z Nairobi a překročení magické hranice rovníku; návštěva rezervace Ol Pejeta – jedná se o otevřenou buš, která je ideálním biotopem pro nosorožce dvourohé (neboli černé),
kterých zde žije největší populace v Keni (cca
100 kusů); exkurze k nejvzácnějším zvířatům
planety, posledním severním bílým nosorožcům, které sem v rámci programu na jejich
záchranu zapůjčila ZOO Dvůr Králové nad
Labem; podvečerní safari a dle času návštěva
záchranné stanice pro šimpanze.
3. NP Lake Nakuru – hejna plameňáků a pelikánů, celkem 400 druhů ptáků, opět velká šance pozorovat nosorožce zblízka, žirafa Rothschildova, voduška velká, bahnivec, buvol, ale
i lev, leopard nebo pavián a další druhy obývající rovinaté pláně.
4.–5. Ranní safari v parku a přejezd k jezeru
Naivasha – projížďka lodí na Crescent Island,
pěší safari po ostrově (žirafy, antilopy, hroši);
odjezd zpět do Nairobi a odpolední přejezd
do Tanzanie.
6. NP Lake Manyara – park rozkládající se kolem mělkého jezera ležícího v jedné z větví Velké příkopové propadliny v masajské stepi; vodní ptáci, mnoho druhů kopytníků včetně slonů,
opice, pověstní stromoví lvi.
7.–8. NP Serengeti – lesnatá savana (900–
1800 m), velká stáda afrických zvířat (zebry, žirafy, antilopy, gazely, pakoně, sloni, buvoli), asi
200 druhů ptáků, faunou nejbohatší NP v Africe
(hroši, nosorožci, opice, lvi, leopardi, hyeny a jiné
psovité i kočkovité šelmy, prasata bradavičnatá,
krokodýli atd.), spolu s Ngorongoro biosféric-

ká rezervace UNESCO, součást Světového přírodního dědictví; možnost fakultativní návštěvy archeologické lokality světového významu
Olduvaitský kaňon, proslavené nálezy pozůstatků nejstarších předků člověka.
9. Ngorongoro – zcela unikátní rezervace
rozkládající se kolem jezera na dně sopečného kráteru o průměru 20 km s výškou svahů
600 m; celoroční výskyt zvěře veškerého druhového zastoupení východoafrických NP. Návrat
do Arushi, nocleh ve městě.
10. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-499-903
25-499-001

20.–29. 9.
7.–16. 2. 2020

94 700
94 700

Kilimandžáro

TANZANIE

Bílí nosorožci, Ol Pejeta (Jaroslav Lhota)

Pod masajskou skálou (Petr Novotný)

• tanzanské vízum – 50 USD (platí se při vstupu)
• keňské vízum – 2000 Kč
• jednolůžkový pokoj povinný – 9000 Kč
• spropitné pro místní řidiče/průvodce cca 100 USD
(platí se na místě)

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: odborný pracovník ZOO a místní průvodci, letenka vč. všech poplatků Praha–
Nairobi/Kilimanjaro–Praha, doprava safari busem
s otevírací střechou, 9x hotely a lodže ***/****
(2lůžkové pokoje), 1x přejezd místním autobusem plná penze v průběhu safari, snídaně ve městech, balená voda v průběhu safari, vstupné
do všech NP a rezervací, informační materiály.

Kaferský buvol (Petr Novotný)

Upřesňující informace: www.adventura.cz

Silvestr na Zanzibaru

Proč trávit sychravou zimu doma, když
můžete oslavit Nový rok na krásné písečné pláži s koktejlem v ruce! Vydejte
se s námi na Zanzibar – užijete si nejen
skvělé koupání, šnorchlování a bělostné
pláže, ale s námi poznáte i celý ostrov! Na
jihu ostrova si zaplavete s delfíny, v NP
Jozzani budete pozorovat endemické
guerézy a na ostrově Changu nakrmíte
obří želvy z Aldabry. Prozkoumáte i malebné hlavní město Stone Town vystavěné z korálového kamene. Odkryjeme pro
vás i mnohá tajemství proslulých druhů
koření, kterými je Zanzibar pověstný.

Arusha

Leopard (Petr Novotný)

10
dní

Podrobná nabídka: www.adventura.cz
adventura.cz/exoticke-silvestry-vanocni-dovolena

Sloní rodina (Petr Novotný)
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Keňa Tanzanie

10 15
dní

snídaně, na safari plná
penze, vstupy do NP v ceně

Safari v Keni, Tanzanii
a Zanzibar
Tři místa zařazená na Seznam UNESCO
Zanzibar – ostrov koření a korálových útesů
Ubytování na safari ve stylových lodžích kategorie ***
Variabilní program s možností zkrácení nebo rozšíření
Tsavo, Amboseli, Lake Manyara (Tarangire), Serengeti, Ngorongoro
Úvodní část zájezdu osloví všechny milovníky přírody, kteří v mládí hltali Příběh lvice Elsy, společně
s Joy Adamsovou v duchu cestovali africkou divočinou, mají doma všechny knihy Josefa Vágnera
a radují se z každého nového přírůstku v královédvorské zoo. Prvních osm dnů strávíme na klasickém safari v pověstných národních parcích Tsavo a Amboseli v Keni a Serengeti, Ngorongoro a Lake
Manyara nebo Tarangire v Tanzanii. Zejména NP Serengeti, navazující na Masai Mara v Keni, je posledním místem Afriky, kde se ještě odehrává pravidelná migrace zvířat. Poté se přesuneme na kořením vonící korálový ostrov Zanzibar. Tam opláchneme prach savan v Indickém oceánu a poznáme
bohatou historii a lákavou současnost Zanzibaru či se budeme potápět a šnorchlovat na útesech.

Ubytování na Kendwa Rocks (Andrea Vlková)

Osamělý baobab (Václav Šilha)

Masajský rituál dospívání (Jaroslav Lhota)

1. Letecky Praha – Nairobi.
2.–3. NP v Keni: NP Amboseli stejnojmenné jezero
obklopené travnatými pláněmi a fantastické panorama Kilimandžára; stáda kopytníků, lvi, gepardi, hyeny,
šakali, paviáni; nejvýznamnější NP východní Afriky
s programem na záchranu slonů, jichž se tady toulají
stovky doslova na dosah ruky.
4.–5. NP Tsavo částečně hornatý sopečný povrch (až
2500 m) a náhorní rovina Yatta se stromovými savanami (akácie, baobaby, pryšce), výskyt slonů, hrochů, krokodýlů, lvů, buvolů, antilop a jiných zvířat; přejezd do
tanzanské Arushy a přílet účastníků varianty bez Keni.
6. NP Lake Manyara park rozkládající se kolem mělkého jezera ležícího v jedné z větví Velké příkopové
propadliny v masajské stepi; vodní ptáci, mnoho druhů kopytníků včetně slonů, opice, pověstní stromoví
lvi; podle aktuálního výskytu zvěře může být návštěva
tohoto parku zaměněna za NP Tarangire, jehož savana s akáciemi a baobaby je vhodným biotopem pro
všechny větší kopytníky, ale zejména pro slony.
7.–8. NP Serengeti – lesnatá savana (900–1800 m),
velká stáda afrických zvířat (zebry, žirafy, antilopy, gazely, pakoně, sloni, buvoli), asi 200 druhů ptáků, faunou nejbohatší NP v Africe (hroši, nosorožci, opice, lvi,
leopardi, hyeny a krokodýli atd.), spolu s Ngorongoro
biosférická rezervace UNESCO, součást Světového
přírodního dědictví; možnost fakultativní návštěvy
archeologické lokality Olduvaitský kaňon, proslavené
nálezy pozůstatků nejstarších předků člověka.
9. Ngorongoro – zcela unikátní rezervace rozkládající se kolem jezera na dně sopečného kráteru o průměru 20 km s výškou svahů 600 m; celoroční výskyt zvěře
veškerého druhového zastoupení východoafrických
NP, velká pravděpodobnost pozorování nosorožců!
10. Přelet na Zanzibar; účastníci zkrácené varianty
Obj. č.

Termín

25-490-903
25-490-904
25-490-003
25-490-004

20. 9.–4. 10.
20.–29. 9.
8.–22. 2. 2020
8.–17. 2. 2020

zájezdu odlétají z Arushy do Prahy. Dle času večerní
prohlídka města.
11.–14. Zanzibar – prohlídka Stone Townu a ostrova s bílými plážemi, množství fakultativních programů: Spice tour – cesta za kořením, Delfin tour – plavání s delfíny (na malé rybářské loďce jen s ploutvemi
a šnorchlem), přístrojové potápění nebo šnorchlování
na korálové bariéře, Jozani Forest pralesní rezervace
s guerézami.
15. Letecky zpět do Prahy.

Keňa – etno
12
dní

Už vás nebaví poznávat svět jen jako standardní
turisté, chcete poznat „obyčejný“ život místních
lidí? Vydejte se s námi poznat Keňu takovou,
jaká opravdu je. Umožní nám to kromě jiného
skvělý projekt Centra Narovinu, který na ostrově
Rusinga (Viktoriino jezero) pomohl vybudovat
soběstačné a trvale udržitelné komunitní centrum pro chudé lidi a děti. Poznáte nejen tento
ostrov, ale i další zajímavá společenství a kmeny
Keni (Luo, Kisil …). Nebojte – nezapomněli jsme
do zájezdu přidat i skvělé safari.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

Cena (Kč)
119 800
96 800
119 800
96 800

Poznámka
Keňa a Tanzanie + Zanzibar
Keňa a Tanzanie
Keňa a Tanzanie + Zanzibar
Keňa a Tanzanie

• tanzanské vízum – 50 USD (platí se při vstupu) • spropitné pro místní řidiče/průvodce cca 100 USD (platí se na místě)
• keňské vízum – 2000 Kč • jednolůžkový pokoj povinný – 13 300 / 9000 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci, letenka vč. všech poplatků Praha–Nairobi/Kilimandžáro (Zanzibar)–Praha, doprava safari vozy, místní transfery pronajatým minibusem, hotely *** v Nairobi, Arushe a na Zanzibaru, stylové lodže nebo bungalovy *** (2lůžkové pokoje) na safari, plná penze
a balená voda na safari, ve městech a na Zanzibaru snídaně, vstupné do NP, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
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Před lovem je potřeba se napít
– mladý lev (Václav Šilha)

15

To nejlepší z Ugandy, Keni a Tanzanie

dní

Afrika

Uganda Keňa Tanzanie
snídaně,
vstupy do NP v ceně

Velký okruh východní Afrikou

Gorily horské v NP Bwindi
Jezera Velké příkopové propadliny
Deštné pralesy v podhůří Ruwenzori i masiv Kilimandžára
UGANDA
Bílí nosorožci v rezervaci Ol Pejeta na úpatí Mt. Keni
KEŇA
Ruwenzori
NP Serengeti , NP Ngorongoro a mnohé další
Nakuru
Mt. Keňa
rovník
Kampala
Naivasha
Možnost prodloužení o skalní malby v Kondoa
Nairobi
NP Bwindi
Serengeti

Chcete poznat to nejzajímavější i nejkrásnější z východní Afriky? Pak jste se zastavili u správného
zájezdu – průřezové cesty po Ugandě, Keni a Tanzanii. Uganda vás naláká na jedinečnou možnost
pozorovat zblízka horské gorily, ale i na nepříliš známé, avšak faunou, flórou i krajinou velmi pestré
parky a chráněné oblasti – uvidíte rovníkové deštné lesy, rozlehlá jezera, savany i mokřady. V Keni
máte zcela jedinečnou možnost se dostat skutečně blízko k nejvzácnějším zvířatům naší planety –
k bílým nosorožcům v rezervaci Ol Pejeta. Pěšky, z aut i z lodí budete sledovat faunu okolí jezer
Nakuru či Naivasha a v NP Amboseli vás doslova uchvátí výhled na monumentální vulkanický masiv
Kilimandžára. Celou tuto pestrou mozaiku doplníme nezbytným safari na proslulých pláních Serengeti
a strhující scenerie Velké příkopové propadliny u jezera Manyara a kráteru Ngorongoro. Pro milovníky
skalních maleb nabízíme možnost prodloužení programu o návštěvu unikátní skalní malby v Kondoa .
1.–2. Letecky Praha – Entebbe (UGANDA), přejezd
do NP Queen Elizabeth s okolním masivem pohoří
Ruwenzori .
3. NP Queen Elizabeth – ranní a odpolední safari po
jeho planinách, kde žijí tisícihlavá stáda vodušek kob,
lvů, stáda slonů atd; oběd formou „dvouhodinového výletu“ po tzv. Kazinga kanálu mezi Edwardovým jezerem a Lake George, pozorování zvířat.
4. „Gorilla tracking“ v NP Bwindi: mimořádný zážitek
v blízkosti jedinečných tvorů v nitru horského deštného pralesa; odpolední procházka domorodou vesnicí.
5.–6. Návrat do Entebbe, cestou zastávka na rovníku; fakultativně návštěva krokodýlí farmy; přelet
Entebbe – Nairobi (KEŇA); odjezd z Nairobi a opětovné překročení magické hranice rovníku; návštěva
rezervace Ol Pejeta – exkurze k nejvzácnějším
zvířatům planety, posledním severním bílým
nosorožcům, které sem jako součást programu
na jejich záchranu zapůjčila ZOO Dvůr Králové
nad Labem; podvečerní safari a dle času návštěva
záchranné stanice pro šimpanze.
7. Ranní safari v parku; přejezd kolem velkých příkopových jezer Nakuru , Elementaita a Naivasha – safari v NP Lake Nakuru nebo projížďka lodí
a pěší safari na ostrově Crescent na jezeře Naivasha.
8. NP Amboseli – stejnojmenné jezero obklopené
travnatými pláněmi a fantastické panorama Kili-

Výstup na Kilimandžáro

mandžára ; odpolední safari: nejvýznamnější NP
východní Afriky.
9.–10. Ranní safari; přejezd do TANZANIE a přes Arushu do oblasti NP Manyara; dle aktuálního výskytu
zvěře NP Lake Manyara – park rozkládající se kolem
mělkého jezera ležícího v jedné z větví Velké příkopové
propadliny v masajské stepi nebo NP Tarangire, jehož
savana s akáciemi a baobaby představuje ideální biotop pro všechny větší kopytníky.
11.–12. NP Serengeti – lesnatá savana (900–1800
m n. m.), velká stáda afrických zvířat (zebry, žirafy, antilopy, gazely, pakoně, sloni, buvoli), faunou nejbohatší
NP v Africe.
13.–14. NP Ngorongoro – zcela unikátní rezervace rozkládající se kolem jezera na dně sopečného
kráteru o průměru 20 km s výškou svahů 600 metrů;
celoroční výskyt zvěře veškerého druhového zastoupení východoafrických NP; odjezd do Arushi, letecky
zpět do Prahy.
PRODLOUŽENÍ O SKALNÍ MALBY V KONDOA :
14.–15. Na východních svazích útesu Masai se nacházejí přírodní skalní úkryty, jejichž části byly po dvě
tisíciletí pokrývány malbami. Tyto malby ukazují sociální i ekonomický vývoj tehdejší společnosti od lovců-sběračů po zemědělce-pastýře, letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-504-901
25-504-902

20. 9.–3. 10.
20.9.–4. 10.

134 800
138 800

Ngorongoro

TANZANIE

Amboseli
Kilimandžáro

Arusha
Kondoa

Voduška znamenná v zapadajícím
slunci (Petr Novotný)

Sloni v Serengeti (Vladimír Polášek)

Západ slunce (Martin Vedral)

vč. prodloužení v Kondoa

13 16
dní

• ugandské vízum – 2000 Kč • keňské vízum – 2000 Kč
• tanzanské vízum – 50 USD (platí se na místě) • spropitné
pro místní řidiče/průvodce cca 100 USD (platí se na místě)
• jednolůžkový pokoj povinný – 9000 Kč
• permit na gorily (od 15 let) – 14 500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

Také vás láká zdolat Kilimandžáro (5895 m),
nejvyšší horu Afriky – jeden z vrcholů ze „Seven
Summits“? Pakliže ano, pokuste se o to s námi.
Díky aklimatizaci na Mt. Meru a rozumně rozvržené trase na Kilimandžáru máte s námi téměř
100% šanci dobýt vrchol. Závěr zájezdu si zpříjemníte na jednom z nejlepších safari v Africe.
Tak kdy s námi vyrazíte?
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci,
letenka vč. všech poplatků Praha–Entebbe / Entebbe–Nairobi / Arusha–Praha, safari vozy s otevírací střechou, 12x / 13x 2lůžkové pokoje se snídaní – typově
pestré hotely a lodže, stylové chaty nebo tzv.„bandas“
(trvale postavené velké a vybavené stany s postelemi), snídaně, výlety a safari dle programu, vstupy do
národních parků a rezervací, balená voda k dispozici
v autě po celou dobu zájezdu, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Hroší laguna na dně kráteru
Ngorongoro (Petr Novotný)

Bohatá večeře v lodži
(Petr Novotný)

9

Afrika

Uganda

9

To nejlepší z Ugandy

dní
snídaně,
vstupy do NP v ceně

UGANDA
Ruwenzori NP Kibale
Queen Elisabeth
NP Lake
Mburo

Horské gorily v národním parku Bwindi
Šimpanzi v NP Kibale
Klasické i lodní safri v NP Queen Elisabeth a NP Lake Mburo
Hrobky bugandských králů v Kasubi

Kasubi
Entebbe

NP Bwindi

Jeřáb královský – symbol Ugandy (M. Vedral)

Murchinson Falls (Martin Vedral)

Uganda láká především jedinečnými přírodními oblastmi, které svým významem, koncentrací, pestrostí
a krásou mnohdy převyšují vyhlášenější místa ve východní Africe. V národních parcích a chráněných
oblastech uvidíme rovníkové deštné lesy, rozlehlá jezera, savany a mokřady s úžasnou faunou a flórou.
V otevřeném terénu bude šance pozorovat zástupce většiny druhů zvířat vyskytujících se ve východní
Africe – od malých kopytníků až po slony. Uganda zůstává zcela ojedinělou množstvím a druhovou
pestrostí zástupců ptačí říše. Jednou z největších zajímavostí představuje pozorování šimpanzů v NP
Kibale a sledování života zvířat v Kazinga Channel z lodi. Vrchol programu přináší stopování a pozorování
horských goril, jež kromě Ugandy, Rwandy a Konga nelze zahlédnout nikde jinde na světě! Západní hranice
s Kongem lemuje bájné, místy ledovým krunýřem pokryté, pohořím Ruwenzori (třetí nejvyšší vrchol Afriky
Mt. Margherita 5109 metrů) a jižněji vulkanické pohoří Virunga. Pohledy na ně patří k nějkrásnějším v Africe.
Často citovaná slova Winstona Churchilla, že „Uganda je perlou Afriky“, zůstávají naštěstí i nadále platná!
1.–2. Letecky Praha – Entebbe; transfer do NP Kibale; odpoledne pěší výlet do mokřadů Bigodi.
3. NP Kibale – v bujné vegetaci deštného pralesa
žije na 13 druhů primátů (více než 1400 šimpanzů),
z dalších velkých savců zde můžeme vidět pralesní
slony, vodušky kob, lesoně pestré, buvoly africké,
hrochy apod.; stopování šimpanzů (cca 4 hodiny
chůze v tropickém deštném pralese po nerovném
terénu).
4. NP Queen Elizabeth – sousedí s NP Kibale pod masivem Ruwenzori, velká koncentrace
hrochů, buvolů a dalších velkých savců, koupajících
se slonů, vyhřívajících se krokodýlů s hejny vodních
ptáků a dravci doslova na dosah ruky; ranní safari
autem; odpoledne lodní safari po přírodním kanálu Kazinga až k ústí do Edwardova jezera.
5. Přejezd do NP Bwindi , cesta malebnou krajinou přes hory, tropickou džungli, bambusové lesy,
ale i kolem jezer a terasovitých políček – projedeme
tzv. „Švýcarsko Afriky“; cestou návštěva unikát-

Treking v Ruwenzori
Mountains

nové

Švadlenky (Martin Vedral)

15
dní

Žirafy u Murchinson Falls (Martin Vedral)

10

Chcete poznat krásný, obtížně dostupný kout Afriky? Pak se s námi vydejte do turisticky neobjevených oblastí západní Ugandy, kde leží „Měsíční
hory“ neboli „Kolébka mraků“. To jsou synonyma
ojedinělého pohoří východní Afriky - Ruwenzori Mountains. Pohoří představuje předěl mezi
vysoko položenými savanami východní Afriky
a hustými lesy na západě. Jde o pohoří pokrývající
rozsáhlé území, se šesti hlavními masivy, z nichž
každý má několik vrcholků pokrytých sněhem
a ledem. V horách budete s největší pravděpodobností jedni z mála turistů či zcela jediní. To
vám umožní poznat Afriku a její divokou přírodu
takovou, jaká skutečně je.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

Slon africký (Martin Vedral)

ních solných jezer v oblasti Katwe – významná naleziště soli a její těžba tradičním způsobem.
6. „Gorilla tracking“ v NP Bwindi: za prvních
ranních slunečních paprsků se vydáme do
Bwindi Impenetrable Forest (doslova „neproniknutelný les“) – mimořádný zážitek v blízkosti jedinečných tvorů v nitru horského deštného pralesa; odpolední procházka domorodou vesnicí.
7. NP Lake Mburo, pestrá mozaika biotopů: bažiny
pokryté porosty papyru, pět jezer, savany a kopce
s nízkými keři a převažujícími akáciemi – stáda zeber, impal a dalších mnoha druhu kopytníků (buvolovec topi, lesoň pestrý, buvol kaferský nebo dokonce i obrovitá antilopa losí); odpolední 4x4 safari.
8.–9. Zastávka na rovníku; hrobky bugandských
králů v Kasubi – v hlavní budově Muzibu Azaala
Mpanga spatříme čtyři královské hrobky z konce 19.
století; krátká prohlídka Kampaly – trhy s možností
nákupu suvenýrů, večer relaxace v Entebbe před
cestou domů; letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-502-902
25-502-903

1.–9. 3.
20.–28. 9.

66 800
66 800

• ugandské vízum – 2000 Kč
• permit na gorily (od 15 let) – 14 500 Kč
• jednolůžkový pokoj povinný – 6400 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci, letenka vč. všech poplatků Praha–Kampala–Praha, safari vozy s otevírací střechou nebo terénní mikrobus
s otevírací střechou, 6x 2lůžkové pokoje se snídaní
– typově pestré hotely a lodže, stylové chaty nebo
tzv. „bandas“ (trvale postavené velké a plně vybavené stany s postelemi i vlastním sociálním zařízením),
1x možnost sprchy a přebalení před odletem, vstupy
do NP a přírodních rezervací dle programu, safari
lodí po kanálu Kazinga, safari dle programu, balená voda ve voze, informační materiály. Poznámka:
Permit na gorily v NP Bwindi je nutné kvůli rezervaci
míst objednat ihned při přihlašování. Minimální věk
na exkurzi ke gorilám je 15 let. Očkování a zdrav.
příprava: Povinné očkování proti žluté zimnici – bez
záznamu o tomto očkování v mezinárodním očkovacím průkazu nelze zažádat o ugandské vízum.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

15

Namibie – velký okruh

dní

Afrika

Namibie
snídaně,
vstupy do NP v ceně

Safari v NP Etosha
Twyfelfontein – skalní rytiny
White Lady Brandberg – monumentální sklaní malby
Domorodý kmen Himbů
Sossusvlei – nejvyšší písečné duny na světa (až 340m)
Milujete poušť ve všech jejích formách, fascinují vás prastaré skalní malby a rytiny, rádi pozorujete
velké africké savce? Namibie znamená to pravé! Jako bonus zde poznáte i různé etnika, včetně kmene
Himba. Největší turistické lákadlo představuje samozřejmě NP Etosha, ve kterém nás čeká skvělé safari
včetně pozorování zvířat u přírodních napajedel. Další specialitou Namibie jsou písečné duny pouště
Namib na rozhraní pevniny a oceánu s nespoutaným Pobřežím koster. Ale dostatečně si vychutnáme
i méně velkolepé, ale stejně příjemné kontakty s dnešní poklidnou realitou: atmosféru koloniálních
městeček a také ochutnávky místní bohaté kuchyně a zejména výborného piva i vína, ale i ústřic.
1.–2. Letecky Praha – Windhoek, hlavní město Namibie; dle aktuálního času příletu úvodní prohlídka Windhoeku; fakultativně gastronomická večeře
s možností ochutnávky místních steakových specialit.
3. Přejezd na jihozápad podél pouště Kalahari, přes
hlavní město basterů Rehoboth až na okraj pouště
Namib; fakultativně možnost kontaktu s ochočenými gepardy (kontaktní) a karakaly (nekontaktní).
4. NP Namib Naukluft – poušť rozprostírající se
podél pobřeží Atlantiku v délce 1600 km, kterou
řeka Kuiseb rozděluje na jižní písčitou a severní
kamenitou / štěrkovou část; Sussusvlei – oblast
monumentálních písečných dun saharského typu,
vysokých mnohdy přes 300 metrů; Deadvlei – až
surrealisticky působící pánev, kde se na bílém podkladu obklopeném oranžovými dunami vyjímají
staleté uschlé akácie; v poušti uvidíme i několik
pozoruhodných zvířat, např. přímorožce jihoafrického, pštrosy, šakaly čabrakové, surikaty atd.; procházka působivým kaňonem Sesriem.
5.–6. Swakopmund – malebné přímořské letovisko s německou koloniální architekturou a nezaměnitelnou atmosférou; prohlídka města; možnost mnoha fakultativních prohlídek: mořské
akvárium, muzeum krystalů s největším krystalem
na světě, zdařilé historicko – etnografické muzeum; Walwis Bay – laguna s kolonií plameňáků;
možnost mnoha fakultativních aktivit: výlet na katamaránu / lodi s pozorováním delfínů, velryb, tu-

Namibie – pouští a divočinou

Jste milovníky skuteč18
dní
né offroadové jízdy
v terénu?
Láká
vás
Afrika? Pak
se s námi
vydejte do Namibie v offroadech. Auta si
budete sami řídit za doprovodu našeho zkušeného průvodce. Spolu s ním zkusíte najít
pouštní slony v korytu řeky Hoanib, okusíte
tvrdý život Himbů, zanoříte kola do hlubokých
písečných dun i kamenitých vádí. Necháte se
zcela okouzlit vskutku famózní namibijskou
přírodou. Nezapomeneme ani na safari – tzv.
„game drive“ v NP Etosha, které patří opravdu
k tomu nejlepšímu, co Afrika nabízí.

leňů, pelikánů a ochutnávkou místních ústřic; výlet
4x4 na duny, vyjížďka na mořském kajaku apod..
7. Cape Cross – místo, kde Portugalci jako první Evropané přistáli na konci 15. století a jež je dnes proslavené největším shromaždištěm lachtanů jihoafrických v
jižní části Afriky; monumentální žulový masiv Brandberg dominující okolním pláním s velmi cennými skalními malbami křováků v čele s tzv. „White Lady“.
8. Twyfelfontein – místo s jednou z největších koncentrací skalních rytin v Africe z různých historických
období; Oragn Pipes – čedičové sloupy; Petrified
forest (zkamenělý les) – araukarity staré přes 280
milionů let; vzácná endemická rostlina Welwitschie
podivná, kterou můžeme směle nazvat živoucí fosilií.
9. Kmen Himba – proslulý unikátním zdobením
a barvením těla hlinkou a „neochotou“ přizpůsobit
se civilizovanému světu, návštěva vesnice; fakultativně návštěva záchranné stanice gepardů.
10.–11. NP Etosha – jedno z nejlepších míst pro
pozorování zvěře v Africe – sloni, lvi, levharti, gepardi, buvoli, antilopy skákavé a travní, zebry, impaly,
nosorožec dvourohý i několik jedinců nosorožce
tuponosého, dik dik, antilopy koňské, pakoně atd.
12. Hoba meteorit – největší kus železa přírodního
původu na zemi; krokodýlí a pštrosí farma.
13. Trh Okahandja Mbangura s rukodělnými převážně dřevěnými výrobky, možnost nákupů sošek,
masek, korálů apod.; Windhoek – prohlídka koloniální architektury z počátku 20. století: kostel Christuskirche, parlament usídlený v Titenpalastu, pevnost Alte Feste, Gathemannův komplex; gibeonské
meteority, možnost návštěvy zajímavých muzeí.
14.–15. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-542-901
25-542-902

29. 6.–13. 7.
1.–15. 11.

79 800
81 800

• namibijské vízum – 2500 Kč
• jednolůžkový pokoj povinný – 9800 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

NP Etosha
Kamanjab
Twyfelfontain
Cape Cross
Swakopmund
Sossusvlei
poušť
Namib

Grootfontein

Windhoek

NAMIBIE

Himbové (Martin Vedral)

Lachtani na Cape Cross (Jaroslav Lhota)

Viktoriánské oblečení je stylové dodnes
(Jaroslav Lhota)

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní řidič, letenka vč. všech poplatků Praha–Windhoek–Praha
ve výši 22 000 Kč, doprava minibusem, 12x hotel /
lodž *** se snídaní, vstupné do NP, návštěva kmene Himba, informační materiály. Poznámka: Pro
zajíštění namibijského víza budeme fyzicky potřebovat váš pas na cca 4 týdny před odletem!
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Podrobná nabídka: www.adventura.cz
Písečné duny (Martin Vedral)
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Afrika

JAR

16

To nejlepší z Jihoafrické
republiky a Kapské město

dní

snídaně
vstupy do NP v ceně
Viktoriiny vodopády
Pretorie
Johannesburg

NP Kruger
Blyde River
Canyon

NP Kruger a Addo
Barevná Garden Route
Naleziště hominidů v lokalitách Sterkfontein
Kapské Město, NP Stolová hora a Mys Dobré naděje

JAR
NP Addo
Kapské
Gardenroute Port Elizabeth
NP Tsitsikamma
Město
Střelkový mys
mys Dobré naděje

Vyhlídka na „Three Rondavels“
(Sheila Singhová)

Cesta z Cape Point na mys Dobré naděje
(Sheila Singhová)

Na poměrně malém prostoru JAR najdeme kousek ode všeho, co nabízí celá okolní Afrika, ale ještě
něco navíc. Za několik dní poznáme vše, co dělá Afriku Afrikou – přírodu, kulturu, historii, tradice.
Spatříme Křováky, následky apartheidu i vliv Nelsona Mandely. Ochutnáme skvělé víno, bouřlivé
pobřeží i písčité pláže. Poznáme mlžné pralesy, rozlehlé savany i křovinatý bushveld. Vyfotografujeme
si národní parky plné antilop, slonů, žiraf, nosorožců, lvů, gepardů a leopardů. Bohové nejsou snad
úplně šílení, když dokázali stvořit jižní Afriku! Cestovat budeme pohodlným minibusem, bydlet
budeme v příjemných hotelech nebo lodžích a vychutnáme si také vynikající místní kuchyni. Na závěr
si prohlédneme Kapské Město a jeho okolí. Toto město můžeme bez obav nazvat nejúchvatnějším,
nejromantičtějším a nejnavštěvovanějším městem celé jižní Afriky. Užasneme nad jeho dokonalou
polohou na hornatém Kapském poloostrově vybíhajícím do vod Atlantiku. Tajemná, mnohdy
mlhou zahalená Stolová hora se tyčí nad městem jako jeho tichý strážce, stále dohlížející na
proměny tohoto moderního, kosmopolitního města, a nenechá nás ani na okamžik zapomenout na
jeho jedinečnost. Poznáme jeho krásu i drsnou divočinu s unikátní flórou i faunou. Na Waterfrontu
ochutnáme báječné jihoafrické pokrmy, které zapijeme vínem z okolních vinic, a okusíme místní
rušný noční život.Tomuto zájezdu lze výhodně předsadit zájezd Viktoriiny vodopády a NP Chobe.
1.–2. Letecky Praha – Johannesburg, nebo přílet
z Viktoriiných vodopádů; fakultativně prohlídka
slavných Sterkfonteinských jeskyní – kolébka
lidstva, naleziště fosilií hominidů; prohlídla Pretorie – hlavního města JAR.
3. Pretoria – Voortrekker Monument, památník
bitvy u Blood River; transfer k NP Kruger.
4. NP Kruger – největší a nejslavnější park
JAR, ranní a odpolední safari, pozorování zvěře:
nosorožci, sloni, zebry, žirafy, mnoho druhů antilop, lvi, levharti, gepardi, hyeny a mnoho dalších;
fakultativně večerní safari v otevřených vozech.
5. NP Kruger – fakultativně ranní safari; vyhlídková jízda krajem Mpumalanga, jízda nad Blyde River kaňonem, třetím největším kaňonem
světa (délka 26 km a hloubka 800 m); vyhlídka
na „Three Rondavels“, obrovské skalní válce,
které připomínají africké domorodé domky; Bourke‘s Luck Potholes – bizarní skalní hrnce vymleté řekou Blyde a Treuer; skanzen zlatokopeckého
městečka Pilgrim‘s Rest z éry jihoafrické zlaté
horečky.
6. Přelet do Port Elisabeth; NP Addo – sloní rezervace, během safari vyjížďky lze spatřit slony,
zebry, antilopy losí, kudu, prasata bradavičnatá,
lvy, hyeny a četné druhy ptactva.
7. NP Tsitsikamma – první mořská rezervace jižní
Afriky, pěší procházka původním pralesem, dopl-

něná o divoké pobřeží Indického oceánu, možnost koupání.
8.–9. Garden Route – drsná i něžná oblast, cesta
po silnici podél břehu Indického oceánu, rozlehlé
laguny lemované hradbou písečných dun a bělostných pláží, jejichž centrem je starobylá Knysna; pohoří protkaná úchvatnými horskými průsmyky oddělují Karoo region – pustiny s magickou
atmosférou; návštěva pštrosí farmy v Oudtshoornu; krápníkové jeskyně Cango Caves.
10.–11. Mossel Bay – prohlídka města včetně
unikátního námořního muzea Bartolomeu Diase; Střelkový mys (Cap Agulhas) – nejjižnější bod
Afriky; Hermanus; Stellenbosch – světoznámá vinařská oblast na úpatí Skalnatých hor, které místu
dodávají neopakovatelnou atmosféru; koloniální
městečko Stellenbosch, krátká exkurze a představení místních vín spojené s ochutnávkou; dojezd
do Kapského Města.
12.–13. Kapský poloostrov – fakultativně lodní výlet na ostrov Duiker s koloniemi lachtanů; Chapman‘s Peak Drive; výstup na Cape Point a přechod na mys Dobré naděje, pozorování
unikátní flóry a fauny; Simon‘s Town a Boulder
Beach s koloniemi tučňáků brýlových (součást NP
Stolová hora); Kapské Město – prohlídka města:
dle počasí vyjížďka na Stolovou horu, symbol již-

Vánoce a Silvestr v Jihoafrické rep.
Vychutnejte si s námi Vánoce a Silvestr na jižní
polokouli – v teple! Poznáte místní kulturu i jedinečnou přírodu. Cestu nám zpříjemní vynikající kuchyně a skvělá místní vína!

Protea – bělosemenka (Sheila Singhová)

17
dní

Podrobná nabídka: www.adventura.cz
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adventura.cz/exoticke-silvestry-vanocni-dovolena
Skanzen (Sheila Singhová)

Stádo impal v NP Kruger (Sheila Singhová)

ní Afriky zvedající se z moře do výše 1000 metrů,
nabízí nezapomenutelné panorama Kapského
Města a Kapského poloostrova; prohlídka Green
market Square; hrad Dobré naděje; večer na Waterfront / nábřežní promenáda, ochutnávka místního nočního života.
14. Fakultativní aktivity v Kapském Městě, např.
některé z následujících: návštěva ostrova Robben , místa, kde byl vězněn Nelson Mandela
(dnes je ostrov přeměněn na muzeum); čtvrť City
Bowl s mnohými muzei včetně Muzea Šestého
obvodu s krásnou viktoriánskou a art deco architekturou; přístav v Kalk Bay s rybím trhem; prohlídka Two Ocean‘s akvárium; fakultativně botanická zahrada Kirstenbosch.
15.–16. Letecky zpět do Prahy.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-552-906
25-552-907
25-552-908
25-552-003

25. 3.–9. 4.
25. 3.–9. 4.
18. 10.–2. 11.
13.–28. 3. 2020

79 700
79 700
82 800
82 800

Afrika

Zimbabwe Botswana JAR

• jednolůžkový pokoj povinný – 9500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, letenka vč.
všech poplatků Praha–Johannesburg / Johannesburg–Port Elisabeth / Kapské Město–Praha, doprava minibusem, 13x hotel/lodž*** se
snídaní, vstupné do NP, informační materiály.
Velikost skupiny: maximálně 8 klientů.

Akvárium v Cape Townu (Iva Faltová)

5

Viktoriiny vodopády
a NP Chobe

dní
snídaně
vstup do NP Chobe v ceně

Fakultativní úvod zájezdů do Jižní Afriky
Viktoriiny vodopády
NP Chobe

Zambezi

NAMIBIE

ZAMBIE

Viktoriiny
vodopády

NP Chobe

Tento zájezd nás zavede do Botswany a Zimbabwe. NP Chobe je znám díky jedné z nevětších
koncentrací zvěře v Africe vůbec a skýtá jedinečnou příležitost k pozorování velké pětky – lev,
nosorožec, slon, levhart a buvol. Zvláště typická jsou obrovská stáda slonů, buvolů a smečky lvů.
Vychutnáme si klasickou game drive i safari formou plavby na lodi po řece Chobe s jejími věrnými
obyvateli, hrochy a krokodýli. Viktoriiny vodopády neboli Mosi-oa-tunya, „Kouř, který hřmí“ jsou
největší vodopády na světě (šířka 1700 m, výška 108 m) a my budeme mít tak akorát čas si je
dobře prohlédnout a třeba i vyzkoušet nějakou z mnoha nabízených adrenalinových aktivit.
Zájezd je možno výhodně spojit s navazujícím zájezdem To nejlepší z Jihoafrické republiky.
1. Letecky Johannesburg – Viktoriiny vodopády: v podvečer plavba lodí po Zambezi s výhledem na západ slunce.
2.–3. Viktoriiny vodopády – jedny z největších vodopádů na světě; prohlídka vodopádů

Jihoafrická republika
– za vínem a gastronomií 11
dní

a okolí; velký výběr fakultativních programů:
let vrtulníkem nad vodopády, procházka se
lvem, vyjížďka na slonu, bungee, rafting; fakultativně boma večeře, tradiční africké jídlo za
zvuku rytmů domorodých tanečníků a djembe
bubeníků.
4. NP Chobe – safari v nejrozmanitější rezervaci v Botswaně zaručující prvotřídní podívanou
(včetně lodního safari): množství slonů, buvolů, dobré předpoklady vidět smečku lvů, hroši,
krokodýli v řece, velké množství ptáků (ideální
lokalita na tzv. „bird watching“).
5. Odlet do Johannesburgu a do Prahy nebo
pokračování navazujícím zájezdem.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-554-903
25-554-908
25-554-003

22.–26. 3.
15.–19. 10.
10.–14. 3. 2020

34 700
34 700
34 700

• j de předsadit i před jiné termíny JARu či samostatně od
(již od jedné osoby) • KAZA univisa – 50 USD (platí se při
vstupu) • jednolůžkový pokoj povinný – 4200 Kč

Kde jinde na světě si můžete vychutnat skvělé steaky z mnoha druhů divoké zvěře, rybí
a mořské speciality a to vše zapít skvělým vínem místní provenience? Jedině v Kapsku.
Uvidíte, že prolnutí holandské, francouzské
a malajské kuchyně spolu s tradiční přípravou
pokrmů z dob původních osadníků doposud
sklízí úspěchy a i vám určitě zachutná. Možnost prodloužení o safari v NP Kruger.

ZIMBABWE

BOTSWANA

Zebry v NP Chobe (Martin Vedral)

Hroch v NP Chobe (Sheila Singhová)

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: místní anglicky mluvící průvodci v NP Chobe a při aktivitách, letenka vč.
všech poplatků Johannesburg–Viktoriiny vodopády–Johannesburg ve výši 9000 Kč, doprava
minibusem, 4x hotel ***/ lodž *** se snídaní,
vstup do NP Chobe, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Podrobná nabídka: www.adventura.cz
Viktoriiny vodpády (Martin Vedral)
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JAR Lesotho Svazijsko Zimbabwe Botswana
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plná penze,
vstupy do NP v ceně
ZAMBIE

Harare

Viktoriiny vodopády

ZIMBABWE
NP Hwange
Khami

NP Chobe

Matobo

BOTSWANA

Velké
Zimbabwe

NP Kruger
Johannesburg
SVAZIJSKO
NP Mlilwane

JAR

St. Lucia
Dračí h.

LESOTHO

NP Addo
Port Elizabeth

Mladý lev (Martin Vedral)

Baobab v NP Kruger (Martin Vedral)

Podvečer v divočině (Martin Vedral)

Great Zimbabwe (Martin Vedral)

Velká cesta jižní Afrikou
JAR, Lesotho, Svazijsko, Zimbabwe, Botswana
Viktoriiny vodopády
Horská příroda Lesotha a Svazijska
Dračí hory , NP Kruger a další chráněné oblasti
Na vyžádání možnost předsadit Kapské Město
Velké Zimbabwe
Zříceniny města Khami, pahorky Matobo
Na poměrně malém prostoru JAR je kousek od všeho, co nabízí celá okolní Afrika, ale ještě něco navíc. Za
několik dní poznáme vše, co dělá Afriku Afrikou – přírodu, kulturu, historii, tradice. Uvidíme Křováky, následek
apartheidu i vliv Nelsona Mandely. Skvělé víno, bouřlivé pobřeží i písčité pláže. Mlžné pralesy, rozlehlé savany
i křovinatý bushveld. Národní parky plné antilop, slonů, žiraf, nosorožců, lvů, gepardů a leopardů. Nepřístupné
Lesotho, malé svérázné království Svazijsko s králem oblečeným v ubrusu. Kapské město, Stolovou horu,
hluboké kaňony i přes tři tisíce metrů vysoké Dračí hory. V Krugerově NP si vychutnáme jedno z nejlepších safari.
V Zimbabwe nás uchvátí pozůstatky tajemných dávných civilizací jako je Velké Zimbabwe – největší kamenné
stavby na jih od Sahary. Celé naše putování vyvrcholí pohledem na monumentální Viktoriiny vodopády.
1.–3. Letecky Praha – Port Elisabeth; dojezd do NP
Addo, safari: velké antilopy, sloni, zebry Burchellovy
atd.; večer možnost pozorovat nasvícené napajedlo.
4.–5. Lesotho – celodenní přejezd do Lesotha,
království nacházejícího se ve vrcholové partii Dračích hor (vrcholy hor dosahují nezřídka 3000 m),
zastávky na nejzajímavějších místech země; fakultativně Pony Trekna lesothských ponících, kteří jsou
dodnes hlavním dopravním prostředkem Basutů.
6.–7. Dračí hory –podél hranice dojezd do jihoafrické části hor, do NP Royal Natal, kde padají svahy
strmě do nížiny a vytvářejí fantastické skalnaté amfiteátry.
8. St. Lucia – přejezd podél Dračích hor a kolem
významných bojišť Britů s Búry a Zuly do laguny St.
Lucia; znamenité restaurace nabízejí rybí speciality a celá oblast je prodchnuta kulturou domorodého kmene Zulu.
9. Plavba lodí po laguně St. Lucia – ptačí rezervace, hroši a krokodýli na dosah ruky; odpoledne
transfer do království Svazijsko s nejstarším svazijským parkem Mlilwane.
10. NP Mlilwane – nabízí unikátní pěší nebo cyklo
safari přímo mezi krotkými atilopami a zebrami; odpoledne přejezd do NP Kruger.
11.–12. NP Kruger – největší a nejslavnější park
JAR, kde máte možnost uvidět nejen zvířata
tzv. „velké pětky“: slon, lev, levhart, buvol, nosorožec, ale i mnoho druhů antilop a dalších zvířat; ranní
a večerní safari; fakultativně možnost noční vyjížďky
do parku s místním rangerem.
13.–14. Časné ranní safari v NP Kruger; přejezd
do Blyde River Canyon – vyhlídka God‘s Windows a přejezd do Pilgrim‘s Rest; teprve večerní
a noční pobyt v „živém skanzenu“ dá dostatečně
vyniknout atmosféře zlatokopeckého města z éry

jihoafrické zlaté horečky ; letecky zpět do Prahy.
PRODLOUŽENÍ O ZIMBABWE A BOTSWANU
ČI SAMOSTANÁ ZIMBABWE A BOTSWANA
14. Přelet Johannesburg / Praha – Harare (Zimbabwe), moderní africká metropole s parky, bulváry,
galeriemi; zajímavý trh Mbare; fakultativně National Gallery of Zimbabwe.
15. Velké Zimbabwe – největší kamenná stavba
v Africe na jih od Sahary, jejíž historie i původ jsou
opředeny tajemstvím.
16.–17. Pahorky Matobo s bohatými archeologickými nálezy z pravěku a úžasné skalní malby;
zříceniny města Khami – pozůstatky kultury z 16.
století, celé město je postaveno z velkých kamenných bloků bez použití malty.
18. NP Hwange – odpolední pozorování zvěře,
jak z vozu, tak z bezpečných vyhlídek u napajedel,
z predátorů jsou k vidění zejména lvi, levharti, gepardi, hyeny, šakali, dále pak antilopy, sloni, buvoli,
žirafy, zebry a paviáni.
19.–20. Viktoriiny vodopády – jedny z největších vodopádů na světě; prohlídka vodopádů a okolí; velký výběr fakultativních aktivit: let vrtulníkem
nad vodopády, procházka se lvem, vyjížďka na slonu, bungee, rafting; fakultativně možnost celodenního výletu do NP Chobe; v podvečer plavba po
Zambezi s výhledem na západ slunce.
21.–22. Letecky zpět do Prahy.

Three Rondavels, Blyde river (Martin Vedral)

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

25-551-903
25-551-904
25-551-905

5.–26. 11.
5.–18. 11.
18.–26. 11.

134 800
79 800
74 800

JAR + Lesotho + Svazijsko + Zimbabwe + Botswana
JAR + Lesotho + Svazijsko
Zimbabwe + Botswana

• jednolůžkový pokoj povinný – 15 600 / 8500 / 8000 Kč
• KAZA univisa (společné vízum pro Zimbabwe, Botswanu a Zambii) – 50 USD, platí se při vstupu
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci a rangeři dle potřeby, letenka vč. všech poplatků Praha–Port Elisabeth / Johannesburg–Harare / Viktoriiny vodopády–Praha ve výši 27 000 Kč (kratší varianta
24 000 Kč) , doprava mikrobusem, 18x / 11x / 7x dvolůžkové pokoje – typově pestré hotely a lodže, stylové chaty nebo tzv. „bandas“ (trvale postavené velké a vybavené stany s postelemi) se snídaní, vstupné
do NP, lesothské a svazijské vízum, informační materiály.
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Impaly (Martin Vedral)

23

Velká cesta šesti zeměmi
jihovýchodní Afriky
Viktoriiny vodopády – jeden z divů světa
Průzračné jezero Malawi ve Velké příkopové propadlině
Mořský NP Bazaruto Archipelago
Národní parky – Lower Zambezi, Chobe, Kruger,
South Luangwa, Kruger

dní

plná penze
Chipata

ZAMBIE

jez. Malawi
Lilongwe

MALAWI

Lusaka

Blantyre

NP Lower Zambezi
Viktoriiny
vodopády
NP Chobe

Intenzivní průřezový zájezd pěti zeměmi vám umožní poznat národní parky a památky této části světa,
které ačkoli zůstávají trochu ve stínu svých severovýchodních a jižních sousedů si bohatstvím zvěře
a monumentalitou staveb s nimi v ničem nezadají. A právě tím jsou atraktivní! V srdci přírody si vychutnáme
pravou samotu a divočinu, o své zážitky se nemusíme dělit s dalšími výpravami a safari si opravdu prožijeme.
Na závěr si užijeme koupání a relaxaci v Mosambiku, který nabízí nezaměnitelný koktejl překrásné
přírody a bohaté kultury, kterou tvoří jedinečná směsice afrických, portugalských i arabských vlivů.

Afrika

Zimbabwe Botswana Zambie Malawi Mosambik JAR

ZIMBABWE

BOTSWANA

MOSAMBIK

Bazaruto
NP Bazaruto
Vilanculos

JAR
NP Kruger
Johannesburg

ZIMBABWE
1.–2. Letecky Praha – Livingstone; Viktoriiny vodopády – pěší prohlídka.
BOTSWANA
3. NP Chobe – safari v nejrozmanitější rezervaci
v Botswaně: množství slonů, buvolů, dobré předpoklady vidět smečku lvů, hroši, krokodýli v řece,
velké množství ptáků.
ZAMBIE
4. Celodenní přejezd úpatím pralesa Miombo v jižní Zambii až k řece Kafue (NP Kafue), cestou krásné
porosty vzácných afrických dřevin - týku, mopane,
krásné pláně a vodní toky.
5. Plavba na kanojích po řece Zambezi – NP Lower
Zambezi, domova mytického boha Nyamii Nyami – podél břehu domorodé vesnice, malebná krajina; kempovování na říčním ostrově.
6. Plavba divočinou po Zambezi – NP Lower Zambezi, vodní safari. Návrat motorovým člunem na
ostrov.
7. Přejezd do Lusaky, nákupy na místních trzích;
odjezd dále na východ.
8.–10. NP South Luangwa Valley – řeka Luangwa
vyřezává hluboké údolí, v nedotčených lesních porostech žije na 40 druhů savců a 650 druhů ptáků,
pěší safri je zde jedno z nejlepších na světě.
MALAWI
11.–12. Jezero Malawi – třetí největší sladkovodní

Turistika v Jižní Africe – Dračí hory
Chcete se podívat
do jižní Afriky více
aktivně? Pakliže
ano, tento zájezd
16
je přesně to co
dní
hledáte. Region
jižní Afriky oplývá
mimořádnými přírodními krásami a vy si budete moci vychutnat její turisticky nejatraktivnější
oblast aktivně. Dračí hory jsou geomorfologickým unikátem. Z vrcholové plošiny království
Lesotho, kde dosahují výšky téměř 3500 m,
spadají o 1500 m níže do Jihoafrické republiky
a půlměsíc hradby jejich stěn dosahuje délky
800 km. V severní části z nich padá do téměř
kilometrové hloubky vodopád Tugela, nejvyšší
v Africe. Navštívíme také království Svazijsko, které nabízí vskutku rozmanitou turistiku i možnost
seznámení se se zajímavou místí kulturou. Celý
program zakončíme skvělým safari v proslulém
NP Kruger v Jihoafrické republice.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

jezero na světě s téměř devíti sty druhy ryb; plavba po jezeře s pozorváním zvěře, návštěva vesnic
v okolí jezera, seznámení s životem místních přátelských lidí.
MOSAMBIK
13.–14. Přejezd do Mosambiku, cestou město
Blantyre, návštěva kostel sv. Michaela, postaveného ručně skotskými misionáři; výrobny dřevěného
uhlí; čajové plantáže; sjezd k horskému masivu
Mulanje, jenž je domovem malawského národního
stromu – mulanžského cedru.
15.–16. Vilanculos – městečko na pobřeží, plavání
v průzračných vodách Indického oceánu, vynikající
mořskou kuchyni atd.; NP Bazaruto Archipelago ,
jeden z největších mořských parků; plavba na tradiční plachetnici dhow.
17.–18. Inhambane – město se silným arabským
vlivem: návštěva místní dvě stě let staré katedrály; ubytování na pláži.
19. Pžejezd podél pobřeží dále na jih do městečka Bilene ležícím na břehu laguny Uembje; odpoledne koupání v laguně; fakultatvně možnost plavby
na kajaku nebo šnorchlování.
JAR
20.–21. Přejezd do Jihoafrické republiky, do NP
Kruger – největší a nejslavnější park JAR, odpolední safari: nosorožci, sloni, zebry, žirafy, antilopy, lvi,
levharti, gepardi, hyeny a mnoho dalších.
22.–23. Ranní safari v NP Kruger; vyhlídková jízda
krajem Mpumalanga, vyhlídka na „Three Rondavels“ – obrovské skalní válce, Bourke‘s Luck Potholes – bizarní skalní hrnce; dojezd do Johannesburgu; letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-511-902
25-511-001

4.–26. 5.
2.–24. 5. 2020

128 800
128 800

Skalní malby v Matobo
(Sheila Singhová)

Kánoe
??? mokoro (Kateřina Nováková)

???
Vesnice v Botswaně (Lucie Ernestová)

• mosambické vízum – 2500 Kč
• malawské vízum – 3500 Kč
• KAZA univisa (společné vízum pro Zimbabwe,
Botswanu a Zambii) – 50 USD
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci
a rangeři dle potřeby, letenka vč. všech poplatků
Praha–Viktoriiny vodopády (Livingstone)/Johannesburg–Praha ve výši 20 000 Kč, doprava menším overlandem 4x4, 15x kemp s pohodlnými stany (možnost
teplé sprchy), 1x stan bez možnosti sprchy, 2x pokoj
se společným příslušenstvím, 2x chatky s vlastním
příslušenstvím, 1x hotel, 21x snídaně, 19x oběd,16x
večeře, vstupné do NP, informační materiály.
Žirafy v NP Chobe
(Sheila Singhová)
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Ghana Benin Togo Senegal Gambie
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Ghana, Benin a Togo

dní

Malebná, přívětivá i tajuplná západní Afrika
Sigiru

Dapadong

Tongo Hills
Koutammakou
NP Mole

BENIN

Tamale

TOGO
GHANA
Aboney
Kumasí
Lomé
NP Kakum

Ouidah

Accra
Cape Coast – Elmina

Na pobřeží (Martin Vedral)

Místní děti (Sheila Singhová)

Ghana (Sheila Singhová)

Pevnosti a hrady Zlatonosného pobřeží
Typická architektura Ašantů v centrální Ghaně
Koutammakou – hliněné věže obydlené kmeny Batammariba
Abomey – královské paláce
Kolébka vúdú, krásné koupání, pestrá příroda, milí lidé
Patřím mezi milovníky pestré a kulturně bohaté západní Afriky, a proto jsem již delší dobu přemýšlela, jakou
další zemi bychom vám v tomto regionu mohli nabídnout. A abychom nenabízeli „zajíce v pytli“, napsala
jsem zprvu několika přátelům, zda by se mnou nechtěli do této oblasti vypravit na průzkumnou cestu. A z
tohoto nápadu vzniklo vskutku krásné putování, po jehož stopách vede i následující zájezd. Poznali jsme
velmi přátelské, kulturně i přírodně pestré země. Po celou cestu jsme se potkávali se sympatickými, a otevřenými lidmi, kteří nám hrdě ukazovali a vysvětlovali mnohé své zvyklosti a tradice. Poklidně zde vedle sebe žijí
křesťané, muslimové i animisté, což dalo vzniknout synkretickým náboženstvím, jako jsou vúdú, candomblé
či santería. Viděli jsme pozoruhodné pohřby v jižní Ghaně, byli jsme přijati místními náčelníky, zažili šamanský obřad, rituál vúdú a spousty dalších zážitků. Nevynechali jsme však ani místní cenné pamětihodnosti
– koloniální pevnosti na jihu na tzv. „Zlatonosném pobřeží“, pozůstatky po mocných královstvích Ašantů
a Dahome, tradiční hliněnou architekturu kmenů v severních částech regionu, jež jsou v hledáčku UNESCO.
1.–2. Letecky Praha – Accra; dle času příletu úvodní
prohlídka města.
3. Zlatonosné pobřeží s mnoha koloniálními pevnostmi – anglická pevnost Amsterdam ; Posubany – vojenské svatyně mužů z etnika Fanti; původně nizozemská pevnost Cape Cocast z r. 1630.
4. Pevnost Elmina – nejstarší evropská pevnost
v Ghaně; malebný rybí trh; manufaktury vyrábějící
palmový olej tradičními metodami; NP Kakum – prohlídka tropického deštného pralesa z „ptačí perspektivy“ – visuté lávky v korunách stromů; večer možnost koupání v kráterovém jezeře Bosomtwe.
5. Ašantská architektura v okolí metropole Kumasí – např. dosud sloužící svatyně v Besease a tradiční ašantské obytné domy; manufaktura vyrábějící
šperky prastarou metodou tzv. „ztraceného vosku“;
jeden z největších trhů v Africe – trh Kejetia.
6. Přírodní rezervace Baobeng Fiema – pozorování kočkodanů mona a hulmanů; slavná mešita ve
vesnici Larabanga – postavená v súdánském stylu,
a slavný mystický kámen, spojený s řadou pověstí.
7. NP Mole – největší ghanský park s populací až 500
slonů, ranní safari 4x4; vesnice Mognori – tradiční výroba bambuckého másla; město Tamale – koželužna ve staré čtvrti Zongo; hliněná mešita Zayaa.
8. Tongo Hills se svatyněmi Tenzug – opevněné
vesnice etnika Tallensi, plné tajuplných animistických svatyní; fakultativně možnost návštěvy hlavní
svatyně (vstup možný jen bez horní části šatů); navrongská katedrála, zdobená tradičními motivy; městečko Paga s posvátnými krokodýly, na které
je možné si sáhnout.

Senegal a Gambie
Udírna ryb
(Sheila Singhová)

16

nové

Vydejte se s námi na
západní konec Afriky –
do Senegalu. Vydáme
16
se rozmanitou krajinou
dní
přes duny a pouště, lesem baobabů, vesnicemi s tradičními chýšemi. Nezapomeneme ani
na koloniální minulost země, trhy s tradičními
výrobky a na hlavní město Dakar. Samozřejmostí bude i odpočinek na bělostných plážích
Atlantiku. Zájezd si můžete prodloužit o Gambii, zemi sice velmi malou, ale s množstvím přitažlivých míst, která rozhodně stojí za návštěvu.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

Imám (Martin Vedral)

9. Přejezd krajinou baobabů do Toga; cestou
návštěva s ochutnávkou piva; Dapaong, jeskyně
Nano – pozůstatky vesnice ukryté v monumentálním
útesu; cestou nevšední hliněné domy kmene
Tamberma, tzv. „tata“.
10. Oblast Koutammakou s věžovitými domy z hlíny, při jejichž stavbě se lidé kmene Batammariba inspirovali baobaby; přejezd do Beninu.
11.–12. Návštěvy vesnic kmene Somba s hliněnými
domy tata a fakultativně vesnice kmene Taneka,
kde se lidé usadili v pol. 18. století, když utíkali před
lovci otroků; celodenní přejezd.
13. Abomey s komplexem královských paláců – bývalé hlavní město dahomejského království s mnoha
paláci; zajímavé historické muzeum s uschovaným trůnem z lebek; podzemní vesnice Agongointo-Zoungoudo ze 16. století, jež sloužila jako úkryt před
nájezdníky; vesnice na kůlech Ganvié na jezeře
Nokoué.
14. Oudiah – přístav odkud v minulosti vyplouvaly
galéry s otroky do Ameriky, což připomíná tzv. „Cesta
otroků“ zakončená památníkem tzv. „Bránou odkud
není návratu“; svatyně zasvěcená krajtě; Passotomé a vúdú kultura kolem jezera Ahémé; návrat do
Toga; pěkné koupání v Guinejského zálivu.
15. Dopoledne koupání a relaxace u Guinejského zálivu; fakultativně rohlídka fetišistického trhu
v Lomé; dojezd do Accry.
16.–17. Prohlídka Accry – exteriéry koloniálních
pevností St. James, Osu (Christianbourg), Usher; vyhlídka na celé město z majáku v Jamestownu; rušný trh Makola; letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-450-903
25-450-001

1.–17. 8.
7.–23. 2. 2020

77 800
77 800

• ghanské vízum – 3500 Kč • beninské vízum – 2500 Kč
• tožské vízum – cca 20 USD (platí se při vstupu)
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci,
letenka vč. všech poplatků Praha–Accra–Praha ve
výši 16 000 Kč, minibus, safari 4x4 v NP Mole, 14 x hotely a bungalovy se snídaní, vstupné do NP, památek
a zajímavostí dle programu, informační materiály.
Poznámka: Potvrzení o očkování proti žluté zimnici
potřebujeme pro vyřízení víz dva měsíce před odletem!

Gabon – putování do nitra
černé Afriky zájezd expedičního charakteru
Poslední skutečně divoká příroda v Africe
Sloni pralesní a gorily nížinné
Pozorování velryb
Tajemný rituál bwiti
Železný kostel od Gustava Eiffela a dřevěný kostel sv. Michala
Znovu jsem pro vás hledala přitažlivou a bezpečnou destinaci, kam bych pro vás připravila nový zájezd.
Do Afriky nabízíme spoustu krásných zájezdů, zaměřených na přírodu i na kulturu. Ale opravdu divoká,
nedotčená Afrika nám tam doposud chyběla. Důvodů bylo několik. Zaprvé takových míst již není
mnoho, většinou jim chybí dostatečná infrastruktura a ne vždy jsou bezpečná. Gabon má však v těchto
ohledech vše, co jsem hledala. Jde o z velké části nedotčenou zemi, kterou skoro z 80 % pokrývá
mozaika různých ekosystémů, od primárního lesa přes tropické savany, mangrovy, opuštěné pláže,
rozsáhlé vodní plochy, poříční les i tropické mýtiny. Gabon představuje jeden z posledních přírodních
rájů na zemi a vláda, i když ne ideální, se snaží životní prostředí chránit. Co se týká bezpečnosti,
nabízíme doslova „Švýcarsko“ Afriky. Našla jsem zde jedinou nevýhodu, jíž je výše cen, které jsou
opravdu astronomické – ale zde máme jeden z hlavních důvodů, proč do Gabonu mnoho turistů
nejezdí. Během našeho průzkumu jsme objevili zajímavou zemi, turisticky téměř nepolíbenou, s mnohdy
zcela nedotčenou přírodou, divokými zvířaty, ale i vlídnými místními obyvateli, kteří rádi se vším pomohou.
1.–2. Letecky Praha – Libreville.
2. Odjezd do města Lambaréné; v roce 1913 zde
založil Alsasan Albert Schweitzer proslulou nemocnici, kterou navštívíme; vyjížďka lodí po ramenech
řeky Ogooué, pozorování hrochů, různých druhů
říčních ptáků, hejna kaloňů.
3.–4. Odjezd do oblasti NP Waka s dosud panenským
pralesem – návštěva vesnic obývaných Pygmeji, dones se živících jako lovci a sběrač; tajemný rituál bwiti
umožňující kontakt s bohy a s duchy předků.
5.–6. Přejezd dále na jih, až do NP Moukalaba-Doudou; pravé stopování goril nížinných v NP – žije zde
několik gorilích tlup, z nichž jsou 1 – 2 habituované,
k nim se za asistence místních přírodovědců, kteří je
zde v terénu zkoumají, půjdeme podívat. UPOZORNĚNÍ – nejde o typickou turistickou atrakci, ale o opatrné pozorování těchto plachých vzácných jedinců.
7.–8. Přejezd do Setta Camy, safari po laguně (mořští ptáci, hroši); túra do nitra NP Loango (20 km
pěšky, rovinatý nenáročný terén, zavazadla nesou
nosiči); odpolední stopování jedinečných pralesních slonů, antilop bahenních, buvolů pralesních,
štětkounů afrických, chocholatek a různých druhů
opic; večer v divočině u ohně.
9. Brzy ráno další pěší safari nebo možnost rybaření; safari motorovým člunem po řece v nitru NP
Loango; na hranici parku návštěva domorodé vesnice s ukázkou tradičních kulturních plodin a jejich

Pobřeží Slonoviny
a Burkina Faso 2020

nové

Po mnoha úspěšných
zájezdech do Ghany,
15
dní
Beninu a Toga, pro vás
připravujeme nový zájezd do západní Afriky.
Doufáme, že vás zde
okouzlí vskutku jedinečná hliněná architektura
domorodých vesnic, seznámíte se s tajemnými
kmenovými obřady i s místní skvělou hudbou.
V deštném pralese NP Tai se pokusíme najít poslední liberijské hrochy a snad zahlédneme i šimpanze. Odpočineme si na opuštěných písečných
plážích. Doufáme, že se už nyní těšíte!
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

zpracováním; noc u moře s krásnou opuštěnou
pláží v Enaminu.
10. Odjezd do misie St. Anne v laguně Fernan
Vaz, jejíž dominantou je jedinečný železný kostel, projekt Gustava Eiffela; návštěva domorodé
vesnice, v podvečer posezení s místními obyvateli,
seznámení se s běžným životem v misii; večer jeden
z mnoha místních tradičních tanečních rituálů, jež
se zde prolínají s křesťanstvím.
11. Dojezd do města Port Gentil; pozorování delfínů a velryb, které zde během léta několik měsíců
migrují; malebná katedrála Saint Louis; včer fakultativně návštěva retaurace s rybími specialitami.
12. Návrat trajektem do Libreville; prohlídka města
– překrásný dřevěný kostel sv. Michala, jehož fasáda je pokryta mozaikami a dřevořezbami; naivně
znázorňujícími výjevy z bible; katedrála Notre-Dame de Lourdes s fasádou zdobenou malovanými
kachly; zbytky koloniální architektury; pestré trhy
Mon Bouet a Nkembo; trh s uměleckými předměty; fakultativně zajímavé muzeum umění a tradic.
13.–14. Možnost mnoha fakultativních programů:
librevillská muzea; výlet na poloostrov Pointe Denis u ústí řeky Komo do Atlantického oceánu s opuštěnými překrásnými písečnými plážemi, odpočinek,
koupání a relaxace; návštěva rezervace Pongara (v
zimě kladiště kožatek velkých) či parku v La Nyonié; letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-470-903

24. 7.–6. 8.

139 800
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nové

dní

Afrika

Gabon Pobřeží Slonoviny a Burkina Faso
polopenze

Libreville

GABON
Port-Gentil
misie St. Anne

Lambaréné
NP Waka

Enamino NP Loango
Setta Cama

NP Moukalaba-Doudou
Tchibanga

NP Moukalaba-Doudou gorila nížinná
(Martin Vedral)

NP Waka, pygmejská vesnice
(Sheila Singhová

NP Loango, jedineční pralesní sloni
(Sheila Singhová)

• gabonské vízum – 3000 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci, letenka vč. všech poplatků Praha – Libreville – Praha ve výši 20 000 Kč, různé dopravní
prostředky: minibusy, taxíky, 4x4 auta, nákladní
auta, lodě motorové i nemotorové pirogy, 7x
hotel / bungalov / misie se snídaní, 5x stan se
snídaní, 6x plnná penze, vstupné do NP, permit
na gorily v NP Moukalalba Doudou ve výši 300
EUR / os., rituál bwiti, informační materiály.

Opice, NP Loango (Martin Vedral)

Upřesňující informace: www.adventura.cz
Rituál s maskami v misii St. Anne
(Martin Vedral)
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Afrika

Etiopie

10 18
dní

snídaně,
vstupy do NP v ceně
Axum
Gondar

Mekele
Lalibela

Addis Abeba ETIOPIE
Awassa
Arbaminch
NP Nechisar
Omo
Jinca NP Mago

j. Turkana

Zebry v NP Nechisar (Jaroslav Lhota)

Ženy kmene Mursi (Slávek Suldovský)

Královský palác v Gondaru
(Slávek Suldovský)

Převoz přes Omo (Slávek Suldovský)

Etiopie
– velká poznávací cesta
Královské paláce v Gondaru a obelisky v Aksúmu
Lalibela – komplex chrámů vytesaných ve skále
Jedinečné tigrajské skalní kostely a chrámy
Etnické bohatství nahé Afriky v údolí Omo
Pokud by některá země Afriky měla hýřit nejrůznějšími nej…, asi to bude Etiopie. Země, která nikdy nebyla kolonizovaná, si zachovala jako jediná v Africe nejen vlastní písmo, ale i kalendář, dokonce i měření
času. Země s jedinečným etnickým a kulturním bohatstvím nás zaskočí svými kontrasty – od ortodoxních křesťanů na severu přes islámský východ až po neuvěřitelně pestrou etnickou směs animistických
přírodních kmenů na jihu. Přírodní bohatství Etiopie už jen doplňuje mozaiku lákadel této země.
Turistický ruch v Etiopii je dosud nepříliš velký a turistická infrastruktura je velmi omezená. Etiopie
tedy znamená ideální misto pro cestovatele, kteří preferují poznání před komfortem. Na větší vzdálenosti se budeme pohybovat vnitrostátními leteckými linkami, minibusy a na jihu pak pronajatými
4x4 auty. Naše putování jsme rozdělili do několika bloků, jež si můžete sestavit dle vašich představ
a možností. Navíc si před tento poznávací zájezd můžete předsadit týdenní treking v pohoří Simien.
1.–2. Letecky Vídeň – Addis Abeba – Gondar; připojení trekové skupiny.
SEVERNÍ OKRUH:
Gondar – Fasil Ghebbi prohlídka opevněného
palácového komplexu, jednoho z divů světa, v 17.
století sídlo krále Fasilidaese a jeho následníků; lázně císaře Fasilidese, kde se každoročně slaví svátek
Timkat; Debre Berham Selassie, jeden z mála zcela
zachovalých kostelů s původními freskami; večerní
návštěva lokálního baru s poslechem tradiční etiopské hudby, ukázkou „shoulder‘s“ tance a s ochutnávkou místního piva.
3.–4. Lalibela –přelet do Lalibely, jedenáct monolitických skalních chrámů částečně propojených tunely s labyrinty chodeb vytesaných na přelomu 12. až
13. století, s dochovanou původní výzdobou a z části
i inventářem; večer ochutnávka medového vína.
5. Aksum – přelet do Aksumu, města a obchodního
centra stejnojmenného království, místo korunovace
králů a jejich sídlo; park starověkých obřích obelisků
/ stél starých až 3000 let; lokalita Gobedra – slavný
vytesaný reliéf „lva z Gobedry“ a jedinečný lom syenitu; pozůstatky paláce královny se Sáby; tzv. Ezanův
kámen s vytesaným nápisem svědčícím o přijetí
křesťanství králem Ezanou; ruiny tří královských paláců z 1. století; kostel svaté Marie Sionské, v jehož
kapli je snad uschována Archa úmluvy.
6. Odjezd na východ, cestou svatyně Yeha – nejstarší dochovaná stavba v Etiopii ze 7 století př.
Kristem; klášter Debre Damo ze 6. století, stojící na
ploché skále obklopené patnáctimetrovými útesy
(výstup po laně, přístupný jen mužům); kávový obřad.
7.–8. Tigraj – čarovná krajina stolových hor, vyhaslých sopek a skalních věží; výstup k některým z mno-

ha desítek fascinujících jeskynních kostelů; přelet
z Mekele do Addis Abeby.
9. Addis Abeba – národní muzeum včetně antropologické expozice „Lucy“; etnologické muzeum na vrchu Entoto, místa prvního paláce císaře Menelika II.,
zakladatele města; tržiště „Merkato“, největší otevřená tržnice Afriky; katedrála sv. Jiří, kde byl korunován Haile Selassie; ukončení severního poznávacího
okruhu, noční odlet, přílet do Vídně 10. den programu; zájemci o prodloužení pokračují dále na jih.
JIŽNÍ OKRUH:
10.–11. Odjezd terénními auty na jih; kmen Dorze ve
vesnici Chencha – jedinečná architektura tradičních
chýší vysokých až 12 metrů, doslova pletené ploty,
tkalcovská manufaktura, ukázka výroby tradičního
placek z ensetu s ochutnávkou; projížďka po jezeře Chamo u Arba Minch, včetně tzv.„Crocodile Marketu“ a „Hippo Market“ – pozorování krokodýlů, hrochů
a mnoha vodních ptáků z bezprostřední blízkosti.
12. Kmen Konso – jedinečné kamenné vesnice, jež
doslova obstavují jednotlivé kopce v krajině až k jejich vrcholu; královský palác; „New York“, zajímavé
struktury vzniklé erozí půdy; tzv. waga – náhrobky
zemřelých v podobě vyřezávaných soch.
13.–15. Kmeny a vesnice v povodí řeky Omo – nejpestřejší etnická směs, jakou si lze představit; dekorace
polonahých těl malováním a uměleckým zjizvováním
nemá ve světě obdoby; města Turmi a Jinka včetně
zajímavého etnografického muzea; venkovské trhy
i místní rituály; návštěvy jednotlivých kmenů: kmen
Hamarů, Dasanečů, Nyangatomů, Ariů, Karů atd.; neopomeneme ani slavné Mursije v NP Mago.
16.–18. Odjezd zpět na sever až do Addis Abeby;
cestou rybí trh v Awase; koupání v jezeře Langano;
letecky zpět do Vídně.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

25-481-906
25-481-907
25-481-908

14.–23. 11.
22. 11.–1. 12.
14. 11.–1. 12.

59 800
65 800
92 800

severní okruh
jižní okruh
severní a jižní okruh

• Etiopské vízum – 50 USD, případně odletové taxy cca 60 USD, pokud by byly opět zavedeny
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

Tančící ženy kmene Hamar

18 18 Písečné
(Jaroslav
Lhota) Vedral)
duny (Martin

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci, letenka vč. všech poplatků Vídeň–Addis Abeba–
Vídeň + 4x vnitrostátní přelet v celkové výši 23 500 Kč (jižní okruh jen Vídeň–Addis Abeba–Vídeň ve
výši 14 500 Kč), minibusy, terénní auta, hotel či bungalov se snídaní (2*/3*, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím), vstupné do NP, informační materiály. Poznámka: let z a do Prahy je možný za příplatek
cca 6000 Kč.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Také se ptáte, zda objevíte zemi pohostinnou s mnoha turisticky pamětihodnými místy, nebo naopak velmi
nebezpečnou, jak nás mnohdy informují média? Nebojte se, „A“ je správně. Vypravte se s námi do tajuplné
země s nesmírně bohatou historií. Navštívíme mnoho památek ze zlatého věku faraonů, ale i míst spjatých
s koptskými křesťany a s muslimy. Zdejší archeologické lokality i jiná pozoruhodná místa vás okouzlí svou
nezaměnitelnou poklidnou atmosférou – komplexy prastarých staveb zapomenuté uprostřed pouště,
postupně zaváté pískem, bez davů turistů vás vtáhnou do dob dávno minulých. Avšak nezapomeneme
vám ukázat ani současný život této drsné země, plné pohostinných lidí – tradiční domy, v nichž zdejší
kmeny vzdorují nepřízni počasí, ochutnáme skvělou kávu a čaj, podíváme se do súdánské školy, pokusíme
se navštívit páteční tance, modlitby a meditace súdánských dervišů či zápasy núbijských bojovníků.
1.–2. Letecky Praha – Chartúm; Chartúm – cenné Národní muzeum, kromě jiného s 3000 let
starými sochami místních vládců a středověkými
křesťanskými freskami, zachráněnými z ruin starých
kostelů; etnografické muzeum, kde se seznámíme
s jednotlivými kmeny a s jejich způsobem života;
město Ummdurmán – dům Khalífy; mauzoleum
„pouštního mesiáše“ Muhammada Ahmada „mahdího“; pestrý ummdurmánský súk; soutok Modrého a Bílého Nilu.
3. Cesta západní pouští do archeologické lokality
Wad ben Naqa, kde pracují čeští archeologové pod
záštitou Národního muzea – ruiny několika chrámů,
královského paláce královny Amanishacheto a kruhové stavby; vádí Muqaddam se starými akáciovými stromy; cestou občerstvení v tradičním „tea housu“; Stará Dongola – křesťanská obec s pozůstatky
chrámu s křížovou kaplí; cestou domorodé núbijské vesnice s tradičně zdobenými dveřmi.
4. Archeologická lokalita na úpatí posvátné hory
Džebel Barkal (poblíž města Karima), která od
pradávna sloužila jako orientační bod obchodním
karavanám – dvě nabatejské nekropole s pyramidami, dva núbijské chrámy, uvnitř hory skalní chrám,
zasvěcený Amónovi; pole araukaritů.
5. Na levém břehu Nilu královská nekropole
Nuri – pohřebiště bylo založeno faraonem Taharkou, jemu náleží i nejvyšší pyramida v Súdánu,
výška dosahuje 50 metrů, nacházejí se zde hrobky
dalších dvaceti nabatejských králů a více jak padesáti královen; kráter Atrun; průjezd pouští Bayuda nás
povede vulkanickou krajinou až do oblasti Meroe.

6. Jedinečná archeologická lokalita – královská nekropole Meroe – najdeme zde pozůstatky více
jak 200 pyramid z různých období, z nichž mnohé
mají vlastní pohřební kapli vyzdobenou basreliéfy, dochováno je jich přibližně čtyřicet; návštěva
královského města s dvěma pohřebními chrámy,
Amónova chrámu, obětním kamenem a lázněmi.
7.–8. Musawwarat es-Sufra – merojský chrámový
komplex se zachovalými hieroglyfy na sloupech,
uvidíme zde i na africké poměry jedinečnou sochu
slona; archeologická lokalita Naqa s římským
kioskem a chrámem zasvěceným bohu Amónovi;
návrat do Chartúmu; fakultativně tanec dervišů; letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-247-903
25-247-905

16.–23. 2.
30. 11–7. 12.

58 800
58 800

dní

snídaně,
snídaně
vstupy do NP v ceně
SÚDÁN

Stará Dongola

Džebel Barkal
Nuri

Nil

Posvátná hora Jebel Barkal s několika chrámy
Meroe – královská nekropole s pyramidami
Chrámové komplexy Musawwarat es-Sufra a Naqa
Ruiny královského města Wad ben Naga
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nové

Afrika

Malawi,
Súdán – Mosambik,
Saharou zaZimbabwe
„černými faraony “

Súdán Etiopie

Meroe
Musawwarat Naqa
Chartúm

Sahara (Jan Šťovíček)

Královská nekropole Meroe (Jan Šťovíček)

• jednolůžkový pokoj povinný – 5400 Kč
• súdánské vízum – 2000 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, letenka vč. všech
poplatků (Praha–Chartúm–Praha), doprava minibusem, v poušti vozy 4x4, 7x hotel / “permanent
tent“ **/*** (trvale postavený stan s regulérními
povlečenými postelemi) se snídaní, 4x plnná penze, vstupné do archeologicých lokalit, voda na
cestě v poušti, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Královská nekropole Meroe (Jan Šťovíček)

Treking v Simien Mountains
Do Etiopie naše zájezdy míří již mnoho let. V pohoří Simien máme pro vás připravený krásný tak trochu nový trek.
Centrální část pohoří Simien je národním parkem, což
10 18
dní
zdaleka neznamená, že jsou hory liduprázdné. Naopak.
Trek je ideální možností seznámit se s každodenním životem pastevců a zemědělců
kmene Amhari, jejichž vesnicemi budeme procházet a občas zde i nocovat. Budeme se
kochat monumentálními výhledy z kolmých až převislých skalních útesů, padajících téměř kilometrovými
stěnami do nížiny pod námi. Chůze mezi porosty lobelií vám bude evokovat
cestu do pravěku. V druhé čísti zájezdu navštívíme historicky a kulturně nejzajímavější místa severní Etiopie – Gondar, Axum a Lalibelu.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz
Karavana (Jan Šťovíček)
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Afrika

Maroko

15

Maroko – královská města,
Sahara a Atlantik

dní

snídaně

Casablanka

Fés
Meknés
Dadés
Todra

Essauira
Marrákeš
Tizi-n-Tichka
Ouarzazatte Erg Chebbi

MAROKO

Královská města Rabat , Meknés , Fés , Marrákeš
Antické i islámské památky
Cedrové lesy a berberské vesnice ve Středním Atlasu
Vysokohorská sedla a kaňony Vysokého Atlasu
Saharské duny
Průřezový zájezd obsáhne bohatou historii Maroka od antiky přes příchod islámu až po současnost
a zároveň nás provede mnoha mimořádnými přírodními lokalitami. Projedeme Maroko od Středního Atlasu
přes Vysoký Atlas až na Saharu. Navštívíme královská města a opevněné kasby, setkáme se s exotickým
islámským světem i s kulturou původních Berberů. Zanoříme se do súků, kde se dodnes tkají látky na
ručních stavech jako před tisíci lety a kde kovotepci zdobí nádoby tradičními motivy. Prohlédneme si náhorní
planiny, zasněžené hory i divoké kaňony a navštívíme berberské vesnice v horách. Projdeme se mezi cedry
s pobíhajícími hejny makaků a pokocháme se neopakovatelnou krásou Sahary v písečných dunách a oázách.

Olivy v tržnici (Tomáš Koška)

Kasba Telouet (Jiří Bejšovec)

V ulicích Ait Benhaddou (Standa
Šimůnek)

20

Bab Rob, Marrákeš (Slávek
Suldovský)

1.–2. Letecky Praha – Casablanca; Rabat :
hradbou obehnaná medína s bohatým tržištěm,
opevněná čtvrť s výhledem na ústí řeky Bou Regreg do Atlantiku, Andaluské zahrady, Hasanova věž, Chellah: ruiny starého římského města
Sala Colonia a jeho nekropole, mausoleum Mohammeda V.; večer v královském městě Meknés.
3. Římské město Volubilis : největší antická
památka Maroka; vyhlídka na Muláj Idrís, nejposvátnější místo Maroka; Meknés – hradby a monumentální brány, mauzoleum zakladatele města,
teologická kolej ze 14. století.
4. Fés – exkurze do středověku: prohlídka
největší marocké medíny, súků, řemeslnických
dílen, barvíren a obchodů, hra zvuků, vůní a barev, pastva pro všechny smysly; noc v horském
městě Azrou.
5. Procházka cedrovými lesy obývanými makaky; berberské osady ve Středním Atlasu; mohutné prameny (vývěry) řeky Rbia.
6. Přes Vysoký Atlas a kaňonem řeky Zíz monumentálně zaříznutým mezi stolové hory; příjezd
do pouště: naleziště zkamenělin hlavonožců
a „pouštních růží“ na pláních Sahary, návštěva beduínů, vyjížď ka terénními auty do pouště; večer pod nejvyššími dunami Maroka Erg Chebbi;
fakultativně vyjížďka na velbloudech do písečných dun.
7. Historické městečko Rissani; brusírna fosilií; Ketary: podzemní chodby sloužící k zavlažování pouště z dob Římanů; procházka soutěskou
Todra; geoligický útvar „mozek Země“.
8. Výhled na horská panoramata v soutěsce Dádes; průjezd „Údolím růží a tisíce kaseb (pevností)“, návštěva hliněné pevnosti Skoura; kasba Taourirt ve městě Ouarzazate.
9. Údolí Dráa a Zagora – řeka Dráá se postupně
ztrácí v poušti a podél ní se vine 200 km dlouhá
oáza s políčky a palmeriemi, lemovaná stolovými
horami; pustý masiv Džebel Saghro.
10. Židovská čtvrť a tradiční šperkařská dílna ve
městečku Amazraou; Tamegroute: „podzemní“
město bývalých otroků a významné poutní místo;
keramická dílna.
11. Významný ksar (opevěná vesnice) Ait Benhaddou ; přejezd Vysokého Atlasu vyhlídkovou
horskou silnicí průsmykem Tizi-n-Tichka (2260 m)
do Marrákeše, večer ve víru společenského dění
na Jemaa el Fnaneboli Náměstí mrtvých.
12. Marrákeš – prohlídka města s množstvím
památek a s orientální atmosférou (zdobný palác
Bahia, palác El-Badi z 16. století, zajímavé muze-

um Dar Si Said, staribylá studentská kolej medresa Ben Youssefa, Koubba / hrobka Almorávidů), rozlehlé súky, řemeslnické čtvrtě, kejklíři,
zaříkávači, ochutnávka marocké kuchyně.
13. Essaouira – dopoledne prohlídka portugalského opevnění na břehu Atlantiku a nákupy
dárků v jednom z nejmalebnějších měst Maroka;
odjezd podél oceánu dále na sever, podél pobřeží
lemovaného ptačími hnízdišti, mokřady, plážemi,
útesy, ústími řek tekoucích z Atlasu a rybářskými
vesnicemi.
14.–15. Al Džadída – staré portugalské město s působivou medínou; Casablanca a její slavná mešita Hassana II., procházka po městě architektonických skvostů z dob nadvlády Francouzů;
letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-405-901

17. 4.–1. 5.

37 800

• jednolůžkový pokoj nepovinný – 6500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci, letenka vč. všech poplatků Praha–Casablanka–Praha, doprava minibusem, výlet do pouště
terénními auty, 14x hotel se snídaní (2lůžkové pokoje s přílsušenstvím), informační materiály.

Západ slunce nad Antiatlasem (Jaroslav Lhota)

12

Silvestr v Maroku

dní

snídaně

Za tajemstvím Sahary
Od písečných dun až k Atlantiku
Marrákeš , Ait Ben Haddou , Essaouira , El Jadida
Vysoký Atlas, Džebel Sarhro, Antiatlas
Mezi Berbery v údolí Dráa
Cílem naší ojedinělé výpravy je poznat kromě nejznámějších památek i některá místa jinak obtížně
dostupná a ležící stranou tradičních turistických tras. Zaměříme se zejména na poznání přírody, života
v poušti a na objevování stop neolitického osídlení. Navštívíme saharské oázy – skutečné ostrůvky zeleně
v moři písku – a zastavíme se i v několika městech a významných historických lokalitách, jakou jsou například královské město Marrákeš, slavná kasba Ait Ben Haddou či filmaři oblíbené Ouarzazate. Točily se zde
např. Alexandr Veliký, Gladiátor, Asterix & Obelix i Trója. V závěrečné části si užijeme i krásy atlantického
pobřeží, přímořských pohoří a ochutnáme rybí speciality v opevněných přístavech Essaouira a El Jadida.
1.–2. Letecky Praha – Casablanka; přejezd
do královského města Marrákeš – podvečerní
procházka a celodenní prohlídka rušné metropole na úpatí zasněžených hor; paláce, medína,
súky, ochutnávka místních specialit na náměstí
Jemaa el Fna neboli Náměstí mrtvých a mnoho
dalšího.
3.–4. Vysoký Atlas – přejezd přes sedlo Tizi´n
Tichka (2260 m); prohlídka významného ksaru
(opevění vesnice) Ait Ben Haddou ; pouštní
město Ouarzazate se zdařile zrekonstruovanou
kasbou Taourirt; první kontakt s pouští, pustý
masiv Džebel Sarhro; dojezd do Zagory, města,
ze kterého to mají velbloudí karavany „do Timbuktu už jen 52 dnů“.
5. Zagora a údolí Dráa – řeka Dráa se postupně
ztrácí v poušti a podél ní se vine 200 km dlouhá
oáza s políčky a palmeriemi lemovaná stolovými horami; navštěva některé z významných
pamětihodností: Tamegroute, podzemní město bývalých otroků, které tvoří řada vzájemně
propojených ksarů, v jejichž centru je slavná
knihovna koránu; keramická dílna; Amazraou se židovskou čtvrtí; přespíme v poušti přímo pod nejrozsáhlejšími dunami Maroka
Chigaga.
6. Saharskou pistou do pouštního města Foum
Zguid; cestou průjezd přes vyschlé jezero Iriki;
zastávka u naleziště fosilií; příjezd do oázy Tata.
7. Antiatlas – pouštní pohoří na jaře zářící barvami a květy; cesta horskou vyhlídkovou silnicí,
místy lemovanou mandloňovými sady do města

Afrika

Maroko

Tafraoute, schouleného pod skalními štíty.
8.–9. Atlantické pobřeží – cesta nejzápadnějšími svahy Atlasu do opevněného města Essaouira , centra truhlářského a řezbářského řemesla:
hradby, tržiště, přístav, čerstvé rybí speciality;
fakultativně návštěva nefalšovaného hammámu
neboli tradičních tureckých lázní se saunou.
10. Odjezd na sever podél pobřeží lemovaného ptačími hnízdišti, mokřady, plážemi, útesy,
ústími řek tekoucích z Atlasu a rybářskými vesnicemi; Oualidia, příjemné letovisko na břehu
Atlantiku.
11.–12. El Jadida – příjemné město s působivou medínou je jedním z nejlépe dochovaných
příkladů portugalské vojenské architektury; Casablanka, dojezd do města; mešita Hassana II.,
prohlídka největší marocké mešity stojící na břehu Atlantiku; letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-404-001

25. 12.–5. 1. 2020

36 800

Casablanka

MAROKO

Essaouira Marrákeš
Tizi-n-Tichka Ouarzazatte
Tata
Zagora
Agadir
Erg Chigaga
Tafraoute

Náš průvodce Amir (Jiří Bejšovec)

Muži se vracejí z mešity (Jiří Bejšovec)

• jednolůžkový pokoj nepovinný – 5600 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci, letenka vč. všech poplatků Praha–Casablanka–Praha, doprava minibusem/autobusem, 10x hotel se snídaní (2lůžkové pokoje
s přílsušenstvím), 1x berberská lodž na poušti, 1x večeře na poušti, informační materiály.

Mořské pochoutky v přístavu Essaouira
(Jaroslav Lhota)

Maroko – hory, kaňony a pouště
Chcete-li poznat Maroko aktivním způsobem,
tak zájezd Maroko – hory, kaňony a pouště je
to pravé pro vás. Tento zájezd zachycuje nejen
14
dní
bohatou historii Maroka, ale zároveň v programu využívá možnosti turistiky, kterou nám
nabízejí fascinující severoafrická horstva. Předkládáme
vám
intenzivní kombinovaný
program, zahrnující
nejvýznamnější
královská, berberská a pouštní
města, saharské duny, turistiku a treking ve Vysokém Atlasu a mnoho dalšího. Výstup na Džebel Toubkal (4167 m) se dá zaměnit za
individuální lehčí pěší výlety.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

Zastávka u horského průsmyku Tizi-n-Tichka
(Standa Šimůnek)

Opevněná Essaouira
Oplachtěná
piroga (Veronika
(Slávek
Suldovský)
Siňorová)
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Réunion Mauricius

10 14

Réunion a Mauricius

dní

Kvetoucí ostrovy uprostřed oceánu
Port Louis

Pamplemousses

MAURICIUS
Curepipe
Grand Bassin Mahébourg
Blue Bay
NP Black River
Gorges
Piton des Neiges
Souillac
Ste-Rose
Cilaos

Saint Denis
St-Paul Hellbourg
St-Gilles
les Bains

Maido

Piton de la
Fournaise

St-Pierre

RÉUNION

Mauricius (Tomáš Ernest)

Mauricius (Lenka Skrbková)

Pláže Trou aux Biches (Jiří Vacek)

Réunion (Lenka Skrbková)

Tropický ráj v srdci Indického oceánu
Činná sopka, rozeklané štíty, jiskřivé vodopády
Kreolská rozmanitost, koloniální pozůstatky
Možnost prodloužení pobytu o návštěvu ostrova Mauricius

Maskarény – souostroví v Indickém oceánu – se mohou právem považovat za ráj na zemi. Dva největší
výčnělky obrovitých podmořských vulkánů jsou ostrovy Réunion a Mauricius. První milovaný pro svou
ohromující divokost a přírodní skvosty, druhý ceněný díky neuvěřitelné kulturní rozmanitosti a čarokrásným plážím. Nahlédněte s námi pod pokličku geologického a botanického kotle na druhé straně Země.
Vydejte se s námi do země hrdých kreolů, kteří se nikdy zcela nepodvolili koloniální nadvládě. Poznejte, jak
chutná mix všech velkých kultur Indického oceánu – ať už na talíři nebo ve svatostáncích velkých náboženství stojících dodnes vedle sebe v poklidném míru. To vše za zvuků ségy a kreolské hudby maloya, která vás
nenechá sedět v klidu. Abyste si mohli volné dny v ráji vychutnat přesně podle svého gusta, rozdělili jsme
poznání těchto dvou ostrovních rájů na dvě části – základní réunionskou a volitelnou mauricijskou. Důmyslně volené ubytování pak nabízí svobodu volby té správné míry aktivity, poznání, odpočinku a koupání.
1.–2. Letecky Praha – Réunion; přesun na východní
pobřeží, ubytování, seznámení s okolím.
3. Piton de la Fournaise (2632 m) – měsíční krajina
jednoho z nejaktivnějších vulkánů světa; pěší výlet
ke kráterům Dolomieu a Bory ; vulkanická jeskyně Chapelle de Rosemont; návštěva unikátního
interaktivního muzea geologie Maison du Volcan
v Bourg-Mourat.
4. Šťavnatý severovýchod – zelená kaldera Salazie s nekonečnými vodopády; pěší výlet k vodopádům Trou de Fer; prohlídka rumové destilerie.
5. Divoký jih ostrova – návštěva multikulturního
městečka Saint-Pierre: chrámy, tržiště i etnické čtvrti; osvěžení u vodopádů de la Grande Gallet; přejezd
jižních partií ostrova s kulinářskými zastávkami u producentů rumu, koření a dalších místních pochoutek;
přejezd „lávové silnice“ na svazích dominanty ostrova
– činné sopky Piton de la Fournaise.
6. Pohodové St-Gilles – odpočinek na idylických
plážích s četnými korálovými útesy; možnost návštěvy botanické zahrady, mořského akvária, záchranné
stanice mořských želv nebo vyhlídková plavba lodí
s proskleným dnem.
7. Ukrytý střed ostrova – pověstná klikatá horská
silnice východními svahy Réunionu; Cilaos - centrum
milovníků dobrodružství; krásný výhled na nejvyšší
horu ostrova Piton de Neige (3069 m); pěší výlet na
vyhlídku Roche Merveilleuse.
8. Odpočinkový den – lenošení a šnorchlování na
místních plážích.
9. Rušný severovýchod – východ slunce na Le Maïdo s výhledy do závratných hloubek kráteru MafaObj. č.

Termín

Cena (Kč) Pozn.

25-591-901
25-591-902
25-591-903
25-591-904

25. 4–8. 5.
25. 4.–4. 5.
1.–14. 8.
1.–10. 8.

67 800
58 800
69 800
59 800

R+M
pouze R

R+M
pouze R

• jednolůžkový pokoj povinný – 12 700 /6800 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků ve výši 23 000 Kč, doprava místními
autobusy a pronajatými auty, 11x/7x hotel se
snídaní (2lůžkové pokoje s příslušenstvím),
vstupy do NP, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

22

Mauricius (Lenka Skrbková)

te; neustále živé St-Paul a ochutnávky na místních
trzích; St-Denis; koloniální a kreolská architektura,
muzea a chrámy; přelet na Mauricius, nebo odlet do
Prahy (přílet do Prahy 10. den).
PRODLOUŽENÍ NA OSTROVĚ MAURICUS:
10. Východ, centrum mauricijské kultury – rušné
hlavní město Port-Louis s památkami z dob koloniální éry ; pověstné muzeum poštovních známek
(včetně proslaveného Modrého Mauricia), prohlídka vyhlášené botanické zahrady v Pamplemousses.
11. Centrální výšiny ostrova: Bois Cheri – prohlídka továrny na zpracování čaje s ochutnávkou; Grand
Bassin – posvátná hinduistická místa; pěší procházka ke kráteru vyhaslé soupky Trou aux Cerfs; město Moka.
12. Jih ostrova: NP Black river se zachovalým původním pralesem a mnoha vyhlídkami a vodopády;
monumentální vodopád Chamarel a unikátní vulkanická vyvřelina Sedm barev Země.
13.–14. Odpočinkový den na plážích; pro zájemce
projížďka na katamaránu; letecky zpět do Prahy.

Treking na Réunionu
15
dní

Francouzský zámořský departement Réunion je
jeden z mála ostrovů Indického oceánu, kam turisté směřují do vnitrozemí. Zde prudce stoupají neobyčejně krásné hory, jaké v Evropě nenajdeme.
Hrany kráteru vyhaslé sopky tvoří bizarní hřebeny
s nedostupnými vrcholy. Lávové homole jsou zarostlé neprostupnou vegetací a po jejich úbočích
se vinou stezky, jež sestupují do hlubokých kaňonů i šplhají do vysokých sedel. Přivedou nás i na
nejvyšší horu ostrova Piton des Neiges (3070 m),
kde budeme s východem slunce obdivovat jen
hory a moře mraků a na vlastní oči se přesvědčíme, že Země je kulatá. Réunion je zkrátka ráj pro
romantické duše, kterým nevadí batoh na zádech.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

14 17

Madagaskar a Mauricius

dní

Afrika

Madagaskar Mauricius
snídaně
vstupy do NP v ceně

Lemuři, baobaby, chameleoni – unikátní fauna a flóra
NP Andasibe, NP Ranomafana, NP Isalo
Horský deštný prales s vodopády
Možnost prodloužení zájezdu na ostrově Mauricius

Port Louis

Země s fascinující unikátní přírodou, plná tajuplných mýtů a obyčejů osmnácti různých etnik, ale
také jedna z nejchudších zemí Afriky – to vše znamená Madagaskar, čtvrtý největší ostrov světa.
Endemická zvířena a květena i domorodí obyvatelé představují jeho největší bohatství a naše
cesta vám je chce co nejvíce přiblížit. Poznáme rozličné biotopy od horského deštného pralesa
přes vyprahlou sukulentní vegetaci s bizarními skalními útvary až po tropické, palmami lemované
pláže. Tento zájezd je určen především pro ty, kteří cestují za poznáním přírody a rádi fotografují.
1.–2. Letecky Praha – Antananarivo (Madagaskar); odjezd na jih, cestou výhledy na rýžová políčka a výrobce cihel; tzv. lavaky – unikátní druh
eroze okolních kopců.
3. Antsirabe – elegantní lázeňské město, centrum
těžby a zpracování polodrahokamů, slavné pestrobarevné rikši „pousse pousse“: prohlídka místního lapidária s polodrahokamy, návštěva dílen
na opracování kravských rohů (zebu); dále přes
město Ambositra – středisko řezbářské výroby na
Madagaskaru, , dojezd k NP Ranomafana.
4. NP Ranomafana – vévodí mu řeka Namorona,
jejíž přítoky vytvářejí množství peřejí a vodopádů;
žije zde na dvanáct druhů lemurů včetně vzácného lemura zlatého, pěší expedice do nitra
pralesa; návštěva městečka Ranomafana; fakultativně možnost relaxace v horkých pramenech.
5. Zastávka u výhledu na vodopády na řece Namorona; druhé největší město Fianarantsoa; návštěva vinařství Betsileo; městečko Ambalavao s
překrásně zdobenými domy; noc na úpatí pohoří
Andringitra, jež tvoří přírodní hranici mezi zelenou vrchovinou a suchou jižní částí ostrova.
6. Rezervace Anja s prvními lemury kata; monumentální žulové skalní útvary již z dálky viditelný
tzv. „Biskupský klobouk“ a „Brána jihu“; Ihosy – hlavní město pasteveckého kmene Bara; noc
u pohoří Isalo.
7. NP Isalo, známý svými bizarními geologickými
útvary vzniklými erozí pískovcových skal vlivem
větru a deště; pěší výlet kaňony s pozorováním
lemurů (včetně nejznámějšího lemura kata) a
dravého ptactva.
8. Ilakaka – vesnice proslavená těžbou safírů; NP
Zombitse – suchý opadavý les, první lemuři sifaka; Tulear – prohlídla města; dojezd do Ifaty.

Cena (Kč)

Poznámka

25-580-901
25-580-902

25. 10.–7. 11.
25. 10.–10. 11.

89 800
99 800

Madagaskar
Madagaskar a Mauricius

Le Morne
Brabant

Grand Bassin Mahébourg
Blue Bay
Chamarel

NP Isalo
Tulear

PRODLOUŽENÍ NA OSTROVĚ MAURICIUS:
14. Okružní prohlídka po jižní části ostrova: výhled na mystický vrchol Le Morne Brabant ;
vodopád Chamarel, vysoký 83 metrů a tzv. Sedmibarevná země, odkrytá půda s vulkanickým
popelem různého složení; posvátné jezero Grand
Basin ve vyhaslém kráteru s hinduistickým chrámem; prohlídka čajové plantáže; blízká setkáni
s makaky.
15. Relaxace, koupání v Indickém oceánu; možnost mnoha fakultativních programů a aktivit.
16.–17. Hlavní město Port Luis s koloniálními
stavbami; pověstné muzeum poštovních známek
(včetně proslaveného Modrého Mauricia) a ptáka
doda (blbouna nejapného); letecky zpět do Prahy.

Termín

Curepipe
Mauricius

NP Ranomafana

9. Ifaty – odpočinek a relaxace na pobřeží Indického oceánu, možnost koupání a šnorchlování;
fakultativně prohlídka jedinečného ekosystém
tzv. trnitého buše, jenž patří k tomu nejcennějšímu, co můžeme na ostrově vidět.
10.–11. Přelet Toliara – Antananarivo, dle aktuálního času přeletu prohlídka města; přejezd na
východ, do úrodné části země, kde nás čeká zelená krajina s původními pralesy a jezery; cestou park Marozevo – sloužící k umělému odchovu žab, gekonů a dalších zvířat.
12. NP Andasibe – tropický deštný prales s endemickou faunou a flórou, setkáni s mnoha druhy
lemurů, včetně největšího lemura indriho, různé druhy chameleonů i ptáků, orchidejový park.
13. Návrat do Antananariva, cestou soukromý park Vakona s krokodýly i dalšími druhy lemurů, který nám umožní tato zvířata dobře nafotit; přelet na Mauricius, nebo odlet do Prahy (přílet
do Prahy 14. den).

Obj. č.

MAURICIUS

MADAGASKAR

Antananarivo

Pamplemousses

• madagaskarské vízum – cca 35 USD, s okamžitou platností mohou být znovuzavedeny odletové taxy na mezinárodní
i vnitrostátní lety v celkové výši cca 20 USD • jednolůžkový pokoj povinný – 8500 / 11 500 Kč

Velice vzácná parosnička rajská
v Maroantsetře (Jiří Bálek)

S lemurem (Jiří Bálek)

Velké Tsingy jako fakultativní předsazení
(V. Siňorová)

Žena z kmene Menabe (Veronika Siňorová)

Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci, letenka vč. všech poplatků Praha–Antananarivo (Mauricius)–Praha ve výši 25 000 Kč + 1x přelet Toliara–Antananarivo, doprava minibusem, 11x/14x hotel
*** se snídaní, vstupy do NP a rezervací, informační materiály. V ceně nezahrnuto (platí se na místě)
madagaskarské vízum – cca 35 USD, s okamžitou platností mohou být znovuzavedeny odletové taxy
na mezinárodní i vnitrostátní lety v celkové výši cca 20 USD. Průvodce: Jiří Bálek – velký znalec a milovník Madagaskaru. Během výprav za přírodou a natáčením navštívil řadu exotických destinací v čele
s Madagaskarem. Jeho dokumentární a krátké filmy a videopořady získaly řadu ocenění na celostátních
soutěžích.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Oplachtěná piroga
(Veronika Siňorová)
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STA LE JE CO OBJEVOVAT…

Objednávejte na www.mojepredplatneNG.cz

Seychely – turistika a koupání v ráji

11

nové

dní

Afrika

Seychely
snídaně

Ostrovy Mahé, Praslin a La Digue
Túry v přírodních rezervacích a NP
Rozmanitý podmořský život – šnorchlování
Překrásné bělostné pláže
Nejmenší hlavní město na světě
Skvělá kreolská kuchyně

Curieuse
Cousin
Praslin

La Digue

SEYCHELY
Victoria

NP St. Anne

Morne Seychelles

Souostroví sto patnácti ostrovů v Indickém oceánu bývalo vždy symbolem luxusní dovolené a odpočinku.
Byla by však velká škoda nevyužít tohoto souostroví k aktivní dovolené. Vydejte se tedy s námi na túry
do hornatého vnitrozemí i podél malebného pobřeží, objevujte na kolech opuštěné pláže. Nebojte se,
i na odpočinek, koupání a šnorchlování na mnoha krásných plážích i u přilehlých ostrůvků nám čas také
zbude. Ve Viktorii poznáte pestrou směsici místní koloniální architektury, která odráží vlivy francouzských
i anglických kolonizátorů i neuvěřitelně pestrou národnostní směs místních obyvatel. Celou tuto mozaiku
poznávání doplníme o vynikající kreolskou kuchyni, která vám určitě zachutná. Tento aktivní program
nám umožní poznat jedinečnou místní flóru, ptactvo i kulturu mnohem podrobněji, než by bylo možné
na pobytovém zájezdu. Vydejte se s námi do tohoto malebného, klidného a bezpečného kouta světa.
1.–2. Letecky Praha – Mahé (Seychely); prohlídka
nejmenšího hlavního města světa Viktorie: zachovalá koloniální architektura, katolická katedrála, mešity i hinduistický chrám s typickou jihoindickou
malovanou gópurou; botanická zahrada; trajekt
z ostrova Mahé na ostrov Praslin.
3. Plavba trajektem na ostrov Praslin; výlet na
nejkrásnější pláže světa Anse Georgette a Anse Lazio – možnost šnorchlování přímo z pláže, cesta mezi
plážemi představuje túru na cca 1 hodinu.
4. Celodenní výlet na ostrov La Digue – výlet po
ostrově na kolech do malebných zátok s jadeitovými vodami s nádhernými a mnohdy opuštěnými plážemi; možnost šnorchlování přímo z některých pláží.
5. Túra přes přírodní rezervaci Fond Ferdinand,
cestou slavné endemické palmy lodoicey seychelské neboli „Coco de Mer“, které mají největší semena
na světě (cca 3 hodiny) a možnost spatřit místní vzácnou endemickou rybu „Gooloo“; volné odpoledne.
6. Bohatý fakultativní program dle vlastního výběru: přírodní rezervace Vallée de Mai s endemickou
palmou lodoicejí seychelskou a černými papoušky; celodenní lodní výlet na tři ostrovy včetně
grilování na pláži: ostrov Cousin, který je celý přísně
chráněnou přírodní rezervací s nepřeberným množstvím ptactva a ještěrek, hnízdiště karet obrovských
od září do února; ostrov Curieuse s chovnou stanicí suchozemských želv obrovských a s rozsáhlými mangrovými lesy (možná túra na 1až 2 hodiny); šnorchlováním u ostrůvku St. Pierre.
7. Trajekt z ostrova Praslin na ostrov Mahé; výstup
na kopec Copolia (cca 2 hodiny), z něhož je krásný

výhled do okolí na Viktorii a okolní ostrovy a mořský NP; odpoledne procházka na opuštěnou pláž
Anse Major, koupání a možnost šnorchlování přímo
z pláže (cca 2 hodiny).
8. Celodenní výlet do mořského NP Ste. Anne na
lodi s proskleným dnem – několik zastávek na
šnorchlování, krmení ryb a u ostrovů – možnost procházky po nekonečných opuštěných plážích, oběd
formou barbecue na jedné z krásných pláží.
9. Turistika v NP Morne Seychelles – výstup na
Morne Blanc (cca 2 hodiny) tropickým pralesem
s vyhlídkou na okolní ostrovy, které uvidíte jako na
dlani; návštěva čajové plantáže a procházka porostem masožravých láčkovek; odpoledne koupání na
krásných plážích na SZ ostrova, patřících pod mořský NP Port Launay.
10.–11. Odpočinek, relaxace; trajektem a letecky
zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

22-583-901
22-583-902

1.–11. 5.
1.–11. 8.

49 800
49 800

Mahé

Pláž na ostrově La Digue

Pláž na ostrově Mahé

• jednolůžkový pokoj povinný – 8500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, letenka vč.
všech poplatků Praha–Seychely–Praha, transfery do a z hotelů, 2x trajekt, 8x hotel** (2lůžkové
pokoje se snídaní), informační materiály.

Rybák (Sheila Shinghová)

Seychely – Silvestr
Poznejte překrásné souostroví v Indickém oceánu
nejen jako romantickou
plážovou destinaci, ale
i jako jedinečnou kulturní
oblast s mnohdy opomíjeným přírodním bohatstvím
skrytým v malebném vnitrozemí ostrovů. Neopomeneme ani pestrý podmořský život. Koncepce zájezdu
vám umožní jak relaxovat
u moře, tak i aktivně poznávat ostrovy.

10
dní

Trh ve Viktorii (Sheila Shinghová)

Podrobná nabídka: www.adventura.cz
adventura.cz/exoticke-silvestry-vanocni-dovolena

Pláž na ostrově La Digue
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Průvodci Adventury a China Tours pro oblast Asie:

JUDr. Dagmar Caklová
Mgr. Barbora
Jindra Applová
Kolouchová, Ph.D.
Zkušená průvodkyně se
Zkušená průvodkyně
specializací na židovskou Překladatelka, spisovatelka, se specializací na oblast
kulturu. Průvodkyně
průvodkyně zájezdů
Ruska a zemí bývalého
zájezdů do Izraele
do Ruska, Gruzie
Sovětského Svazu.
a Jordánska.
a Kyrgyzstánu.

Bc. Ondřej Zdráhal
Mgr. Lubomír Vacek
Absolvent bakalářského
Absolvent religionistiky a
oboru Kulturní studia Číny asijských studií, autor mnoha
FF MU, průvodce v Číně a zájezdů do JV Asie a jejich
Tibetu, milovník čínské
zkušený průvodce.
kuchyně.

V Asii vás budou dále provázet:
RNDr. Martin Loew; Anna Dosoudilová;
Radek Beneš; Ing. Roman Sauer;
Ladislav Pešek; Pavel Novotný; Václav
Turek; Mgr. Jan Pospíšil; Bc. Petr
Vrána; Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.;
Mgr. Tomáš Koukolík; Mgr. Bao Do;
Ondřej Vařil, M.A.; Mgr. Zdeněk
Štipl, Ph.D.; Mgr. Kateřina Rojková;
Nora Melnikova, Ph.D.; Mgr. Jana
Tomíšková, Ph.D.; Bc. Vojtěch Lokša;
Mgr. David Hochman, Ph.D.; Bc. Denisa
Petrilaková; PhDr. Adam Horálek,
Ph.D.; Mgr. Petr Komers, Ph.D.; Bc. Jan
Komárek; Jan Plíhal; Mgr. David Jakš
a další.
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Asie

Izrael Jordánsko

12

Izrael – velká cesta

dní

polopenze
vstupy v ceně vč. Petry

Jericho
Tel Aviv
Jeruzalém
Mrtvé
moře

IZRAEL

JO
RD
ÁN

SK
O

Petra

Ejlat

Chrám Božího hrobu (Lenka Skrbková)

U zdi nářků (Jiří Bejšovec)

Ryba dle sv. Petra (Jaroslav Lhota)

A na skok do Jordánska
Nejposvátnější místa tří náboženství
Biblický Jeruzalém
Galilejské jezero, Rudé a Mrtvé moře
Petra – ojedinělý komplex skalních chrámů
Připravit opravdu ucelený zájezd po biblických památkách Blízkého východu je téměř nadlidský
výkon, ale přesto jsme se o to pokusili. Většina starozákonních i novozákonních památek sice leží
na území Izraele, ale některé i na obtížněji dostupných Palestinských autonomních územích, a další
i v sousedním Jordánsku. Přičteme–li k tomu ne zcela přehlednou a hlavně neustále se měnící politickou a bezpečnostní situaci, není to snadný úkol. Přesto se s námi můžete vydat poznat místa,
kudy kráčela historie, kde vznikala tři největší monoteistická náboženství a kde se snoubí starý svět
s novým. Nahlédneme do mentality a zvyků židů, křesťanů i muslimů a kromě historických památek si vychutnáme i přírodní krásy navštívených zemí. Zájezd připravujeme ve spolupráci s osvědčenými místními partnery a jeho program vychází z aktuální situace v tomto dynamickém regionu.
1.–2. Letecky Praha – Tel Aviv – návštěva historického přístavu Jaffa, kde sv. Petr zachránil
Tabithu od smrti; Caesarea, prohlídka římského
amfiteátru a akvaduktu; volné pozdní odpoledne
v Tel Avivu; koupání ve Středozemním moři.
3. Akka – přejezd přes Haifu do historického
přístavu proslulého z dob křížových výprav; Nazaret, návštěva baziliky Zvěstování a kaple, kde
archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii narození
Ježíše; Kána Galilejská, místo prvního Ježíšova
zázraku, kdy na svatbě proměnil vodu ve víno; večerní přesun do Tiberias.
4. Galilejské jezero – projížďka lodí; dle časových možností: hora Blahoslavenství; Tabgha,
místo zázraku rozmnožení chleba a ryb; kibuc
Nof Ginosar a Kafarnaum, kde si Ježíš vybral své
učedníky; přesun na Golanské výšiny až do míst
s výhledem na syrskou hranici; památník Jomkipurské války; cesta zpět do Tiberias přes Yardenit,
kde se Jordán vylévá z Galilejského jezera.
5. Jordánsko – přejezd do Jordánska přes most
Sheikh Hussein; návštěva antického Džeraše, jednoho z největších římských měst na Blízkém východě; hora Nebo, odkud Mojžíš uviděl „Zemi zaslíbenou“; vádí Musa.
6. Petra – celodenní návštěva unikátního komplexu nabatejských monolitických chrámů vytesaných ve skalách: královské hrobky, pokladnice,
divadlo, historické město Petra.
7. Vádí Rum – monumentální údolí magické
pouště Lawrence z Arábie, kde se obří okrové věže
tyčí až do výšky až 600 m z rovinatého dna údolí, toto
údolí patří k nejúchvatnějším přírodním zajímavostem Blízkého východu; odpoledne koupání v Eilatu.
8. Kráter Ramon – vyhlídka; výstup na pevnost Ma-

Chazna v Petře (Dagmar Caklová)

28

Jeruzalém – Hora Sion
(Miloš Podpěra)

Skalní dóm v Jeruzalémě (Lenka Skrbková)

sada ; návštěva oázy Ejn Gedi s damany a kozorožci; koupání v Mrtvém moři.
9. Kumrán – návštěva archeologické lokality, místa
naleziště svitků od Mrtvého moře; Jericho – nejníže položené a nejdéle trvale osídlené město na světě.
10. Jeruzalém – cesta na Olivetskou horu; návštěva kostela Dominus Flevit; Getsemanská zahrada; židovský hřbitov; vstup do starého města
Sionskou bránou; židovská čtvrť; procházka po Cardo; Zeď nářků; fakultativně Skalní dóm, kde měl
Abrahám obětovat svého syna Izáka; Křížová cesta
až k chrámu Božího hrobu.
11. Jad Vašem – návštěva památníku holokaustu;
individuální procházka ortodoxní židovskou čtvrtí
Mea Šearim; alternativní výlet do Betléma dle aktuální bezpečnostní situace.
12. Přesun na letiště v Tel Avivu, letecky zpět do
Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-240-905
25-240-907

4.–15. 4.
29. 10.–9. 11.

48 800
48 800

• jordánské vízum, izraelské a jordánské vstupní /
výstupní poplatky – celkem cca 45 USD
• jednolůžkový pokoj povinný – 9800 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci, letenka vč. všech poplatků Praha–Tel
Aviv–Praha ve výši 8000 Kč, doprava autobusem,10x hotel *** s polopenzí, vstupné dle programu včetně Petry, informační materiály.

9

Libanon – země cedrů

dní

To nejlepší z Levanty

snídaně

Tripolis

Fénické, antické, křesťanské a arabské památky
Tyros , Andžar , Byblos a monumentální Baalbek
Hluboká údolí, cedrové lesy
Skvělá kuchyně i vynikající víno

Asie

Libanon

údolí Kadíša

LIBANON

Byblos

Baalbek

Bejrút
Andžar
Bejtuddín

Dalším střípkem do naší blízkovýchodní mozaiky je Libanon. Tato oblast středomořského pobřeží a blízkého
vnitrozemí nabízí především pestrou škálu památek od Féničanů, Řeků a Římanů přes rané křesťanství,
později islám až po středověk, zasazenou do monumentální kulisy třítisícových hor. Perlou antiky je
helénistický Baalbek se svými pověstnými terasami a největšími kamennými bloky, které kdy člověk
opracoval a přemístil. Přes první křesťanské chrámy a nekropole a přes islámské památky se na naší pouti
blízkovýchodní historií dostaneme až ke středověkým křižáckým hradům z doby bojů o Svatou zemi. Celou
cestu si zpestříme skvělou kuchyní a báječným vínem, které zde začali pěstovat jako první již Féničané.
1.–2. Letecky Praha – Bejrút, transfer do hotelu.
2. Bejrút – velmi zdařilé Národní muzeum s pozoruhodnou sbírkou archeologických nálezů z celého Libanonu: největší sbírka sarkofágů ve světě, fénické
stély, křesťanské mumie z období středověku, antické
sochy a překrásné mozaiky; Place de l‘Etoile a okolí:
parlamet, hodinová věž, sídlo premiéra Grand Serai,
hlavní maronitská katedrála sv. Jiří, mešita Mohammada al-Amína včetně interiéru a hrobky Rafíka
Harírího, řecká ortodoxní katedrála sv. Jiří, interiéry
mešity al-Omari - původně kostel Sv. Jana Křtitele ze
12. století přestavěný mamlúky, Náměstí mučedníků; nábřežní promenáda; Holubí skála.
3. Deir el-Qamar – jedno z nejhezčích měst v Libanonu v pohoří Šúf, mešita emíra Fakhreddina Maanského, maronitský kostel Panny Marie z hory); Beiteddine – palácový komplex, bývalá pevnost emíra
Bechira z 18. století, sbírka mozajek z Jehy.
4. Jeskynní komplex Jeita – jedny z nejpůsobivějších krápníkových jeskynní na světě, včetně největšího stalaktitu; vyhlídka na pobřeží z vesničky Harrísa se sochou Panny Marie Libanonské; Byblos
(Jbail) malebný prastarý fénický přístav, nejstarší
nepřetržitě osídlené město světa: velkolepý archeologický areál s chrámy z 5 st., n, středověké centrum
města s malebným súkem.
5. Údolí Kadíša s mnohými maronitskými kláštery
a ceněnými cedrovými lesy, jejichž stáří může být až
2000 let; prohlídka kláštera Dér Már Antonios Kozahjá z 11. století, jeskyně šílenství, nejstarší tiskařský
lis na Blízkém východě; Bšarré – město na konci údolí
Kadíša, rodiště proslulého básníka Chalíla Džibrána;
Džibránovo muzeum v bývalém kláštěře s jeho hrobkou vytesanou do skály, krásný výhled na údolí.
6. Cesta údolím Bikáa do Baalbeku , nejvýznam-

nější i nejzachovalejší římské lokality na Blízkém východě – gigantické chrámy, zdobné basreliéfy atd.;
Andžar , dnes převážně „arménské město“ dochované rozvaliny sídla ummájovských chalífů; Ksara –
nejstarší libanonské vinařství, degustace vína.
7. Týros (Súr) – starověké fénické město: římské
a byzantské cesty, římský hipodrom, kolonáda s monumentální vstupní bránou; přístav Sidón (Saida)
– křižácký „Mořský hrad“, tajemné uličky středověkého krytého súku, největší a nejkrásnější z mnohých chánů Chán el Franj.
8. Volno, možnost koupání; fakultativní výlet do
Tripolisu (Tarábulusu), proslulého arabskou architekturou – ohromná Citadela Raymonda de SaintGilles, Velká mešita al - Mansúr, exteriéry madras
v mamlúckém a otomanském stylu, hammámy,
středověké arabské súky včetně mýdlového; neslavnější cukrárna „Hallab 1881“.
9. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-247-901
25-247-902

7.–15. 4.
13.–21. 10.

35 800
35 800

Tyros

Klášter Dér Már Antonios Kozahjá
(Martin Kindl)

Baalbek, Bakchův chrám (Sheila Singhová)

• jednolůžkový pokoj povinný – 7200 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, letenka vč. všech
poplatků (Praha–Bejrút–Praha), doprava minibusem / autem, 8x hotel***/**** se snídaní, informační
materiály. Upozornění: Upozorňujeme, že libanonské vízum je možné obdržet pouze do pasu, který
neobsahuje izraelské vstupní či výstupní razítko.

Libanon – za vínem a gastronomií

Tyros, archeologocká lokalita Al Bass
(Sheila Singhová)

Upřesňující informace: www.adventura.cz
nové

Bylo by krátkozraké myslet si, že kosmopolitní Libanon
nabízí jen historické skvosty, jako jsou chrámy v Baalbeku,
dochované křižácké hrady či překrásné mozaiky. Libanon
5
však nabízí také vynikající gastronomii. Ta zde mohla dní
vzniknout právě díky prolínání mnoha civilizací, přebírání tradic a zvyklostí cizích obchodníků, ale i nájezdníků. Přidejte
trochu francouzského šarmu a kvalitní čerstvé lokální suroviny
a jedna z nejlepších světových kuchyní je na světě. Vždyť ne
nadarmo jsou libanonští kuchaři celosvětově opěvovaní. Navíc
zde s námi ochutnáte nejen kuchyni světové úrovně, ale nezapomeneme ani na skvělá tradiční
venkovská jídla, která nikde jinde na světě nenajdete. Zastavíme se také v několika vinařstvích, kde
ochutnáme místní celosvětově oceňovaná vína a v horách si dáme na zahřátí stopičku araku. To vše
proložíme prohlídkami historických míst, která utvářela naši civilizaci tak, jak ji známe.

Súr, Mořský hrad (Martin Kindl)

Podrobná nabídka: www.adventura.cz
Baalbek (Michal Brůžek)
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Asie

Gruzie Arménie

12 16

Gruzie a Arménie

dní

Velká poznávací cesta

snídaně,
mimo města polopenze
Svanetie
Kazbegi

Kutaisi
Batumi

GRUZIE
Achalciche

Tbilisi Signagi

Tbilisi, Jerevan, raně křesťanské kláštery
Svanetie – cesta do středověku v odlehlém klínu hor
Výhledy na zasněžený Kavkaz a Ararat
Vynikající gastronomie a gruzínská vína

Alaverdi

ARMÉNIE
Ararat

j. Sevan
Jerevan

Zápraží našeho penzionu (Petr Novotný)

Věže Mestie pod kavkazkým hřbetem
(K. Lhotová)

Chrám Garni, Arménie
(Stanislav Šimůnek)

Výběr z gruzínských vín (Petr Novotný)

Gruzie a Arménie jsou odedávna křižovatkou a místem střetu řady civilizací. Bývají řazeny do zemí Evropy,
Asie i Blízkého východu a ani v jednom případě se nejedná o chybu. Nalezneme zde totiž nesmazatelné stopy každé z těchto kultur. Gruzie je země s bohatou historií sahající k řeckým Argonautům, s raně středověkými křesťanskými kláštery a pevnostmi, s vynikajícím vínem a nádhernou přírodou. Bílé vrcholky Kavkazu
kontrastují s modrou oblohou a zelenými pastvinami malebných nižších hřebenů. Navštívíme i odlehlou
Horní Svanetii, asi nejkrásnější oblast celého Kavkazu, sevřenou pěti a čtyřtisícovými hřebeny ze severu
i jihu a obývanou národnostní menšinou Svanů. Jejich vesnicím středověkého původu i vzhledu dominují
kamenné obranné věže, do nichž se dříve vstupovalo tajnými podzemními chodbami. Symboly Arménie,
která jako první země na světě přijala křesťanství, jsou jezero Sevan a bájná hora Ararat, jejíž vrchol sice
dnes leží na turecké straně společné hranice, ale neodmyslitelně vytváří mohutnou horskou kulisu hlavního města Jerevan. Během cesty podnikneme několik nenáročných pěších výletů s krásnými výhledy na
Kavkaz a navštívíme celkem devět památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO. Vše navíc
podtrhuje místní vyhlášená kuchyně, mimořádná pohostinnost a nepředstíraná otevřenost místních lidí.
1.–2. Letecky Praha – Tbilisi, přílet v noci, ubytování;
druhý den procházka křivolakými uličkami starého
města, bulvár Rustaveli, Náměstí svobody a prohlídka pevnosti Narikala.
3. Středověké památky Kachetie; vinice v Telianské
dolině – nejlepší vinařská oblast Gruzie, ukázka tradičního zpracování vína v Kvareli a samozřejmě jeho
ochutnávka; nádherný klášter Alaverdi; večerní prohlídka městečka Signagi.
4.–5. Přejezd na sever Gruzie horskou silnicí přes
hlavní hřeben Kavkazu (Křížový průsmyk – 2370
m) do Kazbegi, po cestě návštěva starobylé pevnosti Ananuri. Pěší výlet ke klášteru Cminda Sameba s vyhlídkou na dominantní horu Kazbek (5033 m)
a k vodopádu.
6. Mccheta – duchovní centrum a bývalé hlavní
město Gruzie s katedrálou Sveticchoveli a klášterem Džvari; Uplisciche – jeskynní město z 1. st.
př.Kr.; Gori – Stalinův rodný dům a rozporuplné
muzeum; Kutaisi – prohlídka historického centra,
katedrála Bagrati z 11. st. .
7. Zlaté mozaiky ve starobylém klášteře Gelati a
klášter Motsameta na skalním ostrohu nad řekou
Rioni; průjezd údolím divoké řeky Inguri ze Zugdidi
do Mestie – centra Horní Svanetie .
8. Mestie – pěší výlet v okolí městečka, úchvatné
výhledy na pětitisícové vrcholky Tetnuldi a krásnou
dvojvrcholovou Ušbu, která je spolu s Elbrusem
symbolem Kavkazu.
Obj. č.

Termín

25-200-911
25-200-912
25-200-903
25-200-904
25-200-909
25-200-910
25-200-905
25-200-906
25-200-907
25-200-908

25. 5.–9. 6.
25. 5.–5. 6.
21. 6.–6. 7.
21. 6.–2. 7.
12.–27. 7.
12.–23. 7.
16.–31. 8.
16.–27. 8.
6.–21. 9.
6.–17. 9.

9. Horské osady s typickými obrannými věžemi
obklopené nádhernými velehorskými panoramaty,
přejezd přes horské sedlo Ugyr až do nejodlehlejší
osady Ušguli ; vycházka pod nejvyšší vrchol Gruzie
– majestátní Šcharu, fakultativně možnost projížďky
na koních.
10. Návrat přes Zugdidi do přímořského letoviska Batumi – moderní „Dubaj Kavkazu“, odpočinek na
plážích Černého moře nebo návštěva centra města.
11. Přesun do města Achalciche s dominantním
opevněním Rabat.
12. Časně ráno odjezd zkrácené varianty do Tbilisi
a návrat do Prahy; prodloužená varianta prohlídka nádherného skalního klášterního komplexu
Vardzia a odjezd do Arménie; kláštery z 10. století Haghpat a Sanahin u města Alaverdi; nocleh
v Dilijanu.
13. Horské jezero Sevan v nadmořské výšce
1900 m s dominantním klášterem Sevanavank;
starobylý hřbitov Noratus s více než 800 zachovalými chačkary; antický chrám Garni; klášter Geghard ; ubytování v Jerevanu.
14. Jerevan, muzeum genocidy Tsitsernakabert,
Modrá mešita, široké bulváry, Náměstí Republiky
a Svobody s budovou opery.
15.–16. Brzy ráno návštěva kláštera Chor Virap na
úpatí bájné hory Ararat; katedrála Ečmiadzin –
nejvýznamnější chrám arménské církve; archeologické naleziště Zvarnots ; letecky zpět do Prahy.

Cena (Kč)
39 700
35 700
41 700
37 700
41 700
37 700
41 700
37 700
41 700
37 700

Poznámka
Gruzie + Arménie
Gruzie
Gruzie + Arménie
Gruzie
Gruzie + Arménie
Gruzie
Gruzie + Arménie
Gruzie
Gruzie + Arménie
Gruzie

Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech poplatků Praha–Tbilisi, Jerevan–Praha, doprava minibusem s místním řidičem, 8x/9x ubytování v guesthousech s polopenzí, 3x/6x v hotelích se snídaní, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
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Gruzínská gastronomie (P. Novotný)

Asie

Gruzie Arménie Ázerbájdžán

15

Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán

dní

snídaně, vstupy v ceně
Kazbegi

Všechna tři hlavní města Jižního Kavkazu
Stále málo probádaný Ázerbájdžán
Vynikající gastronomie a gruzínská vína
Symboly Arménie – Ararat a Sevan

GRUZIE

Bordžomi

Tbilisi

Achalciche

ARMÉNIE

Signagi

j. Sevan
Jerevan
Ararat

Šeki
Šamachi

Baku

ÁZERBAJDŽÁN

Poznejte s námi šíři kavkazské pohostinnosti v této komplexní verzi zájezdu do všech tří jihokavkazských
republik. Čeká vás příjemné tempo bez náročných výšlapů s ubytováním v malebných malých hotelech.
Zažijete všechna tři hlavní města, přitom každé zcela jinak! Arménie a Gruzie, země, jež jako první na světě
přijaly křesťanství a Ázerbájdžán, země s druhou nejpočetnější šíitskou populací. Pestrá směs uchvacující
přírody, starobylých historických památek z dob dávných civilizací, přívětivých lidí a vynikajícího jídla a vína.
1.–2. Letecky Praha – Baku ; druhý den prohlídka komplexu starého města se symbolem
Baku – Panenskou věží, Širvanšáhův palác, promenáda po břehu Kaspického moře, mešita
Juma, zoroastrijský chrám ohně Atešgah.
– pozoruhodné petroglyfy
3. Gobustán
z doby kamenné a bahenní sopky; Šamachi –
bývalé hlavní město s velkou mešitou a hrobky
posledních chánů s krásným výhledem do okolí; Šeki – Chánův palác, vyhlášená chalva a karavansaraj, ve kterém i přespíme.
4.–5. Přejezd do gruzínské Kachetie; prohlídka
městečka Signagi, vinice v Telianské dolině –
nejlepší vinařské oblasti Gruzie, ukázka tradičního zpracování vína v Kvareli a samozřejmě jeho
ochutnávka; nádherný klášter Alaverdi; večer
příjezd do hlavního města Tbilisi.
6. Perla Kavkazu Tbilisi – procházka křivolakými
uličkami starého města, bulvár Rustaveli, Náměstí svobody a prohlídka pevnosti Narikala.
7.–8. Přejezd na sever Gruzie horskou silnicí
přes hlavní hřeben Kavkazu (Křížový průsmyk –
2370 m) do Kazbegi, po cestě návštěva Mcchety – duchovního centra a bývalého hlavního
města Gruzie s katedrálou Sveticchoveli a klášterem Džvari a starobylé pevnosti Ananuri. Pěší
výlet ke klášteru Cminda Sameba s vyhlídkou
na dominantní horu Kazbek (5033 m) a k vodopádu.
9. Uplisciche – jeskynní město z 1. st. př.
Na www.adventura.cz
naleznete celkem různých

8

zájezdů
do Gruzie

Kr.; Gori – Stalinův rodný dům a rozporuplné
muzeum; Bordžomi – lázně s vyhlášenou minerální vodou.
10.–11. Město Achalciche s dominantním nově
zrekonstruovaným opevněním Rabat; nádherný skalní klášterní komplex Vardzia a klášter Sapara; přejezd do Arménie do lázní Dilidžan,
nádherný klášter Gošavank.
12. Horské jezero Sevan v nadmořské výšce
1900 m s dominantním klášterem Sevanavank;
starobylý hřbitov Noratus s více než 800 zachovalými chačkary; antický chrám Garni; klášter Geghard ; ubytování v Jerevanu.
13. Jerevan – muzeum genocidy Tsitsernakabert, Modrá mešita, široké bulváry, Náměstí Republiky a Svobody s budovou opery.
14.–15. Brzy ráno návštěva kláštera Chor Virap na úpatí bájné hory Ararat; katedrála Ečmiadzin – nejvýznamnější chrám arménské
církve; jezídský chrám Aknalič; archeologické
naleziště Zvarnots ; letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-202-901

6.–20. 9.

46 700

Památný zvon (Petr Novotný)

Tradiční výrobky v Baku (Jiří Nesiba)

• ázerbájdžánské vízum – 800 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha – Baku, Jerevan – Praha, kompletní doprava minibusem s místním řidičem,
14x hotel *** se snídaní, informační materiály.

Čurčchela – gruzínská pochoutka
(Petr Novotný)

Turistika v Gruzii
Gruzínská strana Kavkazu nabízí putování malebnými, svěže zelenými horami s bílým panoramatem ledovcových
velehor i odlehlé osady, kde se dosud
středověk intenzivně promítá do současnosti. Lze si vybrat proslulou Svanetii v centrálním Kavkazu či na východě
Tušetii nebo trasu z Tušetie pod dominantní Kazbek. Všechny treky absolvujete nalehko s noclehy v originálních privátech s nabídkou místní gastronomie.

12 16
dní

Název zájezdu

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Treking ve Svanetii
Treking v Thušsku
Gruzínským Kavkazem ke Kazbeku
Národní parky a hory jižní Gruzie

48-258-910
48-257-910
48-256-910
48-259-910

20.–31. 8.
27. 7.–8. 8.
10.–23. 8.
25. 5.–9. 6.

39 500
38 900
42 900
48 900

Zelené svahy Kavkazu (Petr Novotný)

Podrobná nabídka: www.adventura.cz
V kostelíku (Petr Novotný)
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Asie

Uzbekistán Turecko

12

Uzbekistán – křižovatka
Hedvábné stezky

dní

snídaně
Aralské j.
Muynak
Nukus UZBEKISTÁN
Chiva

Ajdarkul
Nurata

Taškent

Buchara Samarkand
Šachrizábz

Jurty ve stepi (Martin Vedral)

V jurtě (Martin Vedral)

Samarkand (Karin Španihelová)

Samarkand a Buchara – symboly Hedvábné stezky
Chiva – nebývale zachovalé staré město obklopené hradbami
Pozůstatky Aralského jezera a řeka Amudarja
Zaniklé pouštní oázy i životem překypující tržiště
Vydejme se po slavné Hedvábné stezce napříč zemí, která je s ní svázaná mimořádně těsně a nabízí
nejskvělejší a nejzachovalejší památky z celé trasy této středověké euroasijské obchodní tepny. Zejména Samarkand, Buchara a Chiva patří k tomu nejlepšímu, co nám může nejen Střední Asie nabídnout. Atraktivní a svébytná je i současná tvář Uzbekistánu, které se dotkneme hlouběji díky cestovatelskému charakteru tohoto zájezdu. Protiklad k rušným historickým městům nalezneme v poklidné
atmosféře odlehlých oáz pouště Kyzylkum a v bývalé rybářské vesnici na původním břehu již téměř
vyschlého Aralského jezera, kde skulptury lodních vraků trčící z písku upomínají na tragické experimenty sovětského režimu, které to zapříčinily. Nezapomenutelný bude jistě i nocleh v tradičních jurtách a posezení u ohně pod zářícími hvězdami, kterým suché klima dodává mimořádnou intenzitu.
1.–2. Letecky Praha – Taškent, přílet brzy ráno, ubytování a prohlídka „kamenného města“ Taškentu, hlavního města Uzbekistánu – staré město, tržnice Čorsu,
Páteční mešita, medresa Kukeldaš, komplex Chazrati
Imáma, nejstarší metro ve Střední Asii a televizní věž.
3. Ráno přelet do Nukusu, přejezd k vyschlému Aralskému jezeru do bývalé rybářské vesnice Mojnak –
návštěva muzea a prohlídka vraků lodí, večer návrat
do Nukusu.
4. Podél mohutného toku Amudarji se přesuneme
do pouště Kyzylkum k starověkým pozůstatkům pevností Torpak Kala a Ajaz Kala a dále do Chivy.
5. Chiva – muzeum pod širým nebem a nejzachovalejší středověké město Střední Asie – Mauzoleum
chivského hrdiny ze 16. stol. Pahlavana Mahmuda, Páteční mešita s 218 sloupy, minaret Kalta Minor; volno
na toulky starým městem a po hradbách s nádhernými výhledy na město.
6. Přejezd do Buchary, cestou prohlídka rozsáhlého
paláce posledního bucharského emíra Sitoraj Mochi
Chosa z 19. stol., mauzoleum Bachadina Nakšabandiho, sufijského mistra a Timurova učitele ze 14. stol.,
ubytování v Buchaře.
7. Buchara – centrum středověké islámské vzdělanosti. Jedna z nejstarších památek Střední Asie – pevnost Ark – bývalé sídlo bucharských emírů, náměstí
Kalján se 47 m vysokým minaretem a nejstarší středoasijská mešita Magoki Ataru, dvě naproti sobě stojící medresy Ulugbega a Abdul Aziz Chana, centrum
starého města a místo setkávání a odpočinku.
8. Přejezd do pouštního městečka Nurata s posvátným pramenem a lázněmi s léčivou vodou, pozůstatky pevnosti Alexandra Velikého, nocleh v komfortních jurtách s večeří a posezením okolo ohně.

9. Ráno možnost jízdy na velbloudech, přejezd do
Samarkandu , jednoho z nejvýznamějších center
na Hedvábné stezce: Redžistan neboli Písečné náměstí lemované ze tří stran medresami (symbol města a celé země), Gúr-e-Emír (hrobka vládce Timura
Lenka).
10. Výlet přes Zeravšanský hřeben Pamiro-Alaje
(přes sedlo 1800 m) do města Šachrizábz , rodiště
Timura neboli Tamerlána – pozůstatky paláce Ak-Saraj, Timurova letního sídla, Páteční mešita Kok-Gumbaz neboli Modrý dóm.
11. Samarkand – pozůstatky Ulugbekovy observatoře z 15. stol., Šah-i-Zinda neboli Hrobky živoucích
králů ze 14. a 15. stol., skvost islámské architektury
mešita Bibi Chanum z 15. stol., procházka starým městem a tržištěm Sijob. Večer přejezd rychlovlakem do
Taškentu.
12. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-213-901
25-213-902

27. 4.–8. 5.
28. 9.–9. 10.

46 700
46 700

• uzbecké vízum – asi 70 USD (po příletu na letišti)
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodce,
letenka vč. všech poplatků Praha–Taškent–Praha
v ceně 12 000 Kč, 1x místní přelet Taškent–Nukus,
doprava minibusem s místním řidičem, 1x přejezd
rychlovlakem, 9x hotel/hostel se snídaní, 1x nocleh
s polopenzí v jurtě pro 4–6 osob, vyřízení pozvání
pro udělení uzbeckého víza, informační materiály.

Turecko – toulky Kappadokií
Ve vnitrozemí, přímo ve středu Turecka, dva mohutné kužely
třítisícových sopek vévodí vulkanické náhorní planině, v níž
9 12
síly eroze vymodelovaly obrovské množství jedněch z nejdní
působivějších skalních útvarů světa. Soutěskami a údolími se
skalními věžemi ohromujících tvarů je tu možné procházet
týdny. Skoro každé historické sídlo tu má svou podzemní část,
známo je více než pětatřicet podzemních měst. V každém
údolí jsou tu do skalních útvarů vykutané kostely a kláštery, jejich počet se ve středověku mohl blížit tisícovce, v řadě z nich
se dochovaly krásné fresky. Do skal se tu tesaly ale i obyčejné holubníky, stáje a samozřejmě lidská obydlí.
V centrální Kappadokii nás čeká čtyřdenní trasa, kdy půjdeme od městečka k městečku údolími skalních
věží, na které se podíváme i z ptačí perspektivy.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

32

„Chiva, klepadlo v pevnosti
Kunja ark“ (Martin Vedral)

12 16

Uzbekistán a Turkmenistán

dní
polopenze
vstupy v ceně

Klenoty Střední Asie
Aralské j.

Samarkand a Buchara – symboly Hedvábné stezky
Poušť Karakum, jezero Ajdarkul, veletok Amudarja
Dávná i nedávná minulost Taškentu a Ašchabádu
Zaniklé pouštní oázy a životem překypující tržiště
Zkrácená 12denní varianta – samostatný Uzbekistán

Asie

Uzbekistán Turkmenistán

Dasogus

UZBEKISTÁN
Chiva

TURKMENISTÁN

Ajdarkul
Nurata

Taškent

Buchara

Ašchabád
Mary

Samarkand
Šachrizábz

Po mnohá staletí byli lidé Východu a Západu propojeni obchodní cestou vedoucí z Číny do Středomoří. Díky své poloze se Střední Asie, a zejména Uzbekistán, stala klíčovým dopravním uzlem
na této tzv. Hedvábné stezce, která se odtud větvila do několika směrů, do dalších zemí. I když
jsou dny Hedvábné stezky již ty tam, můžeme si ještě dnes její slávu připomenout nádhernými
památkami Samarkandu, Buchary, Šachrizábzu či Chivy. Atmosféru zaniklých časů karavan nám
navodí návštěva pouštních oáz nebo nezapomenutelný nocleh v jurtě s večeří u ohně. Na rušných orientálních tržištích budeme moci při nákupu tradičních textilií a keramiky obdivovat
po předcích zděděné umění místních usměvavých obyvatel. Protipól k nespočetným historickým
památkám obou zemí nám poskytne návštěva moderního hlavního města Turkmenistánu – Ašchabádu, jež dává okázale najevo své bohatství plynoucí z bohatých zásob nerostných surovin.
1.–2. Letecky Praha – Taškent: hlavní město Uzbekistánu – islámské školy Kulkedaš a Barak Chan ze
16. stol., Páteční mešita, náměstí Nezávislosti.
3. Ranní cesta rychlovlakem do Samarkandu
(jednoho z nejvýznamnějších center na Hedvábné
stezce) – Redžistan neboli Písečné náměstí lemované ze tří stran medresami (symbol města a celé
země), Gúr-e-Emír (hrobka vládce Timura Lenka).
4. Samarkand: pozůstatky Ulugbekovy observatoře, Šah-i-Zinda neboli Hrobky živoucích králů,
skvost islámské architektury mešita Bibi Chanum;
procházka starým městem a tržiště Sijob.
5. Šachrizábz : výlet do rodiště Timura neboli
Tamerlána – pozůstatky paláce Ak-Saraj, Timurova letního sídla, Páteční mešita Kok-Gumbaz neboli Modrý dóm.
6. Samarkand – Jangikazgan: přejezd do městečka Nurata s posvátným pramenem a lázněmi
s léčivou vodou, pozůstatky pevnosti Alexandra
Velikého ze 4. století př.Kr.; zastávka u jezera Ajdarkul uprostřed pouště; nocleh v komfortních jurtách s večeří a posezením okolo ohně.
7. Jangikazgan – Buchara: dopoledne přejezd
do Buchary – centra středověké islámské vzdělanosti; jedna z nejstarších památek Střední Asie –
Sámánovské mauzoleum z 10. stol.; „mauzoleum“
Čašma Ajub (Jobova posvátného pramene).
8. Buchara: pevnost Ark – bývalé sídlo bucharských emírů, náměstí Kalján se 47 m vysokým
minaretem a stejnojmennou mešitou, nejstarší
středoasijská dochovaná mešita Magoki Ataru
(původně z 9. stol.), centrum starého města a místo setkávání a odpočinku; večeře s tradičním folklorním vystoupením.
9. Buchara – Chiva: prohlídka okolí města – roz-

sáhlé sídlo posledního bucharského emíra Sitoraj Mochi Chosa z 19. stol., komplex s hrobkou
sufijského mistra a učitele Timura – šejka Bachadina Nakšabandiho ze 14. stol.; přejezd do
Chivy – muzea pod širým nebem a nejzachovalejšího středověkého města Střední Asie.
10. Chiva: mauzoleum chivského hrdiny ze 16.
stol. Pahlavana Mahmuda, Páteční mešita s 218
sloupy (6 z nich pochází z 10. století); volno
na toulky starým městem.
11.–12. Chiva – Taškent: ranní přelet do Taškentu –
taškentské metro; poslední nákupy na Čorsu bazaru
– srdce starého města a království koření, sladkostí
a ovoce; letecky zpět do Prahy.
PRODLOUŽENÍ DO TURKMENISTÁNU:
11. Překročení hranice do Turkmenistánu, přejezd
do městečka Kuňja Urgenč (ve 12. století hlavní město říše chórezmských šáhů) – 62 m vysoký
minaret Tutluka Timura, mauzoleum sultána Takeše; přesun do města Dasoguz – vnitrostátní přelet
do hlavního města Turkmenistánu Ašchabádu.
12. Ašchabád: prohlídka města – park Nezávislosti s palácem Turkmenbašiho, Národní muzeum
Turkmenistánu; návštěva Nisy – vykopávek hlavního města parthské říše ze 3. stol. př. Kr.
13. Ranní přelet Ašchabád – Mary: prohlídka
oázy Merv (jedna z nejvýznamnějších křižovatek
na Hedvábné stezce), pozůstatky karavanserají
a pevností.
14. Merv – Buchara: přejezd do města Turkmenabat, návrat do Uzbekistánu.
15.–16. Buchara – Taškent: ranní přelet do Taškentu – poslední nákupy, večerní procházka městem,
letecky zpět do Prahy.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

25-212-901
25-212-902
25-212-904
25-212-903

27. 4.–12. 5.
27. 4.–8. 5.
28. 9.–13. 10.
28. 9.–9. 10.

74 800
52 800
74 800
52 800

Uzbekistán + Turkmenistán
pouze Uzbekistán
Uzbekistán + Turkmenistán
pouze Uzbekistán

Samarkand, mešita Bibi Chánum (M. Vedral)

Oáza Merv

Ani bucharská děvčata nesmíte
přehlédnout... (Martin Vedral)

Buchara, mešita Bolo-chauz
(Martin Vedral)

• uzbecké vízum – asi 70 USD • turkmenské vízum – asi 70 USD (platí se při vstupu)
• jednolůžkový pokoj povinný – 9500 Kč / 13 000 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: český průvodce CK a místní průvodce, letenka vč. všech poplatků Praha–Taškent–Praha
+ 1x/3x místní přelet, doprava minibusem s místním řidičem, 9x/13x hotel ***, 1x nocleh v jurtě pro 4–6
osob, 10x/14x polopenze, vstupné do památkových objektů dle programu, informační materiály.
Místní zpěvák při večerním ohni
(Martin Vedral)
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Myslete na cestování
bez STAROSTÍ.

s cestovním
e
d
u
š
v
a
y
d
ž
V
NIQA .
pojištěním U

V.I.P. Generální agentura UQA Praha nabízí širokou paletu pojištění:
• pojištění osob: životní a úrazové pojištění, cestovní pojištění, zdravotní pojištění
• pojištění majetku: pojištění vozidel, staveb a domácností
• pojištění podnikatelů

Kontakt:
V.I.P. Generální agentura UQA Praha Vinohrady
Římská 25, 120 00 Praha 2
telefon: 224 243 654, mobil: 724 331 834
e-mail: pojisteni@uniqa-online.cz
internet: www.uniqa-online.cz
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To nejlepší z Ománu a na
skok do Kataru a Bahrajnu
Horská vádí, písečné duny, koupání v Indickém oceánu
Bahla – pevnost z nepálených cihel
Tradiční zavlažovací systém aflaj
Pozorování mořslých želv při kladení vajec do písku
Pahorek s pevností Qal’at al-Bahrain
Mám ráda nevtíravou pestrost zemí Perského zálivu! Každý kout této části světa má svou specifickou
kulturu, architekturu i přírodní zajímavosti. Mohlo by se vám zdát, že když už jste poznali Dubaj, viděli
jste vše. Pravdou je však pravý opak – viděli jste jen něco málo z moderní architektury, ale nepoznali
jste místní unikátní kulturu, tradiční architekturu, přírodu a přátelské obyvatele tohoto regionu. Nejlépe to vše můžete poznat právě v pestrém a přátelském Ománu. Často se s vámi lidé na ulici dají do
řeči, budou se zajímat o vaši zemi, rodinu, budou se vás ptát, jak se vám u nich líbí a že jsou rádi, že
jste se do Ománu přijeli podívat. A abyste v plné šíři poznali pestrost Perského zálivu, můžete si zájezd
prodloužit o poznání moderního Kataru a historicky neobyčejně zajímavého Bahrajnu. Plný úvodní
text autorky zájezdu Sheily Singhové velebící překrásný Omán naleznete na www.adventura.cz
1.–2. Letecky Praha – Maskat; prohlídka Maskatu:
rybí trh; sultánův palác Al Alam; vyhlídka na portugalské pevnosti Merani a Jalali; Velká mešita sultána
Qaboose (včetně interiérů); oceňovaný Royal Opera
House postavený ve stylu moderní ománské architektury; muzeum Bait Al Baranda; procházka po
promenádě „Corniche“ až na nejstarší arabský trh
tzv. súk Muttrah.
3. Přejezd podél pobřeží do Súru, chráněný přístav
plný tradičních plachetnic „dhow“; cestou zajímavý Bimmah sinkhole (sifon) s možností koupání; výběžek Ras Al Hadd – kladiště mořských želv; fakultativně noční pozorování želv při kladení vajec.

Silvestr v Ománu
Vychutnejte příchod
9
nového roku stranou
dní
silvestrovského šílení
jen v malé skupince
lidí, velbloudů a beduínů. Užijeme si romantiky absolutního
ticha a hvězdnaté oblohy jako za dávných časů
pouštních karavan uprostřed monumentálních
písečných dun a stihneme poznat i pamětihodnosti Ománu. Ten je podmanivou směsí žijících
tradic a moderní arabské země. Cizinec se zde
cítí jako vítaný host, kterému se nikdo nevnucuje,
ale zároveň s ním každý rád prohodí pár slov. Příjemným překvapením pro návštěvníka je neuvěřitelná čistota a vzorná péče o kulturní památky
i přírodní dědictví.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz
adventura.cz/exoticke-silvestry-vanocni-dovolena

4. Vádí Bani Khalid – malebné horské údolí v pohoří al Hajar s průzračnými, sladkovodními bazénky,
možnost koupání; fakultativně možnost výstupu
k podzemní řece; poušť Wahiba sands s vysokými
písečnými dunami saharského typu, výlet terénními auty 4x4 vstříct západu slunce na dunách; večeře a noc v luxusním pouštním kempu.
5. Vesnice Birkat al Mawz – ruiny starobylé vesnice; Nizwa –bývalé hlavní město obklopené palmérií,
interiéry pevnosti ze 17. století, mešita a súk (trh)
proslavený tradičními dýkami khanjar; horská vesnice, Misfat Al Abriyeen, kde domy jakoby vystupují
ze skal (domy tzv. „jemenského typu“); vyhlídka při
západu slunce na hliněnou vesnici Al Hamra; uvidíte
zavlažovací systémy, tzv. afláže , jichž je v Ománu
více než 3000 stále funkčních.
6. Faláž Daris – největší zavodňovací systém
v Ománu; prohlídka paláce Jabrin ze 17. století, bývalého centra vzdělanosti; návštěva pevnosti Bahla .
7. Návrat na pobřeží, cestou pevnost Rustaq ze
13. století včetně interiérů a exteriéry pevnosti Nakhal; malebná horská vesnice Al Awabi proslulá výrobou medu; koupání v moři, odpočinek,
relaxace.
8–9. Koupání v Indickém oceánu, odpočinek, relaxace; fakultativně možnost z několika alternativ šnorchlování a potápění – např. ostrov Dimaniyat, více než 100 druhů tvrdých i měkkých korálů.
Noční transfer na letiště, letecky zpět do Prahy.

Asie

Omán Katar Bahrajn
dní

snídaně, vstupné
Západní Afrika
BAHRAJN
Manama

KATAR
Doha
Maskat
Súr
Nizwa
Wahiba Sands

OMÁN

Omán (Sheila Singhová)

Tradiční oběd (Jaroslav Lhota)

Katar (Sheila Singhová)

PRODLOUŽENÍ O KATAR A BAHRAJN:
podrobný itinerář na www.adventura.cz
Na www.adventura.cz
naleznete celkem různých

5

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

25-260-907
25-260-906

23.–31. 3.
3.–11. 11.

54 800
54 800

Omán
Omán

zájezdů
do Ománu

Omán (Sheila Singhová)

• ománské vízum – 800 Kč • bahrajnské vízum – 2600 Kč
• jednolůžkový pokoj povinný (Omán) – 9500 Kč, (Omán + Katar) – 10 800 Kč, (Omán + Katar + Bahrajn) – 15 500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodci dle potřeby, letenka vč. všech poplatků Praha–Maskat–Praha (při prodloužení o Katar: Praha–Maskat / Maskat–Doha / Doha – Praha, při prodloužení o Katar i Bahrajn: Praha–Maskat / Maskat–Doha / Doha – Bahrajn / Bahrajn – Praha), doprava minibusem,
ubytování se snídani: 4x hotel ***, 1x hotel **, 1x pouštní kemp***, 1x tradiční bungalow*** (+ 1x hotel
hotel*** při prodloužení o Katar, + 2x hotel**** při prodloužení i o Bahrajn), 1x večeře v Ománu, vstupné v Ománu, Kataru a Bahrajnu dle programu, informační materiály.
Sokolník(Sheila Singhová)
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Asie

Írán

18

Za tajemstvím Persie

dní

Írán – kolébka civilizace a krásy

snídaně,
6–16 klientů

Tachte Solejmán
Teherán

ÍRÁN

Kermanšáh
Súsy
Ahváz

Za klenoty islámské architektury
Do velkolepé Persepole po stopách Alexandra Velikého
Čak Čak – tajuplný zoroastrovský chrám „uctívačů ohně“
Za tajemstvím pouště, do ráje perských zahrad

Esfahán
Jazd
Šíráz

Síň sta sloupů v Persepoli (Lenka Petrášová)

Detail kadžárovské mozaiky
(Lenka Petrášová)

Badgíry v Jazdu (Jiří Vacek)

Kouzlo Orientu stále přitahuje magickou silou. V čem spočívá? Máte možnost jej poznat na vlastní kůži – vydejte se s námi tam, kde svítá, neboť tam už je Orient. Při vyslovení názvu Írán lehce zamrazí. Poodhrneme-li
však černý závoj, překvapí nás přívětiví lidé, dýchne na nás krása země opěvované nejlepšími básníky, očaruje nás tajemná poušť i nebetyčné hory. Ve šlépějích Alexandra Velikého dojdeme do centra perské veleříše,
k Persepoli a do Pasargad. Vydáme se po stopách starověkých říší Elamitů, Médů, Achajmenovců, Sasánovců. Oči unavené barvou pouště pak osvěžíme v perských zahradách, odpočineme si v tradičních čajovnách
u čaje a vodní dýmky. Budete překvapeni, jak je Írán moderní zemí, kde však islám stále zůstává hlavní silou,
která zasahuje do života celé společnosti i každého jednotlivce.
1.–3. Praha – Teherán (moderní srdce dnešního
Íránu): největší diamant na světě Darijáje núr,
Národní muzeum, hrobka imáma Chomejního,
Sa’adábádský palác šáhů dynastie Pahlaví, překrásně zdobený palác Golestán – sídlo qadžárovských šáhů.
4. Celodenní výprava k hradu Alamut – sídlo obávané sekty assasínů (neobávejte se, byli vyhlazeni
ve 13. stol.); krásy pohoří Elborz.
5. Kazvín: Emámzáde – hrobka imáma Hossejna
zdobená tisíci zrcátek a sklíček; toulky bázárem,
Soltáníje – hrobka mongolského sultána Chodábande.
6. Tachte Solajmán – „Šalamounův trůn“ (působivé rozvaliny města na břehu jezera), třípodlažní
jeskyně Karaftu; Sanandadž – etnologické muzeum, barvitý kurdský bázár.
7. Přírodní i historické krásy provincie Kordestán:
půvabná horská vesnice Palangán, Kermánšáh – sásánovské reliéfy v Táke Bostán.
8. Bísotún – slavný behistúnský nápis krále Dáreia, Chorámábád – pevnost Falak-o Aflak s etnologickým muzeem.
9. Súsy : vykopávky hlavního města achajmenovské říše, francouzská pevnost, hrobka židovského
i muslimského proroka Daniela; Čoká Zambíl
– elamitský zikkurat; přelet do Šírázu.
10. Šíráz – město opěvované perskými poety: hrob
Háfeze (perského národního básníka), perské zahrady , mešity, bludiště spletitých uliček bázáru.
11. Persepolis : velkolepé trosky bývalé slávy krále Xerxea a Dáreia (zničena Alexandrem Velikým);
Pasargady – hrobka zakladatele perské říše Kýra
Velikého, Nakše Rostam – ve skalách vytesané

Danielova hrobka v Súsách
(Miloš Podpěra)
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Obchod s perskými koberci
na bazaru (Lenka Petrášová)

Most v Esfahánu (Miloš Podpěra)

hrobky achajmenovských králů; přejezd do Jazdu.
12.–13. Jazd – přízrak na rozhraní solné a písečné
pouště: typické kupolové pouštní domy s desítkami badgírů (větracích věží), výstup na „věže mlčení“; Áteškade – moderní zoroastrovský chrám;
Čak Čak – v horách ukrytý zoroastrovský chrám
s posvátným nevyhasínajícím ohněm; večerní
přejezd do Esfahánu.
14.–15. Esfahán – hrdě zvaný „půlka světa“, bývalé hlavní město safíjovské říše: Šáhova mešita
– vrcholný skvost islámské architektury, náměstí
Meidáne Emám – „střed abbásovské říše“, krytý
bázár – tepající srdce Orientu, Čehel Sotún – palác
Čtyřiceti sloupů.
16.–17. Malebná vesnice Abyjane, Kášán – pozůstatky pravěkého osídlení v Tepeje Sijalk, perské zahrady Fín , bohatě zdobené obchodnické
domy.
18. Noční odlet z Teheránu, návrat do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

33-270-912

13.–30. 9.

59 800

• jednolůžk. pokoj povinný – 9800 Kč; íránské vízum –
50 EUR (platí se osobně na ambasadě v Praze)
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Teherán–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Ahváz–Šíráz,
minibusy, taxíky, metro, 15x hotel ** se snídaní, český persky hovořící průvodce China Tours.
Pořadatel zájezdu: CK China Tours – dceřiná
společnost Adventury
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Indie a Nepál

dní

Za historií Indie a krásou Nepálu

snídaně, vstupy v ceně,
6–16 klientů

Slavný Tádž Mahal a kamenná učebnice lásky Khadžuráho
Život na posvátné řece Ganze
Nespoutaná příroda ve stínu Himálaje a úchvatné osmitisícovky
Chrámy a stará královská města Káthmándského údolí

Dillí
Džajpur

Pókhara NEPÁL
Káthmándú
Ágra

Órčha

Khadžuráho

Nejoblíbenější zájezd po „klasické“ Indii obohacený o Nepál na vás čeká! Pojeďte zažít slávu
sultánů a rádžů do nádherných paláců někdejších mocných říší. V duchovnem naplněné zemi
poznáme kontrast archaických tradic a moderního života, navštívíme hinduistická, buddhistická i islámská posvátná místa. Z Indie se vydáme do Nepálu, země, která vás okouzlí nejen nádherou svých památek, ale především krásou přírody a zejména majestátními vrcholky Himálaje.
1.–2. Praha – Dillí: největší indická mešita Džámí
masdžid s výhledem na Červenou pevnost , místo zpopelnění Mahátmy Gándhího – Rádžghát; Humájúnova hrobka , symbol vítězství islámu Kutub
Mínár , mešita Kuvvatul islám, záhadný železný
nerezavějící sloup.
3. Dillí – Džajpur: návštěva sikhské gurudváry
Bangla Sáhab; přesun do „růžového města” státu
Rádžasthán Džajpuru; večer individuální volno na
uličky a bazary starého města.
4. Džajpur – Ambér: středověká astronomická observatoř Džantar Mantar , sídlo rádžů City Palace
(Městský palác), symbol města Havá Mahal – tzv.
„palác větrů”; jantarová pevnost Ambér – fakultativní možnost projížďky na slonech.
5. Džajpur – Ágra: přes jedinečnou stupňovitou
studnu baórí v Abhanérí do vodního paláce
v Dígu; dále do Fatéhpur Síkrí – nádherně dochované hl. m. císaře Akbara; večer dojezd do Ágry.
6. Ágra: svítání u nejslavnější hrobky lásky Tádž Mahalu , bývalé sídlo panovníků tzv. Červená pevnost , hrobka Itimád-ud-daula.
7. Ágra – Khadžuráho: dopoledne přesun do Órčhy – prohlídka nádherných zapomenutých paláců a chrámů někdejšího hl. m. Bundélkhandu; večer
dojezd do Khadžuráha.
8. Khadžuráho – Satna: proslulý chrámový komplex s erotickými výjevy – tzv. „Kámasútra vytesaná do kamene”; odpoledne přesun do Satny a noční vlak do Váránasí.
9. Váránasí – Sarnáth: návštěva poutního místa
prvního kázání Buddhy; křivolaké uličky a čtvrť
tkalců s rodinnými manufakturami na výrobu hedvábí, nejposvátnější místa hinduistů – koupací a spalovací gháty; večer impozantní hinduistické obřady áratí na březích Gangy.
10. Váránasí: ranní projížďka lodičkou po Ganze
– náboženské rituály na březích probouzejícího se
města; toulky křivolakými bazary fascinujícího starého města s jedinečnou atmosférou – projížďka
cyklorikšou pulzujícími ulicemi.
Na www.adventura.cz
naleznete celkem různých
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zájezdů
do Indie

Asie

Indie Nepál

11. Váránasí – hranice – Lumbiní : ranním vlakem
do Górakhpuru a dále na indicko-nepálskou hranici
a do Lumbiní – význačné místo buddhismu, místo
narození Buddhy.
12. Lumbiní – Pókhara: hluboká údolí, terasovitá
rýžová políčka, nedozírné lesy – fotogenická cesta
podhůřím Himálaje.
13. Pókhara: relaxace pod Himálajem – na loďkách po jezeře Phéva, krátký výstup k pagodě Míru
a dále po hřebeni k soutěsce Déví – vše s výhledy na
krásnou horu Mačhapučhre (tzv. „Rybí ocas”) a masiv Annapúren.
14. Pókhara – Káthmándú: přejezd do hl. m. Nepálu – odpoledne prohlídka historického jádra města,
náměstí Darbar s palácem dětské žijící bohyně
Kumárí.
15. Káthmándú: celodenní okruh po Káthmándské
kotlině – starobylé hlavní město Bhaktapur s náměstím hrnčířů, nejstarší nepálská pagoda Čángu
Nárájan , hinduistické centrum Pašupatináth
U na březích řeky Bagmatí.
16.–17. Káthmándú – Praha: ráno fakultativně
možnost letu k Mt. Everestu ; projížďka tuk- tuky
k opičímu chrámu Svajambhunáth s výhledem
na celé Káthmándské údolí; odpoledne volno; letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

33-291-912
33-291-922
33-291-932

1.–17. 3.
2.–18. 8.
18. 10.–3. 11.

68 800
68 800
68 800

Váránasí

INDIE

Tádž Mahal v Ágře

Na ghátech ve Váránasí (Ivana Kolbabová)

„Makak, stálý obyvatel měst“
(Karel Štumpa)

• jednolůžk. pokoj pov. – 8400 Kč • indické vízum – 2400 Kč
• nepálské vízum – 25 USD (platí se při vstupu)
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Dillí /
Káthmándú–Praha (vč. všech poplatků), 1x
noční lehátkový vlak, 2x denní vlak, pronajaté
mikrobusy, taxíky a rikši, 14x hotel *** se snídaní, vstupné do památkových objektů dle programu, český odborný průvodce China Tours.
Pořadatel zájezdu: CK China Tours – dceřiná
společnost Adventury

Indky v barevném sárí před Tádž Mahalem (Ivana Kolbabová)

Rozjímání pod stromem bó (Karel Štumpa)

Opičí chrám Svajambhunáth
v Káthmándú (Karel Štumpa)
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Vybavíme Vás
na Vaše cesty

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: Vysoké Tatry
Ondřej Vacek
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Krásy Nepálu
a panorama Himálaje

Asie

Nepál
dní

snídaně,
vstupy do NP v ceně

Šestidenní turistika podhůřím Himálaje s podporou nosičů
Vyhlídky na osmitisícovky Dhaulagiri a Annapúrnu
Na jaře kvetoucí magnolie a rododendronové háje
Starobylá královská města Káthmándú a Bhaktapur
Pozorování nosorožců v nížinném NP Chitwan
Toužíte navštívit tuto nesmírně pestrou himálajskou zemi a naše podzimní trekingové zájezdy jsou pro
vás příliš dlouhé nebo náročné? Právě pro vás jsme připravili následující dvoutýdenní variantu. Na úvod
našeho programu si prohlédneme starobylé Káthmándú, kde se nacházejí jedny z nejstarších kulturních a architektonických památek jihovýchodní Asie. Samotné šestidenní putování je posazeno na úpatí
masivu Annapúren, provede nás na jaře rozkvetlými rododendronovými háji a podmanivými horskými
vesnicemi až na vyhlídkový vrchol Poon Hill s neopakovatelným výhledem na panoramata Dhaulágiri
a Annapúren. Po celou dobu treku máme k dispozici místní průvodce a nosiče, kteří nám ponesou téměř veškeré naše vybavení. Jako kontrast k velehorám jsme na závěr do programu zařadili návštěvu vyhlášeného nížinného národního parku Chitwan s rozsáhlou populací volně žijících nosorožců indických.
1.–2. Letecky Praha – Káthmándú. První seznámení s hlavním městem Nepálu a jeho starým
centrem, Durbarsquare s palácem bohyně Kumárí a mnoha chrámy.
3. Prohlídka historického centra královského
města Káthmándú a Pátan , prohlídka buddhistické stúpy Swayambhunath obklopené houfy opic, s výhledem na celé Káthmándské údolí
4. Letecky do Pokhary, města pod horami s jedinečnou atmosférou a s řadou tibetských sídel
a klášterů. Přejezd na začátek treku do Naya Pul,
první část pěšího putování do vesnice Tikhedhunga (1540 m).
5.–9. Přes rododendronové háje do Ghorepani (2860 m); výstup na vyhlídkový vrchol Poon
Hill (3210 m), fascinující panoráma osmitisícových vrcholů Annapúren a Dhaulagiri při
východu slunce; pokračování pěšího putování
podhůřím himálajských velikánů po trase Tadapani (2630 m), Jhinu Danda (1780 m) – zde
strávíme příjemné odpoledne s koupáním
v bazéncích s horkými prameny a dále Pothana (1890 m); v závěru pěší trasa do Kande (1779
m), odtud přesun do Pokhary, odpočinek u jezera Phewa Tal.
10. Pokhara – návštěva Muzea horolezectví,
projížďka lodí po jezeře Phewa, případně výstup
k pagodě Míru.
11.–12. Přesun do NP Chitwan , dvoudenní
program: odpoledne prohlídka původní vesnice
etnika Tharu; ranní pozorování ptactva, žije zde
více než 450 druhů ptáků, z nichž mnoho je endemických; výlet po řece na kánoích s pozorováNa www.adventura.cz
naleznete celkem různých

15

zájezdů
do Nepálu

ní gaviálů v kombinaci s pěším safari v džungli;
jeep safari a pozorování nosorožců, tygrů bengálských a divokých slonů.
13. Východ slunce na safari na hřbetě slona, pozorování zvířat; v dopoledních hodinách letecky
zpět do Káthmándú; přesun do bývalého hlavního města Bhaktapuru , významného střediska
řezbářské a hrnčířské výroby, kterou je možné
sledovat přímo v ulicích města, jež proslulé svými náměstími s pagodami a vyřezávanými okny.
14. Přejezd do Káthmándú – prohlídka chrámového komplexu Pašupatináth se spalovacími
gháty a posvátným Šivovým chrámem, buddhistická stúpa Boudhanáth.
15.–16. Káthmándú – rozloučení s městem, volno na poslední nákupy, letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

22-319-901

11.–26. 10.

56 700

Mačhapučhre (Khusiman Gurung)

Pagoda míru nad jezerem Phéva
(Karel Štumpa)

• nepálské vízum – 40 USD (platí se při vstupu)
• jednolůžkový pokoj povinný – 2200 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodce, letenka vč. všech poplatků Praha–
Káthmándú–Praha ve výši 23 500 Kč + 2x vnitrostátní přelet vč. odletových tax, místní doprava
vč. taxi z letiště a zpět, 6x hotel** se snídaní, 2x
lodže** s plnou penzí v Chitwanu, 5x turistická
lodže se snídaní, treking permit, kompletní program v NP Chitwan s pozorováním zvěře, nosiči
na treku (7 kg/os.), informační materiály.

Rýžová políčka v údolí Modi
Kholy (Andrea Sedláčková)

Upřesňující informace: www.adventura.cz

Vánoční a silvestrovský treking v Nepálu
Ačkoliv za nejvhodnější dobu k návštěvě Nepálu se považuje jaro a podzim, zimní měsíce v Káthmándském údolí
mají též své kouzlo. Příjemné teploty s čistou oblohou bez 15
mráčků a slunce šimrající přes poledne naše tváře, méně dní
turistů a naopak více místních lidí, kteří cestují na svátky za
rodinou, ukazují Nepál v poněkud odlišném světle. Připravili jsme
pro Vás program, ve kterém jsme zkombinovali to nejzajímavější
z nepálské kultury s pěším putováním a nekončícími výhledy na
mohutnou hradbu osmitisícových Annapúren a Dhaulagiri. Silvestr oslavíme v Astamu, ekologické
vesničce „Zapadajícího slunce“, ležící na úpatí těchto himálajských velikánů. Zasněženou posvátnou
Machapuchare budeme mít odsud jako na dlani.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz
adventura.cz/exoticke-silvestry-vanocni-dovolena

„Loďky na jezeře Phéva, Pókhara“
(Karel Štumpa)

Pozorování zvěře v NP Chitwan
(Prokop Jouza)
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Asie

Čína

12 16

Čína – skvosty říše Středu

dní

polopenze,
vstupy v ceně, 8–18 klientů

Císařské paláce, malebné tradiční zahrady, posvátná hora
Stovky hliněných vojáků a „nekonečná“ Dlouhá zeď
Pohádková krajina homolovitých kopečků a rýžové terasy
Moderní velkoměsta západního střihu

Peking

ČÍNA
Xi’an

Suzhou

Šanghaj

Guilin
Hongkong

Zakázané město v Pekingu (Jan Pospíšil)

Xi‘an – Zvonová věž (Lenka Petrášová)

Peking, přední jezero (Jan Pospíšil)

Rýžové terasy Dračí hřbet (Jan Pospíšil)

To nejlepší z Číny

Pojeďte si na vlastní oči porovnat minulost a současnost jedné z nejstarších civilizací světa. Setkat se s největšími nábožensko-filozofickými proudy Orientu, projet se původním venkovem
a projít se po rýžových polích. Ochutnat pravou pekingskou kachnu, poslechnout si nefalšovanou
pekingskou operu či nakoupit pravé čínské hedvábí. Uvidíte moderní velkoměsta se širokými bulváry, „zakázané“ císařské město i objev 20. století – přes dva tisíce let starou „hliněnou armádu“
a samozřejmě nejvelkolepější stavbu světa – Dlouhou zeď.
1.–2. Praha – Peking: odpoledne přílet a procházka starými mizejícími uličkami hlavního města; večer místní specialita – pekingská kachna.
3. Peking: celodenní výlet na jeden z přístupných
úseků Dlouhé zdi ; cestou zastávka u olympijských sportovišť Ptačí hnízdo a Vodní kostka.
4. Peking: výstavní lamaistický klášter Yonghegong (Jung-che-kung); areál Letního paláce –
letní sídlo čínských císařů; čajový obchod s ochutnávkou; večer představení pekingské opery.
5. Peking: procházka po Tian’anmen (Tchien-an-men) – největším náměstí na světě; prohlídka tzv. Zakázaného města – sídlo čínských císařů do r. 1911;
chrám Nebes ; noční přejezd lůžkovým vlakem.
6. Xi’an (Si-an): výlet s prohlídkou světoznámé Hliněné
armády – jedinečné archeologické naleziště z konce 3. stol. př. Kr., cestou zastávka v nefritové dílně; Velká mešita a podvečerní procházka muslimskou čtvrtí.
7. Xi’an: celodenní výlet na posvátnou taoistickou horu Huashan (Chua-šan) – typická čínská krajina, častá předloha pro výtvarné umění.
8. Xi’an: dokončení prohlídky města – taoistický klášter Osmi nesmrtelných, pagoda Malé
divoké husy, monumentální 14 km dlouhé hradby; odpoledne/večer lůžkový vlak.
9. Suzhou (Su-čou): ráno příjezd do starobylého města při Velkém císařském kanálu ; procházka nádhernými čínskými zahradami ;
exkurze do továrničky na zpracování hedvábí.
10. Suzhou – Šanghaj: přejezd do Šanghaje se zastávkou v kanály protkaném „vodním“
městečku Zhouzhuang (Čou-čuang) – pro-

jížďka v „gondole” a procházka starými domy
bohatých čínských obchodníků; podvečerní Šanghaj s obchodní třídou Nanking a nábřeží Bund.
11.–12. Šanghaj Praha: mizející staré čínské město;
prohlídka supermoderní čtvrti Pudong (Pchu-tung)
– vyhlídka ze 492 m vysoké věže SWFC a projížďka
nejrychlejším (magnetickým) vlakem na světě
(431 km/h); večer odlet domů, přílet do ČR 12. den.
PRODLOUŽENÍ DO JIŽNÍ ČÍNY:
(11.–)12. (Šanghaj –) Guilin (Kuej-lin) – Longji
(Lung-ťi): 11. den večer přelet do Guilinu; dopoledne výlet na terasovitá rýžová políčka v oblasti
zvané Dračí hřbet a obývané zajímavými národnostními menšinami – výstup na vyhlídku
s panoramatickým výhledem na terasy; odpoledne přejezd do městečka Yangshuo (Jang-šuo).
13. Yangshuo – centrum světoznámé oblasti homolovitých kopečků: dopoledne volno
na nákup suvenýrů či tradiční čínskou masáž;
odpoledne vyhlídková plavba lodí po řece Li.
14. Yangshuo – Shenzhen (Šen-čen) – Hongkong: výlet auty rýžovými políčky mezi
kopečky – výstup na Měsíční „horu” s neopakovatelným výhledem po malebné krajině; odpoledne přejezd rychlovlakem (300 km/h) do Shenzhenu – přechod hranice a transfer do Hongkongu.
15.–16. Hongkong – Praha: procházka ulicemi
moderního velkoměsta – historickou lanovkou
na kopec Victoria Peak a pohled na večerní panorama z městské části Kowloon; večer odlet, přílet do
ČR 16. den.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

33-333-912
33-333-913
33-333-922
33-333-923
33-333-932
33-333-933
33-333-942
33-333-943
33-333-952
33-333-953

9.–20. 4.
9.–24. 4.
7.–18. 5.
7.–22. 5.
1.–12. 8.
1.–16. 8.
5.–16. 9.
5.–20. 9.
11.–22. 10.
11.–26. 10.

59 800
77 800
59 800
77 800
59 800
77 800
59 800
77 800
59 800
77 800

základní varianta
+prodloužení
základní varianta
+prodloužení
základní varianta
+prodloužení
základní varianta
+prodloužení
základní varianta
+prodloužení

• jednolůžkový pokoj povinný – 5380 / 8980 Kč • čínské vízum – 2200 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / Šanghaj (Hongkong)–Praha (vč. všech poplatků), 1x v prodloužení přelet Šanghaj–Guilin, 2x noční lůžkový vlak I. třídy, 1x v prodloužení rychlovlak, mikrobusy,
metro, 7x hotel *** se snídaní (+ 4x v prodloužení); 10x večeře (+3x v prodloužení, v HK jen snídaně),
vstupné do památkových objektů dle programu, český čínsky hovořící průvodce China Tours. Pořadatel zájezdu: CK China Tours – dceřiná společnost Adventury.
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Noční Hongkong
(Václav Petr)

15

Čína a Tibet

dní

Po stopách císařů i dalajlamů

snídaně, vstupy v ceně
8–18 klientů

Zakázané město, Dlouhá zeď, Hliněná armáda, palác Potála
Vysokohorskou železnicí za velikány Himálaje
Největší sedící Buddha na světě a unikátní panda velká
Tajemné tibetské kláštery i supermoderní Šanghaj
Nabízíme vám zajímavou kombinaci nejznámějších a nejkrásnějších míst Číny a Tibetu. Nejprve se podrobně seznámíme s čínskou metropolí, která byla pět set let sídlem tří dynastií, jež tu zanechaly nesmazatelné stopy. Před cestou do Tibetu se zastavíme v bývalé metropoli Xi‘anu shlédnout unikátní
Hliněnou armádu a pak už se vydáme nejvýše položenou železnicí na světě za atmosférou magických lamaistických klášterů, paláců a chrámů, nebo poznat divokou a drsnou krajinu Tibetské náhorní plošiny.
Let ze Lhasy přerušíme v Chengdu, abychom se nechali ohromit monumentální sochou Buddhy, zasazenou do šťavnaté subtropické krajiny střední Číny, a potěšili se pohledem na roztomilou pandu velkou.
Závěr zájezdu věnujeme supermoderní Šanghaji, výkladní skříni čínského ekonomického zázraku.

Na www.adventura.cz
naleznete celkem různých

18

zájezdů
do Číny

cestou zastávka v 300 let staré malebné vesničce
Huanglongxi (Chuang-lung-si).
13. Chengdu – Šanghaj: dopoledne přelet do Šanghaje, výkladní skříně čínského ekonomického zázraku – nábřeží Bund; večerní pěší zóna Nanking.
14.–15. Šanghaj – Praha: mizející staré město
s tradiční zahradou Yuyuan (Jü-jüan); supermoderní čtvrť Pudong (Pchu-tung) – vyhlídka ze
492 m vysoké věže SWFC, projížďka nejrychlejším
(magnetickým) vlakem na světě (431 km/h); letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

33-342-912
33-342-922

9.–23. 5.
13.–27. 9.

82 800
82 800

Peking

ČÍNA
Xining
Lhasa

1.–2. Praha – Peking: přílet odpoledne a ubytování; večer slavná kulinářská specialita – pekingská
kachna; procházka starými uličkami a okolo tzv.
Předního a Zadního jezera.
3. Peking: procházka po náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men) – největším náměstí na světě;
prohlídka tzv. Zakázaného města – nejrozsáhlejšího palácového komplexu na světě; návštěva
chrámu Nebes .
4. Peking: celodenní výlet na Dlouhou zeď , jednu z největších staveb lidstva – procházka po Zdi
usnadněná výjezdem lanovkou; zastávka u olympijských sportovišť – Ptačí hnízdo, Vodní kostka.
5. Peking: prohlídka rozsáhlého areálu Letního
paláce – letního sídla čínských císařů na břehu jezera Kunming (Kchun-ming) s nesčetnými
zahradami a pavilony; jedinečný lamaistický
chrám Yonghegong (Jung-che-kung); konfuciánská akademie – centrum staré čínské vzdělanosti;
večer odjezd lůžkovým vlakem.
6. Xi’an: ráno příjezd; výlet s prohlídkou světoznámé Hliněné armády – jedinečné archeologické
naleziště z konce 3. stol. př. Kr.; monumentální 14
km dlouhé hradby; Velká mešita.
7. Xi’an – Xining (Si-ning): ráno přelet do Xiningu
a odpoledne odjezd lehátkovým vlakem přes Tibetskou náhorní plošinu (nejvyšší bod cesty 5072
m, délka jízdy 22 h).
8. Lhasa: příjezd během odpoledne a ubytování;
procházka uličkami starého města a po poutním
okruhu Barkhor okolo nejposvátnějšího tibetského chrámu Džokhang .
9. Lhasa: palác Potála – monumentální bývalé
sídlo dalajlamů tyčící se 130 m nad městem; klášter Sera nebo Däpung – jeden z největších klášterů tibetské sekty Gelugpa.
10. Lhasa: půldenní výlet ke klášteru Gandän
v nádherné scenérii přírodního amfiteátru nad řekou Kjičchu (4300 m n.m.); odpoledne bývalé letní
sídlo dalajlamů Norbulinka .
11. Lhasa – Chengdu (Čcheng-tu): přelet do hl.
m. největší čínské provincie Sichuan (S’-čchuan) –
chovná stanice unikátní pandy velké ; buddhistický klášter Wenshu (Wen-šu) s tradiční čajovnou.
12. Chengdu: výlet do Leshanu (Le-šan) – areál
Velkého Buddhy (největší sedící Buddha na
světě – 71 m) s přilehlými svatyněmi a kláštery;

Asie

Čína Tibet Nepál

Xi’an
Chengdu

Šanghaj

Opravdu dlouhá Dlouhá zeď (CK China Tours)

Zakázané město (Jan Pospíšil)

• jednolůžk. pokoj pov. – 6960 Kč, čínské vízum – 2200 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / Šanghaj–
Praha (vč. všech poplatků), 3x přelet Xi‘an–Xining,
Lhasa–Chengdu–Šanghaj, 1x noční lůžkový vlak
I. třídy, 1x lehátkový vlak II. třídy (22 h), mikrobusy,
metro, 10x hotel *** se snídaní, 1x večeře (pekingská
kachna), vstupy do památkových objektů dle programu, český čínsky hovořící průvodce China Tours,
v Tibetu i místní průvodce. Pořadatel zájezdu: CK
China Tours – dceřiná společnost Adventury
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Panda velká zblízka (Ivana Kolbabová)

Tibetem do Nepálu
19
dní

Lhasa – Potála (Jan Pospíšil)

Uskutečněte neopakovatelnou 24hodinovou jízdu nejvýše položenou železnicí světa a vyjeďte až
na náhorní planinu tzv. vnějšího Tibetu, do Lhasy.
Pokračovat budeme najatými džípy po centrálním
Tibetu s odbočkou do základního tábora nejvyšší
hory světa – Mt. Everestu. Putování završíme sjezdem do zeleného Káthmándského údolí, kde se seznámíme s jeho starými paláci, stúpami a chrámy.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz
Tibetský drak (Standa Šimůnek)
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Šrí Lanka

16 20

Šrí Lanka – velká cesta

dní

polopenze,
vstupy v ceně, 6–16 klientů

ŠRÍ LANKA
Anurádhapura
Polonnaruva

Kandy
Nuvara Elija
Adamova hora

Kolombo

NP Udavalave
Galle

Unavatuna

Skalní chrám v Dambulle (Petr Kudrnáč)

Rybí trh (Vojtěch Lokša)

Okolí Nuwara Elyia (Lucie Ernestová)

Za divokými pralesními zvířaty a tropickou přírodou
Po stopách dávných civilizací ostrova Cejlon
Zahrady exotického koření a nekonečné čajové plantáže
Aktivní odpočinek v letovisku u Indického oceánu
Vydejte se s námi na ostrov ležící v Indickém oceánu, do říše, v níž nevládne čas a kde je slunce
jediným ciferníkem. Budeme putovat po stopách dávných paláců a svatyní. Uvidíme krále stromů –
„bó“, snad spatříme i slony, krokodýly a na bílých písečných plážích obří želvy. Čekají nás čajovníkové
plantáže a zahrady koření, vypravíme se i do zelených hor, kde spatříme Buddhův zub. Vydáme se
na posvátnou Adamovu horu, kde po nočním výstupu budeme sledovat nekonečný východ slunce.
1.–2. Praha – Anurádhapura: přílet do hlavního města
Kolombo a odjezd do Anurádhapury – cestou bohatě zdobená skalní pevnost Jápahuva z 13. stol. zvaná
Ohnivá skála. 3. Anurádhapura – Mihintalé: prohlídka rozsáhlých historických areálů v bývalé slavné metropoli Anurádhapuře a v Mihintalé, kolébce šrílanského buddhismu. 4. Mihintalé – Polonnaruva – Sígirija:
přejezd do Polonnaruvy a prohlídka výstavního města
jihoindických Čólů na březích vodní nádrže; odpoledne
přesun pod Sígiriju. 5. Sígirija – Kandy: věhlasná skalní
pevnost Sígirija obestřená záhadami; nádherné jeskynní chrámy v Dambulle zdobené malbami Buddhy; exkurze do zahrady koření spojená s ochutnávkou;
přesun do Kandy, svěžího města Šrílanské vysočiny.
6. Kandy : prohlídka města na březích stejnojmenného jezera – botanická zahrada Peradeníja, návštěva batikové manufaktury, posvátný chrám Buddhova
zubu; večer taneční vystoupení v maskách. 7. Kandy
– Adamova hora: populární sloní sirotčinec v Pinnevalle; přesun pod Adamovu horu a noční výstup na
vrchol s pozorováním východu slunce. 8. Adamova
hora – Nuvara Elija: přejezd strhující krajinou s ne-

přeberným množstvím vyhlídek do malebné anglické horské stanice Nuvara Elija – cestou zastávka
u vodopádů; odpočinek. 9. Nuvara Elija – Horton‘s
Plains: úchvatná Šrílanská vysočina – náhorní step
a „konec světa“ s dechberoucími výhledy; přesun do
turistické vesničky Ella uprostřed čajových plantáží.
10. Ella – Kataragama: procházka v horské oblasti –
nenáročný výstup na tzv. Malou Adamovu horu; přejezd na jih k NP Uda Valave; večer Kataragama – poutní město buddhistů, muslimů i hinduistů. 11. NP Uda
Valave – Indický oceán: ranní safari v NP proslulém
velkou populací slonů; následný přesun do plážového letoviska v poklidné části ostrova (Unavatuna).
12.–14. Pobyt u moře: odpočinek na zlatavém písku, koupání, šnorchlování, možnost potápění; fakultativně výlet do původního tropického pralesa Sinharádža . 15.–16. Večer přesun do Kolomba a odlet,
přílet do ČR 16. den.
PRODLOUŽENÝ POBYT U MOŘE:
15.–18. Unavatuna: 4 dny koupání, šnorchlování,
výlety. 19.–20. Unavatuna – Praha: večer přejezd na
letiště v Kolombu a odlet, přílet do ČR 20. den.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

33-300-912
33-300-913
33-300-922
33-300-923

31. 1.–15. 2.
31. 1.–19. 2.
18. 11.–3. 12.
18. 11.–7. 12.

68 800
73 800
68 800
73 800

základní varianta
+ prodloužení u moře
základní varianta
+ prodloužení u moře

• jednolůžkový pokoj povinný – 7800 / 9800 Kč • šrílanské vízum – 1100 Kč

???

Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

Sedící Buddha pod posvátným stromem bó
(Helena Holzknechtová)
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V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kolombo–Praha (vč. všech poplatků), pronajaté mikrobusy, džípy
a loďky, 13x hotel *** s polopenzí – snídaně a večeře, většinou formou bufetu (+ 4x v prodloužení),
vstupné do památkových objektů a NP dle programu, český odborný průvodce China Tours u základní
varianty (pro 4denní prodloužení u moře je k dispozici na telefonu zástupce CK). Pořadatel zájezdu: CK
China Tours – dceřiná společnost Adventury.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Šrí Lanka – letní pohodová

dní

polopenze, vstupy v ceně
6–16 klientů

ŠRÍ LANKA
Dambulla

Polonnaruva
Sígirija

Negombo
Kolombo
Kosgoda

42

Perla Indického oceánu s vyšším komfortem

Kareta (Renáta Jelínková)

Kandy
Nuvara Elija
Bandaravela
NP Udavalave

Perla Indického oceánu pro celou rodinu
Královská Polonnaruva, zlaté jeskyně Dambully
Pohádková vysočina, kde je skryt Buddhův zub
Sloní sirotčinec a safari i líheň mořských želv
Vody oceánu a písečné pláže jihozápadu ostrova
Program tohoto zájezdu je uspořádán tak, aby zaujal i dětského cestovatele – seznámil ho nenásilnou formou s hlavními „atrakcemi“ ostrova, poskytl prostor pro setkání s místními obyvateli i pro
pohyb v přírodě a v závěru dopřál koupání a oddech na plážích jihozápadní části ostrova. Zájezd
je realizován ve vyšším standardu ubytování i poskytovaných služeb.

Let Negombo – Dambulla – Arankele – „Lví
skála“ Sígirija – Polonnaruva – botanická
zahrada Peradeníja – chrám Buddhova zubu

Silvestr na Šrí Lance
Odpočiňte si po předvánočním shonu v království
exotiky! Malý ostrov nabízí mnoho – tisícileté památky, starobylé chrámy,
divoké slony a krokodýly
i malebné čajové plantáže.
A na závěr koupání v Indickém oceánu a tradiční
masáže...

10
dní

Asie

Šrí Lanka
v Kandy – Matalé – sloní sirotčinec – Nuvara
Elija – Bandaravela – safari v NP Udavalave –
Galle – stanice mořských želv – 3 dny u moře
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

33-302-912

1.–15. 7.

68 800

• jednolůžkový pokoj povinný – 7500 Kč
• šrílanské vízum – 1100 Kč

Páv (Heda Kotrbáčková)

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

Podrobná nabídka: www.adventura.cz

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kolombo–Praha
(vč. všech poplatků), pronajaté mikrobusy, 13x hotel *** s polopenzí, vstupné do památkových objektů a NP dle programu, český odborný průvodce
China Tours. Pořadatel zájezdu: CK China Tours –
dceřiná společnost Adventury

adventura.cz/exoticke-silvestry-vanocni-dovolena
Lví skála Sígirija (Vojtěch Lokša)
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Šrí Lanka – cesta rájem
Do hor i pod vodopády, za lidmi i k moři
Poslední deštný prales na ostrově NP Sinharádža
Turistika v pohoří Knuckles Range
Rafting a canyoning na překrásné řece
Za plejtváky, delfíny a žraloky na východní pobřeží
Nabízíme aktivní variantu zájezdu na Šrí Lanku určenou všem, kteří rádi kombinují poznávání s pohybem
v přírodě. Ať už se vám ostrov zalíbil při prvním pobytu a chcete ho poznat hlouběji, nebo je to vaše první
cesta a chcete trávit více času pohybem než v autobusu, je tento zájezd právě pro vás.
1.–2. Praha – Kolombo – Negombo: letecky na Šrí
Lanku a první pohodový den na břehu moře – možnost koupání a návštěvy největšího rybího trhu na
ostrově. 3. Negombo – Ratnapura: přes sloní sirotčinec v Pinnevalle s více než 80 slony do tzv. Města drahokamů; odpoledne návštěva oblíbeného
piknikového místa u vodopádu Bópath s možností
koupání. 4. Ratnapura – NP Sinharádža : návštěva dílny na zpracování drahých kamenů a primitivní štoly na jejich těžbu; poslední primární deštný prales na ostrově – asi 4hodinová procházka
pralesem. 5. Ratnapura – Nallathannija: nalehko
zdoláme nejposvátnější přírodní místo Adamovu horu (2245 m n.m.) – jedná se o náročnou celodenní túru (8–10 hod.), během níž překonáme
2000 výškových metrů při cestě vzhůru a 800
metrů dolů. 6. Nallathannija – Kitulgala: přejezd
Šrílanskou vysočinou (cestou mohutné akácie
a nedozírné čajové plantáže) do kempu u řeky
Kelani – relax a koupání; možnost menšího canyoningu nebo splutí části řeky – místo natáčení filmu
Most přes řeku Kwai; večerní barbecue. 7. Kitulgala
– Kandy: přejezd do srdce ostrova a náboženského
centra – chrám Kataragamy i Buddhova zubu ; výtečné místní vývařovny i stylové restaurace; večerní taneční vystoupení v maskách. 8.–10. Knuckles
Range – Corbett‘s Gap: nalehko třídenní přechod
pohoří s výstupem na vrchol (1860 m n.m.) hřebene (variantně lze zůstat v kempu) – přes čajové
a kardamomové plantáže, lesy akácií a borovic, porosty rododendronů a bambusů, v závěru přes rýžová políčka – cestou omračující příroda, vesničky
plantážových dělníků, továrna na čaj i ochutnávka

rýžového vína. 11. Corbett‘s Gap – Habarana/
Sígirija: východ slunce nad nedozírným údolím
a sjezd z hor do úrodných plání – hinduistický funky chrám v Udadumbaře; nádherně zdobené skalní
chrámy v Dambulle ; podvečerní vyjížďka po jezeře a návštěva domorodé vesnice s milými, vždy
usměvavými lidmi. 12. Sígirija – Trincomalee/Nilaveli: symbol ostrova tzv. Lví skála a výstup na nedaleký osamocený boulder Pidurangala s leteckým
výhledem na Sígiriju; přejezd na východní pobřeží k Trincomalee. 13.–16. Nilaveli – Praha: 3denní
pobyt – pláže s bílým pískem, pozvolný vstup do
moře a minimum turistů, možnost šnorchlování/
potápění na korálech u NP Pigeon Island, nebo výlet lodí za plejtváky a delfíny, pevnost Frederick se
Skokem milenců; 15. odpoledne přejezd autobusem napříč ostrovem do Kolomba a odlet do ČR,
přílet domů 16. den.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

33-303-912

19. 4.–4. 5.

58 800

dní

snídaně / plná penze,
6–16 klientů

??

Nilaveli
Trincomalee

ŠRÍ LANKA
Sígirija
Knuckles
Kandy
Dambana
Kolombo Kitulgala
Ratnapura

Adamova hora

NP Sinharádža

Sběračka čaje(Helena Holzknechtová)

Na pláži (Renáta Jelínková)

• jednolůžk. pokoj pov. – 4700 Kč, šrílanské vízum – 1100 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kolombo–Praha (vč.
všech poplatků), pronajaté mikrobusy/vany, tuktuky,
9x hotel ** se snídaní, 4x pronajatý stan v kempu –
1x se snídaní v Kitulgale a 3x plná penze v Knuckles
Range, český odborný průvodce China Tours a místní
průvodce v Knuckles Range. Pořadatel zájezdu: CK
China Tours – dceřiná společnost Adventury
Sloní sirotčinec při koupeli
(Renáta Jelínková)
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Asie

Thajsko Laos Kambodža Vietnam

21

Thajsko, Laos,Kambodža

dní

6–16 klientů

... a na skok do Myanmaru

Luang
Prabang

Chiang Rai
Vientiane

THAJSKO
Bangkok

LAOS

Angkor Wat

Ko Chang

Do thajských hor za pěstiteli opia
Život na i kolem životodárného veletoku Mekong
Po „řece-jezeře“ Tonle k tajemným chrámům Angkoru
Relaxace u moře na Koh Changu v Thajském zálivu

Phnom Penh

KAMBODŽA

Oblíbené a příjemné Thajsko, ještě nedávno těžce zkoušená Kambodža i turisticky probouzející se
Laos – to budou cíle naší cesty. Poznáme překrásnou tropickou přírodu, unikátní historické památky
a především zdejší milé obyvatele. Směr nám budou udávat řeky – rušná Chao Phraya, životodárný
Mekong, či tok obracející Tonlé, jež nás dovede až k jedinečnému chrámovému komplexu Angkor.
Na konci cesty si užijeme koupání na písečných plážích ostrova Koh Chang, a komu nebude stačit
odpočinek na pláži, může se projet na slonu či šnorchlovat v průzračných vodách Thajského zálivu

Královský palác, Phnom Penh
(Karel Štumpa)

Pláže ostrova Ko Chang

Západ slunce, Angkor Wat
(Ivana Kolbabová)

Kajanská „dlouhokrká žena“
(Ivana Kolbabová)

1.–2. Praha – Bangkok: přílet a ubytování; další program dle času příletu.
3. Bangkok: prohlídka města – královský palác se
sochou Smaragdového Buddhy, chrám Wat Pho s 45
m dlouhou sochou ležícího Buddhy; plavba kolem
chrámu „ranních červánků” Wat Arun – rušný život
na řece Chao Phraya; noční přejezd pohodlným autobusem na sever.
4. Chiang Rai a okolí: plavba po řece Mae Kok do
vesnic horských kmenů, možnost projížďky na slonech.
5. Chiang Rai – Huay Xai: mikrobusem do oblasti
„opiového” Zlatého trojúhelníku v nejsevernější
části Thajska – fakultativně krátká návštěva Myanmaru (vesnička dlouhokrkých Karenů a místní pestrobarevný trh); překročení hranice do Laosu.
6. Huay Xai – Luang Phrabang: celodenní plavba po
legendárním veletoku Mekong 300 km dlouhým,
jinak nepřístupným horským údolím s vesničkami
téměř nezasaženými civilizací.
7.–8. Luang Phrabang – jedno z nejkrásnějších
měst Asie a starobylé sídlo králů s francouzskou koloniální architekturou, spoustou zeleně a jedinečnou
atmosférou: prohlídka mnoha chrámů a klášterů
(Královský palác, Wat Xieng Thong, Wat Visun, Wat
Aham aj.), Phu Si – Barevná hora s vyhlídkou na
celé město; fakultativní výlet přes vesnice horských
kmenů k vodopádům Kuang Si – koupání v kaskádových jezírkách, nebo nasávání atmosféry města.
9. Luang Phrabang – Phonsavan: přejezd hornatou
krajino s úchvatnými výhledy do Phonsavanu u tajemné Planiny džbánů.
10.–11. Phonsavan – Vang Vieng: přejezd do městečka na řece Nam Song; odpočinek v krásné krajině
mohutných skalních masivů a fakultativní varianty
programu – nenáročná plavba na kanojích, návštěva krápníkové jeskyně, možnost půjčení kol/mopedů
pro výlety do okolí, koupání v Modré laguně ap.
12. Vang Vieng – Vientiane: půldenní přejezd hornatou krajinou přes malebné vesničky do hl. m. Laosu
– Zlatá stúpa Pha That Luang, chrám Wat Si Saket,
Vítězný oblouk aj.; večerní posezení u Mekongu ap.
13. Vientiane – Phnom Penh: letecky do hl. m. Kambodže – královský palác se Stříbrnou pagodou
s 5000 stříbrnými dlaždicemi.
14. Phnom Penh – Siem Reap: výlet lodí po jezeře
Tonle a přejezd do Siem Reapu – cestou rybářské
plovoucí vesnice; podvečer u Angkor Watu – pohled na chrámy při západu slunce.
15.–16. Siem Reap: dva dny v jedinečném komplexu
Na www.adventura.cz
naleznete celkem různých
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Podvečer ve Vang Viengu

16

zájezdů

do Indočíny

Angkoru a jeho tajuplná atmosféra – khmérské chrámy Bayon; večer fakult. možnost navštívit
khmerské taneční vystoupení s ochutnávkou místních specialit.
17. Siem Reap – Koh Chang: přejezd přes kambodžské hranice do Thajska k moři a trajekt na ostrov
Koh Chang.
18.–19. Koh Chang: dva dny na nádherných plážích ostrova – fakultativně šnorchlování na korálech,
možnost sloního safari aj.
20.–21. Koh Chang – Praha: přejezd do Bangkoku
a noční let do Prahy, přílet 21. den.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

33-374-912
33-374-922

11. 2.–3. 3.
4.–24. 11.

69 800
69 800

• jednolůžkový pokoj povinný – 5800 Kč
• laoské + kambodžské vízum – 30 + 30 USD
(platí se při vstupu), myanmarské vízum – 30 USD
(volitelné, platí se při vstupu)
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Bangkok–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet (Vientiane–
Phnom Penh), turistické autobusy (1x noční
přejezd), 6x plavba lodí, mikrobusy, taxi a tuk-tuky, 17x hotel ** nebo bungalov, český odborný průvodce China Tours. Pořadatel zájezdu:
CK China Tours – dceřiná společnost Adventury.

Silvestr ve Vietnamu
10
dní

Vyměňte mrazivé a pošmourné dny za sluncem zalité jižní pobřeží Vietnamu a oslavte
s námi Nový rok na ostrově Phu Quoc, na
jednom z nejhezčích míst jihovýchodní
Asie. Naše cesta kombinuje poznání i zábavu, dobrodružství i aktivní odpočinek, ruch
velkoměsta, poklidnou vesnickou atmosféru i svérázný život v tropické džungli.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz
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Vietnam a Kambodža
Za tajemstvím Indočíny

dní

snídaně, vstupy v ceně,
8–18 klientů

Romantická plavba krasovou zátokou Halong
Vietnamské „Zakázané město“ i podzemní město u Saigonu
Tajemné rozpadající se chrámy Angkoru pohlcené džunglí
Relaxace na písečných plážích v Thajském zálivu
Toužíte nahlédnout do tajemných zákoutí Angkoru, jednoho z největších chrámových komplexů na světě? Strávit romantickou noc v zátoce Halong, kde se kdysi dávno měl podle pověstí zanořit drak? Spatřit
slavné vodní loutkové divadlo či ochutnat pravé vietnamské závitky? Během této cesty toho stihneme
ještě mnohem více. Kromě čtyř míst ze seznamu UNESCO navštívíme honosné císařské paláce i chrámy
určené prostému lidu. Bohémskou atmosféru okusíme v Hoi Anu, o něco těsněji nám bude v podzemních tunelech Cu Chi. A že jste neslyšeli o koupání v Kambodži? Nechte se příjemně překvapit!
1.–2. Praha – Hanoj: přílet, procházka starým
městem – jezero Navráceného meče s Želví věží,
chrám Ngoc Son s mostem Jitřních paprsků,
křivolaké uličky staré Hanoje.
3. Hanoj: prohlídka města – Chrám písemnictví,
Pagoda na jediném sloupu (symbol Hanoje),
Mauzoleum Ho Či Mina, katedrála Sv. Josefa; večer slavné vodní loutkové divadlo.
4. Halong : zátoka Zanořujícího se draka s více
než dvěma tisíci vápencových homolí tyčících
se z vod Tonkinského zálivu – plavba zátokou
s možností koupání (dle počasí), návštěva „plovoucích vesnic” místních rybářů; nezapomenutelný nocleh na lodi.
5. Halong – Hanoj: pokračování plavby zátokou
– návštěva jeskyně Zázraků; návrat do Hanoje
a noční lehátkový vlak.
6. Hue : bývalé hl. m. nazývané „městem harmonie”, sídlo posledních vietnamských císařů – rozsáhlé hrobky císařů dynastie Nguyen.
7. Hue: prohlídka areálu císařského paláce, tzv.
Zakázaného města se síní Nejvyšší harmonie,
pagoda Thien Mu na břehu Voňavé řeky.
8. Hue – Hoi An : přejezd do Hoi Anu, procházka
uličkami starého města – japonský krytý most
z 16. stol., ukázkové shromažďovací domy čínských kongregací.
9. Hoi An – Saigon: přelet do Saigonu a výlet do
tunelů Cu Chi – síť více než 250 km úzkých tunelů
vybudovaných za vietnamské války; Saigon – koloniální francouzská architektura (stará pošta,
radnice, katedrála Notre Dame).
10. Saigon – Ben Tre: výlet do delty Mekongu –

Asie

Vietnam Kambodža

projížďka lodí po hlavním toku řeky i bočních ramenech pohlcených tropickou přírodou, ovocné
sady a rýžová pole.
11. Ben Tre – Saigon – Siem Reap: ranní návštěva
plovoucího trhu; návrat do Saigonu a přelet do
Kambodže; večer khmerské taneční vystoupení
s ochutnávkou místních specialit.
12. Angkor : celodenní prohlídka nejrozsáhlejšího archeologického komplexu na světě –
khmérské chrámy Angkor Wat, Bayon, Ta Prohm,
Sloní terasa ad.; neopakovatelný západ slunce
nad chrámy Angkoru.
13. Siem Reap: dokončení prohlídky areálu Angkoru – nejpropracovanější chrám Banteay Srei;
výlet na jezero Tonle a plovoucí vesnice.
14. Siem Reap – Phnom Penh: celodenní přejezd
kambodžským venkovem do královského města Phnom Penhu.
15.–16. Phnom Penh – Praha: prohlídka města – Královský palác se Stříbrnou pagodou
s 5000 stříbrnými dlaždicemi, Národní muzeum
se sbírkami angkorských soch; odpoledne odlet
domů, přílet do ČR 16. den.
PRODLOUŽENÍ U MOŘE V SIHANOUKVILLE:
15. Phnom Penh – Sihanoukville: odpoledne
odjezd do plážového centra Kambodže.
16.–17. Sihanoukville: dvoudenní odpočinek
na plážích Thajského zálivu – možnost masáží
nebo vodních sportů.
18.–19. Sihanoukville – Praha: návrat do Phnom Penhu a odlet domů, přílet do ČR 19. den.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

33-371-912
33-371-913
33-371-922
33-371-923
33-371-932
33-371-933
33-371-942
33-371-943
33-371-952
33-371-953

13.–28. 2.
13. 2.–3. 3.
27. 2.–14. 3.
27. 2.–17. 3.
7.–22. 8.
7.–25. 8.
23. 10.–7. 11.
23. 10.–10. 11.
13.–28. 11.
13. 11.–1. 12.

74 800
79 800
74 800
79 800
74 800
79 800
74 800
79 800
74 800
79 800

základní varianta
+ prodloužení
základní varianta
+ prodloužení
základní varianta
+ prodloužení
základní varianta
+ prodloužení
základní varianta
+ prodloužení

VIETNAM

Hanoj
zátoka
Halong

Hue
Hoi An

KAMBODŽA

Angkor Wat

Phnom Penh
Sihanoukville

Saigon

Žena v rýžovém poli (Ivana Kolbabová)

Buddhové u chrámu Wat Pho, Bangkok
(Renáta Jelínková)

Bayon (Martin Hessler)

Smažené nudle pad thai
(Renáta Jelínková)

• jednolůžkový pokoj povinný – 6800 / 9800 Kč • vietnamské vízum – 1000 Kč • kambodžské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Hanoj / Phnom Penh–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Hoi An–Saigon–Siem Reap), 1x noční lehátkový vlak, 1x výlet lodí s noclehem, mikrobusy, 11x hotel *** se snídaní (+
3x v prodloužení), 1x kajuta na lodi v zátoce Halong s plnou penzí, 1x večeře při khmérském představení,
vstupné do památkových objektů dle programu, český odborný průvodce China Tours.
Pořadatel zájezdu: CK China Tours – dceřiná společnost Adventury.
Zátoka Ha Long, západ slunce
(Jan Tyr)
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Myanmar Thajsko

16 19

Myanmar – velká cesta

dní

Do země zlatých pagod

snídaně
6–16 klientů

BARMA
Pagan

Mandalaj
jez. Inle

Ngapali

Bago
Rangún

Pagodový komplex Indein (Roman Garba)

Buddha a jeho následovníci
(Jaroslav Lhota)

Most v Amarapuře (Lenka Pospíchalová)

Nejposvátnější pagoda Shwedagon a Mandalajská hora
Tajuplné chrámy starého královského města Pugam
Životodárná řeka Iravádí, jezero Inle a horské kmeny
Odpočinek na krásných plážích Bengálského zálivu
Zveme vás do úžasné a tajuplné země plné kontrastů. Na jedné straně je Myanmar jedna z nejchudších
zemí světa a na straně druhé země plná pozlacených pagod a Buddhů posázených drahokamy. Přestože
týden má sedm dní jako u nás, mají v Myanmaru osm znamení pro dny v týdnu. To vše a mnoho dalšího
uvidíte a zažijete na tomto zájezdu. Na závěr si můžete cestu po této zajímavé zemi prodloužit pobytem
u moře na krásných plážích Bengálského zálivu.
1.–2. Praha – Rangún: přílet do Myanmaru, další program dle času příletu.
3. Rangún: prohlídka města – 98 m vysoká pagoda Shwedagon, obrovská socha ležícího Buddhy
v Chauktatgyi; možnost návštěvy trhu – úžasné panoptikum barmského života.
4. Rangún – Kyaiktiyo: tzv. Zlatý viklan se stúpou
s Buddhovým vlasem – částečně pěší výstup a nocleh na vrcholku hory.
5. Kyaiktiyo – Pegu (Bago): přejezd do Pegu – 55
m dlouhý ležící Buddha; Shwemawdaw – nejvyšší
stúpa v zemi (114 m); noční autobus.
6. Mandalaj: celodenní prohlídka – chrám Mahamuni s nejuctívanější sochou Buddhy, pokrytou 15 cm
zlata, návštěva řemeslnických dílen; západ slunce na
Mandalajské hoře.
7. Mandalaj: celodenní výlet s plavbou po Iravádí
do Mingunu – pozůstatky největší pagody na světě, největší funkční zavěšený zvon na světě; podvečerní Amarapura se slavným 1,2 km dlouhým mostem z týkového dřeva.
8. Mandalaj – Monywa: přesun do okolí města Monywa – návštěva zajímavých jeskyní s bohatou freskovou výzdobou a mnoha sochami Buddhů.
9. Monywa – Pugam (Pagan): unikátní „marcipánová pagoda“ Thanbodday s půlmilionem vyobrazení
Buddhy; přejezd do Pakkoku a plavba lodí po řece
Iravádí do Pugamu.
10. Pugam – staré královské město s více než 2000
pagodami, chrámy a svatyněmi z 11.–13. stol.: okruh
s prohlídkou nejvýznamnějších pagod – nejkrásnější pagoda Ananda ad.; návštěva dílny lakérů nádobí.
11. Pugam – Kalaw: celodenní přejezd barmským
venkovem se zastávkou na předbuddhistických
svatyních natů na hoře Popa, tyčící se 737 m nad
planinou – výstup na vrchol odměněný úžasným výNa www.adventura.cz
naleznete celkem různých

Slunečníky (Lenka Vacková)

6

zájezdů

hledem do krajiny; večer příjezd do Kalaw.
12. Kalaw: celodenní nenáročný pěší výlet do
horských vesniček národnostních menšin Palaung a Pa-O.
13. Kalaw – Inle: přesun k jezeru Inle se zastávkou
v Pindaya – krasový jeskynní komplex s více než
8000 postavami Buddhy z alabastru, týku, mramoru a dalších materiálů.
14. Jezero Inle: loďkou po horském jezeře (875
m n.m.) – plovoucí trhy a zahrady, rybáři pádlující
nohama, prohlídka vesnice Indein s komplexem
svatyní a stúp; západ slunce nad jezerem.
15.–16. Inle – Praha: transfer na letiště a let přes Rangún domů, přílet do ČR 16. den.
PRODLOUŽENÍ NA PLÁŽÍCH NGAPALI:
15. Inle – Ngapali: transfer na letiště, přelet do města
Thandwe a krátký přesun do některého z rezortů na
jedné z nejkrásnějších pláží v Myanmaru.
16.–17. Ngapali: dvoudenní odpočinek na bělostných plážích – možnost šnorchlování, výletů.
18.–19. Letecky zpět do Prahy přes Rangún.

Myanmar a Thajsko
Zveme vás do dvou úžas14 19
ných buddhistických zemí.
dní
Pomalu se otevírající Myanmar si stále zachovává kouzlo turisty málo objevené
destinace. Navštívíme nejkrásnější pagody a chrámy, zastavíme se v královském městě Mandalaji
a budeme žasnout nad dechberoucí vznešeností
pugamských chrámů. Turisty prověřené a oblíbené
Thajsko má také stále co nabídnout: nesmírně přátelské a usměvavé obyvatele, fantastické jídlo a samozřejmě nádherné památky i rozmanitou přírodu.

do Myanmaru

Podrobná nabídka: www.adventura.cz

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

33-375-912
33-375-913
33-375-922
33-375-923

6.–21. 3.
6.–24. 3.
9.–24. 10.
9.–27. 10.

69 800
79 800
69 800
79 800

základní varianta
+prodloužení
základní varianta
+prodloužení

• jednolůžkový pokoj povinný – 6800 / 9600 Kč • myanmarské vízum – 1400 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Rangún–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Heho–Rangún (základní verze), 2x
přelet Heho–Thandwe–Rangún (prodloužená verze), 1x noční autobus na sezení, 1x celodenní loď po Iravádí, mikrobusy, rikši, 12x hotel ** se snídaní (+ 3x v prodloužení), český odborný průvodce China Tours.
Pořadatel zájezdu: CK China Tours – dceřiná společnost Adventury.
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Loďky při západu slunce
(Lenka Vacková)

16 18

Malajsie a Indonésie

Asie

Malajsie Indonésie Západní Papua
dní

Země Sandokana a tradičních batik

Penang

snídaně, vstupy v ceně
6–16 klientů

Cameron Highlands

MALAJSIE
Supermoderní Kuala Lumpur a tradiční přístav Melaka
Buddhistický Borobudur a hinduistický chrám Prambanan Kuala Lumpur Melaka
Vulkán Bromo a čajové plantáže Cameron Highlands
Magické Bali, multikulturní ostrov Penang a příjemný Lombok
Sumatra

Dopřejte si rozmanite cestovatelske zažitky ve dvou přijemnych zemich jihovychodni Asie. Na Malajskem
poloostrově navštivime kosmopolitni velkoměsto Kuala Lumpur a starobylou Melaku, projdeme horske
stezky a čajove plantaže v Cameron Highlands. Indonesie nam nabidne kulturni a naboženskou různorodost svych ostrovů. Čeka nas hlavni ostrov Java a jeho monumentalni chramy Borobudur a Prambanan,
či hinduisticke Bali a jeho nesčetne exoticke tanečni a divadelni formy. Pozname i nadhernou indoneskou přirodu – při vychodu slunce nad vulkanem Bromo či při odpočinku na plažich ostrova Lombok.
1.–2. Letecky Praha – Kuala Lumpur: přílet a první
seznámení s hl. m. Malajsie – Petronas Twin Towers
(nejvyšši „dvojčata“ světa, 452 m), Narodni mešita.
3. Kuala Lumpur – Melaka : památky K. Lumpuru, výlet do kolonialni Melaky – holandská radnice a rezidence guvernéra, pozůstatky kostela
Sv. Pavla z r. 1521, sultánský palác, „mala Čina“
s chrámem Cheng Hoon Teng; návrat do K. Lumpuru – procházka indickou čtvrtí.
4. K. Lumpur – Cameron Highlands: celodenní
přejezd do horske stanice Cameron Highlands –
zastávka u hinduistickych jeskyni Batu.
5. Cameron Highlands: čajové plantáže – exkurze
do továrničky na zpracovani čaje a ochutnavka,
květinové, ovocné a zeleninové plantáže; vychazka po okolnich kopcich.
6. Cameron Highlands – George Town : půldenní přejezd na ostrov Penang do George Townu –
koloniální architektura, mešity i činske a indicke
chramy.
7. Ostrov Penang: britská pevnost Cornwallis,
hodinová věž, rezidence bohatého čínského obchodníka, shromažďovaci dům klanu Khoo,
bohatě zdobený jihoindický chrám, 33 m dlouha
socha ležiciho Buddhy, největši buddhisticky
chram v Malajsii Kek Lok Si s 30 m vysokou věži;
možnost koupání.
8. Penang – Yogyakarta: půldenní přejezd do K.
Lumpuru a přelet do Indonesie; Yogyakarta – možnost večeře v restauraci nabízející sultanskou kuchyni poblíž kratonu (sultánský palác).
9. Yogyakarta: prohlídka hl. m. někdejšiho javskeho kralovstvi – sultansky palac; „vodni palac“
Taman Sari, někdejší sultánský harém; hinduisticky chram Prambanan z 9. stol.; večer představeni Ramajany.
10. Yogyakarta: východ slunce na monumentálním buddhistickem chramu Borobudur ces-

tou chrámy Mendut a Pawon; rušná obchodní
třída Malioboro, dilna na vyrobu batik; fakultativně tradični javske loutkove divadlo.
11. Yogyakarta – Bromo: celodenní přejezd přes
centralni Javu k vulkánu Bromo.
12. Bromo – Ubud: vychod slunce nad vulkanem
Bromo a činnou sopkou Semeru (3676 m) – prochazka po okraji vulkanu; přesun do Surabaji
a odlet na ostrov Bali – přejezd do Ubudu.
13. Bali: okruh po ostrově – chramy Pura Tirta Empul, Besakih na upati vulkanu Gunung Agung
(3142 m), výhledy na jez. Batur, zahrady s kořením;
večer představeni balijskeho tance.
14. Ubud: fakultativně návštěva Opičiho lesa;
odpoledne chram Taman Ayun; scénický zapad
slunce nad „chramem na moři“ Tanah Lot.
15.–16. Přesun do Denpasaru a letecky zpět do
Prahy.

INDONÉSIE
Jakarta

Surabaja

Yogyakarta

Bali Lombok
Jáva Bromo
Denpasar

„Chrám Danu Bratan, Bali“ (Lenka Vacková)

Špízky saté (Vojtěch Lokša)

PRODLOUŽENI NA OSTROVĚ LOMBOK:
15.–16. Ubud – Lombok: přejezd k moři a dvoudenni odpočinek na plažich ostrova.
17.–18. Letecky zpět do Prahy.

Západní Papua a Bali
Vydejte se do doby
kamenné! Čeká vás
nádherná příroda
s divokými řekami,
čtyřtisícovými velikány, horskými jezery a domorodými
vesnicemi, kde muži
nosí pouzdro na přirození a uctívají uzené mumie předků.

13 15
dní

Strážci chrámu (Michal Hevák)

Podrobná nabídka: www.adventura.cz

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

33-382-912
33-382-913
33-382-922
33-382-923

14.–29. 4.
14. 4.–1. 5.
11.–26. 7.
11.–28. 7.

76 800
80 800
76 800
80 800

základní varianta
+prodloužení
základní varianta
+prodloužení

Cameron Highlands (Michal Hevák)

• jednolůžkový pokoj povinný – 8800 / 9800 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kuala Lumpur / Denpasar–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Kuala
Lumpur–Yogyakarta, Surabaja–Denpasar), mikrobusy, rikši, 12x hotel *** se snídaní (+ 2x v prodloužení),
1x jednodušší horská chata v oblasti Bromo, vstupy do památkových objektů dle programu, český odborný průvodce China Tours. Pořadatel zájezdu: CK China Tours – dceřiná společnost Adventury.
Západ slunce v džungli
(Lenka Pospíchalová)
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Filipíny – velká cesta

dní

Po ostrovech ohnivého kruhu

snídaně, vstupy v ceně
6–16 klientů

Monumentální 2000 let staré rýžové terasy
Po vodě i pěšky do krasových jeskyní i na vulkány
Čokoládové hory, nejmenší primát světa i velrybí žraloci
Na vahadlových loďkách do pitoreskních zátok
Třista let pod španělskou nadvládou a devadesát let soužití s americkými vojáky – to vše se mísí s kulturou a zvyky původních obyvatel v exotický koktejl ještě stále málo navštěvovaných, turisty opomíjených
lákadel. Barokní katedrály, 2000 let staré rýžové terasy, aktivní vulkány a průzračné smaragdové moře
– to vše a ještě k tomu nejmenší primát na světě na vás čekají na této neobyčejné cestě na Filipíny.
1.–2. Praha – Manila: přílet na ostrov Luzon – transfer do hotelu a odpočinek po dlouhé cestě.
3. Manila: celodenní výlet ke kráterovému jezeru Taal se stejnojmenným vulkánem – vahadlovou lodí přes jezero a dále pěšky (nebo na koních) na vrchol (max. 1 h).
4. Manila: výlet do městečka Pagsanjan – „mokrý“ lodní výlet proti proudu řeky hlubokým kaňonem až pod vodopád Magdapio.
5. Manila – Banaue: celodenní přejezd do oblasti filipínských Kordiller.
6. Banaue: výlet do Batadu – pěší výlety po rýžových
terasách, vodopády a domorodé vesničky obývané
pozoruhodným kmenem Ifugao.
7. Banaue – Sagada: přesun do tzv. „horské stanice“ v nadm. výšce 1500 m – Údolí ozvěn (posvátné
pohřebiště vysoko ve skalách), pro zájemce sestup
a prohlídka zatopené krasové jeskyně Sumaging.
8. Sagada – Baguio: přejezd oblastí všudypřítomných rýžových teras po tzv. „Zig Zag“ Road – silnice
vedoucí nádhernou scenérií s výhledy do hlubokých propastí i na téměř třítisícový vrchol Mt. Pulag.
9. Baguio – Manila: přejezd do hl. m. a podvečerní
procházka – koloniální čtvrť Intramuros, barokní
kostel Sv. Augustina , Rizalův park.
10. Manila – Panglao: přelet na o. Bohol a přejezd
na Alona Beach.
11. Ostrov Panglao: odpočinek na pláži – fakultativně výlet za delfíny a na korálové útesy (o. Balicasag).
12. Ostrov Bohol – Cebu: výlet na Čokoládové
hory – výstup na vyhlídku ve středu bizarní scenérie „čokoládových“ kopců; návštěva chovného centra nártouna – nejmenšího primáta na světě; večer
přesun na o. Cebu.
13. Ostrov Cebu: Oslob – zážitek pozorování nebo
šnorchlování s velrybími žraloky (největší žraloci
světa); kaskády vodopádu Kawasan s průzračnými jezírky.
Na www.adventura.cz
naleznete celkem různých
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Filipíny

14.–15. Cebu City – Praha: krátká prohlídka hl. m. ostrova – Magalhãesův kříž a katedrála St. Niño (nejstarší křesťanská místa na Filipínách); odlet do Manily
a následně do ČR, přílet domů 15. den.
PRODLOUŽENÍ NA OSTROVĚ PALAWAN:
14. Cebu City – Puerto Princesa: po prohlídce města
odlet na ostrov Palawan – program dle času příletu.
15. P. Princesa – Sabang – El Nido: NP Underground River – plavba nádhernou krasovou
jeskyní do nitra země; poté přejezd krajinou s tropickou přírodou.
16.–17. El Nido – letovisko s pitoreskními zátokami, vápencovými útesy a písečnými plážemi s průzračně čistou vodou: lodní výlety po ostrůvcích a lagunách souostroví Bacuit – koupání a šnorchlování.
18. El Nido: volný program či fakultativní návštěva
překrásné panenské pláže Nacpan.
19.–20. El Nido – Manila – Praha: dopoledne poslední možnost odpočinku na bělostných plážích;
odpoledne přelet do Manily – dle času příletu možnost návštěvy čínské čtvrti; odlet domů, přílet do
ČR 20. den.

Luzon
Manila

FILIPÍNY

El Nido
Palawan
Porto Princesa

Cebu City
Bohol

Ostrov Bohol (Andrea Sedláčková)

Podmořský svět Filipín (Martin Plíva)

Silvestr na Filipínách
12
dní

Podmořský svět Filipín (Martin Plíva)

Pohodoví lidé, palmami lemované pláže, bujná
tropická příroda, znamenitý rum — zimní čas
na Filipínách bude mít trochu jiný běh, než jak
tomu na Silvestra bývá...

zájezdů
na Filipíny

Podrobná nabídka: www.adventura.cz
adventura.cz/exoticke-silvestry-vanocni-dovolena

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

33-392-912
33-392-913
33-392-922
33-392-923

1.–15. 3.
1.–20. 3.
28. 10.–11. 11.
28. 10.–16. 11.

69 800
79 800
69 800
79 800

základní varianta
prodloužená varianta
základní varianta
prodloužená varianta

Západ slunce (Andrea Sedláčková)

• jednolůžkový pokoj povinný – 6600 / 9800 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Manila–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Manila–Tagbilaran,
Cebu C.–Manila / P. Princesa) + 1x přelet v prodloužení (P. Princesa–Manila), mikrobusy, terénní
mikrobusy (jeepney), lodě a trajekty, MHD, 11x hotel *** se snídaní (+ 5x v prodloužení), 1x jednoduché ubytování ve vesnici, vstupné do památkových objektů a NP dle programu, český odborný průvodce China Tours. Pořadatel zájezdu: CK China Tours – dceřiná společnost Adventury.
Na baru (Andrea Sedláčková))
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Asie

Japonsko

17
dní

snídaně, vstupy v ceně
6–16 klientů

Hirošima

Nikkó

Kjóto
Fudži
Ósaka

Do země, kde vychází slunce
Pohled na posvátnou horu Fudži
Starobylé chrámy, hrobky a svatyně, domy gejš
a hrady samurajů
Elegantní mrakodrapy a supermoderní technologie
Relaxace v tradičních zenových zahradách i moderních parcích

JAPONSKO
Kanazawa

Japonsko – země samurajů

Tokio

Sopka Fudži

Tiší ochránci pocestných a dětí
(Vojtěch Lokša)

Japonská gastronomie (Petr Novotný)

Svatyně Fušimi Inari (Jan Pospíšil)

Západní svět je už několik století přitahován exotikou a neuchopitelností této vzdálené ostrovní země. Navštivte s námi Japonsko a připravte se na nekončící řadu zážitků a překvapení. Poznáte šokující kontrasty tisíciletých tradic a nejmodernější technologie, ucítíte kaleidoskop chutí a vůní, spěch velkoměst a hluboký klid
zenových chrámů, uvidíte majestátní hrobky, chladné a elegantní mrakodrapy, rýžová políčka za okny vlaku
řítícího se třísetkilometrovou rychlostí, a v neposlední řadě místo, kde se před 70 lety násilně zastavil čas.
Přijedete-li s otevřenýma očima a srdcem, najdete přátelskou, fascinující a na světě zcela jedinečnou zemi.
1.–2. Letecky Praha – Tokio: přílet ve večerních hodinách, ubytování a odpočinek.
3. Tokio: Asakusa – atmosférický chrám Sensódži,
brána Kaminarimon; výlet lodí po řece Sumida, císařská zahrada Hamarikjú; lodí do Tokijské zátoky
pod mostem Rainbow Bridge, přímořská Odaiba;
slavná čtvrť obchodů a bank Ginza.
4. Tokio – Kamakura: výlet vlakem do bývalého
hl. m. – velký Buddha pod otevřeným nebem,
nádherný chrám Hasedera a šintoistická svatyně
Hačimangú; večer podle sil západní a východní
Šindžuku – kontrast dech beroucích mrakodrapů
(Tokijská radnice, Sumitomo Building).
5. Tokio – Fudži : výlet lodí, vlakem a lanovkou
do národního parku Fudži-Hakone – pohledy na
posvátnou horu z okolních hor, relaxace v tradičních termálních pramenech onsen.
6. Tokio – Nikkó : výlet vlakem do jednoho z nejkrásnějších míst v Japonsku – hrobky největších
z šógunů z rodu Tokugawa v prastarých cedrových lesích; chrám Rinnódži, svatyně Tóšógú
a Futarasan; při dobrém počasí po návratu pohled
na Tokio z nejvyšší TV věže na světě (634 m) – Sky
Tree.
7. Tokio – odpočinek či možnost nákupů.
8. Tokio – Kanazawa: přejezd na pobřeží Japonského moře (poprve si vychutnáme pohodlí
a přesnost japonských vlaků šinkansen); odpoledne návštěva tradiční dílny na barvení hedvábí
a prohlídka vily bohaté samurajské rodiny.
9. Kanazawa – Kjóto: prohlídka nejvýznamnějších
pamětihodností města, včetně jedné z nejkrásnějších japonských zahrad Kenrokuen; původní
domy gejš ve čtvrti Higašičaja a zbytky hradu
s branou Išikawa, rušné tržiště Ómičó; odpoledne
odjezd do Kjóta, kdysi hl. m. japonského císařství.
10. Kjóto: nejkrásnější památky císařského města , kulturní perly Japonska – chrám Kjómizudera vysoko nad městem, Zlatý pavilon v chrámu
Kinkakudži, Stříbrný pavilon Ginkakudži, chrámový komplex Zenrindži s krásným výhledem na
město; večer fakultativně představení japonské

tradiční kultury ve čtvrti Gion a večerní zábavní
čtvrť Pontóčó.
11. Kjóto – Nara : výlet vlakem do tradičního
centra japonského buddhismu – velký Buddha
v největší dřevěné stavbě na světě v chrámu Tódaidži, park plný krotkých srn; překrásná zenová
zahrada Isuien, zastávka v chrámu Fénixe; v podvečer procházka v atmosférické svatyni Fušimi
Inari, světoznámé díky filmu Gejša.
12. Kjóto – Himedži: dopoledne „hrad” šógunů Tokugawa Nidžó; výlet expresem šinkansen do města
Himedži – největší a nejkrásnější původně dochovaný japonský hrad , nazývaný Bílá volavka.
13. Kjóto – Hirošima: ráno odjezd do Hirošimy –
prefekturální muzeum s díly slavného hirošimského umělce Hirajami Ikua, přilehlá zahrada Šukkeien; kontroverzní Muzeum atomové bomby,
Památník míru, ruiny budovy Centra na podporu
průmyslu – symbol hirošimské atomové zkázy.
14. Hirošima – Mijadžima – Ósaka: výlet na ostrov
s proslulou „plovoucí“ branou torii – lanovkou
na chrámovou horu Misen, kde už 1200 let hoří
posvátný oheň zapálený mnichem Kúkai; večer
šinkansenem do druhého největšího japonského
města Ósaka.
15. Ósaka: prohlídka fascinujícího velkoměsta –
div moderní architektury Umeda Sky Building se
střešní observatoří pod otevřeným nebem, Ósacký
hrad; čtvrť jídla a zábavy Namba s výstřední Amerika mura, procházka retročtvrtí Šinsekai, pohledy
z mostů Ebisubaši.
16.–17. Ósaka – Praha: celodenní výlet na posvátnou horu Kója ; večer odlet ze slavného letiště
Kansai, přílet do ČR 17. den.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

33-360-912
33-360-942
33-360-922
33-360-932

30. 3–15. 4.
6.–22. 4.
29. 6.–15. 7.
31. 8.–16. 9.

108 800
108 800
108 800
108 800

• jednolůžkový pokoj povinný – 9980 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Tokio /
Ósaka– Praha (vč. všech poplatků), příměstské
vlaky a šinkanseny, MHD, metro a taxi ve velkých městech, 14x hotel *** se snídaní, vstupy
do památkových objektů dle programu, český
japonsky hovořící průvodce China Tours. Pořadatel zájezdu: CK China Tours – dceřiná společnost Adventury.
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Zlatý chrám v Kjótu (Jan Pospíšil)

16

Magická zákoutí Japonska

dní

Po stopách bohyně Amaterasu

Asie

Japonsko

snídaně, vstupy v ceně
6–16 klientů

Tajemná Fudži s květinovým festivalem a strhující turnaj sumó
Japonské Alpy a sopečné pohoří ostrova Kjúšú
Šintoistické svatyně, majestátní hrad a malebná stará městečka
Nocleh v tradičním rjokanu a koupele v horkém onsenu

JAPONSKO

Honšú
Fukuoka
Kjúšú

Macumoto
Kjóto

Tokio

NP Fudži
Ósaka Nagoja

NP Aso

Vypravte se s námi odhalit další krásy a tajemství Japonska. Poznejte tradiční rituály i strhující souboje
nejlepších zápasníků sumó. Uvidíte překrásné přírodní scenérie Japonských Alp a historické město Macumoto. Přímo do srdce vás zasáhne po staletí neměnná stoická krása hrdého a spirituálního polostrova
Izu. Navštívíte Nagoju, kde se tradice samurajů potkávají se stejně slavným symbolem japonské ekonomické síly reprezentované firmou Toyota. Poznáte také méně známá, ale o to magičtější zákoutí Kjóta
a čeká vás i skvělým jídlem proslavená Fukuoka a ostrov Kjúšú s okouzlujícím národním parkem Aso.
1.–2. Letecky Praha – Tokio: přílet, přejezd rychlovlakem do centra a ubytování.
3. Tokio – Izu Hantó: šinkansenem na historický
poloostrov Izu – cestou půvabná přístavní městečka Itó a Šimoda; nocleh v tradičním rjokanu
a koupel v přírodním horkém vřídle.
4. Izu Hantó – Tokio: procházka nádhernou přírodou poloostrova – Sedm vodopádů Kawazu;
odpoledne prohlídka chrámového městečka
Šuzendži – koupel v termálních lázních onsen.
5. Tokio: dopoledne procházka romantickou
retročtvrtí Janaka s chrámy Gjokurindži a Endžudži; odpoledne strhující atmosféra slavného turnaje sumó, včetně příchodu nejvyšší třídy
jokozuna, hlavních zápasů a ceremonie s luky;
procházka malebnou čtvrtí Kagurazuka.
6. Tokio – Fudži : superexpresem do oblasti
Pěti jezer Fudži – procházka přírodou v okolí
jezera Kawaguči, lanovka a výhledy na posvátnou horu (v případě dobrého počasí).
7. Fudži – Macumoto: úžasný květinový festival Šibazakura; posvátné prameny Ošino-Hakkai; přejezd do historického Macumota.
8. Macumoto – Kamikóči: celodenní výlet do
srdce Japonských Alp – den v překrásné přírodě podél horské řeky Azusa s mosty Kappa
a Mjódžin; odpočinek v idylické svatyni Hotaka proslavené svým křišťálově čistým horským
jezírkem.
9. Macumoto – Nagoja: dochovaný tzv. Vraní
hrad s černou věží; procházka historickou čtvrtí
obchodníků Nakamači; odpoledne vyhlídkovým
expresem do Nagoji – fascinující Spiral Tower či
Sky Promenade na vrcholu 247 m vysokého mrakodrapu legendární Toyoty.
10. Nagoja – Ise: celodenní výlet do oblasti Ise
– slavná svatyně, nejsvětější místo tradičního
japonského náboženství šintó; procházka historickou ulicí Oharaimači s tradičními japonskými
domy.
11. Nagoja – Kjóto : šinkansenem do Kjóta; odpoledne procházka nádherným hustým bambusovým lesem na hoře Arašijama s mnoha chrámy, historickým mostem a obchody s tradičními
řemesly a uměním; večer „lov“ gejš v historické
čtvrti Gion, nádherně osvětlená svatyně Jasaka
a jedinečná atmosféra zábavní čtvrti Pontočó.
12. Kjóto – Hiei: celodenní výlet na posvátnou
horu – magická procházka prastarým chrámovým komplexem Enrjakudži, odlehlé zahrady,
Na www.adventura.cz
naleznete celkem různých

6

zájezdů
do Japonska

tichá zákoutí, mechem porostlé chrámové budovy a mohutné pagody v tichu, které porušuje jen
občasný úder vzdáleného gongu.
13. Kjóto – Fukuoka: přejezd šinkansenem na ostrov Kjúšú skrz téměř 19 km dlouhý podmořský
tunel Šin-Kanmon; klidné odpoledne na ostrůvku
Nokonošima s nádherným parkem a s okouzlujícími výhledy na okolní moře a ostrovy.
14. Fukuoka – Aso/Beppu: v případě příznivého
počasí a dobrého stavu komunikací Aso – nadpřirozená krása sopečného pohoří s dokonale kónickou a svěže zelenou horou Komezuka.
15.–16. Fukuoka – Ósaka – Praha: prohlídka města – procházka parkem Óhori; možnost ochutnat
slavnou místní specialitu tonkocu rámen; odpoledne přejezd šinkansenem Sakura a expresem Haruka na mezinárodní letiště Kansai a odlet, letecky
zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

33-362-912

11.–26. 5.

106 800

Kvetoucí koberec pod Fudži

Lampy v Nikkó (Jan Pospíšil)

• jednolůžkový pokoj povinný – 9980 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Tokio /
Ósaka– Praha (vč. všech poplatků), příměstské
vlaky a šinkanseny, metro a taxi ve velkých městech, 13x hotel *** se snídaní, vstupy do památkových objektů dle programu, český japonsky
hovořící průvodce China Tours. Pořadatel zájezdu: CK China Tours – dceřiná společnost Adventury.

Bubeník v Kamakuře (Jan Pospíšil)

Sněhobílé Japonsko
14
dní

Japonská zahrada (Jan Pospíšil)

Japonsko je nádherné v každém ročním období. Něžné květy sakur je krášlí na jaře, pestré barvy květin
v létě a zlatorudé listy stromů na podzim. Nyní vám
nabízíme jedinečnou příležitost poznat i Japonsko
bílé, tedy zimní, kdy zažijete křišťálově čistý vzduch,
melancholickou ztichlou krajinu pod dokonale bílým
sněhem a také zmrzlá jezera a moře.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz
Novomanželé se fotí v tradiční
zahradě (Vojtěch Lokša)
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Viking 1200
Loft Nylon DWR+
Hmotnost

Náplň

Absorbce
vlhkosti

Paropropustnost

vodoodpudivost

1720 g

kachní peří
90/10, 600 cuin

360 g H2O

RET 3,7 m Pa / W

1250 mm H2O

2

-1

Viking 900

Hmotnost

Náplň

Absorbce
vlhkosti

Paropropustnost

vodoodpudivost

1460 g

husí peří
90/10, 750 cuin

300 g H2O

RET 4,5 m Pa / W

1320 mm H2O

2

-1

Loft Nylon DWR+
Hmotnost

Náplň

Absorbce
vlhkosti

Paropropustnost

vodoodpudivost

1370 g

kachní peří
90/10, 600 cuin

270 g H2O

RET 3,7 m2 Pa / W-1

1250 mm H2O

Viking 600
Loft Nylon DWR+

Hmotnost
940 g

Náplň
husí peří
90/10, 750 cuin

Absorbce
vlhkosti

Paropropustnost

150 g H2O

RET 4,5 m2 Pa / W-1

vodoodpudivost
1320 mm H2O

Hmotnost

Náplň

Absorbce
vlhkosti

Paropropustnost

vodoodpudivost

1110 g

kachní peří
90/10, 600 cuin

180 g H2O

RET 3,7 m2 Pa / W-1

1250 mm H2O

Viking 300
Loft Nylon DWR+

Hmotnost

Náplň

Absorbce
vlhkosti

Paropropustnost

vodoodpudivost

720 g

kachní peří
90/10, 600 cuin

90 g H2O

RET 3,7 m Pa / W

1250 mm H2O

2

-1

Viking Blanket

Hmotnost

Náplň

Absorbce
vlhkosti

Paropropustnost

vodoodpudivost

570 g

husí peří
90/10, 750 cuin

75 g H2O

RET 4,5 m Pa / W

1320 mm H2O

2

-1

Loft Nylon DWR+
Hmotnost

Náplň

Absorbce
vlhkosti

Paropropustnost

vodoodpudivost

700 g

kachní peří
90/10, 600 cuin

99 g H2O

RET 3,7 m2 Pa / W-1

1250 mm H2O

Teplotní rozsah

18

Transsibiřskou magistrálou
až na Dálný východ
Kompletních 9288 km po nejdelší železniční trati světa
Moskevský Kreml a Rudé náměstí
Kazaň – perla Tatarstánu se středověkým kremlem
Moskva
Nádherná příroda Bajkalu
Kazaň
Přístav Vladivostok a malebné pobřeží Pacifiku
Vyslyšme volání dálek a vydejme se na železniční pouť po nejdelší trati světa napříč Ruskem – zemí,
nad kterou slunce nezapadá. Transsibiřská magistrála je fascinující a živoucí tepnou jižní Sibiře, jež by bez ní
prakticky nemohla žít. Zároveň ale představuje zvláštní „jednorozměrný svět“, který zná jen dvě světové strany, východ a západ, a řídí se celý moskevským časem, ač vlakem protneme postupně osm časových pásem.
Nejrychlejší expresní vlaky zvládají celou trasu za šest dní a nocí. My samozřejmě nepojedeme „v jednom
tahu“, nýbrž si cestu rozložíme na sedm úseků se zastávkami na těch nejpřitažlivějších místech. Vlaky jsou
vždy lůžkové či lehátkové a celkem osm nocí ve vlaku, prostřídaných pěti nocemi v hotelech, nám pomůže zvládnout 9288 kilometrů trati v rozumném časovém rozpětí. Jako čtení do vlaku vám doporučujeme
některou z knížek legionářské literatury, jež vás přenese do doby, kdy magistrálu v celé její délce ovládly
na sklonku první světové války i po ní československé legie, odříznuté bolševickou revolucí, které tudy přes
Vladivostok mířily k domovu asi nejdelší oklikou, jakou kdy světové dějiny vojenských přesunů zaznamenaly.
1.–2. Letecky Praha – Moskva, prohlídka města
– Kreml a Rudé náměstí , chrám Vasila Blaženého, obchodní dům GUM, chrám Krista Spasitele,
pěší zóna starého Arbatu, moderní Nový Arbat, Novoděvičij klášter s přilehlým hřbitovem. Druhý
den večer odjezd nočním vlakem po Transsibiřské
magistrále.
3. Kazaň – prohlídka starobylého centra na
řece Volze – kazaňský Kreml , ulice Baumana,
katedrála sv. Petra a Pavla, chrám Všech náboženství. Večer odjezd nočním vlakem a následující dopoledne přejezd přes Ural do Asie.
4.–5. Jekatěrinburg – náměstí Roku 1905, chrám
Na krvi, vyhlídková plošina na vrcholu jednoho
z moderních mrakodrapů, dům Sevosťjanova, jezero v centru města, výlet k hraničnímu monumentu mezi Evropou a Asií a k místu pohřebiště carské
rodiny Ganina Jama. Nocleh v hotelu, druhý den
odjezd na úsek magistrály, který je z těch našich
druhý nejdelší (2 dny a noc).
6.–8. Přejezd západní Sibiří přes Omsk a Novosibirsk a přes mohutné řeky Irtyš a Ob. Krasnojarsk s atraktivní polohou na veletoku Jenisej a v
předhůří Východního Sajanu, po noclehu v hotelu
výlet minibusem do přírodní rezervace Krasnojarské Stolby s unikátními skalními útvary s výhledy
na Jenisej (většinu dne relaxace v přírodě a možnost pěší turistiky). Večer odjezd vlakem k Bajkalu.
9. Irkutsk – tradiční metropole střední Sibiře na
řece Angara – nábřeží, pravoslavné chrámy, dřevěné domy děkabristů, Znamenskij monastýr. Nocleh v hotelu.
10. Přejezd minibusem k nedalekému jezeru Bajkal do letoviska Listvjanka – rybí trh, možnost koupání na oblázkové pláži s výhledem na
útesy nebo vycházek borovými lesy po kopcovitém pobřeží či návštěva něrpinária (něrpa je endemický bajkalský tuleň). Nocleh v turbáze.
11. Vyhlídková plavba lodí podél divokého pobřeží Bajkalu z Listvjanky do Sluďjanky se zastávkami na trase slavné krugobajkalské železnice,
původní historické trase Magistrály s mnoha tunely skrz skalní útesy. Ve Sluďjance se po prohlídce
jediného mramorového nádraží světa ubytujeme
v turbáze na pobřeží.
12. Dopoledne koupání v Bajkalu nebo výlet podél pobřeží, odpoledne přejezd vlakem okolo
Bajkalu (významná část tohoto úseku vede hor-

natou krajinou s výhledy na jihovýchodní pobřeží)
do Ulan-Ude, centra autonomního buddhistického Burjatska – večer prohlídka příjemného centra
s monumentální hlavou Lenina na centrálním náměstí, nocleh v hotelu.
13. Výlet minibusem do hlavního buddhistického
kláštera v Rusku – Ivolginského dacanu. Odpoledne odjezd na náš nejdelší úsek magistrály (2 noci
a 2 dny).
14.–15. Přejezd hornatou krajinou podél čínských hranic až na Dálný východ do Chabarovsku na soutoku Amuru a Usuri, zde nocleh v hotelu.
16. Chabarovsk – okružní plavba lodí po Amuru, Amurský útes, Spaso-preobraženský chrám,
nábřežní promenáda. V podvečer odjezd na závěrečný noční úsek, výjimečně směrem k jihu.
17. Ráno příjezd do Vladivostoku, města s přitažlivou polohou na členitém pobřeží Japonského moře a s velkým přístavem. Nikolajevskij
sloup (symbolický konec Transsibiřské magistrály),
prohlídka atraktivního centra – muzeum v ponorce, pevnost, mys Tokarevského, výjezd lanovkou na sopku Orlí hnízdo s krásnými výhledy na
město a okolní ostrovy. Nocleh v hotelu.
18. Ráno transfer na letiště a letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-123-901
25-123-904
25-123-902
25-123-903

7.–24. 6.
29. 6.–16. 7.
5.–22. 7.
30. 8.–16. 9.

64 700
64 700
64 700
64 700

dní

Asie

Rusko

snídaně

Jekatěrinburg

RUSKO
Krasnojarsk
Bajkal
Irkutsk

Chabarovsk

Ulan-Ude
Vladivostok

Kazaňský Kreml – stanice metra
(Arsenij Baljajev)

Moskva – Novoděvičij klášter
(Arsenij Baljajev)

Bajkal – nádraží na Transsibiřské magistrále
(Tomáš Hyka)

• ruské vízum – 2700 Kč
• 7x jednolůžkový pokoj v hotelech nepovinný – 5900 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka včetně
všech poplatků Praha–Moskva, Vladivostok–
Praha, 7x hotel*** a 2x turistická ubytovna, 9x
snídaně, 6x lehátkový vlak (7-8 nocí, v závislosti
na aktuálním jízdním řádu, podrobněji viz Ubytování na www), místní transfery minibusy aj.,
2x loď (okružní plavba a po Amuru a celodenní výlet lodní krugobajkalkou), exkurze do NP
Stolby, informační materiály.

Bajkal – uzení omuli (Tomáš Hyka)

Upřesňující informace: www.adventura.cz
Jekatěrinburg – dům Sevosťjanova
(Arsenij Baljajev)
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Asie

Rusko Mongolsko Čína

19

Transsibiřskou magistrálou
do Mongolska a Pekingu

dní

snídaně

Moskva
Kazaň

RUSKO

Jekatěrinburg

Krasnojarsk
Bajkal
Irkutsk

ČÍNA

Ulan-Ude

Ulanbaatar

MONGOLSKO
Peking

Skalní útvary v NP Tereldž
Klášter
(MartinGandan,
Loew) Mongolsko (Martin Loew)

Ulánbátar (Martin Loew)
NP Tereldž (Martin Loew)

Letní palác v Pekingu
(Renáta Jelínková)

??

Jaro v areálu Letního paláce, Peking
(Renáta Jelínková)

12
snídaně

Kazaň

Jekatěrinburg

Transsibiřská magistrála, nejdelší železniční trať světa, nabízí vytrvalým cestovatelům dva nejvzdálenější
cíle – Vladivostok a Peking. Vedle naší cesty na ruský Dálný východ nabízíme na přání mnohých z vás i tu
druhou variantu. V Burjatsku za Bajkalem opustíme klasickou sibiřskou trasu, zamíříme k jihu do Mongolska a dále přes poušť Gobi do čínského Pekingu. Tím si elegantně zpestříme putování Ruskem o návštěvu kulturně i typem krajiny zcela odlišných oblastí a poznáme hlavní města dvou starobylých říší i jejich
okolí. Nejrychlejší expresní vlaky zvládají tuto trasu za pět dní a nocí. My samozřejmě nepojedeme bez
přestávky, cestu si rozložíme na sedm úseků se zastávkami na těch nejpozoruhodnějších místech. Vlaky
jsou vždy lůžkové či lehátkové a celkem až sedm nocí ve vlaku, prostřídaných sedmi nocemi v hotelech,
nám pomůže zvládnout 7622 kilometrů trati v rozumném časovém rozpětí.
1.–10. den programu je shodný se zájezdemTranssibiřskou magistrálou až na Dálný východ.
11. Ráno návrat do Irkutsku a denní přejezd vlakem okolo Bajkalu (významná část
tohoto úseku vede hornatou krajinou s výhledy
na jihovýchodní pobřeží) do Ulan-Ude, centra
autonomního buddhistického Burjatska – večer prohlídka příjemného centra s monumentální hlavou Lenina na centrálním náměstí,
nocleh v hotelu. 12. Výlet minibusem do buddhistického Ivolginského kláštera. Odpoledne
odjezd vlaku do Mongolska. 13. Ráno příjezd
do Ulánbátaru, návštěva největší jezdecké
sochy světa znázorňující Čingischána a přejezd do NP Tereldž – malebné zalesněné hory
s vyhlídkami a jedinečnými skalními útvary
(Želví skála aj.), nocleh v tradičním jurtovém
kempu. 14.–15. Ulánbátar – prohlídka centra,
buddhistické kláštery Gandan a Čojdžinlamy,
Muzeum dějin přírody, večerní představení
mongolského folkloru. Nocleh v hotelu; druhý den přejezd do Číny. 16. Peking – prohlídka
areálu Letního paláce – letní sídlo čínských
císařů na břehu jezera Kunming (Kchun-ming)
v podhůří Západních hor; procházka starými
mizejícími uličkami Pekingu; večer fakultativně
místní specialita – pekingská kachna. Nocleh
v hotelu. 17. Peking – procházka po náměstí
Nebeského klidu (Tchien-an-men) a prohlídka tzv. Zakázaného města – nejrozsáhlejší
palácový komplex na světě; návštěva chrámu

Nebes – místo, kam se chodívali „synové nebes“ modlit za dobrou úrodu; nocleh v hotelu.
18. Celodenní výlet na Dlouhou zeď , nazývanou také Velká čínská zeď – procházka po
Zdi; cestou zastávka u olympijských sportovišť
v Pekingu – Ptačí hnízdo, Vodní kostka; nocleh
v hotelu. 19. Ráno transfer na letiště a letecky
zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-125-901
25-125-902

15. 8.–2. 9.
5.–23. 9.

69 700
69 700

• 9x jednolůžkový pokoj v hotelech – nepovinný – 7700 Kč
• čínské vízum – 2200 Kč • mongolské vízum – 2500 Kč • ruské
vízum – 2700 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce a v Číně místní průvodce, letenka včetně všech poplatků Praha–Moskva,
Peking–Praha, 9x hotel***, 1x turistická ubytovna
a 1x jurtový kemp s polopenzí, 11x snídaně, 6x lehátkový vlak (6-7 nocí, v závislosti na jízdním řádu,
podrobněji viz Ubytování), místní transfery minibusy aj., 1x loď (okružní plavba po Bajkalu), exkurze do
NP Stolby, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Transsibiřskou magistrálou
z Moskvy na Bajkal

dní

Moskva

Moskevský Kreml a Rudé náměstí
Nádherná příroda Bajkalu
Ulánbátar a malebný NP Tereldž
Dlouhá zeď a Zakázané město v Pekingu

RUSKO
Krasnojarsk
Bajkal

Moskevský Kreml a Rudé náměstí
Kazaň – perla Tatarstánu se středověkým kremlem
Krasnojarsk a skalní útvary nad Jenisejem
Irkutsk a nádherná příroda Bajkalu

Irkutsk

Pokud nemáte dostatek času na kompletní zájezd po Transsibiřské magistrále až na Dálný východ,
můžete zvolit zkrácenou variantu programu s individuálním návratem od Bajkalu a odletem z Irkutsku přes Moskvu zpět do Prahy. Takto urazíte vlakem po magistrále 5185 km a cesta bude rozložena
na čtyři úseky se zastávkami na těch nejpozoruhodnějších místech. Celkem strávíme čtyři nebo pět
nocí v lůžkovém či lehátkovém vlaku a prostřídáme je pěti nocemi v hotelech.
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1.–10. den programu je shodný
se zájezdemTranssibiřskou magistrálou až na Dálný
východ. 11. Vyhlídková plavba lodí
podél divokého
pobřeží Bajkalu z
Listvjanky do Sluďjanky se zastávkami na trase slavné krugobajkalské železnice, původní historické
trase Magistrály s mnoha tunely skrz skalní útesy.
Odpoledne dojedeme do Sluďjanky na současnou
Magistrálu, kde si prohlédneme jediné mramorové
nádraží světa. Večer individuální návrat po Irkutsku a ubytování v hotelu. 12. Ranní transfer na letiště a letecky zpět do Prahy.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-124-901
25-124-904
25-124-902
25-124-903

7.–18. 6.
29. 6.–10. 7.
5.–16. 7.
30. 8.–10. 9.

49 700
49 700
49 700
49 700

Asie

Rusko

• ruské vízum – 2700 Kč
• 5x jednolůžkový pokoj nepovinný – 4700 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka včetně všech
poplatků Praha–Moskva, Irkutsk–Praha, 5x hotel*** a 1x turistická ubytovna, 6x snídaně, 4x lehátkový vlak (4-5 nocí, v závoslosti na aktuálním
jízdním řádu, podrobněji viz Ubytování na www),
místní transfery minibusy aj., 1x loď (okružní plavba po Bajkalu), celodenní výlet krugobajkalkou,
exkurze do NP Stolby, informační materiály.

Na ostrově Olchon (Tomáš Hyka)

17

Perly Transsibiřské magistrály

dní

nové

Mijadžima
Po magistrále komfortněji a v pozvolnějším tempuBrána Torii na ostrověpolopenze

Moskevský Kreml a Rudé náměstí
Tatarstán - Kazaň a Veliký Bolgar
Sibiřské klenoty Tobolsk a Irkutsk; centrum Burjatska Ulan Ude
Nádherná příroda Krasnojarských Stolb i Bajkalu

Moskva
Kazaň

Tobolsk

Jekatěrinburg Ťumeň

RUSKO
Krasnojarsk
Bajkal

Cesta po legendární Transsibiřské magistrále představuje sama o sobě velký pojem. Na její trase
nalezneme spoustu nezapomenutelných míst, která při našich zájezdech často pouze projedeme,
nebo se v nich zastavíme na krátkou dobu. Připravili jsme pro vás zájezd, který se zaměřuje více na
návštěvy na trase magistrály, věnuje delší čas prohlídkám jedinečných míst, nabízí více komfortu
a snaží se omezit množství nočních přejezdů na nezbytné minimum. Zájezd sice neprojede celou
trasu Transsibiřské magistrály, poněvadž končí v Ulan-Ude, zahrnuje však s jistotou 90 % nejpřitažlivějších míst z celkové trasy. Pohodlnější tempo zájezdu nám umožní se více věnovat historii
a přírodě navštívených míst, snížit celkovou cestovatelskou náročnost zájezdu.
1.–2. Letecky Praha – Moskva, prohlídka města
– Kreml a Rudé náměstí , chrám Vasila Blaženého, obchodní dům GUM, chrám Krista Spasitele,
pěší zóna starého Arbatu, moderní Nový Arbat, Novoděvičij klášter s přilehlým hřbitovem. Druhý
den večer odjezd nočním vlakem po Transsibiřské
magistrále. 3–4. Kazaň – prohlídka starobylého
centra na řece Volze – kazaňský Kreml , ulice Baumana, katedrála svatých Petra a Pavla, chrám Všech
náboženství. Celodenní výlet k ruinám starobylého
města Veliky Bolgar , místa, kterému muslimové
říkají „severní Mekka“, novodobá bílá mešita. Večer
odjezd nočním vlakem a následující dopoledne
přejezd přes Ural do Asie. 5–6. Jekatěrinburg –
náměstí Roku 1905, chrám Na krvi, vyhlídková
plošina na vrcholu jednoho z moderních mrakodrapů, dům Sevosťjanova, jezero v centru města,
výlet k hraničnímu monumentu mezi Evropou
a Asií a k místu pohřebiště carské rodiny Ganina
Jama. Nocleh v hotelu, druhý den odjezd do Tobolsku. 7–9. Tobolsk – prohlídka někdejšího hlavního
města Sibiře, ležícího na mohutné řece Irtyš, a jeho
impozantního kremlu, který je jediný svého druhu v Asii. Ťumeň – nejstarší město na Sibiři, dnes
moderní centrum s výstavným Květinovým bulvárem, návštěva kláštera Svaté Trojice ze 17. století,
vystavěného v tzv. kozáckém baroku. Pokračování
přejezdu západní Sibiří přes Omsk, Novosibirsk
a veletok řeky Ob do Krasnojarsku. 10–11. Krasnojarsk s atraktivní polohou na veletoku Jenisej a v
předhůří Východního Sajanu, po noclehu v hotelu
výlet minibusem do přírodní rezervace Krasnojarské Stolby s unikátními skalními útvary s výhledy

na Jenisej (většinu dne relaxace v přírodě a možnost pěší turistiky). Večer odjezd vlakem do Irkutsku. 12. Irkutsk – tradiční metropole střední Sibiře
na řece Angara – nábřeží, pravoslavné chrámy,
dřevěné domy děkabristů, Znamenskij monastýr.
Nocleh v hotelu. 13–14. Přejezd minibusem k nedalekému jezeru Bajkal do letoviska Listvjanka,
zde ubytování v turbáze na 2 noci – sibiřský skansen Talcy, rybí trh, návštěva něrpinária (něrpa je endemický bajkalský tuleň), odpočinkový druhý den
na oblázkové pláži s výhledem na útesy a vycházka
borovými lesy po kopcovitém pobřeží. 15. Vyhlídková plavba lodí podél divokého pobřeží Bajkalu z Listvjanky do Sluďjanky se zastávkami na trase
slavné krugobajkalské železnice, původní historické trase Magistrály s mnoha tunely skrz skalní
útesy. Ve Sluďjance na jediném mramorovém
nádraží světa přesedneme na vlak a po současné
Magistrále hornatou krajinou s výhledy na jihovýchodní pobřeží Bajkalu přejedeme do Ulan-Ude.
16–17. Ulan-Ude – centrum autonomního buddhistického Burjatska, prohlídka příjemného centra
s monumentální hlavou Lenina na centrálním náměstí. Výlet minibusem do hlavního buddhistického kláštera v Rusku – Ivolginského dacanu. Následující den odlet přes Moskvu do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-126-901

2.–18. 8.

62 700

Irkutsk

Ulan-Ude

Bajkalský tuleň něrpa (Michal Černý)

VDNCh, Moskva (Arsenij Baljajev)

Mešita Kul Šarif, Kazaň (Arsenij Baljajev)

• ruské vízum – 2700 Kč
• jednolůžkový pokoj v hotelech nepovinný – 6900 Kč
Upřesňující informace a podmínky zájezdu

www.adventura.cz
GUM, Moskva (Tomáš Hyka)
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Asie

Rusko

14
dní

Krásy Kamčatky

polopenze,
vstupy do NP v ceně

Ključevskaja
Kozyrevsk
Tolbačik
Esso

KAMČATKA

Panenská příroda odlehlé výspy Sibiře
Nejaktivnější vulkanická oblast současnosti
Možnost výstupu k aktivním kráterům
Fakultativně návštěva Doliny gejzírů nebo Kurilského jezera

Dolina gejzírů

Jelizovo

PetropavlovskGoreli
Kamčatskij
Mutnovskij

Náročná cesta pod Tolbačik (Tomáš Hyka)

Kamčatka (Václav Štíhel)

Kaňon Opasnyj pod Mutnovkou
(Tomáš Hyka)

10
dní

Jako východní výspa Ruska byl tento unikátní pacifický poloostrov po dlouhá léta uzavřen coby strategická oblast nejen pro zahraniční turisty, ale i pro většinu obyvatel bývalého SSSR. Kvůli této izolaci i náročnému terénu si Kamčatka dodnes zachovala rozsáhlá území s neposkvrněnou panenskou přírodou, pyšnící se nekonečnou tajgou a tundrou, řekami plnými lososů, a především množstvím aktivních vulkánů,
bublajících bahenních jezírek a termálních pramenů. Program tohoto zájezdu je sestaven tak, abychom
v poměrně krátkém období poznali ty nejzajímavější lokality, ale zároveň klade důraz na celkově mírnější tempo. Zájezd nás zavede na sever poloostrova, na náhorní plató pod nejvyšší kamčatskou sopkou
Ključevskaja (4750 m), kde v Tolbačinské trhlinové zóně proběhla r. 1975 jedna z nejmohutnějších vulkanických erupcí 20. století a vědci zde testovali legendární lunochod. V druhé části programu navštívíme oblast
jižních vulkánů Mutnovskij a Goreli, kde vystoupáme k jejich aktivním kráterům. Chybět nebude ani návštěva
etnografického muzea a stylové vesnice Esso, plavba po řece Bystraja či koupání v termálních bazénech. Ochutnáme také pravý kaviár i speciality z vynikajících pacifických lososů a poznáme, co obnáší pravá ruská baňa.
1.–2. Letecky Praha – Kamčatka. 3. Paratunka,
registrace, výlet do malebné doliny Vačkažec.
4.–6. Přesun terénním vozem na sever, do NP Ključevskaja , pěší prohlídka kráterů severního vulkanického proryvu na úpatí vulkánu Tolbačik, lávové
jeskyně a kaňony – stopy nejmohutnější erupce 20.
století. 7. Návrat od Tolbačiku a přejezd do další oblasti, vesnice Esso – návštěva etnografického muzea. 8.–9. Nenáročné splutí řeky Bystraja; návrat
do Paratunky. 10.–11. Přejezd terénním vozem
pod vulkán Mutnovskij, dvě jednodenní túry – kaňonem řeky Mutnaja k ledovcům, do jeho dramatické kaldery, a výstup na vulkán Goreli (1829 m).
12. Rezervní den – fakultativně vrtulníkem na Kurilské jezero za pozorováním medvědů ve volné
přírodě, nebo do Doliny gejzírů, případně lodní
výlet po Avačinském zálivu a Beringově moři
(ptačí kolonie, tuleni, možnost rybolovu). 13. Přístav Petropavlovsk-Kamčatskij, případně další

fakultativní programy – výstup na vulkán Avačinskij (2741 m). 14. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

22-126-910

28. 7.–10. 8.

78 800

• ruské vízum – 2700 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, místní průvodce
a kuchař, letenka vč. všech poplatků Praha–Kamčatka–Praha ve výši 33 000 Kč, doprava minibusy a terénními vozidly, 8x ubytování v hotelu/penzionu
s termálním bazénem, 1x v privátních chatkách, 3x
nocleh ve volné přírodě v zapůjčených stanech, polopenze, informační materiály, vyřízení vstupních
formalit a poplatky za vstup do jednotlivých oblastí.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

To nejlepší z Kamčatky

plná penze, vstupy do NP
a 2x výlet helikoptérou v ceně

KAMČATKA
Dolina gejzírů

Jelizovo
Vačkažec
PetropavlovskMutnovskij Kamčatskij
Kurilské jez.
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Lávový kotel pod Tolbačikem
(Pavel Pozniak)

Nejaktivnější vulkanická oblast současnosti
Vrtulníkové lety na unikátní a jinak nedostupné lokality
Lodní výlet podél romantického pobřeží Pacifiku
Aktivní pobyt se zázemím v penzionu s termálním bazénem
Připravit do této krásné, hornaté a převážně liduprázdné krajiny relativně pohodlný poznávací zájezd není
snadné. Asfaltové silnice končí pár kilometrů za jedinou výrazně osídlenou oázou kolem přístavu Petropavlovsk-Kamčatskij a dále je třeba se do nitra poloostrova probíjet těžkými terénními automobily nebo elegantněji
a rychleji s pomocí vrtulníků. S výjimkou sopečných pouští po nedávných erupcích ale tuto oázu převážně
obklopuje bujně zelená tajga, zavlažovaná hojnými srážkami od okolního oceánu. Nabízíme vám aktivní pobytový zájezd se zázemím v příjemném hotelu s vlastním termálním bazénem a zajištěnou plnou penzí, který
leží na okraji obydlené oblasti. Odtud budeme vyrážet do bližšího okolí směrem do vnitrozemí i k romantickému pobřeží Pacifiku. A do vzdálených lokalit nahlédneme dvěma vrtulníkovými lety směrem na sever a na jih.
1.–2. Letecky Praha – Moskva – Kamčatka. 3. Terénním autem k jezeru do kvetoucí doliny Vačkažec a nenáročný pěší výlet k vodopádům. 4. Vrtulníkem na sever do nejpřísněji chráněné Kronocké
rezervace , – přibližně 6 hodin programu s přistáním na 2–3 místech, z toho asi polovinu doby

trvají přelety – unikátní Dolina gejzírů, dle podmínek přistání i v rozlehlé a velmi aktivní kaldeře Uzon.
5. Minibusem do Petropavlovsku-Kamčatského,
prohlídka metropole Kamčatky, a dále na pláže Pacifiku obklopené skalními útesy. 6. Vrtulníkem na
jih do Jihokamčatské rezervace , – podmínky

shodné se severní trasou – medvědi lovící lososy
u Kurilského jezera, dle podmínek přistání u jezer
pod vulkánem Ksudač, koupání v Chodutkinských
termálních pramenech. 7. Terénním autem do sedla
mezi vulkány Korjackij (3456 m) a Avačinskij (2741
m) – nenáročný pěší výlet na vrchol Verbljud a
pozorování dlouhochvostých syslíků, cestou zpět
koupání v přírodních siřičitých termálních pramenech Zeljonyje ozerka. 8. Terénní přejezd pod vulkán Mutnovskij (2322 m) , – výhledy na vulkány
Viljučinkij, Gorelij aj., efektní barevný Opasnyj kaňon s úvodním téměř stometrovým vodopádem,
pěší výstup do činné kaldery vulkánu Mutnovskij.
9. Minibusem Petropavlovsk-Kamčatskij a lodní výlet po Avačinském zálivu a za standardních podmínek i po okolním otevřeném Pacifiku (asi 6 hodin)
– ostrov Staričkov, pozorování tuleňů a ptačích kolonií (zejména mnoho papuchalků). Závěrečný nákup
kamčatských specialit ve velké tržnici – uzení lososi,

Asie

Kazachstán Kyrgyzstán
kaviár a mořské plody za příznivé ceny. 10. Závěrečná ranní koupel v bazénu; letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-127-901

11.–20. 8.

104 800

• ruské vízum – 2700 Kč
• jednolůžkový pokoj povinný – 7400 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

Pohled z vrcholu Avačinského na
vulkán Korjackij (Pavel Pozniak)

V ceně zahrnuto: průvodce CK, místní průvodce,
letenka vč. všech poplatků Praha–Kamčatka–Praha
ve výši 33 000 Kč, doprava minibusy a terénními vozidly, 2x vrtulník na Kurilské jezero a do Doliny gejzírů
v ceně asi 32 000 Kč, lodní výlet po Avačinském zálivu, 8x ubytování v penzionu s termálním bazénem,
plná penze s výjimkou dvou obědů, vyřízení vstupních formalit a poplatky za vstup do jednotlivých oblastí, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Medvědi na Kurilském jezeře (Filip Weber)

13

Kazachstán a Kyrgyzstán

dní

polopenze,
vstupy do NP v ceně

Největší přírodní krásy Střední Asie
Svět tradičních pastevců a jurt
Rušné bazary a přátelští obyvatelé
Mírumilovné soužití několika náboženství
Koupání v jezeře Issyk-kul, monumentální Čarynský kaňon

NP Altyn Emel

Biškek
NP Ala Arča
Song-köl

Vydejme se poznat středoasijskou exotiku v tomto „vysokohorském balení“, které ale není náročné na fyzickou zdatnost účastníků. Nejdříve se podíváme do největšího vnitrozemského státu světa Kazachstánu, země
s rozmanitou krajinou od stepí a pouští až po jezera a vrcholky hor. Horské scenerie postupně vystřídá krajina
jako z Marsu v národním parku Altyn Emel s vysokými zpívajícími dunami, podíváme se i do kazašského
„Grand Canyonu“ v údolí Čaryn. Následujících osm dní programu zasvětíme sousednímu Kyrgyzstánu, zemi
vysokých hor a polodivokých koní s průměrnou nadmořskou výškou 2750 metrů nad mořem. Ohromí nás
krásy mohutného centrálního Ťan-šanu neboli „Nebeských hor“ v pohoří Terskej Alatau, vykoupeme se
v místním „moři“, mírně slaném Issyk-kulu, projdeme se jeho nádherně členitým jižním pobřežím a z koňského sedla si plně vychutnáme horské vrcholky odrážející se na křišťálově čisté hladině jezera Song-köl.
1. Letecky Praha – Almaty, ubytování a prohlídka
města – centrální Náměstí Republiky, Zelený bazar, vyhlídková plošina z hory Kok Tobe, nejvýše
položené kluziště na světě Medeo a vysokohorské středisko Šymbulak. 3. Výlet k jezeru Issyk v
nadmořské výšce 1760 metrů; procházka soutěskou podél řeky Turgen k vodopádům a návrat
do Almaty. 4. Přejezd do údolí řeky Ili v srdci NP
Altyn Emel, poslech unikátní „zpívající“ písečné duny, v jejímž písku je dle legendy pochován
sám Čingischán. 5. Čarynský kaňon – pískovcové masivy tvořící tzv. Dolinu zámků a tyčící se do
výšky až 300 metrů; přejezd kazašsko-kyrgyzské
hranice a nocleh v Karakolu. 6.–7. Ze základny
v Karakolu absolvujeme dva výlety v pohoří Terskej Alatau – první den ke skalním útvarům
v dolině Džety Öguz s obědem v tradiční jurtě,
odpoledne prohlídka Karakolu – Dunganská mešita a pravoslavný chrám Svaté Trojice; druhý den
terénním autem do nádherné doliny Karakol,
možnost půldenní túry údolím s výhledem na zaledněný Karakolský štít. 8. Přejezd k jižnímu pobřeží Issyk-kulu, koupání na písečných plážích,
krátká túra kaňonem Skazka, charakteristickým
rudě zbarvenými skalními útvary, večeře a nocleh
v místní jurtě. 9.–10. Přesun k druhému největšímu kyrgyzskému jezeru Song-köl (3010 m),

malebně obklopenému horskou stepí, pastevci se
svými stády koní i dobytka a věncem hor, pěší výlet po pobřeží nebo možnost projížďky na koních;
2x nocleh v tradičních jurtách. 11. Přejezd do Biškeku, při cestě návštěva minaretu Burana z 11.
století, prohlídka hlavního města – náměstí Ala-Too, místní parky a Ošský bazar. 12.–13. Závěrečný výlet do nedalekého pohoří Kyrgyz Alatau,
do NP Ala-Arča – túra k ledovci Ak-Saj, návrat do
Biškeku; druhý den letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-218-901

6.–18. 8.

52 800

• jednolůžkový pokoj povinný – 4100 Kč

Čarynský kaňon

KAZACHSTÁN
Almaty

jez. Issyk
Karakol

Issyk-kul

Terskej Alatau
Kočkor

KYRGYZSTÁN

Zpívající duny v NP Altyn Emel
(Arsenij Baljajev)

„Almaty, pravoslavný chrám
Nanebevzetí“ (Arsenij Baljajev)

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodce, letenka včetně všech poplatků Praha–Almaty
a Biškek–Praha, kompletní doprava minibusem
a terénními auty do hor, 8x hotel se snídaní, 3x
nocleh v tradičních jurtách s polopenzí, 1x nocleh
v guesthousu s polopenzí, 7x oběd během pobytu, vstupné do NP, 2x lanová dráha na Kok-Tobe
a Medeo–Šymbulak, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Koně ke Kyrgyzstánu neodmyslitelně
patří (František Papoušek)

57

Asie

Kyrgyzstán Rusko

12

Krásy kyrgyzského Ťan-šanu

dní

polopenze

Biškek
Issyk-kul

Kyrgyz Alatau

Karakol
Terskej Alatau

Song-köl

Kočkor

Svět tradičních pastevců a jurt

Unikátní
vysokohorské jezero Ala-köl
Jedinečné výhledy na zaledněné pětitisícovky
Koupání v jezeře Issyk-kul

KYRGYZSTÁN

Jezero Ala-köl (Tomáš Hyka)

Kaňon Skazka (Vojtěch Lokša)

Kyrgyzstán je země hor, unikátních jezer a příjemných obyvatel, kteří se dodnes velkou měrou živí polokočovným pastevectvím. Průměrná nadmořská výška Kyrgyzstánu je více než 2700 m a žádná země
světa nemá dále k moři. To zde však nahrazuje obrovské bezodtoké a mírně slané jezero Issyk-kul s hladinou v nadmořské výšce 1608 m s hloubkou až 700 m. Jezero je ze severu i z jihu lemováno horskými
masivy, které přináležejí k rozlehlému pohoří Ťan-šan, zasahujícímu do Kyrgyzstánu, Kazachstánu i Číny.
Milovníkům nedotčené horské přírody otevírá Kyrgyzstán opravdu mimořádně širokou náruč.
Náš turisticko-poznávací zájezd vám postupně představí tři atraktivní horské oblasti Ťan-šanu v čele
s malebným, svěže zeleným pohořím Terskej Alatau, korunovaným řadou pětitisícových vrcholů, a také
tři nejkrásnější kyrgyzská jezera – místní vnitrozemské „moře“ Issyk-kul, velehorsky položené a mimořádně fotogenické jezero Ala-köl i druhé největší kyrgyzské jezero Song-köl, obklopené horskou stepí
a magickým věncem hor. Na řadě míst, ale nejvíce právě zde nahlédneme také do života místních pastevců. Neopomeneme ani hlavní město Biškek a další zajímavosti. Často budeme využívat terénní auta,
protože zdejší hory jsou běžnou dopravou nedostupné. A samozřejmě si užijeme zdejších půvabů i pěšky, ale budeme se snažit, aby pěší program nebyl příliš náročný. Případně lze zvolit pohodovou variantu.
1.–2. Letecky Praha - Biškek.
3. Výlet do nedalekého pohoří Kyrgyz Alatau,
do NP Ala-Arča – aklimatizační túra k ledovci Ak-Saj a návrat do Biškeku.
4. Přejezd kolem jezera Issyk-kul do podhorského městečka Karakol. Při cestě návštěva skalních rytin v Čolpon-Atě.
5. Zahájení třídenního programu v pohoří Terskej Alatau, výlet minibusem ke skalním útvarům v dolině Džety Öguz, oběd v tradiční jurtě
a návrat do Karakolu.
Na www.adventura.cz
naleznete celkem různých

7

zájezdů

do Kyrgystánu

Krásy centrálního Kavkazu
Karakolský štít z doliny Karakol
(Tomáš Hyka)

Vydejte se s námi přímo do srdce nejvyššího
pohoří Ruska pod jeho
nejvyšší vrchol Elbrus
(5642 m). Příjemné ubytování a 2 lanovky až do
3000 a 4000 m nám vytvoří kvalitní zázemí pro nenáročnou horskou turistiku
s úžasným panoramatem
ledovcových velehor.

nové

58

Rodina před letní jurtou
(Markéta Stránská)

Jezero Issyk (Arsenij Baljajev)

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

22-217-901

27.–7. 8.

45 800

• jednolůžkový pokoj povinný – 3500 Kč

10
dní

Podrobná nabídka: www.adventura.cz

Karakol – tržiště (Tomáš Hyka)

6.–7. Výstup k nádhernému vy
sokohorskému
jezeru Ala-köl (3520 m) s noclehem v kempovém
táboře; druhý den překonáme sedlo Ala-köl (3890
m), sestoupíme do doliny Altyn Arašan (2500 m),
termální prameny.
8. Přejezd k jižnímu pobřeží Issyk-kulu, krátká túra
kaňonem Skazka, večeře a nocleh v místní jurtě.
9.–10. Přesun k druhému největšímu kyrgyzskému jezeru Song-köl (3010 m), malebně obklopenému horskou stepí, pěší výlet po pobřeží nebo
možnost projížď ky na koních; 2x nocleh v tradičních jurtách.
11.–12. Návrat do Biškeku, letecky zpět do Prahy.

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK a místní průvodce, letenka vč. všech poplatků Praha–Biškek–Praha, kompletní doprava minibusem a terénními
auty do hor, 7x hotel se snídaní, 3x nocleh v tradičních jurtách s polopenzí, 1x nocleh v kempovém
táboře s polopenzí, 8x oběd během pobytu,
vstupné do NP, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

17

Napříč Pamírem z Tádžikistánu
do Kyrgyzstánu

dní

polopenze,
vstupy do NP v ceně

Jezera a štíty malebných Fanských hor
Po slavném Pamírském traktu kaňony mohutných řek i přes velehorská sedla
Sedmitisícový Pik Lenina v NP Pamír
Oš
Svět horských pastevců a pestrobarevných exotických tržišť
Oš – významná křižovatka Hedvábné stezky
KYRGYZSTÁN
Pamír je třetím nejvyšším světovým pohořím a díky své centrální poloze vůči ostatním asijským velehorám
je právem nazýván střechou světa. Jeho rozlehlé prostory zpřístupňuje unikátní horská silnice, tzv. Pamírský
trakt, který propojuje odlehlý východ Tádžikistánu s jižním Kyrgyzstánem a otevírá širokou náruč velehor
nejen horolezcům, ale i běžným cestovatelům, kteří jsou ochotni snášet trochu nepohodlí. Po příletu do
tádžické metropole Dušanbe strávíme tři úvodní dny v mimořádně malebných Fanských horách, které
jsou součástí mnohasetkilometrového pásma Pamíroalaje. U nádherné soustavy jezer mezi horskými
pastvinami, elegantními vápencovými štíty a ledovcovými stěnami se zde dobře zaklimatizujeme na vysoké
nadmořské výšky pamírské trasy. Ta nás během desíti dnů provede srdcem Pamíru – krásně zbarvenými
kaňony mohutných řek, vyprahlými náhorními planinami, kolem rozlehlých jezer i přes vysokohorská sedla
včetně nejvyššího Ak-bajtal (4655 m) – až do Kyrgyzstánu, kde se ocitneme tváří v tvář sedmitisícovému
Piku Lenina. Poté se přehoupneme přes východní pásma Pamíroalaje do Oše, města s tisíciletou historií, kde
naše putování ukončíme. Cestou se budeme věnovat pěším výletům v horách i prohlídkám pamětihodností
na této větvi dávné Hedvábné stezky. Projedeme také pověstným Vachánským údolím podél hraniční
řeky Pjanž, který byl teprve nedávno zpřístupněn cizincům a nabídne nám výhledy na sedmitisícovky
afghánského Hindúkuše. Několik náročnějších pěších túr bude možné alternovat nenáročným programem.
1.–2. Letecky Praha – Dušanbe, pravděpodobně
kratší odpočinek v hotelu, přejezd přes Hissarský
hřbet a kaňony řek Jagnob a Zeravšan do Fanských
hor, do turistické základny Artuč.
3–4. Fanské hory – přechod vysokohorského sedla s úžasnými výhledy. První den výstup do rozlehlé a mimořádně malebné kotliny Kulikalonských
jezer, pravděpodobně k jezeru Bibidžonat (2900
m), odpočinek a vycházky kolem jezer, druhý
den přechod Alaudinského sedla (3800 m) k neméně krásným Alaudinským jezerům (2600 m).
5. Krátký sestup do turistické základny k džípům,
sjezd krásnou dolinou k silnici a přejezd do Dušanbe, podvečerní prohlídka centra města.
6. Návštěva tržnice v Dušanbe a přejezd do podhůří Pamíru, do životem kypícího správního centra Kalaikum.
7. Ranní procházka po probouzejícím se Kalaikum; dále auty po legendárním Pamírském traktu, postaveném sovětskými inženýry ve 30. letech
minulého století, monumentálním kaňonem hraniční řeky Pjanž; výhledy přes řeku na izolované
vesničky sousedních afghánských domorodců;
nocleh v Rušonu na soutoku řek Bartang a Pjandž.
8. Pěší výlet dolinou řeky Bartang do malebné
horské vesničky Džizev, případně dále k jezeru
na říčce Džezevdara. Návrat k Pamírskému traktu
a přejezd do Chorogu (2100 m), hraničního města
s příměsí ruského a perského vlivu.
9. Koupel v horkých pramenech Garm Čašma,
které popsal už Marco Polo; dále do Iškašimu,
města rozděleného hraniční řekou na tádžickou
a afghánskou část; výhledy na sedmitisícový afghánský Hindúkuš; výstup na pevnost Kácha (3.
stol. př.n.l.) na skále 500 m nade dnem údolí.
10. Koupání v horkých pramenech Bibi Fatima, pojmenovaných po Mohamedově dceři;
jízda Vachánským údolím dál podél řeky Pjanž
do Langaru.
11. Celodenní pěší výlet směrem k basecampu
pod Pik Engels (až do 4000 m, vrchol je v 6510 m)
s krásnými výhledy na sedmitisícový Hindúkuš;
podle zájmu a možností přenocování ve vypůjčených stanech v basecampu.
12. Auty po Pamírském traktu přes průsmyk Char-

guš (4344 m) k jezeru Bulun Kol.
13. Ráno výlet k jezeru Jašilkul, pak již opět auty
do Murgabu (3500 m), významného správního
střediska autonomní oblasti Horský Badachšán;
po cestě zastávka ve vesnici Aličur, návštěva čínského hřbitova Baškumbos; přestože jsme pořád
ještě v Tádžikistánu, převažuje zde kyrgyzské
osídlení s pasteveckým stylem života.
14. Nejvyšší úsek Pamírského traktu přes sedlo Ak-bajtal (4655 m); rozpadající se sovětská
kasárna a nejvýše položené meteoritické jezero
na světě Karakul (3944 m), procházka kolem jezera; zbytky chátrající železné opony mezi bývalým SSSR a Čínou; přes hraniční sedlo Kyzyl Art
(4280 m) v hlavním pamírském hřebenu přejedeme do Kyrgyzstánu jedním z nejvýše položených
hraničních přechodů světa.
15. Sary-taš (3170 m) – významná křižovatka na
cestě do Číny (čínská hranice je pouhých 70 km na
východ) nebo do Tádžikistánu; výhled na panorama Pamíru s dominantním Pikem Lenina (7134
m); pěší výlet od jezera Tulpar Kul k horolezeckému basecampu pod Pikem Lenina.
16. Dále auty přes sedlo Taldyk (3590 m) odvážně vedenými serpentinami do správního střediska Gulča, prohlídka muzea a tržnice; přes sedlo
Čijirčik (2380 m) do města Oš: výstup na posvátnou Sulejmanovu horu , největší tržiště ve
Střední Asii, muzeum, zábavní park.
17. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

22-218-901

28. 8.–13. 9.

55 900

Asie

Tádžikistán Kyrgyzstán

Fanské h.

TÁDŽIKISTÁN

Kalaikum
Dušanbe

Sary-taš

Pik Lenina
j. Karakul

Džizev

Murgab

Rušon
Pik Engels
Chorog
Iškašim

Kaňon řeky Bartang,Jaroslav Lhota

Výhled na jezero Karakul
(Jaroslav Lhota)

Kyrgyzská horská idyla (Lukáš Pelant)

• tádžické vízum včetně povolení do oblasti Horský
Badachšán – 1900 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Dušanbe / Oš– Praha, doprava,
ubytování, většina stravování, oslíci na vynášku
zavazadel ve Fanských horách, vstup do NP Pamír,
informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Upečeno! (Kateřina Lhotová)
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Asie

Rusko Mongolsko

14

Bajkal – perla Sibiře

dní

Bajkal

část. polopenze,
vstupy do NP v ceně

Svatý nos

RUSKO

Okruh nejkrásnějšími místy pobřeží
Tajuplný ostrov Olchon
Irkutsk a řeka Angara
Buddhistické památky v Burjatsku

Olchon

ga

An

Ulan-Ude

ra

pohoří
Východní Irkutsk
Sajan
Listvjanka
Sluďjanka

Záliv na ostrově Olchon (Markéta Stránská)

Šamanské kůly (Markéta Stránská)

Atraktivní okruh kolem jezera zvládneme autobusy a minibusy, napříč jezerem rybářskou lodí,
vlakem po Transsibiřské magistrále a unikátní „krugobajkalkou“, která byla dříve také součástí její
trasy. Vláček, jenž se pětkrát týdně probíjí strmým pobřežím po této odlehlé „dopravní tepně“,
nás ukolébá do rytmu zdejšího neuspěchaného života a teprve lodí přes mohutnou řeku Angaru
vytékající z jezera se vrátíme zpět do současnosti. Okruh zahájíme a zakončíme v Irkutsku na Angaře, jednom z nejstarších měst Sibiře. Na nejzajímavějších místech podnikneme pět celodenních
vyjížděk minibusem nebo terénními auty s možností pěších výletů.
1.–2. Letecky Praha – Moskva – Irkutsk: prohlídka centra – nábřeží Angary, tradiční dřevěné
domy, pravoslavné chrámy. 3.–5. Přejezd na ostrov Olchon, známý tradicemi místního šamanismu – rybářská vesnice Chužir s mysem Burchan
a posvátnou Šamanskou skálou; dva celodenní
výlety terénními auty do NP Pribajkalskij (stepi
a borové lesy, strmé útesy, písečné přesypy) –
až na nejzazší mys Choboj a k jezeru Šara-Nur.
6. Plavba rybářskou lodí napříč Bajkalem .
7.–8. Usť-Barguzin – dva celodenní výlety minibusem v jeho okolí: První den zamíříme na odlehlý a hornatý poloostrov Svatý nos (NP Zabajkalskij – písečná kosa a pláže, romantické zátoky,
koupání v termálních pramenech). Druhý den
projedeme Barguzinskou dolinou do vnitrozemí
– vesnice Suvo, skalní útvary, kamenný posvátný
býk; na závěr pak tradiční ruská baňa. 9. Přejezd
do Ulan-Ude (hlavní město Burjatska) – výlet
do buddhistického Ivolginského kláštera; noční přejezd lehátkovým vlakem po Transsibiřské
magistrále. 10.–11. Autobusem do Tunkinské
doliny Východního Sajanu do podhorských
lázní Aršan – výlety minibusem: první den panoramata až třítisícových hřebenů, termální
prameny, burjatská vesnice Tagarchaj; další den
výlet divokou soutěskou říčky Kyngarga a mož-

nost výstupu na vyhlídkový vrchol Pik Ljubvi.
12.–13. Návrat k Bajkalu do Sluďjanky (mramorové nádraží) – jízda krugobajkalkou, lodí
přes Angaru do Listvjanky (rybí trh v přístavu,
muzeum bajkalské přírody, oblázkové pláže, útesy); možnost návštěvy něrpinária (něrpa je bajkalský tuleň) nebo zajímavého skanzenu v městečku Talcy. 14. Letecky zpět do Prahy
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-122-901
25-122-902

29. 6.–12. 7.
13.–26. 7.

47 900
47 900

• ruské vízum – 2700 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Irkutsk–Praha, doprava minibusy, 2x vlak, 2x loď (přes Bajkal a Angaru), 2x
hotel **, 6x nocleh v soukromí, 3x turistická
ubytovna, 1x noční lehátkový vlak, 6x polopenze, vstupné do NP, registrační poplatky,
informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Západ slunce na Olchonu (Tomáš Hyka)

15
dní

Krásy Mongolska

plná penze při pobytu
v přírodě, vstupy do NP v ceně
NP Tereldž
Khögnö Khan Uul
Ulánbátár
Charchorin / Orchon NP Chustaj
Bagagadzryn Čulú

MONGOLSKO

NP Gurvansajchan

Bajandzag

Vychutnejte si Mongolsko skutečně nerušeně. Mongolsko je země pohostinných kočovných pastevců s životním
stylem, jehož kořeny sahají tisíce let do minulosti. Prohánějí se krajinou za svými stády na koních, žijí v tradičních
jurtách či stanech a uctívají duchy přírody. Mongolsko vás okouzlí poklidnou a nezměrnou rozlehlostí volného
prostoru nezasaženého civilizací, průzračným čistým vzduchem, svými opojnými východy a západy slunce za
hornatými obzory či vlídnou samozřejmostí, s jakou budete přivítáni při náhodné návštěvě v osamocené jurtě.

???
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Okruh terénními vozy téměr liduprázdnou přírodou
Zelené Mongolsko – stepi, jezera, lesnatý NP Tereldž
Poušť Gobi – písečné duny, hluboké soutěsky, skalní města
Buddhistické kláštery, kultovní místa “ovó”

Malí pastevci– ti se snad na koni
už rodí! (Jaroslav Lhota)

1.–2. Letecky Praha – Ulánbátar; ubytování a prohlídka města – buddhistické kláštery Gandan a Čojdžinlamy, Muzeum mongolských dějin; nocleh
v hotelu. 3. Prohlídka největší jezdecké sochy světa
znázorňující Čingischána a přejezd do NP Tereldž –

malebné zalesněné hory s vyhlídkami a jedinečnými
skalními útvary (Želví skála aj.). 4. NP Chustaj a pozorování vzácných koní Převalského, 5. Přírodní
rezervace Khögnö Khan Uul a písečné duny Elsen
Tasarkhai – jedinečná směs vyprahlé pouště, horské-

ho masivu, řeky Tarnay a zeleného travnatého porostu.
6. Bývalé hlavní město za časů Čingischána – Charchorin a první buddhistický klášter v Mongolsku, který
byl vybudován na jeho základech – Erdenedzú. Návštěva tradiční kočovné rodiny, možnost projížďky na
koních. 7. Údolí Orchon a působivý vodopád Orchon
vysoký skoro 20m; návštěva chovatelů koní a zhlédnutí procesu přípravy mongolského národního nápoje ajrak – zkvašeného kobylího mléka. 8.–9. Přejezd
do oblasti jižního Gobi. Podél řeky Ongín přes somon
Sajchan-Ovó k pozůstatkům klášterů Ongín chíd
a Hošó. Odpočinek po delší cestě nebo možnost kratších výletů do okolí. 10. NP Gurvansajchan – pestrá
kombinace horských štítů s rozlehlými písečnými přesypy; soutěska Jolyn-Am – úchvatné horské scenerie
s několikametrovou ledovou pokrývkou nemizící po
celý rok. Návštěva muzea přírody a rodiny chovající velbloudy a možnost projížďky na velbloudech.
11. Chongoryn-Els – až 300m vysoké písečné duny,
nevětší v celém Mongolsku. Působivé výhledy na
rozlehlou poušť Gobi z vrcholů dun. 12. Bajandzag –
unikátní naleziště zkamenělých kosterních pozůstatků
dinosaurů, nádherně červeně zbarvené tzv. „planoucí
útesy“; písečné duny Molcog-Els. Nocleh v jurtovém

kempu. 13. Přejezd do středního Gobi – posvátný
skalní útvar uprostřed prašných planin Bagagadzryn
Čulú se skalními malbami; příjemná oáza s malým
jezerem a opušteným klášterem Sümchöch Burd.
14.–15. Návrat do Ulánbátaru, poslední nákupy před
cestou domů; následující den letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-128-901

24. 8.–7. 9.

81 800

• mongolské vízum – 2500 Kč • 14x jednolůžkový
pokoj v hotelech a jurtách povinný – 7200Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

Asie

Rusko

Mladý pastevec (Martin Loew)

V ceně zahrnuto: průvodce, místní průvodce, zpáteční letenka vč. všech poplatků Praha
– Ulánbátar, kompletní doprava terénními minibusy s místními řidiči, 2x hotel *** se snídaní,
12x jurtový kemp (dvojlůžkové ubytování), plná
penze během programu mimo Ulánbátar, veškeré vstupní poplatky do NP, muzeí a chrámů během programu, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
NP Tereldž (Vojtěch Lokša)

15

Krásy Altaje

dní

Barnaul

část. polopenze
RUSKO

Rozlehlé a rozmanité nejvyšší horstvo Sibiře
Mohutné divoké řeky a unikátní Tělecké jezero
Život národů Altaje
Ubytování v penzionech a turistických ubytovnách

Ob

Gorno-Altajsk
Čemal
Katuň

Tělěcké jez.

Inja

Altaj patří mezi nejkrásnější, přírodně nejbohatší a nejzachovalejší oblasti Ruska a Sibiře. Zalesněné hřebeny a údolí s nedotčenou tajgou se střídají s kotlinami stepního charakteru tam, kde je terén otevřenější vůči
suchým jižním větrům z blízkého Mongolska a Číny. Nad nimi se tyčí zaledněné štíty až čtyřtisícových hřebenů. A místní altajské národy jej obohacují i o etnicky zajímavý kolorit. Tento zájezd míří do východnější
části ruského Altaje, do oblasti čtyřtisícového Severočujského hřbetu a okolních hor i stepí. Pro přesun
využijeme především jedinou hlavní horskou silnici, tzv. Čujský trakt, který míří napříč ruským Altajem do
západního Mongolska. V rámci programu bude kromě kratších vycházek prostor i na tři až čtyři celodenní
pěší výlety či túry, které vyvrcholí výstupem dolinou Aktru až k ledovcům pod čtyřtisícový Aktru Baš.
1.–2. Letecky Praha – Moskva – Barnaul, nocleh
v penzionu v Gorno-Altajsku. 3.–4. Přejezd z Gorno-Altajsku dále k Těleckému jezeru. Ubytování
v penzionu na břehu jezera ve vesnici Artybaš. Druhý
den plavba přes Tělecké jezero dle možností s několika zastávkami, nocleh v turbáze na břehu jezera.
5.–6. Pěší výlet ke skalním útvarům Kamenné hřiby.
Následující den túra podél řeky Čulyšman k vodopádu Učar. 7. Cesta terénním autem hlubokým kaňonem řeky Čulyšman; sedlo Katu Jaryk s velkolepým
výhledem; Pazyrycké kurgany (archeologická lokalita světového významu); ubytování v typicky altajské
vesnici Ulagan. 8. Celodenní túra malebnou horskou
krajinou v okolí Ulaganského sedla - daleké výhledy
na četná jezera a horské hřebeny. Stepi na středním
toku Čuji, obklopené jedinečným horským panoramatem - třítisícovým Kurajským a čtyřtisícovým
mohutně zaledněným Severočujským hřebenem;
barevné hory nad říční oázou. Nocleh ve vesnici Kuraj na úpatí Severočujského hřebenu. 9.–10. Terénním autem přes Kurajskou step do doliny Aktru v
Severočujském hřebenu. Odpoledne aklimatizace ve
výšce 2000 m, druhý den túra do vyšších partií velehorské doliny k Modrému jezeru a podél ledovce až
téměř do 3000 m. 11. Terénním autem zpět k Čuj-

ském traktu a přejezd k soutuku Katuně a Čuji (cestou prehistorické skalní rytiny, říční peřeje). 12. Okolí
soutoku Katuně (hlavní zdrojnice Obu) s Čujou a Argutem - výlet autem i pěšky po skalách a stepních
terasách nad soutěskami mohutných divokých řek.
13. Přejezd přes Čiketamanský průsmyk a Seminskij pereval do vesnice Čemal; rozloučení s řekou
Katuň, pravoslavná kaple na skalnatém ostrově,
Čemalská přehrada (koupání, nákup suvenýrů).
14.–15. Přejezd do Barnaulu, nocleh v hotelu; následující den letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-121-902

20. 7.–3. 8.

45 700

• ruské vízum – 2700 Kč

Bělucha Ulagan
KAZACHSTÁN

Aktru
ČÍNA

MONGOLSKO

Altajská vesnice (Jaroslav Lhota)

Altajec (Martin Loew)

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Barnaul–Praha ve výši 15500
Kč, doprava minibusem s místním řidičem, 3-4x
terénní vozidla, plavba přes Tělecké jezero, 1x
hotel ***, 12x turistická ubytovna či penzion, 6x
polopenze, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Provizorní lávka (Martin Loew)
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HAVAJ

Průvodci Adventury pro oblast Severní Ameriky:

Mgr. Martin Chadima
Geolog a vulkanolog.
Autor a průvodce
zájezdů na Havaj, kde
studoval.

Peter Kosa
Studoval
a dlouhodobě žije
v USA. Průvodce
a spoluautor zájezdu
Z New Yorku do Miami.

Jan Kolanda
Zkušený cestovatel
a oblíbený průvodce
vás bude kromě Islandu
doprovázet i na
Havajských ostrovech.

V SEVERNÍ AMERICE VÁS BUDE
PROVÁZET ROZSÁHLÝ TÝM
ZKUŠENÝCH PRŮVODCŮ NAŠÍ
PARTNERSKÉ
CK AMERICA TOURS
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Národní parky
západu USA

dní

snídaně,
vstupy do NP v ceně

Nejkrásnější parky západu USA
NP Yellowstone, NP Grand Canyon, NP Arches a mnoho dalších
S
 lavná města Los Angeles a San Francisco
J edinečná příležitost podívat se do Las Vegas a zkusit ruletu
Zájezd, který nabízí milovníkům přírody průřez tím nejlepším, co může americký západ nabídnout.
Od pouští po ledovce, od mořských pláží po horské štíty. Nechte se zlákat k poznání jedinečné rozmanitosti přírodních zajímavostí západu USA.
1. Letecky Praha – Los Angeles; setkání na letišti s průk jezeru Lake Powell; dle počasí možnost koupání
vodcem a transfer do hotelu.
v tomto pouštním jezeru vzniklém přehrazením kaňonu řeky Colorado; nocleh v Page.
2. Los Angeles – celodenní prohlídka zahrnující největší atrakce této metropole – Hollywood, Beverly
19. NP Grand Canyon – průjezd po jižní terase kaňonu s vyhlídkami a s časem k individuálním krátkým
Hills, Griffith Observatory, Rodeo Drive; odpoledne
fakultativně návštěva filmových studií Universal.
trailům; doporučujeme fakultativní let nad Grand
Canyonem letadlem nebo helikoptérou – nezapome3. NP Sequoia a Kings Canyon – velmi časně odjezd
nutelný zážitek!; odpoledne pokračování cesty do Las
na sever, prohlídka parku do večerních hodin, ubytování ve Fresnu.
Vegas, orientační okruh nočním městem.
4.–5. San Francisco – po příjezdu prohlídka hlavních
20. Las Vegas – celodenní volno, možnost využít volna k odpočinku, nebo nabízíme celodenní fakultativní
atrakcí města včetně plavby lodí po zálivu pod Golden Gate. Další den pokračování prohlídky s dostatvýlet do státního parku Valley of Fire, k přehradnímu
kem času k samostatným vycházkám; fakultativně
jezeru Lake Mead; večer fakultativní možnost letu helikoptérou nad zářícím Las Vegas.
let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate
21. NP Death Valley – časně odjezd do slavného
a v podvečer odjezd na sever.
Death Valley; prohlídka, poté pokračování cesty
6. NP Redwood – návštěva národního parku na pobřeží Pacifiku, domova nejvyšších stromů na Zemi;
do Los Angeles.
po prohlídce pokračování do NP Crater Lake v Ore22.–23. Letecky zpět do Prahy.
gonu.
7. NP Crater Lake – prohlídka parku a pokračování
Obj. č.
Termín
Cena (Kč)
cesty na sever.
40-400-901
11. 5.–2. 6.
86 990
8. Seattle – návštěva NP Mt. Rainier a v odpoled40-400-902
1.–23.
6.
87 990
ních hodinách příjezd do Seattlu, indiv. prohlídka
40-400-903
22. 6.–14. 7.
88 990
centra města.
40-400-904
13.
7.–4.
8.
96 990
9. NP Olympic – časně odjezd do národního parku
40-400-905
3.–25.
8.
96 990
na stejnojmenném poloostrově; celodenní okruh
40-400-906
31.
8.–22.
9.
89 990
parkem, odpoledne odjezd lodním trajektem na pev40-400-907
21. 9.–13. 10.
87 990
ninu.
• registrace ESTA – 500 Kč
10. NP North Cascades – dopoledne návštěva
• jednolůžkový pokoj nepovinný – 29 700 Kč
ve výrobním závodě Boeing v Everettu, kromě muzea letectví navštívíme výrobní linku, kde se montují
Obecně platné podrobnější informace o službách
Boeingy řady 747, 777 a 787; poté průjezd NP North
na zájezdu naleznete na str. 125–7.
Cascades, nocleh ve Spokane.
V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech po11. Coeur D´Alene NF – přejezd do národního parku
platků Praha–Los Angeles–Praha, doprava klimatiYellowstone, v podvečer ubytování u hranice parku.
zovaným minibusem, 21x hotely a motely turistic12. NP Yellowstone – celodenní prohlídka – okruh
ké kategorie, minimálně 14x snídaně, plavba lodí
parkem nejatraktivnějšími místy, pozorování bizonů,
po zálivu pod Golden Gate, vstup do továrny Bojelenů a další zvěře.
eing, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků.
13. NP Grand Teton – průjezd přírodou tohoto parPořadatel zájezdu: partnerská CK America Tours.
ku, poté odjezd do Denveru.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
14. Denver – po příjezdu ubytování, prohlídka centra
města a indiv. volno k odpočinku po první polovině
zájezdu.
15. NP Rocky Mountain – průjezd parkem, poZápad USA – klasický okruh
zorování zvířat a pěší výlet; odpoledne odjezd
Zájezd nás bezpečně propohořím na západ, nocleh v Grand Junction.
vede těmi nejzajímavější16. NP Arches – celodenní návštěva parku,
mi a nejkrásnějšími partraily k jedinečným skalním obloukům; večer
16
tiemi Kalifornie, Arizony,
příjezd do Green River.
dní
jižního Utahu i Nevady
17. NP Capitol Reef, Bryce Canyon – putování
a zanechá v nás nesmazana jih přírodou státu Utah; průjezd zemí divotelné zážitky a vzpomínkých kaňonů přes NP Capitol Reef a Canyon
ky. Uvidíme města, hory,
Escalante; odpolední prohlídka NP Bryce Cakaňony i krásné národní
nyon.
parky.
18. NP Zion, Lake Powell – návštěva NP Zion;
průjezd parkem, traily, poté odjezd přes Kanab
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

Olympic

North Cascades

Seattle
Mt. St. Helens

USA

Yellowstone
Crater Lake
Redwood
Rocky Mountains
Denver
Arches
Zion Bryce Canyon
San Francisco Sequoia
Grand Canyon
Las Vegas
Los Angeles

Severní Amerika

USA

Pohled na Mt. Rainier (Jiří Leipert)

Kouřící krása v NP Yellowstone
(M. Homolová)

Arches

San Francisco (Tomáš Hyka)

Ostrůvek v Crater Lake
(Jiří Leipert)
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Východ USA
– klasický okruh

dní
snídaně

Niagara
Pittsburgh

Finger Lakes

USA

New York
Philadelphia
Washington

New York – nejznámější metropole východu USA
H
 istorická Philadelphie a návštěva vyhlídky One
Liberty Building
V
 ýlet lodí pod Niagarské vodopády
Jezernatá oblast Finger Lakes
Zájezd obsahující vše, co nesmíte minout během vaší návštěvy východního pobřeží USA. Zájezd, který
vás seznámí s největšími metropolemi a přírodou oblasti. Zájezd, který kombinuje poznávání se zábavou. Přejeme vám skvělé zážitky a báječnou dovolenou!

Nočním městem, Philadelphia

Yellow cab (Standa Šimůnek)

Začátek slavné Broadway (Jan Kareta)

1. Praha – New York. Dle času vycházka po
5. Avenue a Broadway, vyhlídka ze střechy
mrakodrapu Rockefellerova centra na večerní
Manhattan.
2. New York City – lodí kolem Manhattanu po
řekách Hudson a East River, bezpočet jedinečných scenérií města a sochy Svobody. Nová
„nejvyšší“ atrakce – vyhlídka ze 104. patra věže
One World Observatory! Fakultativně let helikoptérou. Poté návštěva finančního distriktu –
Wall Street a budovou Newyorské burzy, návštěvou Čínské čtvrti a Brooklynského mostu (dle
počasí). Odpoledne metrem do oblasti Central
Parku a Upper Manhattanu. Noční Manhattan
a Times Square.
3. Philadelphie – dopoledne volno na Manhattanu; poté přejezd a prohlídka historického
centra, návštěva vyhlídky One Liberty Building.
4. Odjezd do Washingtonu D.C., hl. města USA
a jeho prohlídka. Prohlédneme si Capitol, White
House, Lincolnův a Jeffersonův památník, slavný
Arlingtonský hřbitov a další. Odpoledne volno
k samostatné prohlídce muzeí a galerií.
5. Pittsburgh – dopoledne volno v centru
Washingtonu (možnost návštěvy Air and Space Museum), poté přejezd státem Pennsylvania
do Pittsburghu. Individuální prohlídka centra.
6. Niagarské vodopády – cestou rozlehlé jezero Erie; poté centrum města Buffalo. V Niagara
Falls – návštěva vodopádů – přímo do centra
slavného vodopádu Horseshoe. Večeře s výhledem na panoráma vodopádů z věže Skylon
Na www.adventura.cz
naleznete celkem různých

13

zájezdů
do USA

Tower. V podvečer možnost procházky podél
řeky.
7. Finger Lakes – dopoledne individuální volno
u vodopádů (fakultativně let helikoptérou);
odpoledne farmářskou oblastí jezera Ontario do oblasti Finger Lakes, protkané sítí jezer.
V podvečer navštívíme zdejší vinici k ochutnávce vína.
8.–9. Přesun zpět do New Yorku, poslední nákupy. Letecky zpět do Prahy.
Fakultativně odlet k pobytu v některé z nabízených plážových destinací.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

40-450-901
40-450-904
40-450-905
40-450-906
40-450-907
40-450-908
40-450-909
40-450-910

30. 3.–7. 4.
25. 5.–2. 6.
22.–30. 6.
20.–28. 7.
17.–25. 8.
31. 8.–8. 9.
21.–29. 9.
19.–27. 10.

49 990
53 990
54 990
59 990
59 990
54 990
53 990
51 990

Další termíny pro rok 2019 – viz www.adventura.cz
• registrace ESTA – 500 Kč
• jednolůžkový pokoj nepovinný – 11 800 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–New York–Praha, klimatizovaný
autokar či minibus, 7x hotely *** a motely , 5x snídaně, 1x večeře s vyhlídkou na Niagaru, plavba
lodí v New Yorku, plavba lodí pod Niagarské
vodopády, vstupné na vyhlídku Rockefeller
Center, vstupné na vyhlídku One World Observatory, vstupné na vyhlídku One Liberty, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků. Pořadatel zájezdu: partnerská CK America Tours.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Dolní Manhattan (Jan Kareta)

Z Bostonu do Miami
Poznejte pobřeží Atlantiku
od severu k jihu. Čekají Vás
největší velkoměsta východního pobřeží, dechberoucí Niagarské vodopády, Kennedyho vesmírné
centrum, zábavní park Sea
World, pláže na pobřeží
Mexického zálivu i aligátoři
v Everglades.

16
dní

Podrobná nabídka: www.adventura.cz
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Kapitol (Jan Kareta)

15

Perly západní Kanady

dní

snídaně

Plavba po zálivu kosmopolitního města Vancouver
NP Banff i NP Jasper s ledovcem Columbia
Nejkrásnější vodní cesta světa – Inside Passage
Ostrov Vancouver a hl. město Britské Kolumbie – Victoria

Prince Rupert

KANADA

Mt. Robson Jasper
Prince George
Yoho Banff
Kelowna
Calgary
Vancouver
Seattle

Severní Amerika

Kanada

USA

Poznejte kosmopolitní Vancouver i prérijní Calgary, luxusní Kelownu i od světa odříznutý Prince Rupert. Projdete se po trailech Rocky Mountains kolem jezer tak krásných a barevných, že se ani nechce věřit jejich přírodnímu původu. Náš zájezd Vám nabídne poznání nejkrásnějších partií Britské
Kolumbie a Alberty, dovede Vás na přírodní klenot ostrov Vancouver. Setkáte se s medvědy, jeleny
a losy, budete se plavit na raftu po řece i na člunu po horském jezeře, vydáte se do pacifických fjordů
za velrybami a kosatkami….a celodenní průjezd lodí slavnou Inside Passage jen umocní Vaše dojmy.
1. Letecky Praha – Vancouver, setkání na letišti s průní průjezd jednou z nejkrásnějších vodních cest
vodcem a transfer do hotelu ve Vancouveru.
světa; necháme se unášet krásou okolní nedotče2. Vancouver – celodenní prohlídka zahrnující nejné přírody a budeme pozorovat vydry, kosatky,
větší atrakce tohoto velkoměsta, včetně návštěvy
běluhy, vorvaně; v pozdní večer příjezd do Port
Hardy na ostrově Vancouver.
Stanley Parku a Lynn Valley s jedinečným visutým
mostem; fakultativně nezapomenutelný let hyd12. Vancouver Island – celodenní přejezd ostroroplánem nad městem a mořskou zátokou; návštěva
vem do hlavního města Britské Kolumbie Victokina IMAX Fly Over Canada nové generace.
rie; cestou navštívíme Campbell River a Nanai3. Kelowna – časně odjezd přes North Cascades
mo.
Range polopouštní krajinou přes městečka Prince13. Victoria – pěší prohlídka města až do příton a Penticton k Okanagan Lake, možnost koustavu Inner Harbor. Odpoledne jedinečný výlet
pání v jezeru; odpoledne příjezd do města Kelowna,
na člunu za kosatkami; fakultativně let hydropláprohlídka centra.
nem nad Victorií a pobřežím ostrova Vancouver.
4. NP Mt. Revelstoke, NP Glacier – přejezd do měs14.–15. Dopoledne trajektem na pevninu, indivita Revelstoke, návštěva horského parku Mt. Revelduální program, letecky zpět do Prahy.
stoke a trail kvetoucí horskou přírodou; pokračování
Obj. č.
Termín
Cena (Kč)
přes národní park Glacier do městečka Golden, ztraceného mezi horami.
40-100-901
18. 5. –1. 6.
97 990
5. NP Yoho – prohlídka peřejí Kicking Horse a vo40-100-902
15.–29. 6.
98 990
dopádů Takakkaw; odpoledne přesun do Calgary,
40-100-903
13.–27. 7.
105 990
orientační prohlídka města.
40-100-904
10.–24. 8.
106 990
6. NP Banff – přes Canmore (možnost letu nad le40-100-905
7.–21. 9.
98 990
dovci národního parku Banff) do slavného městečka
40-100-906
5.–19. 10.
96 990
Banff; cestou Kananaskis Valley, známé výskytem
• registrace eTA – 400 Kč • registrace ESTA – 500 Kč
losů a velkým množstvím medvědů baribalů. Po uby• jednolůžkový pokoj nepovinný – 28 900 Kč
tování v Banff prohlídka městečka a možnost indiviObecně platné podrobnější informace o službách
duálně večer navštívit termální lázně s výhledem na
na zájezdu naleznete na str. 125–7.
majestátní vcholky hor.
7. NP Banff, NP Jasper – dopoledne návštěva jeV ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
zer Lake Louise a Moraine Lake v národním parku
poplatků Praha–Vancouver–Praha, klimatizovaBanff, odpoledne návštěva jedinečného jezera Peyto
ný minibus nebo SUV, 13x hotely *** a motely,
Lake.
min. 8x snídaně, plavba po zálivu Vancouver,
8. NP Jasper – ráno fak. let helikoptérou nad Rocky
plavba lodí po Maligne Lake, plavba na raftu
Mountains; přejezd do Jasperu. Vyhlídka na ledovec
po řece Athabasca, výlet na člunu za kosatkami
Columbia (krátká túra k čelu ledovce), prohlídka para velrybami, vstup IMAX Fly Over Canada, pojišku a městečka. Plavba na raftu po řece Athabasca
tění léčebných výloh a stornopoplatků
jedinečným krajem neporušené horské přírody! Poté
Pořadatel zájezdu: partnerská CK America Tours.
cesta pokračuje k jezeru Maligne, kde se projedeme
Upřesňující informace: www.adventura.cz
lodí s výhledy na okolní majestátní horské štíty.
9. PP Mt. Robson – v případě slušného počasí
ráno fakultativně možnost výjezdu proslulou
Napříč Kanadou
lanovkou na vrchol nad městem a vyhlídka
Zájezd do nejznána jedinečné panorama hor; pokračování cesty
nové
mějších metropolí
do provinčního parku Mt. Robson, trail a poa národních i státních
zorování zvěře; v podvečer příjezd do Prince
parků Kanady od výGeorge.
chodu na západ! Od
10. Prince Rupert – celodenní přejezd jedi15
frankofonního Quenečnou přírodou Britské Kolumbie do téměř
dní
becu po anglosaský
od světa odříznutého města Prince Rupert;
Vancouver, od Niacestou dávejte dobrý pozor na četné medvědy,
garských vodopádů
losy a jeleny!
po pacifické fjordy…
11. Inside Passage – velmi časně se nalodíme
na lodní trajekt, kterým absolvujeme celodenPodrobná nabídka: www.adventura.cz

NP Jasper – rafting na Athabasce

NP Jasper, jelen (Petr Páv)

Folklórní představení

NP Banff

Lilie (Petr Páv)
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Krásy Aljašky

dní

Velký okruh Aljaškou a kanadským Yukonem
ALJAŠKA
Fairbanks
Denali NP

YUKON
Dawson City

Anchorage
Kenai

Valdez

Kluane

Půlnoční návštěva polárního kruhu
Dawson City – metropole zlaté horečky
N
 árodní parky Denali, Wrangell-St. Elias,
Prince William Sound, Gugach, Kenai Fjords a Kluane

Skagway

Nabízíme vám poznání jednoho z nejodlehlejších koutů naší planety. Aljaška a kanadský Yukon jsou oázami divočiny v Severní Americe, a my Vám umožníme do nich nahlédnout a seznámit se s jejich životem a obyvateli za
asistence našich zkušených průvodců. Během Vaší cesty budete cestovat po zemi, lodními trajekty, vyhlídkovým
autobusem i výletní lodí, pohybovat se budete v oblastech, kde počty medvědů převyšují počty lidí… Připravili
jsme pro Vás jedinečný zájezd, který sleduje nejkrásnější a nejzajímavější místa Aljašky a Yukonu. Vy se připravte na setkání s medvědy, losy, cariboo a dalšími zvířaty obývajícími tento drsný, ale nesmírně krásný kout.

Les značek na Alaska Highway (M. Bruner)

Alaska Highway

Fairbanks (Miloš Brunner)

Nad Dawsonem, cestou k polárnímu
kruhu (Miloš Brunner)

1. Letecky Praha – Whitehorse, setkání na letišti s prů10. NP Denali – výlet busem správy NP s četnými zavodcem a transfer do hotelu.
stávkami při setkáních s losy, medvědy grizzly, karibú
2. Whitehorse – prohlídka centra hlavního města
a dalšími zvířaty. Poté odjezd do Fairbanks.
provincie Yukon, včetně Muzea zlata a jeho těžby.
11. Fairbanks – ráno prohlídka centra města, poté
Vycházka podél Miles Canyonu řeky Yukon, a zhlédnepokračování cesty přes North Pole, Delta Junction
te zařízení „fish ladder“.
(oficiální začátek Alaska Highway) a Tok do kanadské
3. Polární kruh – velmi časně odjezd na nejdelší
osady Beaver Creek.
12. NP Kluane – celodenní přejezd, jedinečné scenerie
a nejnáročnější etapu putování do motelu v Eagle
rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí tohoto
Plains, pouhých pár kilometrů od polárního kruhu –
národního parku. Ubytování v osadě Haines Junction.
jediná možnost ubytování v okruhu několika set kilo13. Skagway – krajinou horských údolí do Haines
metrů na slavné Dempster Highway. Cestou návště(USA), odtud trajektem do Skagway, městečka znáva známých peřejí Five Fingers na Yukonu. Půlnoční
mého jako místo zlatokopů v dobách zlaté horečky
návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu celé
léto světlo.
na Klondiku. Navštívíme výchozí bod dávné cesty přes
4. Dawson City – v odpoledních hodinách příjezd
průsmyk Chilcoot. Poté do Whitehorse, cestou možná spatříme černé medvědy baribaly a nejsevernější
do slavného městečka proslulého jako metropole
„poušť“ světa u Carcross.
v dobách zlaté horečky; ubytování a prohlídka. Doporučujeme večerní návštěvu kabaretu a kasina Dia14.–15. Whitehorse – volné dopoledne, letecky zpět
mond Tooth Gerties a jeho speciality – sourtoe cocdo Prahy.
ktail.
Obj. č.
Termín
Cena (Kč)
5. Bonanza, Eldorado – dopoledne volno v Daw40-520-901
1.–15. 6.
98 990
sonu, odpoledne absolvujeme s průvodcem okruh
40-520-902
15.–29. 6.
99 990
po nejslavnějších místech zlaté horečky – proslulé
40-520-903
29.
6.–13.
7.
102
990
zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru
40-520-904
13.–27. 7.
109 990
číslo 6 si dokonce můžeme vyzkoušet vlastní štěstí.
40-520-905
27. 7.–10. 8.
109 990
6. NP Wrangell–St. Elias – po překročení Yukonu tra40-520-906
10.
8.–24.
8.
109 990
jektem pojedeme po krásná cestě Top of the World
40-520-907
24. 8.–7. 9.
108 990
Highway po hřbetech vysokých hor s výhledy na stov40-520-908
7.–21. 9.
99 990
ky mil daleko na území USA. Průjezd přes nejsevernější
• registrace ESTA – 500 Kč • registrace eTA – 400 Kč
hraniční přechod do USA – Poker Creek a územím
• jednolůžkový pokoj nepovinný – 35 800 Kč
zlatokopů přes osadu Chicken , Tok do Glennallenu
– cestou jedinečné výhledy na horské masivy, zasněObecně platné podrobnější informace o službách
žené štíty a ledovce NP Wrangell–St. Elias. Návštěva
na zájezdu naleznete na str. 125–7.
ledovce Worthington a ubytování v přístavním městě
V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
Valdez – ropném terminálu na konci transaljašského
poplatků, doprava minibusem nebo SUV, 13x
ropovodu.
turistické hotely a motely, vstup do muzea
7. NP Prince William Sound – plavba trajektem oblasYukonu, výlet do NP Denali, 2x ferry, pojištění
tí tohoto NP do Whittieru a odtud do Sewardu – bráléčebných výloh a stornopoplatků. Pořadatel
ny NP Gugach a Kenai Fjords, cestou návštěva jezera
zájezdu: partnerská CK America Tours.
Portage se stejnojmenným ledovcem a pozorování
Upřesňující informace: www.adventura.cz
lososů na potoce.
8. NP Kenai Fjords – půlodenní volno v Sewardu nebo fakultativně časně ráno jedinečná Z Vancoveru na Aljašku
plavba v NP, budeme obdivovat vodní ptáky,
Bestseller pro milovníky přírody.
kosatky, velryby, běluhy, mořské vydry, naTento zájezd nabízí průřez přírovštívíme společně vyústění obrovského ledou západní Kanady a Aljašky, od
dovce do fjordu.
20
pacifického pobřeží přes národní dní
9. Anchorage – dopoledne prohlídka města,
parky Rocky Mountains až po alnejvětší přístav hydroplánů na světě na jezeře
jašské hory a mořské fjordy. Drsná
Hood. Odpoledne odjezd k NP Denali, pozoroseverská příroda plná divokých
vání divoké zvěře, při dobré viditelnosti možzvířat nikoho nemůže zklamat.
nost spatřit nejvyšší horu severní Ameriky – Mt.
McKinley. Fakultativníně let nad NP Denali.

66
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Grizzly (Petr Páv)

Podrobná nabídka: www.adventura.cz
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Havaj – velký poznávací okruh
Tropický ráj uprostřed Pacifiku

dní

Waimea Canyon
Kauai

M
 aui – Ostrov údolí, sopka Haleakala
Kauai – Zahradní ostrov, Waimea Canyon, pobřežní útesy Na Pali
Oahu – Ostrov setkání, Honolulu, Pearl Harbor, severní surfařské pobřeží
Hawaii – Velký ostrov, aktivní vulkány, mlžný les a čtyřtisícovka Mauna Kea

Oahu
Honolulu

Haleakala

HAVAJ

Maui

Severní Amerika

USA Havaj

Mauna Kea
Hawaii

Havaj je vskutku úžasné místo! Proslulá oáza klidu, slunce a pohody uprostřed Pacifiku nabízí však mnohem víc než exotické pláže a hotely. Navštívíme úžasná místa, kam běžný turista nevkročí. Procestujeme
čtyři ostrovy a postupně se seznámíme s památkami původní polynéské kultury i novodobé historie souostroví. Poznáme tropický deštný les s vodopády, divoké pobřeží s útesy a různobarevnými plážemi, hluboký kaňon srovnatelný svojí majestátností s Velkým kaňonem v Arizoně, aktivní vulkány a lávové jeskyně,
horský mlžný les se stromovými kapradinami, vysokohorskou bezlesou krajinu s nekonečným rozhledem
v krystalicky čistém vzduchu. Přesuny mezi ostrovy jsou letecké, po pevnině pak najatým mikrobusem
a pěšky. Ačkoli se jedná o zájezd poznávací, vždy se v rámci programu najde prostor na osvěžení v oceánu.
1.–2. Letecky Praha – Honolulu na ostrově Oahu.
Prohlídka „velkoměsta Pacifiku“; Waikiki Beach;
návštěva památníku Pearl Harbor s fakultativní
možností prohlídky bitevní lodi Missouri; vyhlídka na město z Mount Tantalus; v kráteru vyhaslé
sopky botanická zahrada Koko Crater; pěší výlet na vyhlídku Diamond Head, nebo koupání
v teplém oceánu, šance zažít noční ruch na Waikiki Beach – promenáda, nepřeberné množství
obchůdků, kaváren a restaurací a v zejména bohatý výběr z mezinárodní kuchyně.
3.–4. Korálová zátoka Hanauma; replika japonského kláštera Byodo-In, který byl otevřen na sté
výročí příchodu prvních japonských migrantů
na Havaj, je obklopen jezírkem a zahradou, kde
můžete spatřit pávy, želvy nebo černé labutě;
vyhlídka Nuuanu Pali; North Shore – surfařské
severní pobřeží. Laie, fakultativně návštěva Polynéského kulturního centra, kde vás čeká
mimo jiné ukázka tradičních tanců, ochutnávka
místní kuchyně, projížďka na lodičkách a spoustu dalších zajímavostí spjatých s havajskou kulturou.
5.–7. Přelet na ostrov Kauai. Příbojový vodotrysk Spouting Horn; Waimea – místo přistání Jamese Cooka; Waimea Canyon přezdívaný
„Velký kaňon Pacifiku“ a jeho neuvěřitelné barvy, procházka k vodopádu, vyhlídky z pohoří až
k oceánu; krátký pěší výlet na divokém západním pobřeží Na Pali, koupání v oceánu s endemity, jako jsou havajští tuleni a zelené havajské
želvy; fakultativně „ Grand Tour“ hodinový let
vrtulníkem nad celým ostrovem a po stopách
Jurského parku; návštěva vesnice Koloa, kde se
začal vyrábět rum. V případě zájmu je možné zajistit ochutnávku.
8.–10. Přelet na ostrov Maui, často přezdívaný
„Ostrov mnoha údolí“. Zelené Iao Valley; bývalé
hlavní město Lahaina a jeho soudní dvůr, největší
banyány na světě a rozmanité obchůdky s uměním a spoustou suvenýrů; spící sopka Haleakala (Dům Slunce), při příznivém počasí možnost
krátkou procházkou dojít do kráteru sopky, kde
nerostou skoro žádné rostliny až na výjimku –
vzácný endemit mečolist stříbrný (Stříbrný meč);
klikatou pralesní silnicí, jejíž atraktivita spočívá
v množství ostrých zatáček a úzkých mostů, do
města Hana; tropická botanická zahrada; pěší výlet bambusovým lesem k vodopádům Waimoku,
koupání na pláži Makena, průjezd „starou lávou“
na pobřeží La Perouse.

11.–15. Přelet na ostrov Hawaii (Big Island).
Národní park Hawaiian Volcanoes; kráter Halemaumau (Dům horské kapradiny); lávová jeskyně
Thurston Lava Tube; po silnici Chain of Craters
Road zalité lávou; podle aktuální situace pozorování aktivních lávových proudů; „suché“ západní
pobřeží. Mys Ka Lae – nejjižnější bod USA; havajská svatyně Puuhonau o Honaunau; „mokré“
severovýchodní pobřeží; vodopády Akaka; dále
úzkou pralesní vyhlídkovou silnicí Omonea. Po
Saddle Road mezi sopečné vrcholy Mauna Kea a
Mauna Loa. Pokud počasí dovolí, výlet terénním
autem na vrchol Mauna Kea (Bílá hora, 4205 m).
16.–18. Přelet na ostrov Oahu; možnost individuální prohlídky Honolulu, koupání, nákupy; letecky
zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-950-902
25-950-903

24. 4.–11. 5.
25. 10.–11. 11.

96 800
97 800

Černá pláž Punaluu
(J. Moravcová)

Lávové proudy (Petr Jindrák)

• registrace ESTA – 500 Kč
• jednolůžkovýpokoj povinný – 21 000 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, letenka vč.
všech poplatků Praha–Honolulu–Praha + 4x
vnitrostátní přelet celkem ve výši 38 000 Kč,
doprava minibusem, 15x ubytování ve 2lůžkových pokojích penzionů nebo hotelů, informační materiály.
Poznámka: Ke vstupu do USA je nutný biometrický pas a registrace ESTA nebo platný
pas s vízem USA. Od 21. 1. 2016 platí změněné
podmínky pro cestování v rámci bezvízového
styku. Pokud občan ČR cestoval kdykoliv po
1.3.2011 do Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie a Súdánu, nemůže k cestě do
USA využít ESTA (Visa Waiver Program), ale
musí na Velvyslanectví USA požádat osobně
o vízum. Více na stránkách MZV.

Waimea kaňon (Jana Moravcová)

Upřesňující informace: www.adventura.cz

Botanická zahrada (Petr Jindrák)

Písečné pláže ostrova Maui
(Jana Moravcová)
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Průvodci Adventury pro oblast Latinské Ameriky:

Mgr. Iva Faltová
Od roku 2014
profesionální
průvodkyně.
Spoluautorka zájezdů
do Peru. Specialistka pro
oblasti Chile, Argentiny,
Peru a Bolívie.

Bc. Iveta Bořánková RnDr. Martin Kleinwächter
MgA. Jiří Holub
Profesionální
Geolog, zakladatel jazykové Kastelán a spisovatel,
průvodkyně pro oblast
školy Brno English Centre.
průvodce zájezdů do
Mexika a Guatemaly,
Autor a průvodce zájezdů
Chile, na Velikonoční
Kuby, Peru a Bolívie.
na Kubu, kde pracoval,
ostrov a do Střední
spoluautor a průvodce zájezdů
Ameriky.
v Ekvádoru.

Prokop Jouza
Zkušený a oblíbený
průvodce „profesionál“
vás seznámí s přírodními
krásami Patagonie,
Kostariky a Panamy,
potkat ho můžete ale i na
řadě zájezdů v Himálaji.

V Latinské Americe vás budou
dále provázet:
Mgr. Daniela Stehlíková;
Mgr. Martin Kolář; Jan Bartoš;
Jan Žert; Martin Mykiska
a další
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Mexiko

dní

Velká poznávací cesta

snídaně

Po stopách aztécké a mayské civilizace
Yucatán, písečné pláže Mexického zálivu a Karibiku
Kaktusová pole v horách státu Oaxaca
10x památky UNESCO
Málokterá země v člověku vzbudí tolik asociací jako právě Mexiko. Romantik si představí vyprahlé pláně se štíhlými sloupy kaktusů, nad nimiž se tyčí zasněžené vrcholky sopek, či snad tajemné zvuky z hloubi yucatánského pralesa. Milovník historie touží zalistovat kronikou dávných
indiánských kultur, dotknout se aztéckých pyramid a pochopit mayský kalendář. Cestovatel si
navíc přeje to vše spojit s vábivou pestrostí současného latinskoamerického života. Dovolte
nám, abychom vám byli průvodci vším, co tato krásná a sympatická země nabízí.
V rámci naší kombinace programů do Mexika a sousedních států si můžete vybrat tři varianty zájezdů. Klasický program Mexiko – velká poznávací cesta je možné si prodloužit o návštěvu jižních sousedních států, které jsou s Mexikem úzce propojeny společnou mayskou historií
a kulturou. Tuto komplexní trasu nabízíme pod názvem Mexiko, Guatemala, Belize a Honduras.
Pokud nemáte čas absolvovat dlouhou trasu v rámci jedné dovolené, můžete prodloužení na
jihu absolvovat samostatně jako zájezd Karibik, Guatemala, Belize a Honduras.
Program mexické části zájezdu si užijeme v poklidném tempu, přesouvat se budeme pronajatým
autobusem s místním řidičem. Seznámíme se s památkami čtyř nejvýznamnějších indiánských
kultur – Aztéků, Mayů, Olméků a Zapotéků, nezůstaneme nic dlužni přírodním krásám země
a na závěr si odpočineme na písečných plážích, s koupáním a šnorchlováním v Karibském moři.
1.–2. Letecky Praha – Mexico City : prohlídka historické části města, návštěva pyramidy Slunce a Měsíce v Teotihuacánu .
3. Pyramida v Cholule (historicky největší na světě); malebné město Puebla – prohlídka historického centra, ochutnávka místní speciality, vaječného
koňaku, a pokochání krásnou keramikou; odpoledne
přejezd do městečka Ciudad Serdán v podhůří nejvyšší hory Mexika – sopky Pico de Orizaba (5747 m).
4. Pico de Orizaba – fakultativní výlet autem po
svazích Pico de Orizaba – jedinečné piniové lesy,
tradiční vesnice; možnost pěší turistiky do výšky
cca 4700 m.
5. Oaxaca – přejezd krajinou obřích kaktusů do
indiánského státu Oaxaca, návštěva zapotécké pyramidy na Monte Albán; procházka koloniálním
městem Oaxaca , ochutnávka specialit –pražené
kobylky na trhu, mezcal aj.
6. Mixtécká kultura v Mitle ; přejezd do Puerto Arista na pobřeží Tichého oceánu.
7. Puerto Arista – přejezd na pobřeží Tichého oceánu, odpočinek u Pacifiku.
8. San Cristóbal de las Casas – přesun do státu Chiapas – život současných Mayů; návštěva vesnic s živým indiánským folklorem; fakultativně výlet
na lodičce kaňonem Sumidero.
9. Misol-ha v koupání pod vodopádem a mezi jedinečnými travertinovými kaskádami Agua Azúl.
10. Palenque – návštěva mayského města a archeologického naleziště Palenque uprostřed džungle; olmécké hlavy v parku La Venta .

Tulúm (Standa Šimůnek)

11. Poloostrov Yucatán – koupání a odpočinek na
písečných plážích Mexického zálivu; večerní pirátské město Campeche .
12.–13. Uxmal – kouzelníkova pyramida, nejvýznamější památka na historické trase Ruta Puuc,
večerní Mérida; druhý den maysko-toltécká kultura
v Chichén Itzá a cenoty – pověstné mayské studně.
14. Karibské pobřeží; mayský maják v Tulúmu –
odpočinek, koupání, šnorchlování na korálových
útesech; ubytování v hotelu nedaleko pláže.
15.–16. Přesun do Cancúnu a letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-710-901
25-710-902
25-710-903
25-710-904

14. 2.–1. 3.
28. 2.–15. 3.
7.–22. 11.
21. 11.–6. 12.

64 700
64 700
65 700
65 700

• jednolůžkový pokoj povinný – 6500 Kč
• registrace ESTA – 500 Kč
• odletová taxa – asi 20 USD (platí se při odletu)

MEXIKO
Ciudad de México

Oaxaca

Mérida
Palenque

Cancún

Latinská Amerika

Mexiko

San Cristóbal

Chrám slunce v Palenque
(Kateřina Bedáňová)

Kvetoucí agáve (Petr Novotný)

Maya (Standa Šimůnek)

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč.
všech poplatků Praha–Mexico City / Cancún–Praha, klimatizovaný autobus s místním řidičem po celé trase, 12x hotel **/*** se
snídaní; 2x ubytování v Karibiku se snídaní,
informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

„Kostel Santo Domingo, Oaxaca“
(K. Bednářová)
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Latinská Amerika

Mexiko Guatemala Belize Honduras

25

Mexiko, Guatemala,
Belize a Honduras

dní

snídaně

Tikal – největší mayská památka
Živý folklór současných indiánů
Do země Aztéků a Mayů
14x památky UNESCO

MEXIKO

Ciudad de México

Mérida

Oaxaca

Palenque

Tulúm
Flores

San Cristóbal

GUATEMALA

BELIZE

Livingstone

HONDURAS

Copán

Karibik, Belize (Pavla Teichmanová)

San Cristobál de las Casas (Standa Šimůnek)

Copán, Honduras (Standa Šimůnek)

13
snídaně

Cancún
Tulúm

Flores BELIZE
Livingstone

HONDURAS
GUATEMALA Copán

70

1.–14. Program v Mexiku absolvujeme pronajatým autobusem, společně s naším mexickým
okruhem.
15. Pobřeží Karibiku – volný odpočinkový program; koupání, šnorchlování aj.
16.–17. Belize – přesun do tohoto ministátu, prohlídka hlavního města Belize City; městečko San
Ignacio v půvabném tropickém údolí řeky Macal;
přesun do Guatemaly, do poklidného městečka Flores ležícího uprostřed jezera Petén Itzá.
18.–19. Tikal – největší mayská památka, město ukryté v deštném pralese; jezero Izabal, koupání v Aguas Calientes – horké sirné prameny;
loďkou po tropické řece do Livingstonu (typické
karibské město s odlišným černošským osídlením). Následně přejezd lodí do Puerto Barrios.
20. Honduras – ruiny slavného mayského města
Copán a dále do Antiguy.
21. Jezero Atitlan – projížďka loďkou s působivými panoramatickými výhledy na tři okolní
sopky.
22. Návštěva indiánských trhů v Chichicastenangu nebo Solole; podvečerní prohlídka Antiguy.
– volný den v his23. Antigua Guatemala

torickém hlavním městě s bohatou koloniální
architekturou, fakultativně výlet s výstupem na
činný vulkán Pacaya.
24.–25. Volno u jezera Atitlan; odpoledne přejezd do Guatemala City, letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-711-901
25-711-902
25-711-903
25-711-904

14. 2.–10. 3.
28. 2.–24. 3.
7. 11.–1. 12.
21. 11.–15. 12.

81 800
81 800
82 800
82 800

• jednolůžkový pokoj povinný – 8500 Kč
• registrace ESTA – 500 Kč
• hraniční poplatky – asi 50 USD (platí se na místě)
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Mexico City / Guatemala City–
Praha, pronajaté mikrobusy; po jezeře Atitlan lodní linka, 20x hotel **/*** se snídaní; 3x ubytování
u Karibiku se snídaní, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Karibik, Guatemala,
Belize a Honduras

dní

MEXIKO

Tato varianta naší mexické stavebnice nabízí komplexní trasu, jež prodlužuje zájezd Mexiko – velká
poznávací cesta o návštěvu jižních sousedních států, které jsou s Mexikem úzce propojeny společnou
mayskou historií a kulturou. Po lehce komfortnějším mexickém programu, kde se budeme přesouvat
pronajatým autobusem s místním řidičem, zamíříme dále již v menší skupině poněkud náročnějším cestovatelským stylem, ale ani zde nezapomínáme na občasné odpočinkové dny. Ostatně slabší turistická
infrastruktura těchto zemí oproti Mexiku ani jinou možnost nenabízí, pokud chceme zachovat bohatost
programu. Přesouvat se zde budeme pronajatými minibusy, loděmi a občas i veřejnou dopravou. O to
více se ale dotkneme zdejšího života, indiánského folkloru a tradic, bezkonkurenčně nejživějších v rámci celé Střední Ameriky. Obzvláště tradiční indiánské trhy jsou pastvou pro oči i objektiv fotoaparátu.
Vždy bude také dostatek času na návštěvu příjemných restaurací s vyhlášenými místními specialitami.

„Kostel La Merced, Antigua“
(Standa Šimůnek)

Yucatán – koupání a odpočinek
Tikal – největší mayská památka
Živý folklór současných indiánů
Vulkány nad jezerem Atitlan
Mnozí z vás již s námi navštívili oblíbené Mexiko, ale třeba vám tehdy nezbyl čas na pokračování cesty do Guatemaly, Belize a Hondurasu. Proto vám nyní tento program nabízíme také samostatně. Jde
o země menší svými rozměry, ale nesmírně zajímavé autentičností života původních obyvatel a velkolepými památkami z předkolumbovské éry. Program zahájíme na mexickém poloostrově Yucatán – koupáním a odpočinkem na plážích Karibiku – a další trasa nás již zavede přímo do srdce bývalé říše Mayů.
Za vyhlášenými i opomíjenými skvosty této části Střední Ameriky se vydáme v nevelké skupině. Neopomineme samozřejmě také průzkum zdejších příjemných restaurací s vyhlášenými místními specialitami.
1.–3. Letecky Praha – Cancún; přesun do Tulúmu – volný odpočinkový program na pobřeží
Karibiku; koupání, šnorchlování, mayské památky na mořském pobřeží.

4.–5. Belize – přesun do tohoto ministátu, prohlídka hlavního města Belize City; městečko
San Ignacio v půvabném tropickém údolí řeky
Macal; přesun do Guatemaly, do poklidného

městečka Flores ležícího uprostřed jezera Petén
Itzá. 6.–7. Tikal – největší mayská památka,
město ukryté v deštném pralese; jezero Izabal,
koupání v Aguas Calientes – horké sirné prameny, loďkou po tropické řece do Livingstonu
(typicky karibské město s odlišným černošským
osídlením). Následně přejezd lodí do Puerto
Barrios. 8. Hondurasu ruiny slavného mayského města Copán a dále do Antiguy. 9. Jezero
Atitlan – projížďka loďkou s působivými panoramatickými výhledy na tři okolní sopky. 10. Návštěva indiánských trhů v Chichicastenangu
nebo Solole; podvečerní prohlídka Antiguy.
11. Antigua Guatemala – volný den v historickém hlavním městě s bohatou koloniální architekturou, fakultativně výlet s výstupem na činný
vulkán Pacaya. 12.–13. Volno u jezera Atitlan;
odpoledne přejezd do Guatemala City, letecky
zpět do Prahy.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-712-901
25-712-902
25-712-903
25-712-904

26. 2.–10. 3.
12.–24. 3.
19. 11.–1. 12.
3.–15. 12.

59 900
59 900
59 900
59 900

• jednolůžkový pokoj povinný – 4500 Kč
• registrace ESTA – 500 Kč
• hraniční poplatky – asi 50 USD (platí se na místě)
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

Latinská Amerika

Mexiko Kuba

Loďka (Iveta Bořánková)

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Cancún / Guatemala City–
Praha, pronajaté mikrobusy; po jezeře Atitlan
lodní linka, 11x hotel **/***; informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Jezero Atitlán (Standa Šimůnek)
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Kuba a mexický Yucatán

dní

Poznání a odpočinek s koupáním
Skvosty koloniální architektury – Havana a Trinidad
Koupání a šnorchlování na liduprázdných plážích
Údolí Viňales a jeho typické homole
Více času na relaxaci, hudbu, pláže a Cuba libre

Holbox
Chiquilla
Cancún
Valladolid
Chitzen Itzá

MEXIKO

Tulúm

Jako příjemné pokračování dovolené na Kubě vám nabízíme prodloužení na mexickém poloostrově
Yucatán. Během týdenního pobytu poznáme ty nejzajímavější indiánské i koloniální památky, pestrou
přírodu či místní pestrou kuchyni. Vychutnáme si i zasloužený odpočinek na krásných plážích
Karibského moře i Mexického zálivu. Zajímavé bude jistě také srovnání dvou rozdílných kultur a režimů.
1.–11. Viz zájezd „Kuba poklidná“. 12. Poloostrov Yucatán – přelet do Cancúnu a přesun do mayského města Tulúm, ubytování na
karibské pláži; koupání, šnorchlování či odpočinek pod palmou. 13. Tulúm – návštěva
proslulé mayské archeologické lokality; volné
odpoledne koupání, šnorchlování, odpočinek. 14. Coba – návštěva archeologického
komplexu s nejvyšší pyramidou na Yucatánu; nocleh v indiánském městě Valladolid.
15. Chitzen Itzá – unikátní maysko–toltécká
kulura, pověstná mayská studna Cenota smrti;
podvečerní odjezd lodí na poloostrov Holbox.
16. Chiquilla – zapomenuté městečko; poloostrov Holbox s úžasně bílými plážemi, kde se hamaky líně pohupují ve větru
pod palmami; odpočinek a koupání v Mexickém zálivu; podvečerní návrat na Yucatán a plavba za plameňáky v Río Lagartos.

17.–18. Přejezd do Cancúnu přes vesničku Solpherino s tisíciletými stromy, letecky zpět do
Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-763-910

1.–18. 11.

81 800

Chichen Itzá, pyramida Kukulkána zrána
(Jiřina Saňová)

• jednolůžkový pokoj povinný – 10 000 Kč
• kubánské vízum – 900 Kč • registrace ESTA – 500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč.všech poplatků Praha–Havana / Cancún–Praha (v ceně letenky je zahrnuta i odletová taxa z Kuby ve výši cca 22
EUR), pronajaté minibusy, 1x plavba lodí za plameňáky v Río Lagartos, 6x v soukromí u kubánských rodin,
10x hotel ***, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Atlantické pobřeží – jedno z nejkrásnějších koupání na Kubě (Petr Novotný)

Stylové ubytování v koloniálním
paláci v centru Havany (Petr Novotný)

Pozorování západu slunce
(Jindra Hyková)
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Kuba

17

Kuba autentická

dní

Velký poznávací okruh
Skvosty koloniální architektury
Koupání a šnorchlování na liduprázdných plážích
Údolí Viňales a jeho typické homole
Večery s kubánskou hudbou při sklence „Cuba libre“

Havana
Viňales

KUBA

Santi Spiritus
Los Portales Cienfuegos
Trinidad
Camagüey

Baracoa

Santiago de Cuba

Zveme vás na ostrov, který je právem nazýván perlou Karibiku. Navštívíme většinu z pozoruhodných míst,
která Kuba nabízí. Seznámíme se s nádhernou koloniální architekturou i pestrou přírodou. Zároveň si i odpočineme, vykoupeme se na písečných plážích Karibského moře a se sklenkou vyhlášeného kubánského
koktejlu prožijeme nezapomenutelné večery v rytmu podmanivé salsy. Ubytování v soukromí nám umožní blíže poznat skutečný život přátelských a pohostinných Kubánců, poznamenaný léty izolace a autoritářského socialismu. Vřele doporučujeme polopenzi u hostitelských rodin, výběr jídla je vždy pestrý a bohatý.

Západ slunce z pevnosti Pedro de la
Rocca – Santiago de Cuba (Petr Novotný)

Co pak to bude dobrého? (Petr Novotný)

Všechny odstíny modré – Karibik
(Petr Novotný)

1. Letecky Praha – Havana.
2.–3. Havana – bohaté koloniální paláce, pevnosti a chrámy, nejstarší divadlo Nového světa, všudypřítomné pomníky všech kubánských revolucí,
Floridita oblíbený bar Ernesta Hemingwaye
a kolébka nápoje „daiquiri“; procházka po nábřeží El Malecón; návštěva centra nové Havany La
Rampa se známou zmrzlinárnou Copelia; letecky
do východní části ostrova.
4. Santiago de Cuba – prohlídka města; nejstarší
dům na Kubě z roku 1519, pevnost San Pedro de
la Roca , kasárna Moncada, hřbitov Santa Ifigenia s hrobkou rodiny Bacardi; přejezd na východní
cíp ostrova.
5.–6. Baracoa – místo, kde v roce 1492 přistál
Kryštof Kolumbus: nejstarší koloniální přímořské
městečko z roku 1512 s bohatým kulturním životem a mimořádně malebným okolím (muzea,
pláže, večery plné kubánské hudby); možnost fakultativních výletů, do džungle v povodí řek Toa
a Duaba, koupání v průzračných tůních, výstupu
na stolovou horu El Yunque nebo výletu ke kaňonu v ústí řeky Yumurí.
7. La Farola – průjezd legendární horskou silnicí;
místo vylodění José Martího – Playita s možností
koupání na oblázkové pláži; přejezd do poklidného města Bayamo, kolébky bojů za nezávislost
Kuby.
8. Přejezd do centrální části ostrova. Cestou si
prohlédneme koloniální města Camagüey a Sancti Spiritus.
9.–10. NP Lomas de Banao; pohoří Escambray; výlet pěšky nebo na mulách na sedlo La
Na www.adventura.cz
naleznete celkem různých
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Kubánský fešák (Petr Novotný)

8

Kdo vydrží déle – auto či dům? (Petr Novotný)

zájezdů
na Kubu

Sabina; osvěžující koupání v horské říčce.
11.–12. Trinidad ; prohlídka koloniálního města
s množstvím památek a muzeí; koupání na pláži
Ancón s výhledy na pohoří Escambray; možnost
fakultativního výletu parním vláčkem do Valle
do los Ingenios nebo do botanické zahrady
u města Arimao s prohlídkou neoklasicistního
města Cienfuegos .
13. Cienfuegos – prohlídka neoklasicistního centra města; přejezd do západní části ostrova spojený s průjezdem pobřeží Zátoky Sviní, místem vylodění kontrarevolucionářů v roce 1961; návštěva
krokodýlí farmy v Guamá.
14.–15. Region Pinar del Río – fotogenický kuželový kras s homolovitými tvary hor (mogoty)
v údolí Viňales; ukázka výroby doutníků, ruiny
Hacienda Cortina a návštěva jeskyně Los Portales – velitelského stanoviště Che Guevary; orchideárium v Soroa.
16.–17. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-760-910

16. 3.–1. 4.

64 400

• kubánské vízum – 900 Kč
• jednolůžkový pokoj povinný – 7500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Havana–Praha, doprava pronajatým minibusem, vnitrostátní přelet ( případně pozemní transfer), 1x hotel ***, 14x
v soukromí u kubánských rodin, informační
materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

13

Kuba poklidná

dní

Skvosty koloniální architektury Havana a Trinidad
Koupání a šnorchlování na liduprázdných plážích
Údolí Viňales a jeho typické homole
Více času na relaxaci, hudbu, pláže a Cuba libre

Havana
Viňales

KUBA

Santa Clara
Los Portales Cienfuegos
NP Lomas de Banao
Trinidad

Latinská Amerika

Kuba

Zájezd Kuba poklidná je určen těm z vás, kteří touží poznat nezaměnitelnou atmosféru Kuby, zároveň však od dovolené očekávají odpočinek. Kromě poznávacího programu bude více času na koupání na plážích, na poznávání místní kuchyně, hudby a specifického kubánského způsobu života.
Ubytování v rodinách nás přiblíží realitě kubánského všedního dne, pochopíme význam kubánského všudypřítomného rčení „Luchar – inventir – resolver“, tedy bojovat (s všudypřítomným nedostatkem zboží) – vynalézat – řešit. Ubytování v hotelech na plážích nám umožní se po poznávacím
programu osvěžit ve vlnách Karibiku nebo Mexického zálivu při prodloužení o Poloostrov Yucatán.
1. Letecky Praha – Havana.
2.–3. Havana – bohaté koloniální paláce,
pevnosti a chrámy, nejstarší divadlo Nového
světa, všudypřítomné pomníky všech kubánských revolucí, Floridita oblíbený bar Ernesta
Hemingwaye a kolébka nápoje „daiquiri“; procházka po nábřeží El Malecón; návštěva centra
nové Havany La Rampa se známou zmrzlinárnou Copelia
4.–5. Region Pinar del Río – fotogenický kuželový kras s homolovitými tvary hor (mogoty) v údolí Viňales; ukázka výroby doutníků,
návštěva jeskyně Los Portales – velitelského
stanoviště Che Guevary; orchideárium v Soroa;
ukázka zpracování tabáku a koupání na bílých
plážích Mexického zálivu.
6.–7. Cienfuegos – prohlídka neoklasicistního centra města; prohlídka Zátoky Sviní, místem vylodění kontrarevolucionářů v roce 1961;
návštěva krokodýlí farmy v Guamá; koupání
na poloostrově Peninsula de Zapata na plážích
Playa Larga a Punta Perdíz.
8. NP Lomas de Banao – výlet pěšky nebo na
koních údolím cukrovarů Valle de los Ingenios;

Vánoce a Silvestr na Kubě
15

návštěva jedinečného koloniálního cukrovaru
Manaca Iznaga.
9.–10. Trinidad – prohlídka neobyčejně poutavého koloniálního města s množstvím památek a muzeí; koupání na pláži Ancón s výhledy na pohoří
Escambray; možnost fakultativního výletu lodí na
Cayo Blanco.
11. Santa Clara – město, kde probíhaly nejintenzivnější boje kubánské revoluce a kde je pohřben argentinský lékař, ikona kubánského národa Ernesto
Che Guevara.
12.–13. Letecky zpět do Prahy; případně možné pokračování zájezdem „Kuba a poloostrov Yucatán“.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-762-911

1.–13.11.

59 800

Playa Ancón nedaleko Trinidadu
(Petr Novotný)

Vždy se počítá se stolováním pro
hodně lidí (Martin Kleinwächter)

• kubánské vízum – 900 Kč
• jednolůžkový pokoj povinný – 10 000 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč.
všech poplatků Praha–Havana–Praha, pronajaté minibusy, ubytování 6x v soukromí
u kubánských rodin, 5x hotel ***, informační
materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Život v tropickém ráji (Petr Novotný)

dní

Vskutku nezapomenutelné večery, plné tance
tance i radosti ze života, a také aroma karibského
rumu slibuje silvestrovský termín našeho oblíbeného zájezdu na Kubu. Jeho programová skladba
zůstane téměř shodná s běžnými termíny, pouze
silvestrovská noc bude ještě o něco intenzivnější.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz
adventura.cz/exoticke-silvestry-vanocni-dovolena
Vždy se počítá se stolováním pro
Po několika měsících sušení a zrání jde převážná část tabáku na export
hodně(Petr
lidí (Martin
Novotný)
Kleinwächter)
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Dominikánská republika Portoriko

15

Dominikánská republika

dní

Puerto Plata

DOMINIKÁNSKÁ REP.
Pico Duarte

Cordillera
Oriental

Jarabacoa

Santo Domingo

Boca
Chica

Punta
Bayahibe Cana

Krásné karibské pláže
Lodní výlety a koupání na atlantickém i karibském pobřeží
Tropické národní parky s vodopády a krásnými řekami
Koloniální památky v Santo Domingu
Unikněme z listopadových plískanic do slunné náruče Karibiku! Ostrov Hispaniola a vlídná Dominikánská
republika, která zabírá jeho větší část, nám k tomu nabízejí ideální podmínky. Program zájezdu je variabilní
a každý si ho může upravit podle vlastních představ- Uijí si ho proto příznivci pohodové poznávací verze
i zájemci o turistiku a aktivní zážitky v tropické přírodě. Společně si pak užijeme vlahé večery s bohatou nabídkou karibských specialit a míchaných nápojů i místních tanců – žhavého merenge a romantické bachaty.

Altos de Chavon-koloseum (Petra Zejdová)

Vyjížďka na koních (Rudolf Fencl)

Samaná, pohled na zátoku (Rudolf Fencl)

1. Letecky Praha – Dominikánská republika; přejezd
do letoviska Boca Chica.
2. Dopoledne koupání na pláži na jižním karibském
pobřeží, následně přejezd do horského letoviska Jarabacoa – cestou krásné pohledy na nížinu Cibao,
zemědělskou zásobárnu země se sady mandarinek,
banánovými plantážemi i rýžovými poli a kopcovitou krajinu podhůří Cordillery Central.
3. Jarabacoa a program v pohoří Cordillera Central – krátký pěší výlet k vodopádu Jimenoa, návštěva továrny na zpracování kávy, návštěva River Club Jarabacoa nad soutěskou řeky Yaque del
Norte s možností koupání v řece nebo přírodních
bazénech.
4. Dopoledne nenáročné pěší vycházky v okolí horské tropické přírody, odpočinek v příjemné zahradě
hotelu, případně fakultativní programy dle vašeho
výběru – rafting na řece Yaque del Norte, projížďky na koních či horských kolech. Odpolední přejezd
na severní atlantické pobřeží do Puerto Plata.
5. Lanovkou na horu Loma Isabel de Torres
(799 m) – výhled na moře i do vnitrozemí od sochy
Krista, botanická zahrada, možnost pěšího sestupu,
odpoledne variantně prohlídka města Puerto Plata,
nebo koupání.
6. Cascading 27 Charcos Damajagua – fakultativně průstup kaskádovou říčkou s 27 menšími vodopády a přírodními tobogány, koupání na plážích
Atlantiku nebo volný program v Puerto Plata krásné koloniální náměstí s příjemnými kavárnami
a výbornými restauracemi; v ulicích možno nahlédnout do výroben doutníků.
7. Paradise Island – autobusový přejezd ke karibské
pláži a následně lodní výlet na krásný ostrůvek s
možností šnorchlování a ochutnávky rumu; cestou
zpět plavba mangrovými lesy. Přejezd na jižní karibské pobřeží, ubytování v Santo Domingo.
8–9. Santo Domingo – prohlídka hlavního města s historickým koloniálním centrem Zona Colo-

nial - Kolumbův palác na Plaza Espaňa, nejstarší katedrála Santa María de la Encarnación, procházka
ulicí Las Damas k pevnosti Ozama; odpoledne procházka podzemními krasovými jezírky v NP Los Tres
Ojos; volný program v hlavním městě. Následující
den ubytování v přímořském letovisku Bayahibe.
10. Koupání na karibském pobřeží, dopoledne
fakultativně návštěva krasové jeskyně Las Maravillas se skalními kresbami původních indiánů Taínů.
11. Cordillera Oriental – celodenní minibusový
a pěší výlet do odlehlé horské oblasti, túra k vodopádu Las Jaldas (120 m – nejvyšší v Karibiku, pod
vodopádem koupání) – cestou políčka, kakaové
plantáže a v kopcích horský tropický porost.
12. Lodní výlet do NP Cotubanama (Del Este) –
mořské proudy v průlivu Catuano, modrá laguna,
pozorování fregatek a pelikánů, koupání a odpočinek na ostrově Saona spojené s obědem; cestou
zpět možnost zahlédnout červené hvězdice.
13.–15. Bayahibe – závěrečný relax a koupání, případně vycházky v přilehlém národním parku či fakultativně lodní výlet se šnorchlováním na ostrov
Catalina – dle vašeho výběru. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-780-901

5.–19. 11.

57 800

• jednolůžkový pokoj povinný – 6600 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, letenka vč. všech
poplatků, doprava nájemními minibusy, 13x hotel/penzion; lodní výlety na Paradise Island a do
NP Cotubanama včetně obědů a dle potřeby s vybavením na šnorchlování, lanovka, prohlídka Santo Dominga včetně oběda, všechny vstupy kromě
fakultativních programů, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Portoriko
Altos de Chavon – romantické uličky (P. Zejdová)

9

dní
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Vydejte se na svou podzimní dovolenou do slunného
Karibiku. Do míst provoněných kávou a rumem, do míst
se španělským temperamentem zasazeným do amerického území. Zájezd může být prodloužením k Dominikánské
republice nebo jej můžete absolvovat samostatně. Navštívíme hlavní město San Juan a jeho historickou část, podíváme se na největší teleskop v Arecibo, kde se natáčel jeden díl Jamese Bonda. Projedeme si tzv. panoramatickou
cestu – portorickou silnici, která se proplétá nejhezčími
scenériemi ostrova. A bude i spousta možností vykoupat
se na krásných plážích tohoto karibského ráje.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

Lehká večeře (Petra Zejdová)

Martinik, Guadeloupe
a Francouzská Guyana

nové

Latinská Amerika

Martinik Guadeloupe Francouzská Guayana

13
dní

Krásné karibské pláže
Botanické zahrady i procházky deštními lesy
Ochutnávka rumu na Martiniku
Procházka kolem sopky na Guadeloupe
Po stopách Motýlka na Francouzské Guayaně
Pod pojmem Karibik si jistě mnozí představí krásné pláže, drink pod slunečníkem, úžasné šnorchlování i pohodu a relax při místní hudbě, stálý úsměv místních. A tak to často opravdu bývá.
Na Martiniku si prohlédneme známou botanickou zahradu, kde se projdeme po vysutých lávkách
a shora se rozhlédneme po krásách místní přírody. Na Guadeloupe poznáme krásy místních korálových útesů a ve Francouzské Guyaně si prohlédneme světový unikát – jediný francouzský
kosmodrom na světě. A to vše v rytmu pohody a klidu.
GUADELOUPE
1.–2. Letecky Praha - Guadeloupe; relaxace a odpočinek.
3. Basse Terre – procházka hlavním městem. Katedrála Notre Dame de Guadeloupe, postavená
z lávového kamene, místní tržnice Basse Terre,
ochranná pevnost Fort Louis Delgres; odpoledne prohlídka muzea kávy a čokolády Café Chaulet spojená s ochutnávkou; koupání na krásné
pláži Grande-Anse Beach.
4. Trois Riviéres – prohlídka historického náměstí a zastávka v Parc Archeologique des Roches
Gravées - archeologický park s krásnými výhledy
na okolní ostrovy. Chutes du Carbet - největší
vodopády na ostrově, projížďka alejí Dumanoir k
hindskému chrámu Changy, odjezd do NP Foret
Departmentalo Domaniale, kde se projdeme přírodou ke kaskádám Cascade aux Ecrevisses.
5. Grande Terre – projížďka menší částí ostrova.
Malebné město Pointe a Pitre s prohlídkou místního tržiště a promenádou, vyhlídka na Pointe
de la Grande Vigie, návštěva města Le Moule,
město surfingu a kite surfing, koupání na bílých
plážích. Cestou zpět prohlídka destilerie s ochutnávkou vynikajícího místního rumu.
MARTINIK
6. Martinik – trajektem na další karibský ostrov. Odpolední prohlídka hlavního města Fort
de France, město, které leží na okraji překrásné
zátoky; procházka v přístavu, park v srdci města
a místo pro odpočinek místních La Savane obklopené restauracemi, kavárnami a butiky, vojenská základna Fort Saint Louis, katedrála svatého
Ludvíka, knihovna Schoelcher, pojemnována po

národním hrdinovi, který zde zrušil otroctví, budova martinické prefektury.
7. Rocher du Diamant – projížďka jižní částí ostrova, koupání na pláži s výhledem tuto skálu,
návštěva nejjižnějšího městečka Anse a L´Ane
s obchůdky a restauracemi.
8. Sacré Coeur – výjezd k bazilice nad Fort de
France; návštěva botanické zahrady Jardin de
Balata a procházka po lávkách zavěšených do
korun stromů; projížďka deštnými lesy s vysokými kapradinami po Route de la Trace; procházka
podél vodního kanálu Des Esclaves.
FRANCOUZSKÁ GUAYANA
9. Cayenne – přelet do Francouzské Guayany;
volno na plážích Martiniku či Francouzské Guayany (dle letového řádu).
10. Ďábelské ostrovy – celodenní putování po
stopách Motýlka; lodní výlet na malé vulkanické ostrovy, kde se nacházela trestanecká kolonie
pro těžké zločince. Prohlídka zachovalých budov věznice, možnost nahlédnutí do původních
cel; prohlídka zbytků galejnických domků, které
již pohlcuje džungle. Následně přeplutí na ostrov Svatého Josefa, nejpekelnější z ostrovů.
11. Kourou – dopolední návštěva jediného francouzského kosmodromu na světě, autobusová
prohlídka začne na startovací plošině Soyuz, dále
prohlídka spouštěcí plošiny Vega a Ariane a řídící centrum. Odpolední a noční návštěva přírodní
rezervace Kaw, projížďka lodí po řece s pozorováním místní fauny a flory, především kajmanů,
po přestávce na kávu a občerstvení pokračování
v noční prohlídce.
12.–13. Fort Ceperou – prohlídka pevnosti v hlavním městě Francouzké Guayany; procházka ulicí
zdobenou guayanskými freskami; odpolední odlet a následující den přílet do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-790-901

9.–21. 11.

78 800

Guayanské kosmické centrum v Kourou

Guayanské kosmické centrum v Kourou

Pestrá Karibská kuchyně (Petr Novotný)

• jednolůžkový pokoj povinný – 7900 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, letenka vč.
všech poplatků Praha - Martinik - Fr. Guayana Praha, 1x vnitrostátní přelet, 1x trajekt mezi ostrovy, dopravu minibusem, transfery, 10x hotel
*** se snídaní, vstupy, lodní výlety, informační
materiály.
Pobřeží Karibiku (Petr Novotný)

Upřesňující informace: www.adventura.cz
Západ slunce nad Karibikem
(Lucie Urbančíková)
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Panama, Kostarika,
Nikaragua a Salvador

dní

snídaně
vstupy do NP v ceně
SALVADOR
San
Salvador

Obří zdymadla Panamského průplavu
Divoké pláže Pacifiku
Koloniální klenot Granada
„Americké Pompeje“ Joya de Cerén

NIKARAGUA
Leon

Granada
Rincon de la Vieja

KOSTARIKA
PANAMA

Manuel Antonio

Panama City

Koloniální León – Iglesia El Calvario
(Petr Novotný)

Ceviche – mořské plody marinované v limetkové
šťávě (Petr Novotný)

Koloniální León – Iglesia la Merced
(Petr Novotný)

Tento zájezd nabízí pestrou směs zajímavostí nacházejících se na pacifické části středoamerické šíje.
Během 16 dnů projedeme čtyři země, které nedisponují velkou rozlohou, zato však bohatým kulturním
dědictvím a přírodní rozmanitostí. S napětím budeme pozorovat preciznost kapitánů v Panamském
průplavu, staneme se součástí panenské přírody v kostarických národních parcích, vrátíme se v čase
díky koloniální architektuře v Nikaragui a ustrneme před trojicí vulkánů v El Salvadoru. Součástí programu jsou i nenáročné pěší výlety v různorodých přírodních lokalitách, stejně tak jako možnost koupání
na překrásných plážích Pacifiku.
1.–2. Letecky Praha – Panama City; návštěva historického centra a staré koloniální čtvrti Casco Viejo , nábřeží Balboa, rybí trh,
muzeum průplavu, aj.; Panamský průplav –
sledování velkých lodí a práce pacifického zdymadla Miraflores z pozorovatelny; ubytování
na dvě noci.
3.–4. Boquete – přesun po světoznámé silnici
Pan Americana do městečka Boquete, ležícího
na úpatí vulkánu Barú; návštěva kávofé farmy
Cafe Ruiz, přesun do Kostariky.
5. Divoké pláže Pacifiku v NP Manuel Antonio;
koupání a odpočinek, možnost nenáročné vycházky deštným pralesem spojené s pozorování opic, leguánů a lenochodů; odpolední přesun
do oblasti Monteverde.
6. Monteverde – přírodní rezervace rozprostírající se na svazích Cordiellera do Tilarán, nenáročné pěší okruhy v horském mlžném lese či
fakultativně visuté lávky přímo v korunách stromů s výhledem na mlžný les s ptačí perspektivy, pozorování kolibříků, tukanů a snad i zdejší
perly, krásně zbarveného vzácného ptáka quetzala. Odpoledne přesun do oblasti Guanacaste.
7. Provincie Guanacaste ; návštěva NP Rincon de La Vieja – nenáročná procházka na
úpatí aktivního vulkánu mezi vřícími bahenními jezírky, sirnými fumarolami a miniaturními
sopkami, možná spatříme i kostarickou národní
květinu – purpurovou orchidej Guaria Morada.
Odpoledne odpočinek a relaxace v termálních
koupelích; ubytování na dvě noci.
8. Přesun do Nikaraguy; návštěva Granady – prohlídka nejstaršího historického města celého amerického kontinentu; živé ulice,

koloniální krása, katedrála Iglesia de la Merceded.
9. Pueblos Blancos – městečko s vůní tradičních místních sladkostí a řemeslných výrobků
ze dřeva a z bambusu; vše doprovázené neopomenutelným folklorem; NP Volcan Masaya –
minibusem téměř k vrcholu a následně krátká
procházka ke kráteru (30–40 minut); pokračování do Leonu; ubytování na dvě noci.
10. León – prohlídka historického centra
dalšího dílku mozaiky středoamerických koloniálních unikátů, návštěva královské baziliky katedrály Asunción, kostel El Calvario a La
Recolección.
11. Lodní přesun do El Salvadoru, následně
pronajatým mikrobusem do hlavního města
San Salvador; ubytování na čtyři noci.
12. Joya de Cerén – archeologické naleziště
přezdívané jako „americké Pompeje“; archeologické naleziště San Andrés a NP Cerro Verde s výhledy na komplex vulkánů Izalco, Cerro
Verde a Santa Ana; národní park je od posledního výbuchu vulkánu Cerro Verde (před 25 000
lety) údajně udržován v naprosto přirozeném
stavu.
13. Květinová cesta – jedno z nejkrásnějších
míst El Salvadoru; průjezd vesničkami Nahuizalco, Juayúna, Apaneca a Ataco; seznámení
s místními zvyky a autentickým způsobem života; návštěva vodopádů Chorros de la Calera.
14. San Salvador – prohlídka historické části
města, odpoledne poslední koupání v Pacifiku
na pláži San Marcelino.
15.–16. Návrat do San Salvadoru a letecky zpět
do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-742-901

21. 11.–6. 12.

89 700

• jednolůžkový pokoj povinný – 13 900 Kč
• registrace ESTA – 500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, letenka vč.
všech poplatků Praha–Panama City / San Salvador–Praha, 14x hotel *** se snídaní, vstupy do
národních parků, pronajaté minibusy, lodní doprava, vstup na Panamský průplav (Miraflores),
informační materiály.
Divoké pobřeží (Petr Novotný)
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Divoké pobřeží Pacifiku (Petr Novotný)

Upřesňující informace: www.adventura.cz
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Kostarika a Panamský průplav

dní

vstupy do NP v ceně

Nejlepší tropické národní parky Střední Ameriky
Pohodlně na nejkrásnější sopku Kostariky – vulkán Poás
Pěší výlety s pozorováním tropické přírody
Koupání na plážích Pacifiku i Karibiku
Kostarika je jedinečná! Na rozloze menší než Česká republika nalezneme téměř čtyřtisícové hory, pobřeží Pacifiku i Karibského moře, nedotčené tropické pralesy, desítky kilometrů opuštěných pláží lemovaných kokosovými palmami, vodopády, činné sopky, korálové útesy i mimořádně bohatou paletu živočišných a rostlinných
druhů. Nabízíme vám poznat vstřícnou, sympatickou zemi s nezaměnitelným středoamerickým koloritem,
která se vzorně stará o své přírodní bohatství a vytváří tak nejlepší příležitost pro aktivní poznávání tropické
přírody v rámci celého latinskoamerického regionu. Čekají nás pěší vycházky a výlety do různorodých národních parků, od horského mlžného lesa v Cordilleře de Talamanca až po přímořské tropické pralesy na
poloostrově Osa. Samozřejmě nevynecháme romantické koupání na krásných odlehlých plážích Pacifiku
i Karibiku a odvážnější zájemci i skvělý rafting unikátním kaňonem řeky Pacuare, která se řadí mezi deset
nejkrásnějších raftových řek světa. Prodloužení zájezdu do sousední Panamy obohatí náš program především o Panamský průplav a o cenné komplexy koloniální architektury při pacifickém i karibském pobřeží.

KOSTARIKA
Poás
San Jose

Irazú

Cahuita
NP Chirripó
San Isidro

Latinská Amerika

Kostarika Panama

Panama
Isla Caño

Corcovádo

Panamský průplav (Standa Šimůnek)

1. Letecky Praha – San José.
2. NP Poás – minibusem na činný vulkán, vycházka
kolem kráterového jezera obklopeného tropickou
vegetací; během návratu fakultativní návštěva kávových plantáží včetně odborného výkladu.
3. San José – návštěva unikátního muzea Zlata
a předkolubovských kultur, dále minibusem
přes Cartágo s návštěvou okouzlující baziliky de
Nuestra Señora de los Angeles. Dále přejezd horskou silnicí přes sedlo hřebene Cordillery de Talamanca (3300 m) do San Gerarda de Dota.
4. NP Los Quetzales – nocovat budeme ve stylových lodžích v nitru horského mlžného pralesa
a čekají nás zde pěší výlety s pozorování zdejší perly, krásně zbarveného vzácného ptáka quetzala.
Odpoledne přejezd do San Gerarda de Rivas.
5. NP La Amistad – půldenní výlet do přírodní
rezervace Cloud Bridge, situované na úpatí nejvyšší hory Kostariky – Cerro Chirripó (3820 m), pozorování krás horského mlžného pralesa, relaxace
v přírodních termálních pramenech.
6.–7. Přejezd do městečka Sierpe; odtud pronajatým člunem po přílivové řece s ekosystémem
mangrovů až do pacifické zátoky Drake Bay, kde
údajně kotvil tento slavný pirát a mořeplavec. Druhý den fakultativní lodní výlet do ostrovní rezervace Isla del Caňo s koupáním a šnorchlováním
nebo výlet na poloostrově Osa v okolí Drake Bay
po liduprázdných plážích Pacifiku a koupání.
8.–10. NP Corcovado, nejrozsáhlejší území primárního tropického deštného pralesa ve Střední
Americe – lodí podél pobřeží poloostrova Osa do
Obj. č.

Termín

22-740-910
22-740-911
22-740-912
22-740-913

8.–23. 2.
8.–26. 2.
22. 11.–7. 12.
22. 11.–10. 12.

srdce nár. parku, 1x nocleh na rangerské stanici,
pěší výlety džunglí i po odlehlých plážích, koupání v Pacifiku, velká šance na pozorování zvířat (papoušci ara, tukani, lenochodi, mravenečníci,
opice, leguáni, tapíři). Třetí den návrat člunem do
Sierpe a následující den přejezd do centrální Kostariky do Turrialby.
11.–14. Karibské moře – přejezd do Puerto Viejo
de Talamanca, cestou možnost fakultativního
raftingu kaňonem řeky Pacuare, která právem patří mezi deset nejkrásnějších raftových řek na světě; NP Cahuita – přímořský tropický prales, pěší
výlet, krásné pláže, koupání, korály; poslední den
přejezd do San José.
15.–16. Letecky zpět do Prahy.
PRODLOUŽENÍ O PANAMASKÝ PRŮPLAV:
15.–16. Letecky do Panamy; hl. město Panama
City – staré koloniální centrum Casco Viejo , rybí
trh, nábřeží Balboa, muzeum průplavu aj., Panamský průplav – sledování velkých lodí a práce pacifického zdymadla Miraflores z pozorovatelny,
pralesní zoo s místní faunou.
17. Minibusem napříč Panamskou šíji ke Karibiku,
starobylé přímořské koloniální městečko a pevnost Portobelo-San Lorenzo , dále Panamský
průplav – opět pozorování lodí a obdivuhodné
práce atlantického zdymadla Gatún z bezprostřední blízkosti. Zpět do Panama City minibusem
nebo fakultativně obnovenou stylovou vyhlídkovou železnicí podél trasy průplavu.
18.–19. Letecky zpět do Prahy.

Cena (Kč)
65 800
78 800
65 800
78 800

Kráter vulkánu Poás (Petr Novotný)

Indiánka kmene Kuna Yala (Petr Novotný)

Poznámka
pouze Kostarika
včetně prodloužení o Pan. průplav
pouze Kostarika
včetně prodloužení o Pan. průplav

• registrace ESTA – 500 Kč • jednolůžkový pokoj povinný – 4900 / 5100 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech poplatků Praha–San José–Praha, nebo při prodloužení Praha–San José–Panama City–Praha, pronajaté minibusy, případně občas i solidní linkové autobusy, 3x loď, 13x hotel či bungalov, 1x nocleh na rangerské stanici v NP Corcovado
s polopenzí, vstupy do NP dle programu, informační materiály; v prodloužení navíc 3x hotel
a doprava minibusem, vstup na Panamský průplav (Miraflores, Gatún).
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Safari v NP Kostariky – stromový
mravenečník Tamandua
(Petr Novotný)
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Nejlepší volba pro Vaše lety do Jižní Ameriky
a pro cestování po tomto úžasném kontinentu.
S více než 120 destinacemi nabízíme nejširší síť letů po Latinské Americe.

Aeroworld a.s., GSA for LATAM AIRLINES GROUP
latam@aeroworld.cz
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Kostarika a Nikaragua

dní

snídaně
vstupy dle programu

Kostarika – krásná příroda i úžasní lidé
Nikaragua – kolébka koloniální architektury střední Ameriky
Tropická příroda i aktivní vulkány

Matagalpa
León
Managua

NIKARAGUA

Granada
ostrov Ometepe

Latinská Amerika

Kostarika Nikaragua

Rincón de la Vieja

Kostarika i Nikaragua jsou tropické ráje ležící mezi Karibikem a Pacifikem. Jeden z nich se může
pochlubit neskutečnou paletou barev fauny a flóry, druhý připomíná Kubu před desítkami let.
Kostariku vám nejspíš nemusíme tolik představovat. Ale Nikaraguu možná ano. Je to největší země
Střední Ameriky a může nabídnout vše a pro každého. I přesto jde o málo navštěvované místo, které
turismus teprve poznává. Nikaragua nabízí krásná koloniální města, opuštěné ostrovy, ztracené pláže,
ale také nedotčenou přírodu a sopky. Vše završuje pohostinnost a klid vyzařující z místních obyvatel.
Zaleťte se s námi podívat do země, kde se zastavil čas, kde se vyrábí výborná čokoláda a pije skvělý rum.
1. Letecky Praha – San José.
2. Monteverde – lehce adrenalinová chůze po závěsných mostech, pozorování tukanů, lenochodů
nebo motýlů z korun stromů; odpolední exkurze
do kávové farmy, ochutnávka místích produktů
z cukrové třtiny „saca de Gauaro“ či různé druhy
kávy, projížď ka tradičními vozy po plantážích;
večer fakultativně možnost návštěvy městečka Santa Elena či pozorování tropických motýlů
v Butterfly Garden.
3. Guanacaste – přejezd do oblasti s krásnou horskou krajinou plnou dominantních vulkánů; Rincón de la Vieja – ubytování poblíž národního
parku a odpočinek a relaxace v tropické zahradě
hotelu.
4. NP Rincón de la Vieja – nenáročné procházky
turistickými stezkami národního parku, pozorování místní fauny a flóry; stezkami kolem sirných
jezírek, vodopádů nebo fumarol, forem projevu
sopečné činnosti.
5. Přesun na hranice Nikaraguy do Peňas Blancas; přejezd lodí do přístavu v San Jorge a plavba
trajektem na vulkanický ostrov Ometepe, odpočinek, koupání na krásných plážích.
6. Altagracia – nejvýznaměnjší město ostrova Ometepe, návštěva muzea pojednávajícího
o předkolumbovské historii; bílé pláže Santo
Domingo beach, přírodní léčivý bazén pod
sopkou Concepción, na závěr stezka s petroglyfy.
7. San Juan del Sur – odpočinek a koupání na
krásných plážích Pacifiku.
8. NP Volcán Masaya – pozorování vulkanické
činnosti kráteru San Fernando. Návštěva místního řemeslného trhu v Pueblos Blancos.
9. Granada - prohlídka jednoho z nejvýznamějších měst Nikaraguy a zároveň nejstaršího koloniálního města středoamerického kontinentu,
park Colón, pevnost La Polvora, konvent San
Francisco. Odpoledne výlet člunem po jezeře

Granada s pozorováním ostrůvků vzniklých
z vulkanické činnosti Isletas Granada.
10.–11. Managua – hlavní město Nikaraguy; návštěva Národní rezervace Volcan Mombacho,
nenáročná procházka ke kráteru vulkánu, odkud
je výhled na město Granada, Isletas de Granada a lagunu Apoyo. Následující den prohlídka
města, katedrála Santiago de Managua, palác Kultury, přístav Salvador Allende s výhledy
na jezero Managua.
12. León – krásné koloniální město, prohlídka
historického centra, návštěva královské baziliky
katedrály Asunción, kostel El Calvario a La Recolección.
13. Chichigalpa – přesun do kolébky známého
nikaragujského rumu Flor de caňa; prohlídka
továrny na výrobu rumu spojená s ochutnávkou.
14. Matagalpa – centrum pěstování kávy, návštěva fabriky na čokoládu Castillo de chocolate;
prohlídka spojená s ochutnávkou.
15–16. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-730-901

11.–26. 10.

78 800

Monteverde

KOSTARIKA

San Jose

Centrální bar jen tak nějaké město nemá –
koloniální Granada (Petr Novotný)

Koloniální León – interiér rozsáhlé Catedral de
La Asunción (Petr Novotný)

• registrace ESTA – 500 Kč • jednolůžkový pokoj povinný –
8900 Kč • vsupní taxa Nikaragua 14 USD – platí se na místě
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

Život v ulicích koloniálního Leónu
(Petr Novotný)

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–San José–Managua–Praha,
veškeré transfery, 14x hotel *** se snídaní,
závěsné mosty Monteverde včetně oběda,
coffee tour v Monteverde, lodní výlet na ostrov Ometepe, výlet NP Masaya, návštěva továrny na rum a čokoládu, ubytovací taxy, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Pěší stezky ve vrcholové partii aktivního
vulkánu Masaya – kráter Nindiri (Petr Novotný)

Leguán zelený (Petr Novotný)

Kostarický západ slunce (Petr Novotný)

Barevné kontrasty (Petr Novotný)
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Latinská Amerika

Peru Bolívie

18 21 24

Peru – země zlata a slunce

dní

snídaně
vstup na Macchu Picchu v ceně

Machu Picchu a posvátné údolí řeky Vilcanota
Jezero Titicaca a ostrov Slunce
Copacabana – poutní místo Jižní Ameriky
Incké památky v okolí Cusca

PERU
Chiclayo
Cajamarca
Trujillo
Machu
Lima Picchu

Puerto
Maldonado

BOLÍVIE

Cusco
Paracas Puno j. Titicaca
La Paz
Colca
Nazca
Tiwanacu
Arequipa

Loď z rákosu tortora (Iva Faltová)

Trávový most přes Apurimac (Iva Faltová)

Machu Picchu (Tomáš Hyka)

Sacsayhuaman (Iva Faltová)

Naše pestré putování vede nejpozoruhodnějšími místy Peru a severu Bolívie. Zažijeme tajemnou
atmosféru legendární incké citadely Machu Picchu a také západ slunce za hřebeny hor nad jezerem Titicaca. Po cestě si na tři dny „odskočíme“ i do sousední Bolívie s nejvýše položeným hlavním
městem na světě La Paz a poutním místem Jižní Ameriky Copacabanou s její slavnostní atmosférou. Nyní také s možností prodloužení o úvodní část – Severní Peru nebo o pobyt v amazonské džungli spojený s jednodenními výlety a poznáním způsobu života domorodých Peruánců.
SEVERNÍ PERU
1.–3. Letecky Praha – Chiclayo; Museo Tumbas Reales
de Sipan – prohlídka originálních archeologických nálezů z 12 hrobů kultury Mochiků; Túcume – prohlídka
ruin 26 mochických pyramid; Sipán – Huaca Rajada
– prohlídka místa, kde byl na světlo vynesen nejvýznamnější archeologický nález amerického kontinentu
20. století 4. Cajamarca – přejezd do krásného koloniálního města; procházka podél Canal de Cumbemayo
– důmyslný vodní kanál, který představuje úžasný počin
předincké stavební techniky. 5. Cajamarca – prohlídka
centra města a návštěva místa, kde v roce 1532 vlákali
španělští conquistadoři do léčky posledního Inku Atahualpu; Baňos del Inca, odpolední přejezd do přístavu
Huanchaco v blízkosti Trullija. 6.–7. Huanchaco – návštěva pyramid El Brujo a pozůstatků pyramid Los Tres
Palos; Huaca de la Luna a Huaca del Sol – prohlídka
pyramid a starobylého města Chan Chan; odlet do
Limy, nocleh a následné pokračování v hlavním programu.
ZAČÁTEK HLAVNÍHO PROGRAMU
1.–2. Letecky Praha – Lima , prohlídka srdce starého
města: Plaza Mayor s prezidentským palácem, populární a moderní čtvrť Miraflores, Park lásky u pobřeží Tichého oceánu, odpolední přejezd podél oceánu na jih
do Pisca a na poloostrov Paracas. 3. Ostrovy Ballestas –
lodní výlet s pozorováním kolonií lachtanů a tučňáků
v přírodní rezervaci, národní park Paracas přitažlivý
svou archeologickou historií, přejezd k planině Nazca ,
zastávka v pravé pouštní oáze Huacachina. 4. Fakultativní letecká prohlídka obřích kreseb a linií na planině
Nazca, návštěva hřbitova Chauchillo s pozoruhodnými mumiemi, přejezd do městečka Arequipa.
5.–6. Arequipa město ležící pod spící sopkou El Misti (5821 m); návštěva nejživější a největší tržnice v Peru,
prohlídka historického centra města, klášter Santa Catalina; fakultativní pěší výlet v okolí. Chivay prohlídka

města a aklimatizační pěší výlet spojený s koupáním
v nedalekých termálních lázních.
7. Colca, nejhlubší kaňon světa, malebné údolí plné
předinckých umělých teras uprostřed obrovských
horských masivů, rozhledna Cruz del Condor; v případě příhodných podmínek pozorování volně žijících
kondorů zblízka. 8.–9. Plovoucí rákosové ostrovy
Uros na jezeře Titicaca, přejezd podél jezera do Bolívie; prohlídka malebného městečka Copacabana
proslulé poutní místo Jižní Ameriky, pozorování západu slunce z předincké skalní observatoře Horca del
Inca. Ostrov Slunce přesun lodí a celodenní přechod
ostrova s úžasnými výhledy na zasněžené šestitisícovky pohoří Cordillera Real; přenocování na ostrově.
10.–11. Poloostrov Copacabana, přes jezerní úžinu
Tiquina do La Pazu: stříbrné uličky Sagarnaga a tzv.
„uličky čarodějnic“; nákup místních artesánií. Tiwanacu – návštěva slavné kolébky andských kultur; návrat
do Puna. 12.–13. Cusco , procházka uličkami města
do centra, Chrám Slunce, prohlídka muzeí, nákupy na tradičních indiánských tržištích, skalní observatoř a svatyně
Qenko a chrám Sascayhuaman. 14. Posvátné údolí
řeky Vilcanota, Tambo-Machay, incká města Pisaq,
Ollantaytambo, přejezd vláčkem do Aguas Calientes.
15.–16. Machu Picchu – nejúchvatnější citadela říše
Inků, Huayana Picchu (výstup možný jen v závislosti
na aktuálních podmínkách); rozloučení s Cuscem, romantické procházky a nákupy. 17.–18. Přelet do Limy
a letecky zpět do Prahy.
ODPOČINKOVÉ PRODLOUŽENÍ V DŽUNGLI
17.–19. Přelet do Puerta Maldonado, městečka
uprostřed džungle; výlety po řekách Madre de Dios
či Gamita/Briolo, Monkey Island, observatoř v koruně stromu Shihuahuaco, pozorování divokých zvířat
(opice, želvy, volavky, aligátoři), pěší výlety v džungli; 3x
ubytování v komfortních bungalovech s plnou penzí
20.–21. Přelet do Limy a letecky zpět do Prahy.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

25-840-910
25-840-911
25-840-912
25-840-913
25-840-914
25-840-915
25-840-916
25-840-917

10.–27. 6.
4.–27. 6.
28. 6.–15. 7.
28. 6.–18. 7.
24. 9.–11. 10.
18. 9.–11. 10.
11.–28. 10.
11.–31. 10.

81 700
99 700
85 700
99 700
82 700
97 700
84 700
96 700

hlavní program
sever Peru + hlavní program
hlavní program
hlavní program + džungle
hlavní program
sever Peru + hlavní program
hlavní program
hlavní program + džungle

• jednolůžkový pokoj povinný dle termínu – 11 800 / 14 600 / 15 600 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech poplatků Praha–Lima / Cusco–Praha, 1x (3x u varianty s džunglí, 3x u varianty severní Peru) vnitrostátní přelet, pronajaté mikrobusy, místní pohodlné linkové autobusy,
lodní doprava po jezeře Titicaca, 15x hotel *** se snídaní; vstupné do kaňonu Colca, informační materiály.
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Upřesňující informace: www.adventura.cz
Lamy na ALtiplanu (Iva Faltová)
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Ekvádor a Galapágy

dní

polopenze

Koloniální architektura, incké památky
Unikátní fauna na souostroví Galapágy
Panoramata zasněžených And
Za indiány do pralesů Amazonie

rovník

EKVÁDOR
Guayaquil

Přesvědčte se spolu s námi, že Ekvádor je geograficky nenapodobitelnou zemí. Jméno mu dala poloha přímo
na rovníku. Páteř země tvoří rozlehlý hřeben And, dokonce s „nejvyšší horou světa“, protože zeměkoule v pase
trochu přibrala: díky tomu je vrchol vulkánu Chimborazo (6310 m) vzdálenější od středu naší planety než vrchol
Everestu. Andy od sebe zcela oddělují dvě nízko položené oblasti – Amazonii na východě a západní pobřeží
Pacifiku. Tato různorodost země na poměrně malém prostoru předurčuje i mimořádnou pestrost našeho
ekvádorského putování. Dále vás náš zájezd zavede na souostroví Galapágy ležící v Tichém oceánu. Tyto
sopečné ostrovy byly vyhlášeny přísným národním parkem a kvůli jejich ochraně je zde omezen cestovní ruch.
FAKULTATIVNÍ ÚVOD – AMAZONIE
1.–2. Letecky Praha – Quito – Lago Agria, přejezd motorovou kánoí do rezervace Cuyabeno,
příjezd do lodge, odpoledne koupání v laguně
a odpočinek.
3.–4. Pobyt v Amazonii – brzy ráno exkurze za
pozorováním ptáků a růžových delfínů, dopoledne pěší výlet džunglí (asi 4 hod.) s výkladem
a příklady využití lokálních přírodních zdrojů,
plavba kánoí systémem lagun s pozorováním
fauny, návštěva indiánské komunity kmene
Siona s přípravou casabe, večer plavba lagunou
a řekou, pozorování noční fauny.
5. Transfer zpět na letiště Lago Agria, přelet do
Quita a pokračování hlavním programem zájezdu.
HLAVNÍ PROGRAM – ANDSKÁ OBLAST
1.–3. Letecky Praha – Quito, Otavalo – prohlídka
světoznámého indiánského trhu s textilními výrobky, návštěva kaskády Peguche s procházkou
eukalyptovým lesem, exkurze archeologickým
areálem Cochasqui – ceremoniální pyramidy,
pohřební mohyly, lunární a sluneční kalendář.
Quito – prohlídka historického centra města:
katedrála, kostel La Compaňía, náměstí San Francisco a Plaza Grande, přesun na rovník, citadela
Mitad del Mundo, muzeum v přírodě Inti Ňan
s expozicí ekvádorských etnik a ukázkou fyzikálních fenoménů na rovníkové linii.
4. NP Cotopaxi – odjezd do oblasti andské tundry
zvané „paramo“, výjezd a krátký výstup k horské
chatě Jose Ribas (4850 m) na hranici ledovce aktivní sopky Cotopaxi (5897 m), prohlídka laguny
Limpiopungo.
5. Laguna Quilotoa v rezervaci Ilinizas – nádherná laguna s možností sestupu a výstupu ke kráteru (případně s pomocí muly), přesun do koloniálního města Riobamba s působivými výhledy na
Obj. č.

Termín

25-830-912
25-830-913
25-830-910
25-830-911

29. 4.–12. 5.
29. 4.–16. 5.
3.–12. 5.
3.–16. 5.

Cena (Kč)
78 900
123 900
65 700
109 700

nejvyšší sopku Ekvádoru Chimborazo (6310 m),
cestou dle možností návštěva indiánských trhů.
6. Alausí – Nariz del Diablo (Ďáblův nos) – projížďka historickou železniční tratí, která úvratěmi
překonává velkou nadmořskou výšku do hluboké
soutěsky, návštěva muzea se zaměřením na stavbu železnice, pokračování do Ingapirca a návštěva nejvýznamnější ekvádorské incké památky,
přejezd do krásného koloniálního města Cuenca.
7. NP El Cajas – výlet do vysokohorského parku
s více než 200 jezery, krátký výlet okolo laguny La
Torrera, odpoledne prohlídka historického centra
Cuency .
8. Guayaquil – přesun do pobřežního města
a prohlídka historické čtvrti Las Penas, promenáda
Malecon 2000, kavárničky na nábřeží.
9.–10. Transfer na letiště a letecky zpět do Prahy,,
nebo pokračování na Galapágy.
PRODLOUŽENÍ – GALAPÁGY
9. Odlet na Galapágy na ostrov Baltra, transfer
k doku na ostrově Santa Cruz a odjezd člunem na
ostrov Isabela, návštěva laguny s plameňáky.
10. Ostrov Isabela – nenáročný výlet ke kráteru
Sierra Negra (druhý největší vulkanický kráter na
světě) a prohlídka vulkánu Chico, odpoledne lodí
na ostrůvek Tintoreras, pozorování fauny a šnorchlování.
11. Ostrov Santa Cruz – ráno odjezd člunem na ostrov, výlet na výzkumnou stanici Charlese Darwina a následně na vysočinu ostrova, lávové tunely, pozorování želv sloních ve volné přírodě aj.
12. Celodenní výlet lodí dle dispozic na vybraný
ostrov Bartolome, Plazas nebo Santa Fe – pěšky
po ostrově, pozorování flóry a fauny, šnorchlování,
relaxace, návrat do Puerto Ayora.
13.–14. Transfer na letiště, cestou návštěva propastí Los Gemelos, letecky zpět do Prahy.

Galapágy
El Cajas

Otavalo

Lago Agria

Quito Amazonie
NP Cuyabeno
Cotopaxi
Laguna Quilotoa
Riobamba

Latinská Amerika

Ekvádor Galapágy

Nariz del Diablo
Ingapirca
Cuenca

Galapágy (Martin Kindl)

Bartolome (Martin Kindl)

Noční Cuenca (Daniel Karfík)

Poznámka
Amazonie + hlavní program
Amazonie + hlavní program + Galapágy
hlavní program
hlavní program + Galapágy

V indiánské vesnici (Daniel Karfík)

• jednolůžkový pokoj povinný dle termínu – 5600/ 11 600/ 12 800/ 19 100 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: česky mluvící průvodce na základní program a na Galapágy, místní průvodce v Amazonii,
letenka včetně všech poplatků Praha – Quito / Guayaquil – Praha, vnitrostátní letenka na Galapágy, vnitrostátní
letenka do Amazonie, doprava mikrobusem, lodní výlety na Galapágách, 8x hotel se snídaní, 1x hotel se snídaní
a 3x hotel s plnou penzí v Amazonii, 4x hotel s polopenzí na Galapágách, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Endemičtí krabi (Daniel Karfík)

81

J ÍT SVO U CESTOU

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ PRO VŠECHNA
VAŠE DOBRODRUŽSTVÍ NAJDETE V SÍTI
OUTDOOROVÝCH PRODEJEN HUDY
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Kolumbie

dní

snídaně

Cartagena – perla mezi jihoamerickými městy
Ochutnávka pravé brazilské kávy
Karibské moře i krásné laguny
Bogota - nejslavnější muzeum zlata

Cartagena

Santa Marta
NP Tayrona

Mompox
Medellin
NP Los Nevados Bogota

Kolumbie se již několik let pozvolna otevírá turistickému ruchu a rozhodně má co nabídnout – jedinečné koloniální památky, přírodní skvosty, bílé karibské pláže, kávové plantáže i vstřícné tradiční obyvatelstvo. Během
našeho zájezdu poznáme i kraj G. G. Marquéze, autora slavného románu Sto roků samoty. Zájezd nás provede
po nejlákavějších místních památkách a je zároveň sestaven tak, aby na závěr zbyl čas na odpočinek a koupání.
1.–2. Letecky Praha – Bogota; prohlídka hlavního města Kolumbie s bohatou historií, prohlídka
historického centra La Candelaria; Náměstí S.
Bolívara v koloniálním stylu, Chorro de Quevedo - světoznámé muzeum zlata, prezidentstký
palác Nariňo; lanovkou na poutní místo Montserrate s jedinečnou vyhlídkou na Bogotu.
3.–4. Villa de Leyva – přejezd do jedné z nejhezčích vesniček v Kolumbii; zastávka v katedrále Zipaquira, jedinečná podzemní stavba ze
soli. Následující den prohlídka městečka a okolí;
jezírka Pozos Azules, návštěva paleontologického muzea El Fossil, prohlídka monolitů na
astrologickém místě El Enfiernito, návštěva architektonické kuriozity, hlidněného domu Casa
Terracotta.
5.–6. Exkurze po kávových plantážích – seznámení se všemi taji kávy; přelet do města Pereira v
kávovém regionu, relax a volný program; následující den exkurze na rodinnou kávovou farmu Cafe
Manolo, ukázka procesu sklizně, zpracování
a pražení kávy spojená s ochutnávkou.
7. NP Valle de Cocora – celodenní výlet do údolí
voskových palem; prohlídka tradičních vesnic regionu Salento a Filandia.
8. Medellin - polodenní přejezd do hlavního
města regionu; odpolední prohlídka moderního
centra města, park Explora, národní palác, čtvrť
Santo Domingo, výjezd lanovkou za výhledy na
město; večerní návštěva zóny El Poblado (restaurace, bary, hudba).
9. Peňol – celodenní výlet k lagunám a monolitické formaci; typická vesnice Guatape v regionu Antioquia.

10. Santa Marta – přelet do koloniálního města;
odpolední prohlídka centra, návštěva Quinty San
Pedro Alejandrino, místo skonu Simona Bolívara.
11. NP Tayrona – jeden z nejkrásnějších kolumbijských NP, nádherné pobřeží, bohatá fauna
i flóra; odpočinkový den na plážích Cabo de San
Juan a pro náročné fakultativní celodenní výlet
k El Pueblitu, ruinám města prehispánské kultury
Tayrona).
12. Cartagena – přejezd do námořního přístavu z doby španělské kolonizace; cestou návštěva
bahenního vulkanu El Totum; odpoledne prohlídka historického centra; Park S. Bolívara, Náměstí Santo Domingo, Pedro Claver; podvečerní
procházky podloubím v hradbách.
13. Lodní výlet do NP Corales del Rosario y San
Bernardo na karibské ostrovy Rosario - koupání,
šnorchlování, odpočinek.
14.–15. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-820-901

12.–26. 11.

88 800

Latinská Amerika

Kolumbie

KOLUMBIE

Valle de Cocora (Jan Bartoš)

Bogota – Plaza de Bolívar (Jan Bartoš)

• jednolůžkový pokoj povinný – 10 000 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha-Bogota-Praha, 3x vnitrostátní
přelet, pronajaté minibusy, sdílená lodní doprava na ostrovy Rosario, 13x hotel *** se snídaní,
informační materiály.

NP Tayrona (Jan Bartoš)

Upřesňující informace: www.adventura.cz

Cartagena – Mujeres Palenqueras (Jan Bartoš)

Mompox (Jan Bartoš)

Cartagena (Jan Bartoš)

Santa Fe – Puente de Occidente
(Jan Bartoš)
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Latinská Amerika

Brazílie
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Brazilská mozaika

dní

snídaně
Manaus

BRAZÍLIE
Belo Horizonte
vodopády Iguazú
Rio de Janeiro
Costa Verde

Zelené pobřeží (Costa Verde) (Ivan Zábojník)

Pálenka pro místní (Jiří Kuneš)

Rio de Janeiro, Cukrová homole, socha Ježíše Krista
Tři památky na seznamu UNESCO
Romantické ostrovy a zálivy Costa VerdePrvní
Vodopády Iguacu a dechberoucí Ďáblův chřtán
Brazilská mozaika vás zavede do několika zcela odlišných částí Brazílie. Začneme v kraji Minas Gerais, jenž je nezaměnitelný v celé Brazílii díky svému úžasnému kulturnímu dědictví. Tato oblast
přilákala v 18. století množství zlatokopů a právě zlatá horečka a bohatství se odráží na zdejších koloniálních městech s mnoha historickými unikáty. Právem bylo několik z nich zařazeno na seznam
světového dědictví UNESCO. Následně naše putování povede do slavného Rio de Janeiro a vychutnáme si královský příděl brazilského temperamentu, samby, přírodních krás a kultury. Z Copacabany se přes Cukrovou homoli přeneseme až na vrchol Corcovado, kde před námi a samotným Kristem poklekne milionové Rio de Janeiro. Další část cesty nás zavede na ostrov Ilha Grande, kde nás
čekají tropické pláže, koupání a neodmyslitelný brazilský koktejl Caipirinha. V srdci smaragdově zeleného pobřeží je ukryta koloniální perla – město Paraty. Poslední úsek naší cesty vede až na hranici
s Argentinou, kde s respektem pohlédneme skrze vodopády Iguacu do obávaného Ďáblova chřtánu a následně ustrneme před monumentálním dílem Itaipú, největší přehradou na jižní polokouli.
1.–2. Letecky Praha – Belo Horizonte; hlavní
město státu Minas Gerais, transfer do města,
ubytování, aklimatizace a prohlídka moderního
secesního města postaveného podle plánů jedinečného architekta Oscara Niemeyera.
3. Výlet k jeskyním v okolí Belo Horizonte – Gruta de Maquiné jeskyně s největšími podzemními prostory na světě přístupná veřejnosti s unikátní přírodní výzdobou, Gruta Rei do Moto
s nástěnnými malbami, které nás přenesou hluboko do minulosti; přesun do Ouro Preto.
4. Ouro Preto – nesporný klenot koloniální
architektury s křivolakými uličkami a množstvím
kostelů z období zlaté horečky; jízda historickou
důlní lanovkou do hloubky 300 metrů a průzkum rozsáhlé sítě štol nejpůsobivějšího zlatého
dolu Minas da Passagem s možností koupání
v křišťálovém podzemním jezeře s teplotou vody
16–18 °C. Návštěva městečka Mariany s mnoha koloniálními budovami a vyhlášenou krajovou kuchyní.

Na pláži v Copacabaně (Jiří Kuneš)

5. Congonhas – návštěva nehybného sochařského baletu od bezrukého umělce Aleijandinha
v bazilice Bom Jesus de Matosinhos; prohlídka
kostela a přesun do Tiradentes ubytování
a prohlídka nejmalebnějšího městečka Brazílie.
Návštěva tradiční palírny Cachaca.
6. Petropolis – císařské město s výrazným evropským rázem; prohlídka císařské koruny v samotném paláci císaře Pedra II.; návštěva a ochutnávka piva v nejstarším brazilském pivovaru
Bohemia, přejezd do Rio de Janeira a ubytování.
7.–8. Rio de Janeiro; výlet na slavnou Cukrovou
homoli, prohlídka historického centra města,
čtvrť Lapa a Santa Teresa, výjezd na Corcovado – po dosažení vrcholu se před námi otevře
panoramatický výhled na Rio de Janeiro, který si
vychutnáme společně s nejslavnější sochou Ježíše Krista, návštěva proslulé pláže Copacabana
a vnímání podmanivých rytmů samby při skleničce tradičního brazilského koktejlu Caipirinha,
možnost zajištění vstupenek do některého z tradičních tanečních barů.
9.–12. Cesta po nádherném pobřeží Costa Verde s mnoha zátokami, množstvím ostrovů a ostrůvků a bělostnými plážemi.
Lodní výlet na na tropické ostrovy za poznáním i relaxací na nejkrásnějších plážích světa; návštěva městečka Paraty s nádhernou
koloniální architekturou z dob
raného 18. století, přezdívaného
někdy jako brazilské Benátky, výlet do Atlantického deštného
pralesa , vodopády a přírodní
tobogány v džungli, návštěva pa-

Pestrá brazilská kuchyně (Jiří Kuneš)
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Tukan (Tomáš Ernest)

Při karnevalu v Riu (Jana Moravcová)

Zelené pobřeží (Costa Verde) (Ivan Zábojník)

Latinská Amerika

Vodopády Iguacu (Jiří Kuneš)

lírny a ochutnávka cachaca. Možnost splutí řeky
na kajaku.
13. Přesun na letiště do Rio de Janeira, cestou
možná zastávka v brazilských Lidicích a následný vnitrostátní přelet do Foz do Iguacu.
14. Vodopády Iguacu – prohlídka brazilské
části, kde skrze Ďáblův chřtán s respektem pohlédneme do hřmících hlubin tříštících se mas
řeky Paraná; návštěva ptačí rezervace s množstvím exotického ptactva z celé Brazílii, zastávka
na soutoku řek Paraná a Iguacu.
15. Vodopády Iguacu z argentinské strany;
jízda turistickým vláčkem a několik prohlídkových okruhů mezi vodopády.
16.–17. Panoramatická návštěva přehrady
Itaipú, obrovského projektu, který zásobuje
elektřinou necelých 20 % energetických potřeb

Brazílie a téměř 90 % energetických potřeb Paraguaye. Letecky zpět do Prahy. Možnost navázat
fakultativním programem v Amazonii.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-894-901

15.–31. 10.

89 600

• jednolůžkový pokoj povinný – 9100 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Belo Horizonte, Rio de Janeiro–
Foz do Iguacu / Foz do Iguacu–Praha, veškeré
transfery, 14x hotely a penziony *** se snídaní,
lodní výlet na ostrovy, informační materiály.
Corcovado zahalené do mlhy
(Jana Moravcová)

4

Brazílie – Amazonie

dny
plná penze

F
 akultativní prodloužení zájezdu Brazílie – Rio de Janeiro,
Costa Verde a Iguacu
Manaus – centrum brazilské Amazonie
Unikátní soutok řek Rio Negro a Rio Solimoes
Tropický deštný prales amazonské džungle
Manaus – Amazonas. Jak již samotný název státu napovídá, čeká nás čiré poznání amazonské džungle v opravdu autentické podobě. Poznáme společně způsob života, který je naprosto v souladu
s přírodou a jejími zákony. Budeme pozorovat rozmanitou faunu a flóru největší džungle světa
a na moment se staneme její součástí. Odhrňme tedy palmový list, který nám brání ve výhledu,
a nechme se obklopit krajinou, kde má příroda stále ještě poslední slovo.
1. Letecky Foz do Iguacu – Manaus, přesun do rezortu v amazonské džungli a seznámení s okolím.
1.–17. viz zájezd „Brazilská mozaika“.
2. Návštěva domorodých amazonských kmenů;
krátký výlet džunglí a večerní lov obávaných piraní.
3. Dvoubarevný soutok Rio Negro a Rio Solimoes – celodenní výlet za poznáním tohoto přírodního
unikátu; pozorování rozdílu teplot obou řek, který je
patrný již při doteku hladin obou toků.
4. Aktivity v ekoparku dle časových možností, následně transfer na letiště a odlet do Rio de Janeira
nebo Sao Paula.

Piraňa (Kateřina Lhotová)

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-894-902 15. 10.–3. 11. 119 200

Pozn.
včetně prodloužení o Amazonii

• jednolůžkový pokoj povinný – 13 100 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

Vřešťan (Daniel Karfík)

Prodloužení: anglicky hovořící průvodce, letenka
včetně všech poplatků Foz do Iguacu–Manaus–
Rio de Janeiro, 3x ubytování v Amazon Ecopark
Lodge s plnou penzí, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Kajman brýlový (Petr Novotný)

Ostrůvek v Crater Lake
(Jiří Leipert)
Chlebovník (Anežka Santos)
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Chile Velikonoční ostrov

15 20
dní

vstupy do NP v ceně
Velikonoční
ostrov

CHILE

Santiago
Pucón
Puerto Montt

Národní parky Patagonie
a Velikonoční ostrov
Nejznámější patagonské národní parky
Fotogenické vrcholky Torres del Paine
Činné sopky, tučňáci a druhohorní araukárie
Místní přelety místo dlouhých přejezdů

NP Patagonie
Torrés
del Paine

El Calafate

Punta Arenas

NP Huerquehué (Miloš Podpěra)

Ledovec Perito Moreno (Iva Faltová)

Cerro Torre, NP Los Glaciares (Jan Bím)

Tato již tradiční a oblíbená cesta klade důraz na poznávání jedinečné patagonské přírody formou rozumně pojaté pěší turistiky. Patagonské národní parky patří k přírodním pokladům naší planety. Uvidíme zasněžené vulkány zrcadlící se v jezerech, zástupy tučňáků i mohutné dvoukilometrové věže Paine.
Trasa je postavena tak, že téměř vždy trávíme nejméně dva noclehy na jednom místě a delší přejezdy
nahrazujeme místními přelety, abychom co nejlépe využili čas. Nově jsme program přeskládali tak, abychom nejprve absolvovali náročnější patagonskou část a na závěr si mohli vychutnat odpočinek v jezerní oblasti v okolí Pucónu, kde je i výrazně tepleji a dny lze strávit i odpočinkem spojeným s koupáním.
1.–2. Letecky Praha – Santiago de Chile; dále vnitrostátní přelet do městečka Puerto Natales.
3.–6. Přesun do Torres del Paine – světově
proslulý národní park: katamaránem přes jezero
Pehoe, výlet k obřímu ledovci Grey – součásti
Velkého jižního ledovce; celodenní túra do Francouzského údolí; túra k vyhlídce na tři slavné
monumentální věže tvořící skalní katedrálu vysokou „čistých“ 2000 m - celkem 2800 m, pozorování
lam, Nordenskjöldova vyhlídka. Návrat do Puerto Natales.
7. Fuerte Bulnes – výlet k pevnosti na břehu Magalhaesova průlivu, na místo prvního evropského
osídlení patagonské oblasti; lodní výlet na Isla
Magdalena, ostrov s největší kolonií tučňáků
magellanských.
8.–9. NP Alerce Andino – vnitostátní přelet
do Puerto Mont; pěší výlet pralesem starých stromů „alerce“ (v překladu modřín) v okolí jezera Chapo.
10. Llanquihué – výlet k druhému největšímu chilskému jezeru pod elegantní vulkán Osorno, NP
Vicente Pérez Rosales: krátký výlet k vodopádům
na řece Petrohué, zastávka u jezera Todos Los
Santos.
11. Jezerní oblast (divoký kraj se spoustou lesů,
říček, vodopádů a zejména velkých ledovcových
jezer, v nichž se zrcadlí mnoho převážně činných
sopek); výlet v NP Huerquehué (soustava sedmi
kaskádovitých jezer s vodopády, unikátní druhohorní araukáriové pralesy), fakultativní návštěva
místních vyhlášených termálních lázní.
12. Pucón: v případě vhodných podmínek (počasí,
seismická aktivita) fakultativní ledovcový výstup
na činnou sopku Villarica (2800 m, 90 USD); náObj. č.

Termín

25-861-909
25-861-910
25-861-911
25-861-912

18. 2.–4. 3.
18. 2.–9. 3.
15.–29. 11.
15. 11.–4. 12.

Cena (Kč)
99 800
140 600
99 800
140 600

sledně odpočinkový den s možností pěší turistiky
v okolí jezera; méně náročné alternativy: koupání,
fakultativní možnost projížďky na kole nebo rafting
(30 USD), podzemní lávová jeskyně pod Villaricou
(70 USD).
13. Santiago de Chile – letecký přesun do hlavního města; prohlídka centra (Staré město, palác La
Moneda, Muzeum předkolumbovských kultur, Cerro Santa Lucia); závěrečné večerní posezení v zábavní čtvrti Barrio Bellavista.
14.–15. Letecky zpět do Prahy, případně pokračování navazujícím programem na Velikonočním ostrově.
PRODLOUŽENÍ O VELIKONOČNÍ OSTROV:
16. Přelet Santiago de Chile – Rapa Nui, pěší procházka k prvním sochám moai - plošina Ahu Tahai nedaleko hlavního městečka Hanga Roa.
15. Velký okruh ostrovem – výlet po plošinách s fascinujícími sochami a seznámení s historií a záhadami
ostrova; návštěva kráteru Rano Raraku s přibližně
300 sochami v různém stupni opracování; koupání na
pláži Anakena a návštěva Ahu Akiwi, kde se vyráběly
„klobouky Pukao“; večer sledování slavností Tapati.
16. Malý okruh ostrovem – výlet do kráteru Oronko a obřadní vesnice; seznámení s kultem Ptačího
muže, výhled na ostrovy; procházka po hraně kráteru;
odpoledne koupání.
17. Hanga Roa – volný program s možnost návštěvy
hlavního městečka; fakultativně zapůjčení kola, koně,
skútru nebo objevná cesta k jeskyni Bílých panen - hodinový výlet do „zapovězené“ části ostrova k nejmenší
moai.
18.–20. Odlet z ostrova, večerní volný program v Santiago de Chile, letecky zpět do Prahy.
Poznámka
Národní parky Patagonie
S prodloužením o Velikonoční ostrov
Národní parky Patagonie
S prodloužením o Velikonoční ostrov

• jednolůžkový pokoj povinný v hotelech dle termínu – 9100/ 12 100 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, letenka vč. všech poplatků Praha–Santiago de Chile–Praha, nebo
při prodloužení o Velikonoční ostrov Praha - Santiago de Chile - Velikonoční ostrov - Praha; 3x vnitrostátní přelet, pronajaté mikrobusy, 2x katamaran v NP Torres del Paine, 10x hotel ***, 1x horská chata,
1x kemp, vstupy do NP, informační materiály; při prodloužení navíc 2x vnitrostátní přelet, pronájem
auta pro skupinu, 4x bungalov, 1x hotel ***, 5x snídaně, vstupní poplatek na ostrov, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
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Argentina s návštěvou
Uruguaye a Paraguaye

dní

snídaně
Purmamarca

PARAGUAY

Salta

Misie v Uruguayi a Paraguayi
Ráj zvířat v Esteros del Ibera
Iguazú – největší vodopády světa
Hory a pouště Salty, ledovce Patagonie

Cafayate
Posadas

ARGENTINA
Argentina je zemí mnoha tváří a neuvěřitelné rozmanitosti. Země, kde naleznete nejmohutnější vodopády
světa, velehorské masivy And, úžasně barevné skalní útvary srovnatelné s americkým Utahem i vodní svět lagun a zvířat, nazvaného Esteros del Iberá přezdívaného jako argentinský Pantanal. Argentina je ale také zemí
skvělého jídla, vína, fotbalu a přívětivých obyvatel. Její hlavní město, Buenos Aires, bývá označováno jako Paříž
Jižní Ameriky. Během našeho putování nahlédneme i k sousedům na nejhezčí místa Uruguaye a Paraguaye.
Neváhejte a připojte se k nám na cestu plnou poznání, zážitků, navíc vše za doprovodu podmanivého tanga.
1.–2. Letecky Praha – Buenos Aires; ubytování
a seznámení s hlavním městem Argentiny.
3. Buenos Aires – pokračování prohlídky města;
náměstí Plaza Mayo a Plaza Congreso, Metropolitní katedrála, prezidentský palác Casa Rosada, umělecká čtvrť San Telmo, městské bulváry.
4. Colonia del Sarcamento – fakultativní plavba přes Río de la Plata do Uruguaye; prohlídka
historického centra, které je spojením portugalské a španělské koloniální architektury. Případně volný program v Buenos Aires.
5. Posadas – přelet k západnímu břehu mohutné
řeky Paraná; návštěva jezuitské misie v Paraguayi, jež je zde s Argentinou spojená mostem.
Prohlídka San Cosme y Damián a Trinidadu; monumentální trosky chrámových staveb, vesnice
indiánů, stará hvězdárna a další stavby zasazené
v tropické přírodě.
6.–7. Colonia Carlos Pellegrini – přejezd do největší přírodní rezervace Esteros del Iberá, zvané
též malý Pantanal. Lodní výlet po lagunách a bažinách, pozorování zvířat, především kajmanů
a kapybar. Návrat do Posadas.
8.–9. San Ignácio Mini – návštěva jezuitské misie; následný přejezd podél řeky Paraná do Foz de
Iguazú; procházka kolem nejmohutnějších vodopádů světa z uruguayské strany.
10. Salta – přelet do horské oblasti And; prohlídka
města s největším množstvím zachovalých koloniálních staveb v Argentině; návštěva katedrály
La Catedral a kostela Iglesia San Francisco; fakultativní výlet lanovkou na vyhlídku nad centrem
města.
11. Cachi – celodenní výlet do horské oblasti; údolí
Quebrada de los Laureles a Escoipe, výjezd do
sedla Piedra del Molino (3 430 m.n.m); NP Los
Cardones proslulý svými kaktusy, návštěva haciendy Payogasta ze 17. stol. a návrat do Salty.
12. Cafayate – privátním autobusem do jedné
z nejlepších vinařských oblastí Argentiny; návštěva místního vinařství a ochutnávka vín; výlet k bizarním skalním útvarům Ďáblův chřtán
a Amfiteátr ve slavném údolí Quebrada de Cafayate.
13. Purmamarca – tradiční horská indiánská vesnice s vyhlášeným trhem, pestrobarevné skály
v Argentině, vyhlídka del Lipan, azurově modré
vulkány a monumentální Salinas Grandes (vysokohorská solná pláň a slané jezero) s plameňáky
a Vicuňmi, nocleh v Purmamarce.
14. Quebrada de Humahuace – monumentální
andské údolí, návštěva tradičních vesnic s dochovaným folklorem a tradicemi; Tilkara a pevnost

Pucara s památkami indiánské kultury, jezuitský
kostelík z roku 1661 v Uquía, koloniální Humahuace, výhledy na sopku Tumbaya.
15.–16. Přesun do Salty a odlet přes Buenos Aires
zpět do Prahy.
PRODLOUŽENÍ DO PATAGONIE A OHŇOVÉ
ZEMĚ
15. Přesun do Salty a přelet do El Calafate; ubytování a volný program.
16. Perito Moreno – celodenní výlet do NP Los
Glaciares ke známému jezernímu ledovci, jenž
pomalu ale jistě dobývá celé Lago Argentino;
pozorování ostatních ledovců, hodinová plavba
Safari Nautico po jezeře podél ledovce.
17. Volný den s možností fakultativních výletů.
18.–19. Ushuaia – přelet a následující den dopolední výlet vlakem Fin del Mundo do národního parku
Tierra del Fuego; odpoledne plavba po kanálu Beagle, spojnice mezi Atlantským a Tichým oceánem.
20.–21. Letecky zpět do Prahy přes Buenos Aires.
Obj. č.

Termín

22-880-901
22-880-902 *

16.–31. 10.
16. 10.–5. 11.

Iguazú

Latinská Amerika

Argentina Uruguay Paraguay

URUGUAY

Colonia
del Sacramento

Buenos Aires

El Calafate

Ohňová země

Ushuaia

Vodopády Iguacu (Jiří Kuneš)

Buenos Aires (Irena Jeřábková)

Cena (Kč)
89 900
121 800

• jednolůžkový pokoj povinný – 14 400/20 000 Kč
* celý program včetně prodloužení do Patagonie a Ohňové země
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Buenos Aires–Praha, 3x vnitrostátní přelet, klimatizovaný autobus s místním
řidičem po celé trase, 13x hotel **/*** se snídaní, plná penze v oblasti Pellegrini, lodní safari
v Carlos Pellegrini, ochutnávka vín, informační
materiály. Prodloužení: anglicky hovořící průvodce, letenka Salta – Buenos Aires – Salta, 3x
vnitrostátní přelet, 5x hotel *** se snídaní, doprava z/na letiště, sdílené exkurze dle programu
zájezdu, lístek na vlak Fin del Mundo.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Plameňáci na Altiplanu

Viaducto la Polvorilla

El Calafate (Markéta Sylva)

Argentina (Martin Kindl)
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Průvodci Adventury pro oblast Austrálie a Oceánie:

Ing. Karel Topič
V Austrálii strávil více
než 6 let a považuje ji
za svůj druhý domov.
Věnuje se profesně
cestovnímu ruchu,
miluje sportovní
aktivity, přírodu
a pohodové lidi.

Ing. Mgr. Roman Garba
Roman je dobrodruh
a archeolog, který
procestoval více než 130
zemí. Jeho láskou jsou
hory, průvodcuje Fidži
a Vanuatu, Myanmar a
Omán.

Martin Slíva
Nadšený průvodce,
aktivní ochránce přírody
Nového Zélandu
a zapálený fotograf. Žije
na okraji Národního
parku Fiordland.

V Austrálii a Oceánii vás budou
dále provázet: Jan Žert;
Mgr. Ondřej Brambus; Jan Kolanda
a další.
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To nejlepší z Austrálie

dní

Národní parky i moderní metropole

vstupy dle programu
6–12 klientů

NP Blue Mountains
Posvátný monolit Uluru
Koupání na Velkém bariérovém útesu

Cairns

AUSTRÁLIE
Kings Canyon
Uluru

Alice Springs
Brisbane
Blue
Mountains

Sydney

Láká vás magický svět protinožců? Vydejte se s námi na cestu po přírodních zázracích a unikátech Austrálie. Její barvy vám zaručeně vyrazí dech. Začínáme v rušné Sydney, kde Vás pohltí výjimečná budova Opery, majestátní most Harbour Bridge anebo kulturní mix místních obyvatel. Na skok zavítáme do mlžných
Modrých hor a poté přeletíme k nejproslulejší ikoně Autrálie, kde na nás čekají žhavé subtropy a nezapomenutelný západ slunce v pouštním středu země u mystického Uluru a procházky Kings Canyonem. Na závěr přeletíme na tropický sever. Cairns a Velký bariérový útes bude skvělou zastávkou na koupání, procházku v tropickém deštném pralese a k návštěvě největšího korálového útesu na světě. Zde Vás okouzlí
azurová voda, tropické ostrůvky a také neuvěřitelně pestrá podvodní říše plná barevných korálů a ryb.
1.–2. Letecky Praha – Sydney.
3. Sydney – dopoledne krátký odpočinek, odpoledne prohlídka města, návštěva nejvyšší věže
ve městě Sydney Tower, Darling Harbour s pohledem na mrakodrapy.
4. Sydney – ikonický Harbour Bridge, exkurze
do Sydney Opera , historická čtvrť Rocks, rybí
trh.
5. Sydney Bondi Beach – cesta místní dopravou
na slavnou pláž Bondi Beach, možnost koupání.
Procházka podél útesů na další malebné pláže.
6. Blue Mountains NP celodenní výlet do přírodního parku, uvidíte skalní útvar Tři sestry
a další. Návrat zpět lodí kolem Opery.
7. Sydney – Ayers Rock – přelet k nejproslulejší ikoně Austrálie, nekonečně fotogenické
skalní masivy Ayers Rock, ubytování ve stylových
chatkách. Odpoledne prohlídka posvátného
Uluru a procházka s působivým západem slunce. Návštěva aboriginského centra.
8. Uluru – Kings Canyon – prohlídka skalního komplexu Olgas, výlet k kmeni Anangu, poté
pouští k vyhlášenému Kings Canyonu. Jednoduché ubytování s bazénem.
9. Kings Canyon – Alice Springs – procházka barevně pestrým kaňonem králů, možnost zahléd-

Národními parky Austrálie

16 22
dní

nout i klokany. Odpolední cesta pouští až do Alice
Springs, ubytování v hotelu.
10. Alice Springs – Cairns – dopoledne možnost
individuální prohlídky města, poté transfer na letiště pro přelet do tropického městečka Cairns.
Toto město slouží jako vstupní brána k Velkému
bariérovému útesu .
11. Cairns – Velký bariérový útes – celodenní
výlet lodí na jeden z ostrovů Velkého bariérového útesu Green Island, v ceně šnorchlování nebo
výlet lodí se skleněným dnem a oběd. Koupání,
šnorchlování a odpočinek.
12. Cairns – výlet do známého kulturního městečka Kuranda, vodopády; průzračná řeka Mossman Gorge; návštěva deštného pralesa v NP
Daintree, místní pláže; po cestě zpět wildlife park
s krokodýly.
13. Cairns – vnitrozemí – celodenní výlet do tropického vnitrozemí na krásné vodopády, čajové
a banánové plantáže, zastávka u největšího fíkovníku v oblasti s procházkou v deštném pralese.
14. Cairns – volný den pro vlastní aktivity a individuální prohlídku města Cairns. Možnost lodního
výletu na ostrov Fitzroy (úchvatné pláže).
15. Cairns – Brisbane – Gold Coast – transfer
na letiště pro let do města Brisbane. Dle letu následuje prohlídka města s průvodcem nebo přímo
přejezd na vyhlášené Gold Coast, nocleh v hotelu
blízko pláží.
16. Gold Coast – volný den v Surfers Paradise,
relax a odpočinek na místních plážích. Fakultativně možnost výletu do NP Lamington s dešťovými
pralesy, nebo do Byron Bay.
17.–18. Rozloučení s Brisbane a letecky zpět Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

51-919-901
51-919-902

16. 3.–2. 4.
1.–18. 11.

104 990
104 990

• jednolůžkový pokoj povinný – 16 990 Kč

Užijte si unikátní přírodu Austrálie, tak odlišnou od ostatního světa! Na tomto zájezdu
si ji vychutnáte opravdu plnou měrou díky
nenáročné pěší turistice a táboření v těch
nejatraktivnějších lokalitách. Nejprve se budeme věnovat Rudému vnitrozemí a posléze
pobřeží Pacifiku i okolním horám na trase ze
Sydney až do tropického Queenslandu.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.
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Austrálie

Koaly (Tomáš Hůlka)

Katoomba Falls, NP Blue Mountains
(M. Tlusťák)

Uluru-Kata Tjuta NP – Ayers Rock
(Tomáš Hyka)

Wattarka NP – Kings Canyon (Tomáš Hyka)

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Sydney/Cairns–Praha + 2 místní přelety, klimatizovaný minibus s řidičem,
15 x 2lůžkové pokoje *** hotelů a motelů, výlety a vstupy uvedené v itineráři, turistická víza,
informační materiály.
Pořadatel zájezdu: partnerská CK Viva travel.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Západoaustralský gekon
(J. Moulis)
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Papua – Nová Guinea Austrálie
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plná penze,
v Austrálii snídaně
Sepik

Tari

Kundiman
Mount Hagen

PAPUA-NOVÁ GUINEA

Port Moresby

Austrálie

Výhled z Karawari Lodge

Příšlušníci kmene Huli (Parukáři)

Večerní sezení u ohně

Dechberoucí výhled

90

Rondon Ridge

Papua Nová Guinea
a severní Austrálie 2020
Výprava do doby kamenné
Kultura a zvyky domorodých kmenů
Tropická džungle a její fauna
Velký bariérový útes
Papua Nová Guinea se nachází v Oceánii a sousedí s Indonésií a Šalamounovými ostrovy. Součástí tohoto státu však není pouze část velkého ostrova, patří k němu také mnoho dalších menších
ostrovů. Mnohým lidem se může zdát, že se v této zemi zastavil čas. Žije zde spousta různých
domorodých kmenů, jejichž příslušníci po staletí nezměnili své tradice a své hodnoty a výdobytky
moderního světa je nijak neovlivnily. I proto se nedoporučuje mezi domorodce chodit sám, vždy je
lepší mít s sebou místního průvodce, který vás uvede a nastaví přátelskou atmosféru. Na PNG vás
neuchvátí pouze domorodci a jejich zvyky, ale také nádherná příroda, zelená údolí řek, tropické
pralesy a živočichové v nich žijící. V průběhu zájezdu se setkáme celkem se třemi různými kmeny
na PNG, poté se vydají zájemci o kompletní program také do australského Cairns a jeho blízkého okolí.
1.–2. Letecky Praha – Port Moresby.
3. Přílet do Port Moresby a poté vnitrostátní
přelet do Mount Hagen, třetího největšího
města Papuy Nové Guiney. Ve městě vládne
většinou poklidná a uvolněná atmosféra, ale
v období voleb se Hagen promění v moderní
město, kde se dá ve vzduchu cítit napětí a stres.
Působí zvláštně, jak se v této oblasti střetávají
a současně doplňují historie a tradice s moderním pojetím obchodu. Ubytování v lodži, odkud se otevírá výhled do údolí Whagi.
4.–5. Dvoudenní poznávání tradic a kultury kmene Melpa. Tento kmen žije v blízkosti
Mount Hagen, jednoho z hlavních obchodních
center. Nejvíce se zde obchoduje s čajem a kávou. Kmen Melpa proslul především tím, že věří
na duchy rodinných či klanových příslušníků
a vždy, když kmen trápí nějaká nemoc nebo se
rozhoduje o něčem důležitém, obětuje zvíře,
aby jim duchové pomohli a aby si je nerozhněvali.
6. Přelet do Karawari, přístání na airstripu
(soukromá neasfaltovaná letištní dráha). Po
příletu plavba lodí a transfer do lodžie, která se
nachází nad řekou Karawari a skýtá nádherný
výhled na tropickou džungli, rozprostírající se
na několikasetkilometrové ploše. Odpoledne
výlet dovesnice Kundiman a ukázka zpracování ságy, škrobovitého prášku, jež představuje
základní potravinu Papuánců.
7.–8. Objevování tradic regionu Sepik. Během dvou dnů navštívíme několik vesnic, kde
uvidíme místní tance a můžeme obdivovat
výrobky zdejších řezbářů. Hlavním dopravním
prostředkem bude kanoe vydlabaná z jednoho
kusu dřeva, na které poplujeme po řece Karawari. Cestou spatříme několik totemů a dalších
uměleckých předmětů, při plavbě nás bude doprovázet dunění bubnů zaznívající z okolních
vesnic.
9.–10. Vnitrostátní přelet do údolí Tari.
Zde spatříme domov kmene Huli, známého
svými po staletí nezměněnými tradicemi. Huliové nosí pestrobarevné oblečení a jsou doslova posedlí vlasy. Nosí vyčesávané paruky, které zdobí květinami a peřím rajek a papoušků,
proto se jim také říká parukáři (wigmen). Svá
těla zdobí malbami, nejčastěji používají žlutou,
bílou a červenou barvu. Odpoledne následuje

procházka pralesem a pozorování ptactva.
11.–12. Transfer na letiště a vnitrostátní přelet
do Port Moresby. Konec základního programu a odlet do Prahy (přílet 13. den). Účastníci s kompletním programem absolvují přelet
z Port Moresby do Cairns v Austrálii, zbytek
dne relaxace a koupání
13. Velký bariérový útes – největší korálový
útes na světě. Vydáme se na celodenní výlet
na ostrov Green Island. Plavba lodí na ostrov
a šnorchlování nebo projížďka výletní lodí se
skleněným dnem a pozorování mořských živočichů.
14. Celodenní výlet do tradiční vesničky Kuranda, kde se zúčastníme kulturního vystoupení původních obyvatel, Austrálců, nebo se
podíváme na koaly. Koupání v nádherné řece
Mossman a procházka deštným pralesem
Daintree s možností pozorování krokodýlů.
Závěrem dne výlet za klokany.
15. Výlet do vnitrozemí v okolí Cairns. Cestou uvidíme vodopády, banánové a čajové
plantáže a starodávné sídlo v pralese. V pralese
spatříme také jeden z největších fíkovníků –
Cathedral fig tree.
16.–17. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

25-390-001 13.–25. 9. 2020
25-390-002 13.–22. 9. 2020

Cena (Kč) Pozn.
244 800
264 800

pouze Papua
vč. Austrálie

• vízum do Papuy Nové Guiney – 2000 Kč
• jednolůžkový pokoj na vyžádání
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: Letenka Praha-Port Moresby-Praha/ Praha-Port Moresby-Cairns-Praha
(včetně všech poplatků), vnitrostátní přelety
(Port Moresby-Mt.Hagen, Mt.Hagen-Karawari, Karawari-Tari, Tari-Port Moresby), 9x ubytování na Papue ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím v lodžích, průvodce CK, místní průvodci na Papue, transfery, plná penze
na Papue (8x snídaně, 8x oběd, 8x večeře), 4x
hotel v Cairns, 4x snídaně v hotelu v Cairns,
informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
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Perly Austrálie a jižní ostrov
Nového Zélandu
N
 ejznámější destinace Austrálie – Sydney – Uluru
Cairns a Velký bariérový útes
Překrásná krajina jižního ostrova Nového Zélandu a Auckland
Aboriginská a Maorská kultura
Unikátní flóra a fauna obou zemí

dní

vstupy dle programu
6–12 klientů

Alice Springs
Uluru

Blue
Mountains
Sydney

Zájezd, který Vám ukáže ty největší perly Austrálie a jižního ostrova Nového Zélandu. Itinerář je sestaven pro
Vaše maximální pohodlí s dostatkem času užít si každé navštívené místo. Kromě seznámení se s městem
Sydney se každý z nás může těšit také na přírodní rozmanitosti Austrálie. Navštívíme ikonické Uluru, dále Velký
bariérový útes a jeho úžasný podmořský život, nevynecháme oblast Cairns s výletem do deštných pralesu NP
Daintree, vodopády a plantáže. Těšit se můžete také do známého NP Blue Mountains a poté se již přesuneme
na Nový Zéland. Na jižním ostrově uvidíte překrásnou přírodu jak vystřiženou ze scén velkofilmu Pán prstenů.
Navštívíte města Christchurch, Twizel, Queenstown a poplujete lodí mezi fjordy Milford Sound.
1.–2. Letecky Praha – Sydney s přestupem dle letenky. Přílet do Sydney třetí den brzy ráno.
3. Sydney – transfer do hotelu v blízkosti centra města, nocleh v hotelu v největší metropoli
Austrálie. Odpoledne Vás čeká krátká prohlídka
města Sydney s českým delegátem (Hyde Park,
katedrála, radnice, střed města, China Town, atd.).
4. Sydney – celodenní prohlídka města. Začneme botanickými zahradami, kde uvidíte papoušky Kakadu, dále nejkrásnějším přístavem světa,
který tvoří ikonický most Harbour Bridge a slavná
budova Opery , architektonický zázrak minulého století. Podíváte se na exkurzi do nitra slavné
Opery s výkladem (vstup v ceně), projdeme se
také po mostě Harbour Bridge.
5. Blue Mountains – celodenní výlet do vyhlášeného národního parku Blue Mountains. Čeká
nás několik krásných míst národního parku, uvidíte útvary Tři sestry, vodopády, kaňony a další.
Možnost procházek v přírodě. Návrat zpět bude
lodí, příjezd do Sydney pod ikonickým Harbour
Bridge, až ke slavné Opeře.
6. Sydney Bondi Beach – volný den a nebo výlet
na vyhlášenou pláž Bondi Beach, kde na chvilku
sami zažijete kult surfování, kavárničky a australský život na pláži. Možnost koupání. Následuje
krásná procházka podél útesů na další malebné
pláže. Odpoledne možnost koupání a relax.
7. Sydney – Ayers Rock – ranní přelet do středu
Austrálie, k Ayers Rock. Ocitáme se v oranžových
pouštích, v mystické zemi původních obyvatel
Aboriginců, v jedné z nejhezčích částí Austrálie.
8. Uluru a Olgas, NP Kata Tjuta – dopoledne
nás čeká návštěva místa Olgas, dechberoucí skalní útvary a zde také krásný asi 3-4 hod trek mezi
skalními masivy údolím vetrů, po stezkách kmene Anangu (lze zkrátit).
9. Ayers Rock – Cairns – dopoledne odpočinek
u bazénu, případně dle situace možný východ
Slunce nad Uluru. Kolem oběda již odjíždíme na
letiště a čeká nás let do tropického Cairns.
10. Velký bariérový útes – celodenní výlet lodí
na jeden z ostrovů Velkého bariérového útesu,
Green Island, (v ceně šnorchlování nebo výlet
lodí se skleněným dnem, oběd v ceně).
13. Cairns – vnitrozemí; celodenní výlet do tropického vnitrozemí na čajové a banánové plantáže, zastavíme se u několika vodopádů v deštném
pralese, koupání v přírodě.
14. Den pro přesun na Nový Zéland. Transfer na
letiště v Cairns a odlet na Nový Zéland, do města
Christchurch. Let s přestupem. Na NZ se dostane-

me až pozdě večer, následuje transfer na motel
a nocleh.
15. Christchurch – Twizel – autem či minibusem
ke krásnému jezeru Tekapo s působivou mléčnou
barvou.
16. NP Mt. Cook – Queenstown – z Twizelu do
vesničky Mt. Cook, v tomto parku máte čas na
skvělou půldenní procházku horskou přírodou,
uvidíte nejvyšší hory Zélandu, ledovcová jezera,
ledovce a krásnou přírodu.
17. Queenstown – dopoledne nás čeká prohlídka tohoto kouzelného městečka Queenstown,
které je centrem všeho dění na jižním ostrově.
Město je zasazeno v krásné přírodě hor a leží
u pěkného jezera. 18. Milford Sound – celodenní výlet na údajně nejhezčí místo Nového Zélandu. Celá oblast se nachází v národním parku fjordů. Zde nás čeká projíždka na lodi mezi fjordy (v
ceně), kolem uvidíte lachtany a vodopády.
19. Queenstown – volný den, kdy Vám doporučíme aktivity a nabídneme fakultativní výlety, jak
dnešní den strávíte je na vás, nabízí se zde opravdu široká škála aktivit a krásné přírody všude kolem. Nocleh v hotelu.
20. Queenstown – přelet do Aucklandu, největší
metropole Nového Zélandu. Odpoledne prohlídka centra Aucklandu.
21. Auckland – výlet za hranice centra, a to do
části Devonport. Krátká plavba místním trajektem nám ukáže pohled na Auckland, která vám
ukáže pohled na Auckland také ze strany od
moře.
22.–23. Rozloučení s Aucklandem a letecky zpět
Prahy.
Obj. č.
51-921-910
51-921-920

Termín
8. 2.–1. 3.
17. 11.–9. 12.

Cairns

AUSTRÁLIE

Austrálie a Oceánie

Austrálie Nový Zéland

Auckland

NOVÝ ZÉLAND

Milford
Sound

Mt. Cook
Twizel
Queenstown

Christchurch

Marlborough Sounds (Luděk Frydryšek)

Ayers Rock

Aboriginci (Tomáš Hůlka)

Cena (Kč)
139 990
139 990

• jednolůžkový pokoj povinný – 21 990 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

Milford Sound s Mitre Peak (Petr Páv)

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka Praha–
Sydney/Auckland–Praha, místní přelety, přelet
z Austrálie na Nový Zéland, doprava mikrobusem, 19x ve 3–3,5 *** hotelu, všechny výlety
a exkurze uvedené v programu, turistická víza,
informační materiály.
Pořadatel: partnerská CK Viva travel
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Ježura australská
(Kateřina Lhotová)
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Nový Zéland

25

Krásy Nového Zélandu

dní

vstupy do NP v ceně

Nevšední dny v „zeleném ráji“ na konci světa

mys Reinga

Auckland Coromandel
Waitomo
Rotorua

NOVÝ ZÉLAND

NP Tongariro

Wellington
Kaikoura
Mt. Cook Christchurch

Gejzíry, sopky, romantické vodopády a ledovce
Kontrast maorské kultury a moderních velkoměst
Jedinečná flóra a fauna

Fox Glacier
Milford Sound

Queenstown
Catlins

Dunedin

Skalnaté západní pobřeží
(Lucie Matunová)

Gejzír v Rotorua (Petr Páv)

Milford Sound (Lukáš Pelant)

Čerstvě nalovené mušle (Petr Páv)

Detailní poznávací program v poklidnějším tempu nabízí ucelenou cestu napříč oběma ostrovy. Z nejsevernějšího mysu Reinga projedeme krajinou gejzírů a sopek až k hlavnímu městu Nového Zélandu. Přeplavíme
se přes Cookovu úžinu, abychom si odpočinuli při sklence místního výborného vína v malebných zátokách Marlborough Sounds. Poté vyrazíme poznávat divoký Jižní ostrov až k nejjižnějšímu bodu země.
Jezdíme pronajatým minibusem v malé skupině tak, aby zážitek z druhého konce světa byl co nejintezivnější.
1.–3. Letecky Praha – Auckland – prohlídka „města plachet“: přístav, vyhlídková věž, fakultativně
některé ze zdejších muzeí.
4.–5. Tropický Northland: nejsevernější bod Nového Zélandu osamělý mys Reinga, kouzelná Zátoka ostrovů se stožárem bez vlajky, slavná pláž
Ninety Mile Beach.
6.–7. Poloostrov Coromandel, největší stromy
jižní polokoule – Kauri; přejezd do oblasti Rotorua.
8.–9. Rotorua – oblast gejzírů, horkých pramenů
a maorské kultury: prohlídka kmenového centra s maorsko-křesťanským kostelem a slavnostní Marae, možnost koupální v jezeře Rotorua či
v teplých pramenech, večer maorská večeře
hangi a kulturní večer s ukázkou tradičních zvyků,
zpěvů a tanců; majestátní vodopády Huka, farma
na chov krevet, geotermální elektrárna; fakultativně návštěva jeskyní Waitomo se svítícími červy.
10.–11. NP Tongariro – oblasti vulkánů a sjezdovek, možnost fakultativního pěšího výletu mezi
sopkami Mt. Ruapehu a Mt. Ngauruhoe; návštěva
Tokaanu Hot Springs – lázně a přírodní hangi, přejezd do hlavního města Wellingtonu (prohlídka
města, fakultativně muzeum Te Papa).
12.–13. Přejezd lodí Cookovou úžinou na Jižní ostrov, stovky zátok v Marlborough Sounds – zde
se projdeme populární stezkou Queen Charlotte
s vyhlídkami na malebné a fotogenické zátoky.
14.–16. Kaikoura – fakultativně pozorování velryb nebo plavání s delfíny či tuleni, unikátní vápencové útesy. Pozorování lvounů a tuleňů. Západní pobřeží – „lívancové skály“ v NP Punakaiki,
osada zlatokopů Hokitika (továrny na zpracování
jadeitu) návštěva kiwihouse (pozorování ptáků
kiwi), ledovce Franz Josef a Fox, zrcadlové jezero Mattheson. Fakultativně při dobré viditelnosti
možnost letu vrtulníkem.
17.–18. Queenstown – proslulé horské městečko, pěší výlet (s částečnou podporou lanovky) na majestátní vyhlídkovou horu Lommond.
Mimo to je zde bohatá nabídka fakultativních
programů (např. jízda na tryskových člunech,

bungeejumping do 102 m hlubokého kaňonu
a mnoho dalších).
19.–20. Kouzelný fjord Milford Sound – osmý div
světa, zároveň jedno z nejvíce fotografovaných
míst na světě, výlet lodí fjordem, po Milford Road
do Te Anau, při dobrém počasí výstup na vyhlídku Key Summit.
21.–23. Slope Point – přes nejjižnější bod Nového Zélandu k Moeraki Boulders (geologický
unikát), Oamaru (kolonie tučňáků modrých a žlutookých) a slavné kachlíkové nádraží v Dunedinu,
pod nejvyšší horu Nového Zélandu Mt. Cook, jezera Pukaki a Tekapo. Přesun do města Christchurch – krátká prohlídka města.
24–25. Ranní přelet do Aucklandu a letecky zpět
do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-926-901
25-926-001

19. 1.–12. 2. 2019 132 900
18. 1.–11. 2. 2020 132 900

• jednolůžkový pokoj povinný – 26 000 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč.
všech poplatků Praha–Auckland / Christchurch–Praha ve výši 40 000 Kč, doprava pronajatým minibusem, trajektem mezi ostrovy,
21x 2lůžkové pokoje motelů a penzionů, 1x
tradiční novozélandská večeře (barbecue)
a informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Vánoce a Silvestr
na Novém Zélandu
Prožijte Vánoce a Silvestr 25
dní
netradičně na
opačném konci světa
a ušetřete díky svátkům alespoň kousek
dovolené. Na Štedrý
den budeme v malebné oblasti Marlborough Sounds na samém
severu jižního ostrova.
Silvestr pak oslavíme
ve společnosti nadšených turistů na jednom
z proslulých treků v prostředí Jižních Alp.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz
adventura.cz/exoticke-silvestry-vanocni-dovolena
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Fox Glacier zrcadlící se v Lake
???
Matheson
(Jiří Leipert)

Terejové (Lucie Frydryšková)

Austrálie a Oceánie

Nový Zéland

19

To nejlepší z Nového Zélandu

dní

vstupy do NP v ceně
10–15 klientů

Severní ostrov – Auckland, Waitomo, Rotorua, NP Tongariro, Waitomo Caves
J ižní ostrov – Nelson, NP Abel Tasman, Queenstown, Milford Sound,
Mt. Cook NP, Christchurch
Ubytování v hotelech a motelech

Auckland
Waitomo

Poznejme oba ostrovy země, jejíž přírodní krásy jsou považovány za jedny z nejhezčích na světě. Na severním ostrově uvidíte sopky, gejzíry, jeskyně, vykoupete se v termálních pramenech a přičichnete k Maorské kultuře. Jižní ostrov zase nabídne úžasná jezera obklopená vysokými horami, krásné ledovce, pláže a fjordy s lachtany. Množství vstupů a výletů je již v ceně zájezdu. Neváhejte, počet míst je omezený!
1.–2. Letecky Praha (Vídeň) – Auckland.
3. Auckland: prohlídka centra města, kde uvidíte tepnu města Queen street, radnici a další.
Poté následuje odpočinek a aklimatizace po náročné cestě.
4. Auckland – Waitomo: ráno vyrážíme minibusem (či autem) z Aucklandu do oblasti Waitomo
Caves. Odpoledne si můžete prohlédnout tuto
oblast, která je známá svým rozsáhlým komplexem jeskyní a podvodních tunelů. Jednou
z hlavních atrakcí jsou svítící červi v některých
jeskyních.
5. Waitomo – Rotorua: dopoledne nás čeká
krátký přejezd do jedné z nejznámějších oblastí severního ostrova, města Rotorua. Prohlídka
města. Zde můžete vidět gejzíry, geotermické
parky, termální koupele a maorskou kulturu.
Večer možnost vyzkoušet termální prameny.
6. Rotorua – Taupo – Turangi: dopoledne návštěva geotermických parků, případně fakultativní výlety. Přejezd k jezeru Taupo. Návštěva nejlepšího geotermického parku s gejzíry je v ceně.
Vezmeme Vás na koupání v horkých pramenech
v přírodě, kam chodí jen místní.
7. NP Tongariro : ráno jedeme krátký úsek od
jezera do NP Tongariro, asi 50 km, do národního
parku, který je znám díky svým sopkám a krásným trekům. Máme téměř celý den na procházku či tůru.
8. Wellington: cesta od jezera Taupo do Wellingtonu (cca 340 km), odpoledne krátká prohlídka hlavního města Wellingtona jeho památek.
9. Wellington – Nelson: dopoledne máme ještě chvíli čas na procházku ve městě Wellington,
v čase oběda nás již čeká trajekt na jižní ostrov. Po vylodění na jižním ostrově pokračujeme
do města Nelson.
10. NP Abel Tasman: celý den k prohlídce tohoto národního parku, který nabízí krásné a divoké pláže, skvělé treky podél pobřeží, možnosti
kajakování a zahlédnout můžeme i lachtany.
Plavba loď kou podél pobřeží s možností projít
se z jedné pláže na další, uvidíte tak podstatnou
část celého NP Abel Tasman.
11. Nelson – Greymouth: cesta z Nelsonu do
městečka Greymouth. Většina cesty vede po
krásném pobřeží plném skvělých vyhlídek. Odpoledne zastávka na místě zvaném Punakaiki (palačinkové skály). V oblasti Greymouth si
můžeme udělat procházku k útesu odkud můžete vidět kolonii lachtanů – dle počasí.
12. Franz Josef – Ledovce: ráno přejezd z Greymouth do vesničky Franz Josef, asi 150 km. Zde
máme celé odpoledne na prohlídku vyhlášeného ledovce Franz Josef, můžete využít fakul-

tativní túry přímo po ledovci s profesionálním
průvodcem anebo výlet helikoptérou nad ledovecem (fakultativně). Náš průvodce Vás vezme
na vyhlídku k ledovci krátkou procházkou, pokud zbyde čas, pojedeme se podívat také na ledovec Fox.
13. Franz Josef – Queenstown: dopoledne prohlídka nedalekého zrcadlového jezera Matheson lake. Naše cesta pokračuje dále k jihu až
k městečku Wanaka ležícího u pěkného jezera.
Dále zastávka v historickém zlatokopeckém městečku Arrow Town. Odtud pokračujeme až do
Queenstownu.
14. Queenstown: průvodce Vás během dopoledne provede městečkem, odpoledne volný program, můžete se např. lanovkou podívat na krásnou vyhlídku nad městem. Městečko leží v krásné
přírodě u jezera, sevřeno horami a kaňony.
15. Milford Sound: ráno cesta k jezeru a vesničce Te Anau, odkud pokračujeme do země fjordů
až k vyhlášenému místu zvanému Milford Sound,
které je podle mnohých nejhezčím místem Nového Zélandu. Projíždky na lodi mezi fjordy
(v ceně), kolem uvidíte lachtany a vodopády.
16. Te Anau – NP Mt. Cook: cesta do vesnice
Mount Cook, asi 420 km, po cestě typická scenérie Zélandu, jezera a ovce. Vyhlídka Lindis Pass.
17. NP Mt. Cook – Christchurch: krátká cesta do
vesnice Mt. Cook, odkud můžete vyrazit obdivovat nádherný národní park, nabízejí se zde krásné túry, průvodce Vás vezme na snadnou
3–4 hodinovou procházku údolím s výhledem na
štíty hor, jezera a ledovce.
18.–19. Ráno či v průběhu dne transfer na letiště
a letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

51-918-901
51-918-902

1.–19. 3.
16. 11.–4. 12.

104 990
104 990

NOVÝ ZÉLAND
Fox Glacier
Milford Sound

Rotorua

NP Tongariro

Kaikoura
Christchurch

Queenstown

TSS Earnslaw, kráska Lake Wakatipu
v Queenstown (Vítek Procházka)

Jet boat (Lucie Matunová)

• jednolůžkový pokoj povinný – 16 990 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce a licencovaný
řidič, letenka Praha–Auckland/Christchurch–
Praha vč. poplatků, 15(16)x ubytování hotelech a motelech 3***, transfery z letiště do hotelu a zpět, doprava minibusem, trajekt mezi
severním a jižním ostrovem, všechny výlety
které jsou v programu uvedeny jako zahrnuté
v ceně, informační materiály. Pořadatel: partnerská CK Viva travel

Dart Glacier, Mt Aspiring NP (Vítek Procházka)

Upřesňující informace: www.adventura.cz
Marae (shromaždiště Maorů)
(Jan Moulis)
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Francouzská Polynésie
a Havaj
Tahiti, Bora Bora a další ostrovy
Tropické plantáže a černé perly
Oahu – Ostrov setkání, Honolulu, Pearl Harbor,
severní surfařské pobřeží

dní

snídaně
Bora Bora

FRANCOUZSKÁ
POLYNÉSIE

Huahine
Raiatea

Moorea
Havaj

Tahiti

Austrálie a Oceánie

Francouzská Polynésie Havaj Fidži Vanuatu

Nádherné bílé pláže, průzračná voda, palmy a tropické podnebí, to jsou neodmyslitelné symboly
Francouzské Polynésie. V první části našeho zájezdu navštívíme většinu ze Společenských
ostrovů, poznáme místní kulturu a dost času nám zůstane i na odpočinek na pláži. V závěru
zájezdu přeletíme do Honolulu a jistě uznáte, že Havaj je vskutku úžasné místo! Proslulá oáza
klidu, slunce a pohody uprostřed Pacifiku nabízí však mnohem víc než exotické pláže a hotely.
1. Letecky Praha - Tahiti
2.–3. Tahiti – návštěva kulturního muzea Musée
de Tahiti et des Iles a posvátného místa Marae
Arahurahu; odpočinek na pláži
4.–6. Moorea – návštěva zahrady ráje, kde se
nacházejí plantáže ananasu, vanilky, papáji a dalších tropických plodin; fakultativní návštěva místní destilerie; další den výlet na slavnou vyhlídku
Belvedere; lehká turistika v okolí; večer fakultativní exkurze do tradiční vesničky Tiki s nejvyhlášenějším představením polynéských tanců
a možností ochutnávky zdejších specialit.
7.–9. Raiatea – dopoledne volný program a odpočinek na bílých písčitých plážích ostrova Moorea; odpoledne přelet na ostrov Raiatea; koupání
a relaxace; následující den návštěva Taputapuatea, nejposvátnějšího marae (obřadního chrámu)
Francouzské Polynésie; odpoledne fakultativní
turistika džunglí ke Třem vodopádům (mírně

Treking v Jižním Pacifiku
– Fidži a Vanuatu 2020
16 22
dní

Vydejte se s námi na unikátní expediční zájezd
pro aktivně založené a zdatné cestovatele, milovníky přírody a exotických kultur, kteří nechtějí
vidět jenom pláže a luxus resortů ostrovů jižního
Pacifiku. Kromě divoké přírody a aktivních sopek
se zaměříme také na poznání domorodých obyvatel a vysvětlení místních zvyků a rituálů.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

náročné, cca 4 hodiny); poslední den možnost odpočinku na pláži nebo celodenní fakultativní výlet
na ostrov Tahaa – ostrov vanilkových plantáží
a perlových farem.
10.–11. Huahine – první den po příletu pěší turistika ke třem marae (cca 3h), další den autem
přes Huahine Iti a Huahine Nui, návštěva vesnice
Fare, nádherné korálové zahrady a na závěr koupání u jezera Fauna Nui.
12.–14. Bora Bora – fakultativní safari výlet do
vnitrozemí ostrova; další den celodenní odpočinek, koupání, šnorchlování a slunění na jedné
z nejvyhlášenějších pláží Matira beach; fakultativní možnost potápění s rejnoky nebo krmení
žraloků; poslední den fakultativní okružní jízda
na kolech kolem celého ostrova (32 km), prohlídka marae a děl, která kdysi sloužila k obraně ostrova.
15.–16. Dopoledne volný program; v odpoledních hodinách přelet do Papeete. Druhý den prohlídka vyhlášeného tradičního trhu Marché de
Papeete; odpoledne okružní jízda po Tahiti Nui,
botanická zahrada, černé sopečné pláže, koupání
ve slavném surfařském Teahupoo, vodopád Fa´atautia a citrusový háj na severu ostrova v Papenoo.
17. Ukončení základního programu na Tahiti a večerní odlet do Evropy (Přílet do Prahy 19.den). Účastníci s kompletním programem brzký ranní přelet na Havaj, ubytování
a následný program.
17.–18. Prohlídka „velkoměsta Pacifiku“; Waikiki
Beach; Pearl Harbor; vyhlídka na město z Mount
Tantalus.
19.–20. Korálová zátoka Hanauma; replika japonského kláštera Byodo-In; vyhlídka Nuuanu
Pali; North Shore – surfařské severní pobřeží.
Fakultativně návštěva Polynéského kulturního
centra v Laie.
21.–23. Možnost individuální prohlídky Honolulu, koupání, nákupy; letecky zpět do Prahy.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

25-940-901
25-940-902

18. 4.–10. 5.
18. 4.–6. 5.

184 800
166 800

kompletní program včetně Havaje
zkrácený program, pouze Francouzská Polynésie

Ráj na zemi

Podvečerní plavba

Želva na Bora Bora

Tahitské černé perly

• jednolůžkový pokoj povinný – 23 500 / 25 500 Kč • registrace ESTA – 500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, letenka vč. všech poplatků Praha–Papeete–(Honolulu)–Praha,
přelety mezi jednotlivými ostrovy, pronajaté minivany, transfery, 19x/15x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 19x/15x snídaně, v rámci prodloužení vstup do Pearl Harboru,
informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Přístav Húsavík
Potápění
na Raiatea
(Kateřina Lhotová)
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Průvodci Adventury pro oblast Evropy:

Ing. arch. Čestmír Kříž
M. A.
Milovník a průvodce
frankofonních destinací
– Maghrebu, Středomoří
i Blízkého východu.

Mgr. Ondřej Brambus
Vystudoval fyzickou geografii
a zajímá se o počasí, hory
a ledovce. Nejčastěji ho potkáte
na zájezdech na Madeiře
a na Islandu.

Enea Rafail
Spoluautor a průvodce
zájezdů do Albánie,
hovořící albánsky i česky.

Radek Beneš
Lingvista, etnolog,
překladatel.
Profesionální průvodce se
širokým záběrem v Evropě
i dalších světadílech.

V Evropě vás budou dále provázet:
Jan Kolanda; RnDr. Martin Kleinwächter;
Tomáš Malý; Ing. Roman Sauer; Vítek Procházka;
Marek Jedlička; Jindra Applová; Jan Šťovíček;
Eva Sterecová; PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.; Bc. Jiří
Ryszawy; Ing. Jan Kříž, MBA; Mgr. Iva Tulpová;
Petr Sobotka a další…
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Island – za krásami vnitrozemí

dní

Divokou přírodou přes lávu, pouště i řeky

polopenze

Nedostupné islandské vnitrozemí – opravdová pustina
Mohutné vodopády, aktivní sopky, termální koupele
Rafting

kaňonem ledovcové řeky, vyjížďka na koni,
velryby
Kdo neprojel islandské vnitrozemí, nezná Island. Teprve tady si uvědomíme jeho neuvěřitelnou odlehlost,
sílu a drsnost jeho přírody. Automobil se prodírá lávovými poli, pak náhle brodíme metr hlubokou ledovcovou řeku a následují další desítky kilometrů sopečného písku černého jako noc, abychom viděli to, co
má možnost vidět jen málokdo. Místo silnice jen vyjeté koleje, turistická infrastruktura minimální a počasí severské. Budeme si zde právem připadat jako na Měsíci, vždyť také kosmonauti letu Apollo trénovali
ve zdejších podmínkách. Ale na druhou stranu: Kde jinde si odpočinout od ruchu měst a stresu civilizace
než v místech, kde jsme téměř sami! To vše nám umožní náš terénní automobil Tatra, který jsme si podle
svého návrhu nechali přestavět na unikátní 20místný autobus, jenž nám zajistí pohodlí, nezávislost a flexibilitu i v náročném terénu odlehlých oblastí. Součástí tohoto poznávacího okruhu je i řada nenáročných
pěších vycházek a výletů do okolní přírody, ze kterých dvě až tři náročnější bude možné vynechat či zkrátit.
1. Letecky Praha – Keflavík; přílet na Island
kolem půlnoci. 2.–3. Reykjavík – centrum
příjemného hlavního města, nákup potravin.
Islandský „zlatý trojúhelník“ – Þingvellir (nejstarší parlament světa pod širým nebem), Geysir (fumarolové pole s proslavenými gejzíry),
mohutný vodopád Gullfoss, terénní přejezd
vnitrozemím sopečnou pouští mezi ledovci, fumarolové pole Hveravellir s koupáním
v termálních pramenech. 4. Odpolední výlet
za papuchálky (nepovinný) nebo rybaření;
koupání v termálních pramenech. 5. Přejezd

Island kolem celého ostrova

nové

14
dní

Toto je první zájezd naší islandské letní sezony.
V polovině června není islandské vnitrozemí
ještě zcela průjezdné, proto nabízíme neméně aktraktivní program, při kterém doslova
obkroužíme celý Island kolem dokola. Pouze na
tomto zájezdu navštívíme magické ledovcové
jezero Jökulsárlón a východní pobřeží.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz
Na www.adventura.cz
naleznete celkem různé

Jökulsárlón (Jiří Sedlář)

4

zájezdy
na Island

podél fjordů severního pobřeží, lodní výlet za
pozorováním velryb (nepovinný), Akureyri –
největší město na severu Islandu, Ásbyrgi (unikátní skalní formace v bývalém korytě řeky),
vodopád Godafoss. 6.–7. Kaňon divoké řeky
Jökulsá – NP Jökulsárgljúfur, nejmohutnější
vodopád v Evropě Dettifoss; jezero Mývatn
a jeho vulkanicky mimořádně aktivní okolí – fumaroly, lávová pole, sopky na břehu jezera, procházka parkem se sopečnými skalními útvary;
sopka Krafla; večer koupání v termálních pramenech. 8. Terénní průjezd pustinami centrálního vnitrozemím do Landmannalaugaru.
9.–10. Landmannalaugar – okružní vycházky
či túry v okolních mimořádně barevných horách, vroucí vřídla, teplé potoky, lávové proudy,
možnost projížďky na koních, koupání v termálních pramenech; druhý den terénní přejezd
na jižní pobřeží. 11.–13. Jižní pobřeží, osada
Vík, přímořské útesy Dyrhólaey s ptačími koloniemi, vodopády Skógafoss a Seljalandfoss;
přejezd zpět do Reykjavíku, závěrečná prohlídka města, koupání v termálních lázních, letecky
zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč) Pozn.

25-030-916
25-030-917

22. 8.– 3. 9.
2.–13. 9.

53 800
49 900

Evropa

Island

kaňon
Jökulsá
Varmahlíd

Mývatn

ISLAND
Reykjavík
Keflavík

Kverkfjöll
Landmannalaugar

Horská chata v Landmannalaugaru
(Jiří Sedlář)

Útesy (Václav Balšánek)

Vodopád Seljalandsfoss (Karel Zajíček)

13 denní
12 denní

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků, doprava komfortním terénním autobusem „Tatrabus“ (www.tatrabus.cz), 11x/10x
ubytování v chatách či penzionech, 11x/10x
polopenze, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Vodopád Godafoss (Jiří Sedlář)

Termály v Hveravellir (Jan Kolanda)
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TO NEJLEPŠÍ Z NORSKA NA DOVOLENOU

Nadčasové vlněné bundy
a svetry s norským vzorem.
svetry SEEFELD

Norský styl do města i na lyže.
zateplená bunda
a zateplé kalhoty STRANDA

For Girls. By Girls.
triko LØKKE, parka VINJE

Oblečení ze 100% merino
vlny na sport a odpočinek.
triko WOOL MESH

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR
Naše prodejny: Praha, Kurta Konráda 115/8; Litoměřice, Jarošova 32 | E-shop: norskamoda.cz
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Špicberky – pozvánka do Arktidy
Tradiční program s novým turistickým prodloužením
Ostrovy pouhých 1300 km od severního pólu
Expediční lodí k ledovcům a pozorování arktické fauny
Šest půlnočních sluncí polárního dne

dní

snídaně, plavba expediční
lodí v ceně

Evropa

Špicberky Grónsko

ŠPICBERKY

Pyramiden

Longyearbyen

Špicberky, souostroví pod správou Norska, jsou jednou z nejsevernějších výsep pevniny v Severním ledovém
oceánu. Nacházejí se pouhých 1300 km od severního pólu. Jejich dramatická i melancholická bezlesá krajina
učarovala již mnoha cestovatelům. Správním centrem a jediným větším městečkem je Longyearbyen, který
bude východiskem pro první část našeho programu. Obklopují ho ledovci obroušené hřebeny Nordenskjöldovy země s horskou tundrou na temeni i v údolích, ale také se strmými svahy a útesy při pobřeží. Naproti, za temnými vodami širokého fjordu, září za hezkého počasí mohutně zaledněné horské masivy Země
Oskara II. Druhým východiskem pro náš program bude ruská hornická osada Barentsburg, kde strávíme
dvě noci. Na konci tohoto zájezdu nabízíme možnost turistického prodloužení v okolí Longyearbyenu.
1. Letecky Praha – Špicberky; přílet na Špicberky kolem půlnoci. 2. Longyearbyen – prohlídka
hornického městečka, působivé muzeum Arktidy,
Polární institut, nákup potravin. 3. Barentsburg –
plavba expediční lodí do ruské hornické osady,
asi 5hodinový lodní výlet v rozlehlém Isfjordu (panoramata hor, čelní stěny mohutných ledovců,
odlamujících se postupně do oceánu, pozorování
tuleňů, při troše štěstí také mrožů a běluh), pivovar Krasnyi Medved, ubytování zde v hostelu.
4. Isfjord Radio – výlet na člunu na nejvzdálenější
část Isfjordu, k pobřežní rozhlasové a meteorologické stanici na krásném Kapp Linné, prohlídka meteostanice, návštěva staré traperské chaty a výlet
k jezeru (dle aktuální situace); zpět do Barentsburgu.
5. Plavba expediční lodí zpět do Longyearbyenu a případný turistický výlet v okolí. 6. Pěší výlet
údolím Bjorndalen či fakultativní programy, např.
plavba lodí do opuštěné ruské hornické osady Pyramiden a Nordenskjöldův ledovec.
7. Ukončení základního programu a odlet do
Prahy. Účastníci s turistickým prodloužením absolvují výlet na Platåberget (439 m) k satelitní stanici,

odkud je nádherný výhled na celé okolí hlavního
města (asi 13 km, převýšení 500 m). 8. Výstup na
horu Nordenskjöld (1051 m) s hledáním fosilií (asi
20 km, 1050 m převýšení), prohlídka výzkumné meteorologické stanice. 9. Cyklovýlet údolím Adventdalen (asi 40 km) – prohlídka dolů a návštěva nejsevernější radarové stanice světa a chovné stanice
tažných psů. 10. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

25-011-901 2.–8. 7.
25-011-902 2.–11. 7.

Cena (Kč) Pozn.
51 900
65 800

7denní
10denní

Barentsburg

Půlnoční slunce (Roman Staněk)

Plavba po Isfjordu (Jan Šťovíček)

• jednolůžkový pokoj povinný – 7000 Kč / 10 500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Longyearbyen–Praha ve výši
12 500 Kč, transfery minibusem, člun na lodní výlet, plavba expediční lodí do Barentsburgu, 6x/9x
ubytování se snídaní, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

U pobřeží Špicberků
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Krásy východního Grónska

dní

polopenze

Grónsko, největší ostrov světa, není jen nekonečnou zaledněnou pustinou, ale oplývá nesmírně pestrou a různorodou krajinou. Drsnou a fantastickou zemi tvoří prastaré skalní masivy obroušené masami ledu, mladší vysoká pohoří se závratnými skalními stěnami, členité pobřeží s fjordy, fotogenicky ozdobenými plovoucími úlomky ledovců, i barevná arktická tundra. Díky ní získala země před více než tisíci lety svůj název Greenland, tedy
„zelená země“, a přezdívá se ji také „Švýcarsko grónského pobřeží“. Místní obyvatelé, roztroušení do několika
malých osad, se zde dodnes živí tradičním lovem. V průběhu našeho turistického zájezdu v oblasti fjordu
Ammassalik navštívíme postupně nejatraktivnější lokality celé oblasti. Mezi jednotlivými místy se budeme přesouvat rybářskými čluny. Postupně navštívíme čtyři eskymácké osady v čele s Tasiilaqem, kde se nachází známé
etnografické muzeum s expozicí tradičních plavidel – umiaku a kajaku. Nocovat budeme ve stanových kempech, které postupně postavíme na třech různých místech přímo na pobřeží. Závěrečné dvě noci v Tasiilaqu
strávíme v hostelu, případně v domě místních přátel.
Obj. č.
Termín
Cena (Kč)
zájezdy
Na www.adventura.cz
na Špicberky
22-021-901
25. 7.–6. 8.
79 800
naleznete celkem různé
a do Grónska
22-021-902
8.–20. 8.
79 800

rd

GRÓNSKO

Sermilik fjo

Oblast Tasiilaq – „Švýcarsko grónského pobřeží“
Tisícimetrové skalní věže a hluboké fjordy
Úchvatné pobřežní scenerie, eskymácké osady
Jednodenní výlety ze tří arktických stanových kempů
Polopenze při pobytu v přírodě

Kuumiit
Tiniteqilaaq

Tasiilaq
Kulusuk

Kvetoucí tundra v Grónsku
(Martin Kleinwächter)

4

Upřesňující informace a podmínky www.adventura.cz

Ledovcové splazy Kerala
(Martin Kleinwächter)
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Evropa

Finsko Švédsko

5

Krásy zimního Laponska
– romantická příroda Finska

dní
polopenze

Dvoudenní safari na sněžném skútru s nocí ve srubu
Jízda se psím spřežením
Rybaření na ledu
Aurora Borealis – polární záře
Pojďte a nechte se unášet fascinující krásou laponské přírody! Během vzrušující jízdy na sněžném
skútru projedete lesy a rašeliništi, při jízdě na saních tažených psím spřežením můžete otevřít
vaši mysl a vnímat jedinečné ticho a všeobjímající krásu zdejší přírody. A kde jinde máte možnost
vyzkoušet si nocování v iglú či jízdu na saních tažených psím spřežením... Mukavin terveisin!
1. Letecky Praha – Kittilä, transfer do hotelu, ubytování a večeře. 2. Dvoudenní safari na sněžných skútrech – cesta povede zasněženou laponskou krajinou, kde se střídají neporušené lesy
se zamrzlými jezery; cestou oběd u otevřeného
ohně a možnost rybaření na ledu; k večeru příjezd do srubu, ubytování a večeře. nebo Polodenní safari na sněžném skútru, jízda laponskou
krajinou včetně zastávek na vyhlídkových místech, návrat do hotelu a odpoledne relaxace, nebo
možnost dalších fakultativních aktivit. 3. Snídaně
ve srubu, pokračování v safari na sněžných skútrech; cestou oběd formou pikniku, návrat do

Laponsko (Martin Kindl)

Večeře v laponské kotě (Martin Kindl)

hotelu; možnost sauny, relaxace a večeře. nebo
Tradiční rybaření na zamrzlém jezeře, kde u vysekané díry v ledu a na sobích kožešinách budemem čekat na možný úlovek. Fakultativně výlet
na sobí farmu, případně procházka do městečka
Muonio a na most do sousedního Švédska. 4. Výlet za arktickými husky – místní husky průvodce
vás seznámí se životem těchto psů v arktickém
psím centru; naučíte se ovládat psí spřežení a takto vyškoleni se vydáte na 17 km husky safari;
návrat do hotelu, odpoledne možnost fakultativních aktivit: výlet na sněžnicích či běžkách.
5. Letecky zpět do Prahy.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

15-675-901
15-675-902

22.–26. 3.
22.–26. 3.

48 800
38 800

s dvoudenním safari s přenocováním ve srubu
s jednodenními výlety

• jednolůžkový pokoj povinný – 3900 Kč, zapůjčení sněžnic cca 300 Kč/os./den, zapůjčení bežkařské výbavy cca 300 Kč/os./den,
příplatek za skútr pro 1 osobu cca 1000 Kč/os.
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: anglicky mluvící místní průvodce, letenka vč. všech poplatků Praha–Kittilä–Praha v ceně 13 000 Kč, 3x (4x) hotel *** s polopenzí ve 2lůžkových pokojích, potřebné transfery,
1 skútr pro 2 osoby, 1 sáně pro 2 osoby, 1x noc ve srubu v případě dvoudenního safari (vícelůžkové pokoje).
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Polární záře nad srubem (Roman Sauer)

nové

5

dní

snídaně

Krásy zimního Laponska
– hornatý sever Švédska
Národní park Abisko
Nejstarší ledový hotel
Největší železorudný důl

Zastávka na kávu ( Petr Novotný)

Pojeďte s námi na dovolenou a nechte se unášet nádhernou přírodou za polárním kruhem ve
švédském Laponsku! V průběhu zájezdu si užijeme jízdu na sněžném skútru a strávíme večer na
horské stanici pro pozorování polární záře. Abisko je díky své poloze ve srážkovém stínu a nulovému
světelnému znečištění, společně s výrazně severozápadní geografickou polohou považováno
za jedno z nejlepších míst pro pozorování polární záře. Zažijeme také romantiku při jízdě na
saních tažených psím spřežením, a poznáme krajinu v národním parku Abisko. V závěru zájezdu
si prohlédneme nejstarší a největší ledový hotel na světě, který vyhlašuje mezinárodní sochařské
soutěže o ztvárnění pokojů, z nichž se vám bude tajit dech. Na závěr absolvujeme poutavou exkurzi
v největším železorudném dole světa a pronikneme do tajů sámské kultury ve Švédsku. Välkommen!
1. Letecky Praha – Stockholm – Kiruna, zde ubytování.
2. Přejezd vlakem unikátní rudnou tratí „Malmbanan“ v extrémních horských a klimatických podmínkách do Abiska. Uvidíme známou soutěsku v NP
Abisko, kde se v zimě z peřejí tvoří působivé ledové
útvary. Odpoledne půldenní safari na sněžných sk-

100

NP Abisko (Petr Novotný)

útrech, při kterém se budeme kochat laponskou krajinou. Panorama okolních hor i pohled na jezero Torneträsk každého jistě okouzlí. Ve večerních hodinách
výjezd lanovkou nad jezero na horu Nuolja (1 169 m)
na stanici pro pozorování polární záře, kde v teple
počkáme, zda budeme mít štěstí na tuto jedineč-

nou podívanou. 3. Dopoledne se vžijeme do života
musherů, čeká nás půldenní výlet za sibiřskými
husky – seznámení s životem těchto psů a projížďka krajinou národního parku Abisko s psím
spřežením; v podvečer návrat vlakem do Kiruny.
4. Dopoledne prohlídka historické obce Jukkasjärvi a Icehotelu. Kromě pokojů a ledových soch od
umělců z celého světa, je součástí Icehotelu velký
vstupní sál s působivými ledovými „křišťálovými“
lustry, kaple a icebar, kde si můžete objednat drinky do ledových skleniček. Dále objevíme krásu historických dřevěných kostelů, jeden reprezentuje secesně-lidový styl se sámskými vlivy a druhý
nejstarší stavbu švédského Laponska. Zastavíme
se v malém sámském muzeu a u sobů. Následuje
Na www.adventura.cz
naleznete celkem různých

8

zájezdů
do Laponska

Evropa

Norsko Finsko Švédsko
prohlídka železorudného dolu, díky kterému Kiruna před sto lety vznikla. 5. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

15-717-901

14.–18. 3.

39 800

• jednolůžkový pokoj povinný – 4800 Kč
• příplatek za skútr pro 1 osobu cca 1400 Kč/os.
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, letenka vč. všech
poplatků Praha – Kiruna – Praha, 3x hotel v Kiruně
a 1x hotel v Abisku ve dvoulůžkových pokojích,
3x snídaně, transfery na místě, aktivity dle programu, 1 skútr pro 2 osoby, 1 sáně pro 2 osoby,
informační materiály.

Abisko (Petr Novotný)

Upřesňující informace: www.adventura.cz
Neodmyslitelní sobi (Helena Křenková)

9

Nejkrásnější fjordy Norska

dní
polopenze

Fjordy, hory, ledovce a vodopády Norska
Kouzlo šérového pobřeží Švédska
Turisticky nenáročný program
Na tomto zájezdu budeme mít dostatek času na zhlédnutí přírodních magnetů Norska, fjordů, hor, ledovců a vodopádů a podíváme se i do Osla s jeho muzeem a novou dominantou Operou, do olympijského Lillehammeru
a malebného Bergenu. Čeká nás vyhlídková plavba po Geirangerfjordu , zastávka pod nejvyšší kolmou stěnou
Evropy Trollveggen, průjezd proslavenou Trolí stezkou či pohled na magický splaz ledovce Jostedalsbreen, který
patří k největším divům zájezdu. Jde o turisticky nenáročný program s mnoha zastávkami k fotografování.
1. Odjezd z ČR, nocleh na trajektu. 2. Z Götegorgu přes šérové ostrůvky do Tanumshede – známé
skalními kresbami. 3. Oslo – radnice, poloostrov
muzeí Bygdøy s polární lodí Fram. Park Frogner,
kde je umístěno 212 soch Gustava Vigelanda.
4. Lillehammer – oblast ZOH 1994, olympijské můstky a přes 100 let starý skanzen Maihaugen. 5. Trollveggen – pojedeme panoramatickou silnicí Peer
Gynt Vegen podél peřejí a vodopádů divoké řeky
Rauma až k nejvyšší kolmé stěně Evropy – Trollveggen (Trolí stěna) až do horského sedla v 900 m.
6. Geirangerfjord – vyhlídková plavba po nejznámějším norském fjordu. Dále budeme pokračovat do městečka Lom se starobylým sloupovým

Přírodní skvosty Finska

nové

kostelem (stavkirke). 7. Největší ledovec evropské
pevniny – Jostedalsbreen. Lodičkou po ledovcovém
jezeře a následně pěšky dojdeme až kmohutnému
ledovcovému splazu Nigardsbreen. Nejdelší fjord
světa Sognefjorden (204 km) přeplujeme trajektem.
8. Kolem poledne dorazíme do druhého největšího města Norska – Bergenu. Zde uvidíme rybí trh,
hanzovní domy na nábřeží Bryggen , starobylá
pevnost Bergenhus, Mariánský kostel, stará čtvrť
dřevěných domů Gamle Bergen, vyhlídka Fløyen.
9. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

41-110-901
41-110-902
41-110-903
41-110-904

30. 5–7. 6.
6.–14. 7.
20.–28. 7.
8.–16. 8.

32 500
31 500
31 500
31 500

Splaz ledovce Nigardsbreen
(Kristýna Zachová)

Výhled do krajiny (Kristýna Zachová)

• jednolůžkový pokoj nepovinný – 7000 Kč (počet omezen)
• 2x večeře (3. a 8. den) – 1400 Kč

10
dní

Na hranici mezi finskou jezerní oblastí a Laponskem leží část Finska, jenž ukrývá řadu přírodních
klenotů – turistickou stezku tzv. Medvědí okruh
v NP Oulanka, překrásné výhledy na jezero Kitka
v NP Riisintunturi či skalní malby v NP Hossa. Z příjemného zázemí stylových turistických chat a po
nepříliš náročných stezkách pronikneme společně
do nitra nedotčené severské přírody.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, jednosměrná
letenka vč. všech poplatků Bergen–Praha, doprava autobusem, mezistátní trajekt včetně
dvoulůžkové kajuty, vnistrostátní trajekty, 6x
dvoulůžkové pokoje turistických hotelů se
snídaní, 5x večeře, pojištění léčebných výloh
a stornopoplatků. Pořadatel zájezdu: partnerská CK Periscope Skandinávie.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Na www.adventura.cz
naleznete celkem různých
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zájezdů

do Norska
Kostelík v Lomu (Petr Novotný)
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Evropa

Rusko Bělorusko Ukrajina Moldavsko

12
dní

snídaně, vstupné na Kiži
a do Carského sela

Petrohrad a Solovecké ostrovy
Bílé noci na Něvě a v přírodě Karélie
Skanzen dřevěné architektury na ostrově Kiži
Vnitrostátní přelet do Murmansku

Murmansk

Kem

Solovecké
ostrovy

Netradiční okruh ruským severem spojuje poznání čisté severské přírody s bohatou historií a velkolepými
architektonickými a uměleckými památkami. Cestování vlakem společně s místními lidmi nám umožní
pochopit mnohé ze zvláštností života v této nesmírně rozmanité zemi. Vydejme se do výstavního
Petrohradu, této perly na řece Něvě a bývalého hlavního města Ruské říše. Ochutnáme ruský boršč,
pirožky a petrohradské pivo Baltika; projdeme se po ulicích, kudy chodívali Dostojevskij a Puškin,
navštívíme světoznámou galerii Ermitáž a velkolepé carské paláce v okolí Petrohradu. Poté se letecky
přeneseme na daleký sever do města Murmansk, kde v létě panuje nikdy nekončící polární den.
Odsud zpátky na jih budeme putovat dopravním prostředkem pro Rusko tak typickým – dálkovým
vlakem. Navštívíme jedinečné pravoslavné kláštery, zasazené do malebné přírody jezernaté Karélie,
a nahlédneme i do dřevěných vesniček ruského venkova, které si dodnes zachovávají svůj ojedinělý kolorit.

Kiži
Petrozavodsk
Oněžské jez.
Ladožské jez.

RUSKO

Petrodvorec

Petrohrad

Petrohrad – Isakijevskij chrám
(L. Skrbková)

Bohoslužba v chrámu na Kiži
(Petr Kudrnáč)

13

nové

dní

snídaně

BĚLORUSKO
Mir
Nasviž

Minsk

Černobyl
Kyjev
Kamenec
Podolský
Černivce

UKRAJINA

MOLDAVSKO Orheiul Vechi
Tiraspol
Kišiněv
Oděsa
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Petrohrad, Karélie
a Solovecké ostrovy

Kyjev – chrám Sv. Michala
(Pavel Pozniak)

1. Letecky Praha – Petrohrad, večerní prohlídka města s možností vyhlídkové plavby po Něvě.
2. Petrohrad – pěší prohlídka historického centra města, společně nebo zčásti individuálně dle
vašeho zájmu (Něvský prospekt, Palácové náměstí se Zimním palácem, Admiralita, chrám Sv. Izáka, pomník Petra Velikého – Měděný jezdec, Petropavlovská pevnost, křižník Aurora). 3. Carské
selo – Kateřinský palác se slavnou Jantarovou
komnatou a krásný park, lyceum A. S. Puškina.
4. Ermitáž – jedna z nejvýznamnějších světových
galerií; večer přesun na letiště a odlet do Murmansku.
5. Murmansk – nejsevernější ruský přístav daleko
za polárním kruhem; procházka polární krajinou,
návštěva atomového ledoborce Lenin; večer odjezd lůžkovým vlakem do Kemi. 6. Solovecké ostrovy – unikátní klášterní komplex na ostrovech
uprostřed Bílého moře; prohlídka kláštera využívaného kdysi jako Gulagu. 7.–8. Celodenní výlet po
ostrovech plných církevních i přírodních památek,
možnost zapůjčení loděk nebo plavby na nedaleké Zaječí ostrovy; druhý návrat na pevninu a noční přejezd lůžkovým vlakem do Petrozavodsku.
9. Kiži – plavba rychlou lodí „raketou“ na ostrov

v Oněžském jezeře s unikátními dřevěnými chrámy a skanzenem. 10. Výlet minibusem do malebné
přírody Karélie, nenáročné splutí řeky Šuja; večer návrat vlakem do Petrohradu. 11. Petrodvorec (carský
palác a rozlehlý park s nejrozsáhlejším systémem vodotrysků na světě); odpoledne volný program v Petrohradu. 12. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

15-580-901
15-580-902

13.–24. 7.
27. 7.–7. 8.

45 900
45 900

• ruské vízum – 2700 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka včetně všech
poplatků Praha–Petrohrad–Praha + 1x přelet Petrohrad–Murmansk, transfery, 2x lůžkový a 1x denní vlak,
2x lodní doprava (na Solovecké ostrovy a na Kiži), 9x
hotel se snídaní (2 až 4lůžkové pokoje), poplatek za
splutí řeky Šuja, vstupné do skanzenu Kiži, ledoborce
Lenin a do Carského sela, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Bělorusko, Ukrajina
a Moldavsko
Tři východoevropské státy v jedné cestě
Minsk, Kyjev, Oděsa, Bukovina a Moldavsko
Pestrá gastronomie a kultura
Černobyl a Pripjať
Přijměte pozvání na cestu do tří východoevropských zemí, které ještě v nedávné minulosti byly součástí
Sovětského svazu. Jejich společná minulost jim vtiskla nesmazatelnou stopu, s níž se každá z nich snaží
vypořádat jinak. Během naší cesty budete mít možnost poznat výběr z nejpozoruhodnějších míst
celého tohoto velkého regionu, poznat rozdílnou gastronomii a porovnat životy místních lidí. Z důvodu
velkých vzdáleností mezi přitažlivými místy překonáme v zájmu vašeho pohodlí tyto úseky letecky.
1. Letecky Praha – Minsk, první seznámení s městem
a s Běloruskem. 2. Minsk – prohlídka hlavního města
Běloruska, skanzen Dudutky – rekonstrukce tradičního běloruského venkovského života. 3. Zámek
Mir – nejkrásnější zámek v Bělorusku, který v sobě
snoubí stavební slohy od gotiky až po baroko, zámek

v Nasviži – nejzachovalejší zámecký komplex v Bělorusku, zahrnující několik paláců, kostel a opevnění.
4. Přelet z Minsku do Kyjeva, prohlídka hlavního
města Ukrajiny, třída Chreščatyk, Náměstí Nezávislosti – tzv. Majdan, pozůstatky opevnění Kyjeva z 11.
století, Zlatá brána, chrám svaté Sofie , chrám sva-

tého Michala, malebná ulička Andrejevský spusk a
další. 5. Fakultativně celodenní výlet do Černobylu – uzavřené zóny jaderné katastrofy z dubna roku
1986, nebo plavba výletní lodí po Dněpru, případně
volno v Kyjevě. 6. Dokončení prohlídky Kyjeva, Kyjevopečorská lavra – unikátní klášter, založený
v 11. století knížetem Jaroslavem Moudrým, dodnes centrum pravoslaví na Ukrajině, Matka vlast
volá – monumentální 102 metrů vysoký památník
obětem II. světové války, večer přelet do Černivců na
jihozápadě Ukrajiny. 7. Prohlídka Černivců – města,
které bylo součástí Rakousko-uherské monarchie;
přejezd do Kamence Podolského, prohlídka historicky nejzajímavějšího města Ukrajiny s impozantním
hradem. 8. Dokončení prohlídky Kamence Podolskeho a výlet na mohutný hrad Chotyn – pevnost
ze 14. století na břehu řeky Dněstr, svědek mnoha
válek s Turky. 9. Příjezd do Moldavska, prohlídka
starobylého Orheiul Vechi – středověkého skalního
kláštera a pozůstatků starobylého města; hlavní město Kišiněv. 10. Capriána, typická moldavská vesnice s malovanými domy a pravoslavným pouštním

Evropa

Rusko
klášterem, návštěva podzemních vinných sklepů ve
vesnici Cricova. 11. Návštěva separatistické Podněsterské republiky a jejího hlavního města Tiraspolu,
stará pevnost Bender, přejezd na Ukrajinu do Oděsy.
12–13. Oděsa, kosmopolitní město na břehu Černého moře, klasicistní paláce v centru města, slavné
Potěmkinovy schody, unikátní labyrint podzemních
katakomb pod městem, promenády a ochutnávka
zdejší gastronomie. Druhý den letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

15-583-901

1.–13. 9.

Cena (Kč)

Kyjev (Martin Kindl)

39 800

• jednolůžkový pokoj nepovinný – 4700 Kč, Černobyl – 2000 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: Český průvodce, letenka včetně
všech poplatků Praha–Minsk / Minsk–Kyjev, Kyjev–Černivci / Oděsa–Praha, doprava minibusem
s místním řidičem, 12x hotel *** se snídaní, vstupné do skanzenu Dudutky, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

„Ňasviž, zámek“ (Arsenij Baljajev)

10

Zlatý okruh mezi Moskvou
a Volhou
Chrámy a kláštery kolébky ruského pravoslaví
Jaroslavl a Kostroma – malebná města na řece Volze
Moskevský Kreml a Rudé náměstí

dní

snídaně
Vo
lh

a

Kostroma

Jaroslavl
Rostov Velikij
Pereslavl Zalesskij

Proslulé „Zolotoje kalco“, klasický okruh po starobylých památkách v okolí Moskvy, jsme pro vás připravili
v kompletní verzi a v lehce cestovatelském pojetí. Rušná Moskva nás překvapí svou rozlehlostí a velkorysou
okázalostí, ale i rozsáhlou výstavbou pěších zón a parků, kde si je možné během náročného poznávacího
programu oddechnout. Z Moskvy zamíříme nejen do bližších historických perel – Sergijeva Posadu, Suzdalu
a Vladimiru, ale i do vzdálenějších malebných měst na řece Volze – Jaroslavle a Kostromy, jimž veletok vtiskává
neopakovatelnou atmosféru. Nad poklidnou rovinatou krajinou nám po celé trase budou jako majáky zářit
zlaté kupole desítek pravoslavných chrámů a klášterů s interiéry bohatě zdobenými freskami a posvátnými
ikonami. Za příznivého počasí se stihneme i příjemně vykoupat na písečných plážích jezera Pleščevo a řeky Volhy.
1. Letecky Praha – Moskva, ubytování v centru města,
zahájení prohlídky historického centra – pěší zóna starého Arbatu, moderní Nový Arbat aj. 2. Moskva – Kreml a Rudé náměstí chrám Vasila Blaženého , unikátní nákupní centrum GUM, Novoděvičij klášter
s přilehlým hřbitovem. 3. Sergijev Posad – velký Trojicko-sergijevský klášter , jedno z nejposvátnějších
míst ruského pravoslaví, Pereslavl-Zalesskij – valy
pevnosti knížete Jurije Dolgorukého a nejcennější Spaso-preobraženský chrám, procházka podél řeky Trubež
a koupání ve velkém jezeře Pleščevo, při nepřízni počasí náhradou několik dalších klášterů v Pereslavli a okolí. 4. Rostov Veliký na březích jezera Nero – příjemné
město s krásně restaurovaným Kremlem, individuálně
možnost prohlídky řady dalších expozic; projížďka lodí
po jezeře Nero, klášter sv. Jakuba. 5. Jaroslavl – krásné
město na řece Volze s více než tisíciletou historií, Spaso-preobraženský monastýr, freskami zcela vymalované
chrámy Ilji Proroka a Jana Křtitele, divadlo Volkova –
první stála divadelní scéna v Rusku, nábřeží Volhy s cyklostezkou a možností zapůjčení kol aj. 6. Jaroslavl – dopoledne plavba po řece Volze s možností přerušení
v Tolze s ženským monastýrem a procházkou podél
řeky. Čisté vody Volhy a jejích přítoků nabízejí možnost
koupání na přírodních písečných plážích. 7. Kostroma – malebné staré obchodní město na soutoku Volhy
a řeaky Kostromy, Ipatijevský monastýr, přenocování
v plovoucím hotelu na Volze s romantickým západem

slunce nad řekou. 8. Suzdal – menší starobylé město
na říčce Něrli plné památek i dřevěné architektury, skansen s dvěma krásnými dřevěnými kostelíky. 9. Bogoljubovo – procházka k chrámu Panny Marie pomocné
na Něrli; Vladimír – Uspenskij chrám Nanebevzetí
Panny Marie s ikonami Andreje Rubleva; přejezd minibusem do Moskvy. 10. Moskva – chrám Krista Spasitele a vycházka po nábřeží řeky Moskvy s monumentální
sochou Petra Velikého nebo individuálně dle zájmu;
letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

15-582-901

29. 6.–8. 7.

Sergijev Posad

RUSKO

Suzdal
Vladimír

Moskva

Kostroma – západ slunce nad Volhou
(Tomáš Hyka)

Cena (Kč)
33 800

• ruské vízum – 2700 Kč
• jednolůžkový pokoj povinný – 6200 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

Rostov Veliký – Kreml (Tomáš Hyka)

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka včetně všech
poplatků Praha–Moskva–Praha, transfery, doprava
převážně pronajatými minibusy či taxíky, 1x vlak, 1x
loď po Volze, v centru Moskvy společná přeprava
metrem, 9x hotel *** se snídaní, projížďka lodí po
jezeře Nero, místní průvodce do nejvýznamnějších
památek (Kreml v Moskvě, Rostovu a Suzdalu, klášter
v Sergijevu Posadu), informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Moskva – Kreml (Tomáš Hyka)
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Evropa

Madeira Portugalsko

10

Madeira, Porto Santo
a Lisabon

dní

snídaně
Lisabon
Porto Santo

MADEIRA

Porto Moniz

Santana

Madeira – subtropický ráj v Atlantiku
Porto Santo – romantický ostrov se zlatě zářící písečnou pláží
Lisabon – město bohaté historie i moderní architektury
Kombinace přírodních i architektonických skvostů
Aktivní pohyb i lenošení na pláži s ubytováním v hotelu ***

Funchal

Rádi poznáváte krásu přírody, bujné vegetace, ale i historických skvostů minulé doby? Nevadí vám prolenošit
den na zlatě se třpytící písečné pláži? Pak se s námi vydejte na tento zájezd, který nabízí ideální kombinaci
všeho. Zavítáme do hlavního města Portugalska – Lisabonu. Toto nádherné město a jeho okolí nabízí
k objevování řadu tajuplných uliček a zákoutí, příjemné kavárničky k posezení a také prohlídku historických
pamětihodností z let dávno minulých. Vykoupeme se na příjemných plážích ostrůvku Porto Santo a v druhé
části zájezdu navštívíme ostrov věčného jara – Madeiru. Historie, relaxace, příroda – to vše v rámci jedné cesty.

Zlatá pláž na Porto Santo

Prodej květin ve funchalské tržnici
(Lenka Skrbková )

Řidiči „sání“ na Monte (Lenka Skrbková )

8 11
dní

Řidiči „sání“ na Monte (Lenka Skrbková )

snídaně

Porto Moniz

MADEIRA

Santana

Pico Ruivo
Encumeada
Pico do Arieiro
Funchal
Cabo Girao

1. Letecky Praha – Lisabon. 2. Lisabon – návštěva čtvrti Belém: slavná Belémská věž , památník
objevitelů a klášter sv. Jeronýma; nejsarší lisabonská čtvrt Alfama s bludištěm točitých uliček, zřícenina románského hradu Sv. Jiří. 3. Sintra – bývalé královské letní sídlo, historické stavby, palácové
komplexy a rozlehlé parky, návštěva starého královského paláce, přesun na Cabo de Roca – nejzápadnější výběžek Portugalska a kontinentální Evropy,
návrat do Lisabonu. 4.–5. Přelet na Porto Santo –
ostrov s desetikilometrovou písečnou pláží, dle
času příletu odpočinek, koupání, návštěva muzea
Kryštofa Kolumba; druhý den ve večerních hodinách
přejezd trajektem do Funchalu. 6. Pico do Arieiro (1818 m) – výjezd na třetí nejvyšší vrchol ostrova,
fantastické výhledy na dramatickou velehorskou
krajinu a nejvyšší horu Pico Ruivo; Verada dos Balcões – přesun do Riveiro Frio na pstruží farmu, odtud
krátkou levádou vavřínovým lesem na nejkrásnější
otevřenou vyhlídku ostrova. Při zpáteční cestě zastávka ve vesnici Santana – skanzen Casas del Colmos, eventuálně návštěva vulkanických jeskyní
v São Vicente. 7. Funchal – slavný květinový a rybí
trh v tržnici Mercado dos Lavradores, ochutnávka
madeirského vína, městská botanická zahrada a známý „montský tobogan“ – sjezd strmými ulicemi měs-

ta na dřevěných saních. 8. Cesta do vnitrozemí ostrova, na náhorní plošinu Paul da Serra – divukrásnou
scenerií podle levád k jezeru Pětadvaceti pramenů.
Prohlídka malebného městečka Porto Moniz v severozápadním cípu ostrova, bizarní skaliska v moři,
možnost koupání v lávových bazénech, nebo návštěva mořského akvária. 9. Ponta de São Lorenço – výlet na romantické útesy v nejvýchodnějším cípu
ostrova; dle počasí koupání na pláži Prainha, nebo
návštěva Cannicalu. 10. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-052-901

12.–21. 8.

39 800

• jednolůžkový pokoj povinný – 4500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Lisabon / Porto Santo–Funchal–Praha, 1x trajekt Porto Santo–Funchal,
doprava pronajatými mikrobusy na Madeiře
a doprava v Lisabonu, transfery na i z letiště, 9x
hotel *** se snídaní, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Madeira

Subtropický ráj v Atlantiku
Nenáročná turistika podél zavlažovacích kanálů
Neopakovatelné výhledy na horské scenerie
Možnost výběru 8 či 11denní varianty
Aktivní pohyb s ubytováním v hotelu ***

Madeira, sopečný ostrov v Atlantiku, se proslavil nejen pestrou přírodou, skvělým vínem a přátelskou
atmosférou, ale v poslední době zejména ideálními podmínkami pro pěší turistiku podél zavodňovacích
kanálů, tzv. levád. Ty se vinou po strmých úbočích, odvážnými mosty překonávají skalní soutěsky a v tunelech přivádějí vodu ze srážkově bohatého severu na slunný zemědělský jih. Souhrnná délka levád
přesahuje 2000 km (z toho 40 km v tunelech) a délka upravovaných turistických cest podél nich neustále
roste. Východiskem našeho pobytu bude Funchal, hlavní město ostrova. Odsud budeme mikrobusem
vyrážet na jednodenní výlety, během kterých poznáme opravdu celý ostrov v jeho bohatosti a kráse.
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Angra do Heroísmo
Hortenzie a typický madeirský
(Lenka Skrbková)
domek (Ondřej Brambus)

1. Letecky Praha – Funchal. 2. Ponta de São Lorenço – výlet na romantické útesy v nejvýchodnějším cípu ostrova; dle počasí koupání na pláži
Prainha, nebo návštěva Cannicalu. 3. Cesta
do vnitrozemí ostrova, na náhorní plošinu Encumeada – divukrásnou scenerií podle levád k vo-

dopádu Risco a jezeru Pětadvaceti pramenů.
Prohlídka malebného městečka Porto Moniz
v severozápadním cípu ostrova, bizarní skaliska
v moři, možnost koupání v lávových bazénech,
nebo návštěva mořského akvária. 4. Funchal –
slavný květinový a rybí trh v tržnici Mercado dos

Lavradores, ochutnávka madeirského vína, městská botanická zahrada a známý „montský tobogan“ – sjezd strmými ulicemi města na dřevěných
saních. 5. Pico Ruivo (1861 m) – nenáročný přechod centrálními partiemi ostrova včetně nejvyšší
hory ostrova; dechberoucí výhledy na dramatickou velehorskou krajinu; při zpáteční cestě zastávka ve vesnici Santana – skanzen Casas del Colmos. 6. Caldeirão Verde – vycházka podél levády
hlubokým vavřínovým lesem, výhledy na malebné severní pobřeží ostrova; pro zdatnější možnost
pokračování skrz několik tunelů do Caldeirão
Inferno; při zpáteční cestě možnost návštěvy vulkanických jeskyní v São Vicente. 7. Fakultativní
programy – výlet „Kolumbovou“ plachetnicí Santa
Maria, při troše štěstí pozorování delfínů; plavba na 60 km vzdálený ostrov Porto Santo; výlet
na nejvyšší útes v Evropě Cabo Girão; pro nenasytné další výlet podél levád. 8. Časně ráno odlet
do Prahy. / Prodloužená varianta: vyhlídka Balcoes a nenáročná Levada Furado z Ribeiro Frio
do Portely. 9. Pěší výlet starou obchodní stezkou

Evropa

Madeira Kanárské ostrovy
po pobřežních útesech z Machica do Porto da
Cruz, cestou nádherné výhledy na moře. 10. Levada Janela – dobrodružná stezka vedoucí údolím ze samého nitra ostrova až na severní pobřeží, do městečka Porto Moniz. 11. Letecky zpět
do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč) Pozn.

22-050-907
22-050-911
22-050-913
22-050-915

7.–17. 4.
17.–24. 4.
24. 4 .–1. 5.
10.–20. 10.

33 800
29 400
29 400
31 800

11 denní
8 denní
8 denní
11 denní

• jednolůžkový pokoj povinný – 2500 / 3500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Funchal–Praha, doprava pronajatými mikrobusy, 7x/10x hotel *** se snídaní, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Světlo na konci tunelu (Ondřej Brambus)

10
dní
snídaně

10

Kanárské ostrovy – Lanzarote,
Fuerteventura a Gran Canaria
T
 ři Kanárské ostrovy
„ Saharská“ pevnina, „karibské“ moře, španělská pohoda
Stavby známého architekta Cesara Manriqueho
P
 říjemné procházky, odpočinek i zajímavé památky

Vnímat toto sympatické atlantické souostroví, které je součástí Španělska, jen jako plážovou destinaci
by bylo velkou chybou. Koupání je zde samozřejmě také příjemné téměř v jakoukoli roční dobu, ale
aktivnějším cestovatelům nabízejí „Kanáry“ jako hlavní lákadlo především krásnou romantickou
přírodu, velmi pestrou a často překvapivě opuštěnou. Navštívené ostrovy leží nejblíže Africe
a evokuje ji i jejich polopouštní charakter, efektně kontrastující s tyrkysově zbarveným mořem, které
je obklopuje. Lanzarote zdobí na 300 sopečných kuželů. Vystupují z často až měsíční krajiny, místy
ozeleněné palmovými oázami v zaříznutých údolích. Fuerteventura má ještě o něco divočejší přírodu
s pestře zbarvenými hřebeny hor. Při pobřeží obou ostrovů si vychutnáme také příjemnou atmosféru
původních rybářských městeček. Na závěr našeho poznávání zavítáme ochutnat ještě něco z ostrova
Gran Canaria. Procházkami a odpočinem v hlavním městě La Palma zakončíme naše putování.
1.–2. Letecky Praha – Lanzarote. 2.–4. Lanzarote – 3denní program po celém ostrově:
vyhlídkový okruh v NP Timanfaya, jihozápadní
vulkanické pobřeží a černá pláž, saliny, výlet
z vesničky Fermes (pěší – asi 2 hod.), pohoří Risco de Famara (pěší – 3 hod.), vulkán Corona (pěší – 2 hod.), řada originálních vyhlídek
a jeskyní dotvořených architektem Césarem
Manriquem, bývalé hlavní město Tequise, pevnost Santa Barbara a vycházka kolem kráteru
(pěší – 1 hod.), koupání na pláži La Famara a
řadě dalších. 5. Playa Blanca – plavba trajektem
na Fuerteventuru do Corralejo, rozsáhlé písečné duny na severovýchodním pobřeží, kanárské středisko u Atlantického oceánu Caleta
de Fuste s hezkou písečnou pláží. 6. Los Molinos – opuštěné západní pobřeží s krásnou pláží
a výbornou restaurací; pěší výlet do soutěsky
(2 až 3 hod.); Betancuria, historická vesnice v příjemné zeleni, pobřežní vesnička Ajuy a přímořské jeskyně (pěší – 1 hod.), větrné mlýny kolem
Antiguy. 7. Poloostrov Jandía - nádherné pláže Sotavento a Butihondo, Morro Jable, pro
zájemce možnost výstupu soutěskou Barranco
de Vinamar na nejvyšší vrchol rozeklaného po-

hoří Pico de la Zarza (807 m, nejnáročnější túra
– asi 5 hod., pro ostatní delší plážování). 8. Fuerteventura – závěrečné nákupy a odpočinek;
večerní odjezd lodí na ostrov Gran Canaria.
9. Teror – jedno z nejkrásnějších a údajně nejstarších obydlených městeček na Kanárských ostrovech a poutní místo, kde se údajně zjevila Madona; pokračování vnitrozemím k vyhlídce Cruz
de Tejeda; skalní útvary Roque Nuble, písečné
duny v Maspalomas. 10. Letecky do Prahy.
Obj. č.

Termín

22-061-902

1.–10. 5.

dní

snídaně
Lanzarote
La Palma

KANÁRSKÉ OSTROVY
Tenerife

Fuerteventura

Gomera
Gran Canaria

Fuerteventura (Jana Moravcová)

Cena (Kč)
36 800

• jednolůžkový pokoj povinný – 6800 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

Grilovaný kalamar s bramborami
vařený v mořské vodě (Jana Moravcová)

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Lanzarote / Gran Canaria–Praha, doprava pronajatými mikrobusy, 2x trajekt,
9x ubytování v apartmánech či hotelích ** až
*** se snídaní, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Fuerteventura – vegetace na dunách
(J. Moravcová)

105

Evropa

Azory

10

Azory – zelená perla Atlantiku

dní

snídaně
Terceira

Subtropický ráj v Atlantiku s bujně zelenou vegetací
Vulkány a smaragdová jezera
Angra do Heroísmo – historická perla Azor
Efektní přímořské útesy

Praia da Vitória
Angra
AZORY
do Heroísmo
São Miguel
Ponta Delgada

Angra do Heroísmo (Lenka Skrbková)

Azory (P. Biter)

??Sao Miguel – starý akvadukt (Tomáš Hyka)
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Ryby jsou přední složkou azorského
jídelníčku (Tomáš Hyka)

Azory jsou malebné portugalské souostroví vulkanické původu, ležící daleko v Atlantickém oceánu, což jim
přisoudilo významnou historickou roli při plavbách mezi Evropou a Amerikou. Jejich klima je silně ovlivněno
oceánem a Golfským proudem. Přívětivé teploty s dostatkem srážek a úrodné sopečné půdy zde vytvářejí
ideální podmínky pro bujnou zeleň v čele s všudypřítomnými hortenziemi, která hojně zdobí zdejší přírodní krásy. Navštívíme dva nejatraktivnější ostrovy, které nám nabídnou historická města, rybářské vesničky
a jejich přívětivé obyvatele se zajímavou kulturou. A v bohaté míře také malebnou i dramatickou přírodu se
sopečnými krátery, jezery, termálními prameny, přímořskými útesy i čistými plážemi. Tento poznávací zájezd
plánujeme v paralelním termínu se zájezdem Azory s turistikou a oba zájezdy budou částečně kooperovat.
1.–2. Letecky Praha – Lisabon; následující
den základní prohlídka centra města – krásné
náměstí Praça do Comércio, maurská pevnost
Castelo de São Jorge, křivolaké uličky maurské
čtvrti Alfama. Večer přelet na Azory, na ostrov
Terceira – ubytování na 3 noci v Praia da Vitória, historickém městečku s hezkou písečnou
pláží. 3. São Sebastião – vesnice s kostelem
zdobeným freskami a nejzdobnějším Impériem (kaplí sv. Ducha) ostrova, procházka po
jihovýchodním mysu Contendas; Angra do
Heroísmo – nejstarší a památkově nejcennější město Azor, efektní výhledy na její historické centrum a přístav z hory Monte Brasil;
rybářská vesnice São Mateus; fumarolové pole
Enxofre s vývěry sopečných plynů; mohutná
vulkanická jeskyně Algar do Calvão. 4. Procházka v cedrovém lese u jezera Lagoa das Patas; výjezd na nejvyšší vrchol ostrova Santa Bárbara (1023 m) s „leteckým“ výhledem na Terceiru
i sousední ostrovy; malebné vesničky a vyhlídky
západního a severního pobřeží ostrova; muzeum
vína v Biscoitos; přímořské skalní koupaliště
s krásnými jezírky a zátočinami na styku lávového
proudu s mořem; vyhlídky z útesů v okolí mysu
Mistério. 5. Kolem poledne přelet na ostrov São
Miguel; prohlídka historického centra hlavního města ostrova Ponta Delgada; ubytování
na 5 nocí. 6. Západní část ostrova: procházka
kolem jezer Empadadas, starý akvadukt, Sete
Cidades – největší sopečná kaldera ostrova
o průměru 5 km s odlišně zbarveným Modrým
a Zeleným jezerem – vycházka kolem jezera
Canario s monumentálními výhledy z okraje skalních stěn kráteru, možností koupání ve
skalní zátoce s vývěrem termálních pramenů
pod mysem Ferraría; západ slunce do moře
z odlehlého městečka Mosteiros s příjemnou
rybí restaurací. 7. Tradiční čajová továrna Chá
Gorreana a jediné čajové plantáže v Evropě;
nejkrásnější vyhlídka z Pico do Ferro na kráterové jezero Furnas, botanická zahrada Terra
Nostra, mimořádná i esteticky, s koupáním
v hořčičně zbarvené vodě termálního bazénu;
vycházka kolem jezera Furnas k velmi aktivnímu fumarolovému poli. 8. Dopoledne možnost
fakultativních programů – pozorování velryb
a delfínů či plavání s delfíny, pro ostatní případně možnost návštěvy malebného přístavního města Vila Franca do Campo. Odpoledne
výjezd na vrchol Pico da Barrosa, nejkrásnější

vyhlídku na civilizací nedotčené kráterové jezero Fogo. 9.–10. Nejhornatější východní část
ostrova s pohořím Serra da Tronqueira; možnost pěšího výletu k vodopádu Prego s koupacím jezírkem pod vodopádem (4 km / převýšení
200 m); efektní horské vyhlídky z východního
pobřeží na Atlantik s krásnou parkovou úpravou, koupání v přímořském bazénu v romantickém skalním kotli pod mysem Lomba da
Cruz nebo přírodní park Ribeira dos Caldeiroes s vodopády a vodními mlýny. Letecky zpět
do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

25-041-901
25-041-902

17.–26. 5.
19.–28. 9.

45 600
45 600

• jednolůžkový pokoj povinný – 6800 / 7800 Kč (září)
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Lisabon–Terceira–Sao Miguel–Praha, doprava pronajatými mikrobusy na
Azorech, 8x hotel *** se snídaní na Azorech, 1x
hotel** se snídaní v Lisabonu, transfery hotel/
letiště v Lisabonu, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Azory s turistikou
10
dní

Paralelně s poznávacím zájezdem nabízíme také
turistickou verzi programu, na které absolvujete
nejkrásnější pěší trasy obou ostrovů a ještě více si
užijete jejich jedinečnou přírodu.
Podrobná nabídka: www.adventura.cz

8

Kanárské ostrovy
– Tenerife a La Palma

dní
snídaně

Evropa

Kanárské ostrovy Madeira

O
 strovy věčného jara a velkolepých horských scenerií
Poznávací program s pěšími výlety
Procházka měsíční krajinou i odpočinek na pláži
Pico del Teide a Roque de los Muchachos
Vnímat toto sympatické atlantické souostroví, které je součástí Španělska, jen jako plážovou destinaci by bylo velkou chybou. Koupání je zde samozřejmě také příjemné téměř v jakoukoli roční
dobu, ale aktivnějším cestovatelům nabízejí „Kanáry“ jako hlavní lákadlo především krásnou romantickou přírodu, velmi pestrou a často překvapivě opuštěnou. Oba ostrovy jsou mimořádně
přitažlivé svojí kulturou, památkami i historií a zároveň jsou nejhornatější z Kanárských ostrovů.
Přírodní půvaby se zde snoubí s mnoha dalšími zajímavostmi do jedinečné kombinace. Tenerife
dokonce vévodí nejvyšší hora Španělska – Pico del Teide (3718 m), která je ale díky lanovce dobře
dostupná. A geomorfologickým unikátem La Palmy je obrovská sopečná kaldera Taburiente, jež
nabízí dramatické výhledy do tisícimetrové hloubky svých kolmých rozervaných stěn. Díky silnicím vedoucím až do vysokých nadmořských výšek se na obou ostrovech dají naplánovat krásné
vycházky a túry, aniž by při nich bylo nutné zdolávat náročná převýšení. Pojďme také společně
nahlédnout do bezstarostného životního stylu místních obyvatel a nechme se pohoupat vlahými
vlnami Atlantiku. Ochutnáme od všeho trochu – vyzkoušejte to s námi a nebudete litovat!
1. Letecky Praha – Tenerife a následně přejezd
lodí na ostrov La Palma; večerní prohlídka koloniálního města bohatého na památky Santa Cruz
de La Palma. 2. Roque de los Muchachos – pohodlný výjezd pronajatým minibusem na nejvyšší
vrchol celého hřebenu; panoramatické výhledy
na nekonečný Atlatntik a do strmých rozervaných stěn obrovského skalního hrnce Caldery de
Taburiente. 3. Ruta de los Volcanes – celodenní
hřebenová pěší túra po mimořádně malebném
sopečném hřebenu NP Cumbre Vieja až na jih
ostrova. 4. Fuencaliente – nejjižnější oblast ostrova; maják El Faro a vulkány Teneguía z r. 1971
a San Antonio; možnost ochutnávky místních
vín. 5. Brzy ráno trajektem na Tenerife; výjezd
nahoru do NP Teide , na náhorní plošinu s pestrobarevnou velehorskou pouští a bizarními skalními útvary, pěší výlet „měsíční“ krajinou Paisaje

Silvestr na Tenerife
8

dní

Lunar. 6. Opět nahoru do NP Teide, tentokrát
s výstupem na Pico del Teide (3718 m) s dopomocí lanovky, od které už není vrchol daleko, pro
výstup potřebujeme povolení (viz poznámka);
obvyklé jsou zde nadoblačné výhledy až na sousední ostrovy; sestup pěšky nebo také lanovkou.
7. Hornaté západní pobřeží ostrova, sestup slavnou soutěskou Masca k moři, koupání a návrat
lodí podél závratných skalních stěn Los Gigantes.
8. Koupání a poslední nákupy v Los Cristianos;
letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

22-064-901

8.–15. 11.

29 600

Vulkanický hřeben na La Palma(T. Hyka)

Fuerteventuru obklopuje tyrkysově průzračné
moře (Jana Moravcová)

• jednolůžkový pokoj povinný – 2100 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Tenerife–Praha, doprava pronajatým mikrobusem, 7x ubytování v hotelech
či v penzionech ** až *** se snídaní, lanovka na
Pico del Teide, loď na La Palmu a zpět, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Tenerife – Pico de Teide (Tomáš Hyka)

Silvestr na Madeiře
Oblíbený termín o věčném jaru platí na Kanárech i pro přelom roku. A kdyby snad počasí
zazlobilo, Tenerife nabízí jako velký ostrov i přívětivou závětrnou stranu ostrova či únik vysoko
do hor až nad oblaka. Vychutnejte spolu s námi
konec roku uprostřed nekonečného Atlantiku a buďte jedni z mála, kteří dostanou šanci
s dopomocí lanovky na Silvestra stanout na
samotném vrcholu Pico del Teide, nejvyšší hory
Španělska. U sklenky vína s tradičním kozím
sýrem však pronikneme především do pohody a lehkosti životního stylu místních obyvatel,
kteří jakoby neznali uspěchaný způsob života
kontinentální Evropy.

8

dní

Užijete si Madeiru stejně hezky jako v našich ostatních termínech. Navíc díky svátkům ušetříte dovolenou. A až velkolepý silvestrovský ohňostroj ozáří
dramatické pobřežní útesy ostrova, budete jásat,
že jste nezůstali doma.

Podrobná nabídka: www.adventura.cz

Podrobná nabídka: www.adventura.cz

adventura.cz/exoticke-silvestry-vanocni-dovolena

adventura.cz/exoticke-silvestry-vanocni-dovolena

„Las palmas, Gran Canaria“
(Jiří Ryszawy)
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Evropa

Sardinie Korsika

8

Všechny barvy Sardinie

dní
polopenze

Famózní kaňon Su Goroppu a návštěva pohoří Supramonte
Do vnitrozemí jeepy na planinu Golgo
Výlet lodí podél zálivu Orosei s bělostnými plážemi
Ochutnávka místních vín

SARDINIE
Dorgali
Supramonte
Arbatax
Jerzu
Cagliari

Záliv Golfo Di Orosei (Eva Sterecová)

Restaurace v Castel Sardo
(Andrea Sedláčková)

Proč si užívat jen krásných sardinských pláží, když tento ostrov má i mnoho dalších přitažlivých
míst. Pojeďme se podívat do vnitrozemí, zažít příjemnou kombinaci pěších výletů a zasloužené
koupání v moři na nádherných plážích, navštivme města vyhlášená řemeslnou výrobou i slavným sardským červeným vínem Cannonau. Odpočiňme si na vyjížďce lodí podél zálivu Orosei
a objevujme pláže a jeskyně přístupné jen z moře. Nenecháme si ujít ochutnávku místní gastronomie a návštěvu hlavního města Cagliari. A nechme se překvapit místní pohostinností...
1. Letecky Praha – Sardínie, krátká návštěva Cagliari a přesun na ubytování. 2. Výlet do vnitrozemí, jeepy na náhorní planinu Golgo, s výhledem
na krásu sardinské krajiny, návštěva nuraghů
a odpoledne možnost prohlídky přístavu a koupání v Arbataxu . 3. Fakultativní výlet lodí na
pobřeží zálivu Orosei s nádhernými panoramaty, objevování pláží a jeskyní přístupných
jen z moře, nebo odpočinek na pláži a koupání.
4. Několikahodinový výlet do hlubokého vápencového kaňonu Goroppu v pohoří Supramonte a poté návštěva města Dorgali s možností prohlídky laboratoria keramiky, zlata
a kůží, dále ochutnávka vyhlášeného vína Cannonau v místním vinařství a návrat do Arbataxu. 5. Návštěva mramorových jeskyní Su Marmuri s jedinečnými krápníky ve tvaru kaktusů.
6. Výlet na pobřeží zálivu Orosei stezkou z městečka Santa Maria Navareze ke skále Pedra
Longa, nepříliš obtížný úsek několikadenního
treku stezky Selvaggio Blu s možností koupání u skalnatého pobřeží s hejny ryb, odpoledne
návštěva městečka Baunei s nádhernými panoramaty, ochutnávka vyhlášené zmrzliny z míst-

ního kozího mléka, prohlídka výrobny filigránských šperků a keramických či textilních dílen.
7. Odpočinek na plážích Arbataxu, nebo fakultativně možnost výletu na pobřeží zálivu Orosei stezkou z náhorní plošiny Golgo s náročnějším klesáním, zato nádhernými panoramaty,
pestrými lesy a bohatou faunou i flórou do Cala
Goloritze, která dříve sloužila jen oslíkům; piknik na pláži a koupání, při klidném moři návrat
člunem. 8. Letecky zpět do Prahy.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

15-275-901

22.–29. 9.

30 900

• jednolůžkový pokoj povinný – 4300 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka Praha–Cagliari–Praha včetně všech poplatků, doprava mikrobusem, 7x hotel*** s polopenzí, infomateriály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Skaliska Rocce Rosse (Eva Sterecová)

8

dní

Napoleonův rodný ostrov

snídaně

Bastia
Scandola
Porto

Spelunca

KORSIKA

Ajaccio

Bavella
Zonza

Propriano

Sartène

Bonifacio

108

Všechny barvy Korsiky

Výlet lodí okolo vápencových
útesů u Bonifacia (Viktor Fajta)

Perla Korsiky Bonifacio
Soutěska Spelunka jako stvořená pro koupání
Přírodní mořská rezervace Scandola
Tajemné Sartène a okouzlující Porto
Hotely se snídaní
Korsika je jednou z ostrovních perel Středomoří. Během naší cesty poznáme malebné rozeklané
západní pobřeží, divoké vnitrozemí s vysokými horami a průzračnými bystřinami, navštívíme nejjižnější
a nejmalebnější město ostrova Bonifacio i památky z doby megalitické. Ubytováni budeme na třech
místech u moře, takže bude vždy čas i na koupání v azurově čistém moři.
1. Letecky Drážďany – Bastie, přesun do hotelu.
2. Výlet do jedné z nejhezčích částí korsických
hor přes turistické středisko Zonza a horský hřeben Bavella, procházka a koupání v kaskádách
Polischelu, ochutnávka korsického piva Pietro a po cestě zpět návštěva horského městečka
Sainte Lucie de Tallano a kostela v Carbini. Přesun do Propriana a ubytování. 3. Celodenní výlet do pestrobarevného Bonifacia přezdívaného
„perla Korsiky“, prohlídka města s možností vý-

letu lodí podél vápencových skal, pěší vycházka
v okolí s výhledy až na Sardinii, v podvečer možnost ochutnat speciality z moře (ústřice) i z hor
(kančí). 4. Návštěva tajemného města Sartène,
proslulého jako město vendety, poté procházka po megalitickém nalezišti Cauria a na závěr
koupání a zasloužený drink na pláži v přímořské vesničce Tizzano. 5. Dopoledne odpočinek
u moře a odpoledne odjezd do Porta s krátkou
prohlídkou Napoleonova rodného města Aja-

Evropa

Sicílie Malta

Liči (Slávek Suldovský)
Malé a těžko přístupné pláže západního pobřeží (Viktor Fajta)

ccio, v podvečer prohlídka sluncem nasvícených
unikátních žulových útesů Calanche , ubytování. 6. Výlet do přírodní soutěsky Spelunca s
možností koupání v nesčetných tůních a jezírkách
horské řeky, následně občerstvení v horské vesničce Ota (pastis, mirto) s výhledem na okolní horské
masívy svažující se k zátoce v Portu. 7. Fakultativní
výlet lodí k přírodní rezervaci Scandola (výkladní skříň středomořské fauny i flory) s mezipřistáním ve vesničce Girolata, která je přístupná pouze pro pěší či mořeplavce, případně odpočinek
a koupání v Portu. 8. Letecky zpět do Drážďan.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

15-250-901

21.–28. 9.

31 900

• jednolůžkový pokoj povinný – 5900 Kč
• transfer Praha–Drážďany a zpět – 1200 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka Drážďany–Bastia–Drážďany včetně všech poplatků ve výši 7000 Kč, doprava minibusem,
7x hotel *** se snídaní, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Kaskády Polischelu (Viktor Fajta)
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Sicílie a Malta

dní

Ve vlnách Středozemního moře po perlách UNESCO
Etna – kněžna Sicílie
Archimedovy Syrakusy a středověká Taormina
Mohutně opevněná Valletta
Megalitické chrámy z doby kamenné
Historické klenoty Mdina, Rabat a Mosta
Sicílii a Maltu dělí pouhých 90 km po moři, přesto se tyto dva centrální ostrovy ve Středozemním
moři v mnohém liší. Na Sicílii, bývalé obilnici Říma, se to vegetací a barvami jen hemží a skalnatá
Malta nás přivítá nekonečnou paletou teplých barev, od žluté přes okrovou až po sytě červenou.
Sicílie oplývá antickými památkami, Malta je domovem tajemných prehistorických chrámů
a skvělého souboru barokních staveb hlavního města Valletty. Co oba ostrovy spojuje, je ale skvělá
mediteránská kuchyně. Pojeďme si společně vychutnat alespoň několik z mnoha klenotů obou ostrovů.
1. Letecky Praha – Sicílie; ubytování a prohlídka Palerma dle příletu. 2. Prohlídka Monreale
s jedinečnou katedrálou v normanském slohu, návštěva zachovalého dórského chrámu v Segestě,
odpoledne pěší výlet do přírodní rezervace Zingaro (procházka a koupání). 3. Přejezd na východ Sicílie, po cestě návštěva historického Cefalù (normanský dóm a katedrála), odpoledne ubytování.
4. Etna – autem ke spodní stanici lanovky
u chaty Sapienza, s možností výjezdu lanovkou
nebo pěšího výstupu na Etnu, nebo procházky
okolo fumarol pod sopkou, odpolední návštěva
pitoreskní Taorminy (amfiteátr, kouzelné uličky, vynikající zmrzlina...). 5. Výlet do přírodní
soutěsky řeky Alcantara (procházka, možnost
vykoupání v jezírku na konci soutěsky), odpoledne návštěva a prohlídka historicky bohatých Syrakus . 6. Přesun na ostrov Malta, ubytování
a odpočinek (koupání, procházky po nábřeží).
7. Prohlídka hlavního města Valletta (dokonalý
systém barokního opevnění, katedrála sv. Jana,
zahrady Baracca s výhledem na přístav a fakultativně mystický podzemní labyrint Hypogeum .

8. Výlet po ostrově Malta; zastávka v Moste (velkolepý Mostský dóm s překrásnou kupolí), procházka
po Dingliho útesech, návštěva klenotu Malty, bývalého hlavního města Mdina a jejího předměstí Rabatu (kostel a jeskyně sv. Pavla). 9. Návštěva megalitických chrámů Hagar Qim a Mnajdra , procházka
po areálu s vyhlídkou na neobydlený ostrov Filfla,
odpoledne návštěva rybářského městečka Marsaxlokk, vyhlášeného restauracemi podávajícími pokrmy z mořských plodů. 10. Letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

15-291-901

6.–15. 9.

36 500

snídaně
Palermo
Taormina

SICÍLIE

Katánie

Syrakusy

MALTA

Valletta

Rybářské městečko Marsaxlokk – Gozo
(Standa Šimůnek)

• jednolůžkový pokoj povinný – 4900 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenky včetně
poplatků Praha–Sicílie–Malta–Praha, doprava mikrobusem/autobusem, 9x hotel *** se
snídaní, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Národní park Zinghara
(Jiří Nesiba)
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Evropa

Řecko

15

Toulky po Kykladách

dní

Athény

ŘECKO
Mykonos
Delos
Paros
Antiparos

Za bájnou Atlantidou i větrnými mlýny
Vyhlídková pěší turistika i privátní plážičky
Jedinečná harmonie překvapivě neznámého Řecka
Letecky, ubytování v hotelech a studiích

Naxos
Amorgos

Santorini

Mykonos (Veronika Siňorová)

Veselé dožínky – Mykonos (Jiří Ryzsawy)

Již mnoho let vás zveme do úžasného světa egejských ostrovů a ostrůvků. Tento typ zájezdu
je určen především pro svobodymilovné povahy, neboť se pohybuje na hranici organizované
a individuální turistiky. Budeme se plavit mezi osobitými ostrůvky Kyklad a zažívat jedinečný
pocit volnosti a nezávislosti. Poznáme podobné, a přece tak rozdílné ostrovy, kde kontrast
oslnivě bílých domků a blankytného moře vytváří typické obrázky, napovídající, proč jsou národními barvami Řecka právě modrá a bílá. Příjemně mírné zdejší klima v jinak horkém řeckém
létě je způsobeno všudypřítomným mořem a stále vanoucím severním větrem „meltemi“.
1. Letecky Praha – Athény, transfer do Pirea
a trajektem na Paros. 2.–4. Paros – výlet do bělostného městečka Naussa a bývalého hlavního
města Lefkes, starobylou byzantskou stezkou
k moři (cca 7 km), následující den možnost výstupu (nebo motovýjezdu) na nejvyšší horu
ostrova (Profitis Illias – 771 m), klidné vesničky
vnitrozemí, hledání tichých plážiček; Antiparos: návštěva místní jeskyně, mořský pěší výlet
na severní ostrůvky, mlýny a pláže. 5.–8. Naxos
– největší ostrov s vyhlášenými písečnými plážemi; starověké mramorové lomy s nedokončenými sochami, městečko Naxos, možnost výstupu na nejvyšší vrchol Kyklad (Zas – 1007 m);
fakultativní celodenní výlet do přírodního muzea

na ostrově Délos (starověké posvátné místo,
výhled na celé souostroví) se zastávkou ve městě Mykonos, proslulé větrné mlýny a pláže.
9.–10. Théra (Santorini) – nezapomenutelné
vyhlídkové trasy podél hrany kráteru, možnost
fakultativní výpravy na málo osídlený ostrůvek
Thirassia, koupání na barevných sopečných plážích. 11.–13. Amorgos (ostrov vyhlídkové pěší
turistiky) – celodenní hřebenová túra s úžasným
výhledem na moře a okolní ostrovy do neuvěřitelně položeného kláštera Chossowiotissa,
koupání pod ním, výlety do okolních horských vesniček a koupání na odlehlých plážích.
14.–15. Přejezd zpět na Santorini, případně
na Naxos (dle dostupnosti trajektů), závěrečný
večírek a přejezd trajektem do Athén, letecky
zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

15-450-903

7.–21. 9.

31 900

• jednolůžkový pokoj povinný – 5500 Kč

Dobroty na grilu (Veronika Siňorová)

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč.
všech poplatků Praha–Athény–Praha ve výši
9000 Kč, všechny trajekty mezi ostrovy na turistické palubě, transfer do přístavu a zpět,
13–14x 2lůž. studio nebo hotelový pokoj, informační materiály.
Nadpozemský ráj, Amorgos (Jiří Ryszawy)

Santorini (Jiří Ryszawy)

10

nové

dní

Upřesňující informace: www.adventura.cz

Toulky po Rhodu a okolí

snídaně
Kalymnos
Kos

Podél pobřeží ostrova Patmos
(Miloš Podpěra)
Symi

ŘECKO

Populární Rhodos a Kos
Malebné Sými
Čarokrásný Kalymnos
Střet řeckých, tureckých i italských dějin

Rhodos

Když řečtí bohové rozdělovali písečné zátoky, divoké květiny a dech beroucí výhledy, Dodekanésy
dostaly bohatě naděleno. Ostrovy se rozkládají blíž tureckého západního pobřeží a mají pestrou
a bouřlivou minulost s pozůstatky mnoha kultur, které se na těchto řeckých ostrovech vystřídaly.
V průběhu našeho svobodného cestování po souostroví navštívíme životem tepající staré město
Rhodu, dlouhé písčité pláže na Kosu a samozřejmě neopomeneme čím dál víc populární Kalymnos.
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Podél pobřeží ostrova Patmos
(Miloš Podpěra)

1. Letecky – Praha – Rhodos, ubytování, odpočinek, večerní město. 2.–3. Rhodos, prohlídka
starého města (Rytířská čtvrt, Chóra – mešita sultána Sulejmana, Židovská čtvrť), koupání, přejezd
trajektem na Sými. 4. Sými – malebný ostrůvek
s pestrými domy námořních kapitánů a s hradem
johanitů, který vévodí hlavnímu přístavu, možnost
výletu k zálivu Panormitis s klášterem archanděla
Michaela. 5.–7. Přejezd na Kalymnos – čarokrásný ostrov, donedávna známý lovem mořských hub
a v současnosti vyhledávaný i pro pěší turistiku,

prohlídka ostrova s typickými řeckými vesničkami.
8.–9. Přejezd na Kos – ostrov dlouhých písečných
pláží, s městečky na vršcích kopců, ale i s mnoha
archeologickými lokalitami a s výhledy až do Turecka, prohlídka ostrova a vychutnání si řecké
pohody. 10. Přejezd zpět na Rhodos a odlet do
Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

15-452-901

6.–15. 9.

30 900

• jednolůžkový pokoj povinný – 5500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech
poplatků Praha–Rhodos–Praha, všechny trajekty mezi ostrovy na turistické palubě, transfer z/
na letiště a v případě potřeby doprava do ubytování, 9x 2lůž. studio nebo hotelový pokoj se
snídaní, informační materiály.
Tak blízko do nebe... (Jiří Ryzsawy)

Evropa

Kypr

Strážce chrámu (Tomáš Hyka)

Upřesňující informace: www.adventura.cz
Neobydlený ostrov Arti (Miloš Podpěra)

8

Kypr

dní

Turecká i řecká tvář jednoho ostrova

polopenze

Křižovatka starověkých a středověkých kultur
Výlety na turecké i řecké straně ostrova
Skvělé víno a gastronomie

Kyrenia

as

rp

Ka

Nikosia Famagusta

KYPR

Pafos

Trodos

Ostrov Kypr byl odedávna křižovatkou, kde se střetávali velké civilizace a kultury Evropy, Asie
i Afriky. Každá z těchto kultur zde zanechala větší i menší stopy a vy máte možnost je poznat
během našich hvězdicových výletů. Kromě památek ostrov nabízí i horskou přírodu provoněnou
bylinami a pryskyřicí cedrových lesů, krásné mořské zátoky a pláže. Neopakovatelná je i jeho středomořská atmosféra s výtečným vínem a gastronomií. Překážkou na našich výletech nám nebude
ani rozdělení ostrova na tureckou a řeckou část, naopak poznáme to nejhezčí z obou jeho částí.
1.–2. Letecky Praha – Kypr (turecká část ostrova),
transfer a ubytování. 2. Famagusta – prohlídka
kdysi nejbohatšího města světa, obklopeného
mohutnými hradbami, množství gotických kostelů přestavěných na mešity, návštěva mešity Laly
Mustafy Paši, někdejší katedrály sv. Mikuláše
postavené po vzoru katedrály v Remeši. 3. Kyrenia (Girne) – nejhezčí přístav na Kypru, prohlídka
zdejšího hradu s muzeem lodního vraku starého 2 300 let, cesta citrusovými háji k zachovalým
troskám gotického opatství Bellapais, výstup na
velkolepý horský hrad sv. Hilaria s výhledem na
celý ostrov. 4. Západní Kypr, cesta do Pafosu a návštěva nejzachovalejší antické památky na Kypru
Kato Pafu , prohlídka tzv. královských hrobek, pobřeží a zátoka zrození slavné Afrodity, křižácký hrad Kolossi. 5. Poloostrov

Karpas – výlet na nejodlehleší část Kypru s původní přírodou, prohlídka mohutného hradu
Kantara, zázračný pramen v klášteře sv. Ondřeje (Apostolos Andreas), nejvýchodnější mys
ostrova Zafer Burnu, trosky antické Salamíny.
6. Nikosia – hlavní město rozděleného ostrova, prohlídka severní i jižní části, Selimova mešita (někdejší
chrám sv. Sofie), bazar, dům Hadžigeorgakise Kornesia, uličky starého města a další pamětihodnosti.
7. Pohoří Trodos – výlet do svěží a zelené horské
části Kypru, návštěva nejimpozantnějšího a nejbohatšího kláštera Kykkos , krátká procházka Cedrovým údolím s endemickým cedrem krátkolistým,
unikátní klášter Agios Ioannis Lamadistis
s freskami z 12. století, na závěr ochutnávka vyhlášeného vína commandaria. 8. Odpočinek,
transfer na letiště a letecky zpět do Prahy.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

Poznámka

15-490-901
15-490-903

1.–8. 5.
25. 10.–1. 11.

29 800
29 800

Květnový termín zahrnuje státní svátek.
Říjnový termín zahrnuje podzimní prázdniny.

Lusignanský hrad, Pafos

Famagusta

• jednolůžkový pokoj povinný – 6000 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech poplatků Praha–Kypr–Praha, doprava minibusem,
7x ubytování v hotelu *** s polopenzí, informační materiály .
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Hrad s. Hilaria
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Evropa

Španělsko Francie Itálie Švýcarsko

9

Španělsko – Andalusie
a Valencie

dní
snídaně
Valencie

ŠPANĚLSKO
Cordoba
Sevilla
Ronda

Granada Los Cahorros
Los Alpujarras
Malaga

Valencie – město umění a vědy
Historické památky i malebná příroda Andalusie
Přejezd rychlovlakem AVE
Ubytování přímo v navštívených městech
Zveme vás na cestu do španělských oblastí Valencie a Andalusie. Cestovat budeme v menší skupině
pronajatým minibusem, pouze cestu z Valencie do Sevilly absolvujeme chloubou španělské železnice
na palubě unikátního rychlovlaku AVE. Nocovat budeme přímo v navštívených místech. Návštěvu
historických měst a památek si zpestříme i vycházkou po nově otevřené a unikátní Caminito del Rey s
vyhlídkou na Garganta del Chorro. Odpočinek na pláži je také zahrnut v programu. Navštívíme věhlasná
města v čele s Granadou, ochutnat můžete proslulou sušenou šunku jamón serrano nebo pravou paellu
valencianu a komu síly stačí, ten si může po nocích zatančit flamenco v jednom z andaluských barů.

Gibraltar

Ronda (Martin Kindl)

Patio de los Leones v Alhambře (Martin Kindl)

8–10

1. Letecky Praha – Valencie. 2. Valencie – prohlídka
historického centra – náměstí Plaza del Ayuntamiento s historickou budovou radnice, místo, kde se
lidé setkávají stejně, jako v Praze „pod koněm“; městská brána Torres de Serranos, gotická budova Hedvábné burzy – La Lonja , valencijská katedrála, ve
které se údajně nachází svatý Grál. Prohlídka moderního projektu CAC – Města umění a věd, Oceanografic – největší a nejsložitější dílo známého
architekta Santiaga Calatravy. 3.–4. Sevilla – hlavní
město autonomní oblasti Andalusie; ranní odjezd
rychlovlakem AVE z Valencie; odpoledne a následující den prohlídka historické části města. Procházka
čtvrtí El Arenal, zde je k vidění jedna z nejkársnějších býčích arén, sevillská Maestranza, kde dodnes
můžete býčí zápasy navštívit, gotická katedrála s
maurskou zvonicí La Giralda , jeden z hlavních
symbolů Sevilly, Archivo de Indias, archivy, kde jsou
k vidění různé dokumenty popisující objevení Ameriky; královské hradby Real Alcázar, originální náměstí Plaza Espaňa. 5. Córdoba – ranní odjezd do
dalšího významného andaluského města; návštěva
nejslavnější mešity Mezquita , pevnost Alcázar
de los Reyes Cristianos je obklopena krásnými zahradami; malebné uličky židovského a arabského
města Judería, postavené ve stylu arabského mudéjar. Večerní odjezd do Granady. 6. Granada - místo posledního odpočinku katolických králů Capilla
Real, náměstí Plaza Isabel Católica, kde se nachází
socha královny Isabely, jak předává Kryštofu Kolumbovi dokumenty k jeho cestám; městská historická

čtvrť Albaicín , kde se nachází i vyhlídka na Alhambru Mirador de San Cristóbal, středověký komplex
paláců a pevností v arabském stylu Alhambra a
zahrady Generalife se systémem jezírek a fontán
(vtupné viz poznámka). 7. NP Los Cahorros – půldenní pěší nenáročná vycházka krásnou krajinou
podél řeky Río Monachil; odpolední prohlídka a
odpočinek v přímořském městečku Salobreňa. Večerní odjezd do Málagy. 8. Garganda del Chorro –
možnost procházky krásnou přírodou po visutých
lávkách Caminito del Rey; odpoledne návštěva
města Ronda, prohlídka nejmalebnějšího města
Andalusie; Puente Nuevo, most přes hluboké údolí Guadalevín. 9. Gibraltar – ranní přejezd do města, které je britským územím, večerní návrat do Malagy a letecky zpět do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

15-170-901

19.–27. 5.

33 700

• jednolůžkový pokoj povinný – 4500 Kč
• Palácový komplex Alhambra –1200 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. poplatků
Praha–Valencie/Málaga–Praha, doprava minibusem, transfery z/na vlak či letiště, lístek na rychlovlak AVE, vstupné na Caminito del Rey, 8x hotel **
až *** se snídaní, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Toulky Savojskem

dní

snídaně
Lavaux
Ženevské jez.
Leysin
Sion
Ženeva

FRANCIE
Chamonix
Mont Blanc

ŠVÝCARSKO

Matterhorn
Breuil-Cervinia
Aosta

ITÁLIE
NP Gran Paradiso
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Yvoire (Martin Kindl)

Kombinace historie a lehké turistiky
Skvělá gastronomie a víno
Ubytování v hotelech *** se snídaní
Doprava autobusem nebo letecky
Netroufáte si na náročnou turistiku našeho zájezdu Tour du Mont Blanc? Chcete ale vidět nejenom jedinečná panoramata této části Alp? Právě pro vás je tedy připraven tento zájezd do kraje kolem nejvyšší hory
Evropy. Můžete se těšit na nádherné výhledy, na zasněžené vrcholky hor, nenáročné pěší výlety a na návštěvu řady historických památek v této oblasti. Naše putování začneme pod masivem Mont Blancu ve Francii,
dále budeme pokračovat do Švýcarska k Ženevskému jezeru a do údolí řeky Rhôny, které je vyhlášenou vinařskou oblastí, a nakonec nevynecháme ani italskou Aostu, jež vás uchvátí svou atmosférou a dochovanými
památkami. Samozřejmě v našem putování nebude chybět ani Matterhorn, pod který zavítáme z jižní italské
strany. Pro cestu si můžete vybrat, zda vám na delší přesun vyhovuje více autobusová či letecká doprava.

1. Odjezd ve večerních hodinách z Prahy do Francie.
2. Příjezd do Chamonix, vyzvednutí klientů s leteckou
variantou v Ženevě a krátká prohlídka Ženevy (fontána Jet d‘eau s vodotryskem, románsko-gotická katedrála svatého Petra a rodný dům J. J. Rousseaua),
odjezd a ubytování v hotelu poblíž Chamonix.
3. Lanovkou na Chalet de Planpraz (1 999 m) a odtud přes věhlasný Grand Balcon, cestou nádherné
výhledy na masiv Mont Blancu a údolí řeky Arve, přejezd do švýcarského Leysinu. 4. Výhledy na masiv Les
Diablerets, Aigle – vinařské městečko s hradem, výlet podél severního břehu Ženevského jezera, cestou prohlídka středověkého hradu Chillon, vinařská
obec Lavaux odkud se naskýtají nejhezčí výhledy
na Ženevské jezero a na Francouzské Alpy. 5. Údolím
řeky Rhôny, lemovaného mnoha vinicemi a vesničkami, až do historického Sionu s hrady a kostelem
na kopci nad městem. Zastávka ve vinařství s ochutnávkou a následně přejezd přes slavný průsmyk Velký sv. Bernard s hospicem do italského údolí Aosty.
6. Breuil Cervinia (2 050 m) ležící pod jižním štítem
slavného Matterhornu, jízda lanovkou či výstup na
Plan Maison (2 550 m) s krásnými výhledy na Matterhorn, možnost sjet lanovkami až na Plateau Rosá,
návrat kolem Lago Goillet nebo lanovkou zpět do
Breuil Cervinia. 7. NP Gran Paradiso – nejstarší ital-

ský národní park. Nenáročný výlet jedním z údolí
pod stejnojmenným masivem, kde můžete spatřit
ve velkém množství kamzíky, kozorohy horské, orly
a sviště 8. Aosta – prohlídka města, mnoho památek
z římské doby (městské hradby, Augustův triumfální
oblouk) a z dalších dob, výlet údolím Aosta a návštěva hradu Fenis se zachovalými freskami a zbrojnicí;
dále gotická pevnost Verres střežící vstup do údolí.
9.–10. Přejezd z Aosty do Chamonix tunelem pod Mt.
Blancem, odjezd klientů s leteckou variantou do Ženevy, přílet do Prahy v podvečerních hodinách. Ostatní
možnost výletu na Mer de Glace vláčkem a lanovkou,
návštěva ledovcové jeskyně, večerní odjezd do Prahy
a příjezd následující den dopoledne.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč) Pozn.

15-931-911
15-931-912

16.–25. 8. 18 900
17.–24. 8. 26 400

autobusová varianta
letecká varianta

• jednolůžkový pokoj povinný – 5600 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka včetně všech
poplatků Praha–Ženeva–Prava, nebo doprava autobusem, doprava autobusem na místě, 7x hotel
*** se snídaní, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků, informační materiály.

Mont Blanc (Josef Milfait)

9 10

Provence májová /
Babí léto v Provence

dní

polopenze

Antické a středověké památky jižní Francie
NP Camargue – bílí koně, černí býci, plameňáci
Arles , Avignon , římské divadlo v Orange
Vinné sklípky a místní gastronomie
Provence je fenomén. Neuvěřitelné množství úchvatných historických památek (z nichž mnohé si
vysloužily kredit UNESCO), přírodních zajímavostí a nádherných krajinných scenérií, věhlasná gastronomie a vynikající vína, moře a slunce. Vše tu spolu existuje v naprosté symbióze na relativně
malém území. Něco takového nenajdeme snad nikde jinde na světě. Provence se nám představí
ve své plné kráse a v tomto období navíc téměř bez turistů. Těžištěm tohoto zájezdu je přímořské
městečko Palavas-les-Flots. Zde si pronajímáme část kempu s mobilhomy – od sezony 2017 zcela
nové, moderní – jako celosezonní základnu. Denně vyrážíme s podporou autobusu na půldenní
nebo celodenní výlety do širokého okolí. Program uvedený v následujícím itineráři může být nabízen v jiném pořadí – podle počasí, aktuálních kulturních akcí, svátků a dalších okolností. Zájezd
programově i organizačně vychází z našeho, mimořádně úspěšného, cyklistického zájezdu Provence na kole v pohodě, je však přizpůsoben mimosezonnímu období a nezaměřuje se na cyklistiku.
1.–2. Kolem poledne/odpoledne odjezd, noční
přejezd do Francie; ráno příjezd do Palavas-lesFlots, ubytování, odpočinek a koupání, výlet do přístavu. 3. St. Rémy a blázinec, kde van Gogh strávil
poslední část života, římské město Glanum , skalní město Les Baux de Provence a audiovizuální
projekce ve starém bauxitovém lomu Carriėres
de Lumiėres. 4. Papežské město Avignon , světoznámé vinné sklepy Châteauneuf du Pape.
5. Prohlídka Nîmes s antickými památkami, Pont
du Gard , nejnavštěvovanější památka slunečné
Provence. 6. Arles : město umělců Charlese Gounoda, Georgese Bizeta a Vincenta van Gogha, město středověké i antické, s římskou arénou a divadlem; nekropole Alyscamps z 6. století; známý van
Goghův most. 7. Deltou Rhôny: přímořské letovisko Saintes-Maries-de-la-Mer; planiny a jezera NP
Camargue – černí býci, bílí koně a růžoví plame-

Evropa

Francie

FRANCIE
Nîmes

Avignon

Montpellier
Palavas
les-Flots

Arles
Marseille

Krevety (Tomáš Prousek)

ňáci; opevněné město Aigues Mortes (pouze jaro).
8.–9. Volný půlden v Palavas-les-Flots; odpoledne
odjezd domů, příjezd další den kolem poledne.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

15-110-911
15-112-912

27. 4.–5. 5.
6.–15. 9.

11 990
12 990

• jednolůžkový pokoj povinný – 3600 Kč (květen); 4650 Kč (září)

Typická ulička v Provence(H. Mílková)

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, doprava autobusem, 6/7x mobilhome s polopenzí, všechny výlety uvedené v programu, pojištění léčebných
výloh a stornopoplatků, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Přístav v Provence
(Andrea Sedláčková)
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Evropa

Albánie Makedonie

11

Albánie – krásná a divoká

dní

snídaně

ALBÁNIE
Kruje
Tirana

Durrës

Elbasan

Vlora

Berat
Gjirokastra

Saranda

Koupání u pláží Jaderského a Jónského moře
Butrint, Berat, Gjirokastra
Pozůstatky řeckého a římského osídlení
Křižovatka různých náboženství a kultur

Butrint

Gjirokaster–staré město (Enea Rafail)

Beratská citadela – kostelík svaté
Trojice (Sheila Singhová)

10

9nové

dní

dní

Cesta do země, která po dlouhou dobu zůstávala cestovatelům uzavřena, nám poodhalí svět, jenž pro
nás může být v mnohém cizí, tajemný a možná nepochopitelný, o to více však vzrušující a vyzývající
k poznání. Navštívíme významná města, z nichž některá jsou zcela unikátní a jsou zařazena na Seznamu UNESCO. Pozůstatky řeckých a římských měst, pobřeží Středozemního moře s plážemi a krásné
přírodní scenerie tvořené převážně hornatými oblastmi by měly být dostatečně silnou pozvánkou
na cestu. Veškeré ubytování je v kvalitních hotelech a zájezd povede albánsky i česky mluvící průvodce.
1.–2. Letecky Praha – Tirana; přejezd do Elbasanu
a pobyt ve městě – opevnění, pravoslavný kostel
z r. 1656 (jediný kostel ve městě, který nebyl zbourán za komunistické vlády), římské vykopávky,
archeologické muzeum; večer přejezd do Beratu. 3. Berat – „město tisíce oken“ staré 2400 let
se zachovalým uceleným historickým centrem, 42
kostelů a modliteben, citadela a úchvatné panorama hor tyčících se nad střechami; večer přejezd
do Gjirokastry. 4. Gjirokastra – město z 12. století se zachovalými stavbami typickými pro balkánskou architekturu; odjezd do Sarandy, tři noci
v jednom hotelu. 5. Saranda – koupání a relaxace u města sousedícího s Korfu, oblíbený cíl Řeků
a Albánců: zbytky starého opevnění, promenády,
kavárny, nádherná pláž ; fakultativně možnost výletu na Korfu. 6. Výlet do Butrintu – vykopávky
města datované od 4. století př. Kr. po 16. století
po Kr.; přírodní rezervace na poloostrově sladkovodního jezera obsahující památky řecké, římské,
ranně byzantské, benátské a osmanské. 7. „Albánskou Riviérou“ do přístavní Vlory (2 noci) – města
s typickou středomořskou atmosférou, které jako
první v Albánii získalo nezávislost na Osmanské
říši; cestou možnosti koupání, zastávka v zátoce

Porto Palermo s pohádkovou pevností na skalnatém poloostrově. 8. Vlora – volný den: např.
návštěva pravoslavného kláštera Zvrnec; cestou
koupání na krásných plážích s možností oběda
v jedné z mnoha restaurací (místní rybí speciality).
9.–10. Přejezd do přístavního města Durrës
(2 noci), založeného Řeky r. 627 př. Kr. – obrovský
římský amfiteátr z 2. století po Kr., staré opevnění, palmová promenáda podél pláží, koupání. 11. Odjezd do Tirany a letecky zpět do Prahy;
v případě dostatku času zastávka v Kruje – město národního hrdiny Skanderbega: opevnění
a hrad, 400 let starý a stále živý bazar.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

15-412-901

20.–30. 9.

27 800

• jednolůžkový pokoj povinný – 5800 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč. všech poplatků Praha–Tirana–Praha, doprava minibusem,
10x hotel *** se snídaní, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz

Krásy Albánie a Makedonie

snídaně, vstupné v ceně
Valbona

Prokletie
Tetovo
Skopje
Fierze
Mavrovo kaňon Matka

Skadar

MAKEDONIE
Tirana

Ohrid Bitola

Přírodní a historické krásy Balkánského poloostrova
Procházky přírodou i starobylá města
Ochutnávka výborné místní kuchyně
Plavby po jezerech

Voskopoje Korce

ALBÁNIE

??
Ohrid (Tomáš Hyka)

114

Ohrid (Tomáš Hyka)

Zveme vás do zemí, které teprve cestovní ruch poznávají, kde se ještě s velkými davy turistů nepotkáte a kde občas
budete mít pocit, že se zastavil čas. Albánie i Makedonie za sebou mají zajímavou i smutnou minulost, dnes však
představují země, které mají co nabídnout. S naším zájezdem můžete nahlédnout do krás přírodních, jako jsou
jezera a národní parky, a rovněž do krás historických – kláštery, kostely nebo mešity. Závan dob minulých ucítíte
ve městech i na venkově. A tyto jedinečné zážitky doprovázejí příjemní a usměvaví lidé a výborné balkánské jídlo.
1.–2. Letecky Praha – Tirana; prohlídka města,
proslulé Skanderbegovo náměstí, hodinová věž
a hrad vystavěný císařem Justiniánem. Přejezd do
města Skadar; návštěva pevnosti Rozafa, rozkládající se na skále nad řekami Drin, Buna a Kiri.
3. Jezero Koman – přejezd a poté lodí do Fierzy – největší vodní přehrada v Albánii; přejezd
do Valbony. 4. Národní park Valbona – dopolední procházka po krásném a rozmanitém parku;
přesun zpět do Tirany s krátkou zastávkou ve

městě Lezhe, kde se nachází mauzoleum národního hrdiny Skanderbega. 5. Voskopoje – přesun
do někdejšího kulturního centra celého Balkánu;
procházka ke kostelu svatého Nikolaje a klášteru s kostelem svatého Jana Křtitele, přejezd
do Korce, přezdívaného „Malá Paříž“; mešita Mirahori, jedna z nejstarších na území Albánie; návštěva místního trhu. 6. Makedonie – přejezd do
města Ohrid a návštěva kláštera svatého Nauma; prohlídka města ležícího u severovýchod-

ního břehu stejnojmenného jezera. 7. Národní
park Galičica – přejezd parkem k Prespanskému
jezeru, které leží na rozhraní Albánie, Makedonie
a Řecka; Bitola – druhé nejlidnatější město v Makedonii; antické město Heraclea Lyncestis, založené
roku 359 př. Kr. otcem Alexandra Makedonského
Filipem II. 8. Národní park Mavrovo – největší
národní park v Makedonii, ortodoxní klášter svatého Jovana Bigorského a přejezd do Skopje.
9. Skopje – prohlídka hlavního a zároveň největšího města Makedonie; mešita Mustafa Paši, Starý
Bazar a Kamenný most, přejezd ke kaňonu Matka a projížďka lodí. 10. Odlet do Prahy.

Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

15-411-901

4.–13. 10.

30 900

Evropa

Irsko

• jednolůžkový pokoj povinný – 5000 Kč • večeře – 3500 Kč
Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce CK, letenka Praha–
Tirana / Skopje–Praha, doprava minibusem, 9x
hotel *** se snídaní, vstupné v rámci programu,
informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
Sv. Naum (David Wurst)

Irsko – za poznáním a tradicemi

nové

s návštěvou Severního Irska

9

dní
snídaně

Krásné památky i přírodní zajímavosti
Významné hrady, malebné vesničky, zajímavá panství
Ubytování v příjemných penzionech s vydatnou snídaní

Irsko je věčně zelený ostrov na okraji Evropy. Návštěvníky láká především svou malebností, spoustou přitažlivých památek a také přírodních zvláštností. Během naší cesty si prohlédneme nejvýznamnější památky Irska,
poznáme irský venkov a neopomeneme také severní část Irska, jež je dodnes součástí Velké Británie. Naše
putování můžeme zakončit ochutnávkou známého piva Guiness nebo si dát sklenku dobré whisky Jameson.
1. Letecky Praha – Dublin. 2. Hrabství Tipperery –
návštěva nejvýznamnější památky Irska Rock of
Cashel, někdejší opevněný klášter s hradem; přejezd do Cahiru a prohlídka stejnojmenného monumentálního hradu, místa natáčení mnoha historických filmů (například Statečná srdce); přesun
do Killarney. 3. Ring of Kerry – okružní cesta po
poloostrově Iveragh; cestou zastávky v rázovitých
vesničkách a prohlídka tradičního irského venkova, vyhlídky na členité pobřeží, prohlídka dolmenů, prehistorických staveb z velkých nepravidelných kamenných bloků; obdivování menhirů,
kamenných bloků svisle zasazených do země.
4. NP Killarney – výlet s lehkou turistikou; návštěva hradu Ross na břehu jezera Lough Leane, přejezd do oblasti Ennistimonu. 5. Cliffs of
Moher – západní pobřeží s monumentálními
útesy, zvláštní kamenná měsíční krajina Buren;
megalitické památky, zříceniny hradů a dolmeny v hrabství Clare, nejdůležitější irský klášterní
areál Clonmacnoise s typickými kulatými věžemi
a keltskými kříži; přejezd do Severního Irska.
6. Dunluce – přejezd na severní pobřeží a zastávka u hradu postaveného na hraně útesu padajícího do moře, prohlídka spojená s ochutnávkou
nejstarší palírny whisky v městečku Bushmills, ná-

vštěva nejslavnější přírodní zajímavosti Severního Irska Giants Causeway neboli Obrovy schody,
zvláštní geologický útvar, který se řadí mezi tzv.
čedičové varhany; procházka na útesy po provazovém mostě. 7. Belfast – prohlídka centra hlavního města Severního Irska, návštěva megalitického
tumulu, mohylového monumentu Newgrange v
údolí řeky Boyne. 8. Wicklow Mountains – pahorkatina na jih od Dublinu; návštěva kláštera a vesnice Glendalough založené svatým Kevinem v 6.
století, honosný palác a zahrady Powerscourt.
9. Dublin – prohlídka města a návštěva pivovaru Guiness nebo palírny Jameson; odlet do Prahy.
Obj. č.

Termín

Cena (Kč)

15-831-901

19.–27. 7.

36 500

• jednolůžkový pokoj povinný – 7000 Kč

Klášter Clonmacnois (Martin Vlnas)

Tradiční irská hospoda (Juraj Kaman)

Obecně platné podrobnější informace o službách
na zájezdu naleznete na str. 125–7.

V ceně zahrnuto: průvodce, letenka vč.
všech poplatků Praha–Dublin-Praha, doprava
minibusem, 8x hotel *** se snídaní, informační materiály.
Upřesňující informace: www.adventura.cz
(Juraj Kaman)

Irská idyla (Juraj Kaman)

Tradiční irská hospoda
(Juraj Kaman)
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CESTY ZA VÍNEM
A GASTRONOMIÍ
Cílem těchto komfortně pojatých zájezdů jsou různé evropské i exotické
regiony, které nabízejí milovníkům dobrého jídla a vína výjimečné
a originální zážitky.
Především vám na nich chceme nabídnout možnost ochutnat speciality
dané oblasti, ale nezapomínáme ani na kulturně-historické památky
a další zajímavosti, které neodmyslitelně k cestě patří a umocňují tak celkový
zážitek z návštěvy.
Vybíráme restaurace, ale i jiná stravovací zařízení, které reprezentující
kvalitní místní gastronomii a typické pokrmy či produkty daného
regionu nebo města. Obdobně postupujeme při výběru vín a dalších nápojů.
V ubytování se snažíme držet vysokého standartu, ale primárně s volbou
dobré lokality. Tedy ve městech především v centrech s pěším dosahem
zajímavých míst.
Velikost skupiny se pohybuje v komorním duchu od 6 do maximálně
14 klientů dle konkrétní destinace. Zájezd vždy provází česky mluvící
průvodce, který vám pomůže odstranit jazykovou bariéru a bude vám ve
všem nápomocen.

TOSKÁNSKO

nové

4

dny
Toskánsko proslulo jako italský region vyhlášený nejen svým kulturním a historickým bohatstvím, ale především jedinečnou gastronomií a vínem. V Toskánsku najdeme velká historická města,
středověké pevnosti, ale také mnoho malebných vesniček, olivových hájů, vinic a zelených pastvin. Ochutnáme pokrmy z lanýžů,
zvěřinu, domácí sýry, olivový olej i čerstvě upečený bílý chléb.
Pro milovníky kvalitního vína se tento region stává rájem díky
více než tři tisíce let dlouhé tradici.

9.–12. 10.

BURGUNDSKO

cena 35 800 Kč

4

dny
Burgundsko je bezpochyby jeden z nejvyhlášenějších regionů, co se
kvalitního vína týká. Jižněji ležící Lyon je považován za francouzské
a světové centrum kvalitní gastronomie. Jste-li milovníky vína a zároveň
chcete poznat tradiční, leč špičkovou gastronomii, náš zájezd je pro vás
to pravé. Společně navštívíme vyhlášené sklepy a vinařství, ochutnáme
skvělou lyonskou kuchyni založenou na tradici Lyonských matek, dopřejeme si burgundské šneky a výborné francouzské sýry. Nezapomeneme
ani na krásné památky, jimiž je tento kraj doslova vyšperkován.

1.–4. 6.

cena 29 800 Kč

ALSASKO

4

dny
V pestré francouzské mozaice zaujímá Alsasko díky své poloze při hranicích s Německem velice prestižní místo. Mísí se zde francouzská i německá kultura a každá přináší do tohoto kraje svébytné prvky. To se odráží také na zdejší gastronomii, v níž
se snoubí obě tyto kultury. K Alsasku neodmyslitelně patří rovněž víno, především
odrůdy Pinot Gries, Pinot Blanc, Gewürztraminen a další, kterým se na svazích pohoří
Vogézy, otevřených směrem k Rýnu, výtečně daří. Skvělá vína a gastronomie jsou
doplněny malebnou krajinou, plnou historických měst a městeček, lemovanou četnými hrady, korunovanými obvykle čapím hnízdem, symbolem Alsaska.

31. 5.–3. 6.
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cena 29 500 Kč

MADRID A BARCELONA

nové

4

dny
Španělsko je bezesporu gastronomická a vinařská velmoc. Zdejší strava patří
svojí přípravou mezi jednodušší, ale přesto chutná velice pestře a regionálně rozmanitě. Během našeho výletu navštívíme dvě odlišné oblasti, vnitrozemský Madrid a přímořskou Barcelonu. Zatímco vnitrozemská gastronomie je založena především na pokrmech z masa v čele se sušenou šunkou z iberských prasat (jamón
Iberico) a luštěninách, přímořská má základ v rybách a mořských plodech v čele
s paellou. Všude narazíme na proslulé a rozmanité tapas, jež jsou určitou obdobou našich jednohubek. Vše zapijeme například lahodným vínem z kraje Rioja.

11.–14. 4.

PORTUGALSKO

cena 31 900 Kč

4

nové

dny
Poleťte s námi za krásami portugalského dědictví a do kolébky pravého portského
vína. Porto a jeho okolí má co nabídnout. Krásné historické centrum se zajímavými
památkami, údolí Douro, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, které si
budete moci prohlédnout během procházky, ale hlavně tato oblast nabízí spousty
dobrého vína a jídla, které ochutnáme. Tento krátký program je intenzivním exkurzem do portugalské kultury a gastronomie. U skvělé kávy si pochutnáte na typické
sladkosti a vše zapijeme kvalitním místním vínem, často budou tyto zážitky doprovázeny úžasnými výhledy. Na město, na údolí, na řeku.

18.–21. 9.

cena 34 800 Kč

ŘECKO

nové

4

dny
Řecká kuchyně patří mezi vyhlášené evropské kuchyně. Řecko je díky své poloze a historii
ovlivněno několika kulturami, které se odrážejí také na složení stravy a na její pestrosti. Gastronomie vnitrozemí země je založena na zelenině, masu, pečivu a sýrech. Pobřeží a ostrovy
nabízejí především ryby a mořské plody s mnoha regionálními odlišnostmi. Mnohé oblasti
jsou následně silně ovlivněny tureckou kuchyní využívající hojně koření a jogurty. Všechny
vlivy pak v sobě slučují Athény. Neváhejte tedy a ochutnejte speciality, které Řecko nabízí.
Vše samozřejmě doplníme, návštěvou významných památek, které zde zanechaly nesmazatelnou stopu snad na každém kroku.

25.–28. 10.

LIBANON

nové

cena 29 800 Kč

5

dní
Bylo by krátkozraké myslet si, že kosmopolitní Libanon nabízí jen historické skvosty, jako
jsou chrámy v Baalbeku, dochované křižácké hrady či překrásné mozaiky. Libanon však
nabízí také vynikající gastronomii. Ta zde mohla vzniknout právě díky prolínání mnoha
civilizací, přebírání tradic a zvyklostí cizích obchodníků, ale i nájezdníků. Přidejte trochu
francouzského šarmu a kvalitní čerstvé lokální suroviny a jedna z nejlepších světových
kuchyní je na světě. Vždyť ne nadarmo jsou libanonští kuchaři celosvětově opěvovaní.
Ochutnáte s námi v Libanonu nejen kuchyni světové úrovně, ale nezapomeneme ani na
skvělá tradiční venkovská jídla, která nikde jinde na světě nenajdete.

17.–21. 4.

cena 35 800 Kč

JIHOAFRICKÁ
REPUBLIKA

11
dní

Kde jinde na světě si můžete vychutnat skvělé steaky
z mnoha druhů divoké zvěře, rybí a mořské speciality a to
vše zapít skvělým vínem místní provenience? Jedině v Kapsku! Uvidíte, že prolnutí holandské, francouzské a malajské
kuchyně spolu s tradiční přípravou pokrmů z dob původních
osadníků doposud sklízí úspěchy a i vám určitě zachutná.
Celý program si pak můžete prodloužit o safari v NP Kruger.

25. 4.–5. 5.

cena 68 000 Kč

Kompletní nabídku naleznete na
www.adventura.cz/info/gurmanske-a-vinarske-zajezdy/
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DOVOLENÁ NA JACHTĚ
Vyplujte s námi na cesty po nejkrásnějších místech světa.
Poznejte exotické země tak, jak je běžný turista nikdy neokusí.
Na komfortně vybavené plachetnici či katamaránu se dostanete
do bezprostředního kontaktu s živly, přírodou i mořskými zvířaty.
Poznáte romantické ostrůvky, starobylé přístavy, úžasné zátoky,
zakotvíte na panenské pláži, vykoupete se a budete obdivovat
nádherné západy slunce a hvězdnou oblohu.
Kapitán se postará o vaše pohodlí i bezpečnost a bude navíc i vaším
průvodcem a kuchařem.
Nabízené zájezdy připravíme pro ucelené skupiny i na zakázku:
navrhneme ideální trasu a vybereme plavidlo odpovídající velikosti
skupiny a požadavku na komfort. Cena za celou loď je poté nižší.
Doporučené období pro zájezdy na zakázku jsou uvedeny na
webových stránkách.

SEYCHELY
NA KATAMARÁNU

13
dní

Jedna z našich nejoblíbenějších jachtařských destinací,
velmi vhodná i pro rodiny s dětmi. Bílé pláže lemované
oblými skalisky, kokosové palmy, nádherné moře a pohádková kotviště. Domov želv obrovských, které kromě Galapág nikde na světě neuvidíte, zkrátka zoologická zahrada
hned, jak se podíváte pod vodu. Nesmírně přívětiví lidé,
výborná kuchyně. Náš luxusní a prostorný katamarán vám
poskytne veškeré pohodlí.

8.–20. 3.
30. 6.–12. 7.

THAJSKO
NA PLACHETNICI

cena 68 500 Kč

13
dní

Thajsko je jedním z nejkrásnějších míst na světě, kde si
můžete užívat dovolenou na jachtě. Tato oblast je známá
nádhernými vápencovými útvary, které ční vysoko z moře
a tvoří jedinečné panorama a nepřekonatelnou pestrost
stovek ostrovů, skal a jeskyní. Během plavby navštívíme ta
nejzajímavější místa a budeme si vychutnávat krásu zdejších zátok, pláží a nádherných osamělých kotvišť. Trasu
plavby budeme volit podle aktuálních podmínek, naši
znalí kapitáni vám každopádně ukážou to nejlepší!

12.–24. 1. 2019
11.–23. 1. 2020

cena 74 000 Kč

KARIBSKÝ SEN –
MARTINIK, SVATÁ
LUCIE A GRENADINY

16
dní

Vyplouváme z ostrova Martinik. Trasa je vedena na jih,
k ostrovům Sv. Lucie, St. Vincent a nádhernému korálovému souostroví Grenadiny s proslulou rezervací
Tobago Cays. Můžete se potápět nebo šnorchlovat, jezdit na mořském kajaku, zkusit kitesurfing nebo rybařit
na vyhlášených místech. Máme naplánované i výlety
po ostrovech, pro privátní skupiny nabízíme také
plavby přes ostrovy Dominika a Guadeloupe.

16. 2.–3. 3.
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www.adventura.cz/info/dovolena-na-jachte/

cena 82 800 Kč

KUBA NA
KATAMARÁNU

17
dní

Projeďte souostroví Canarreos de los Canarreos, sestávající z 350 ostrovů a ostrůvků,
které stále nabízí panenskou přírodu bez
turistů a bezpečné dobrodružství. Na lodi se
tak můžete vrátit v čase nazpět a zažít Kubu
tak, jak vypadala před lety. Budete plavat
mezi delfíny, rybařit, prozkoumáte vraky lodí
nebo piktogramy Indiánů.

15. 2.–3. 3.

cena 88 900 Kč

MEXIKO –
12
dní
ZA VELRYBAMI
DO CORTÉZOVA MOŘE
Kalifornský záliv patří mezi zázraky přírody – teplá
a průzračná voda, ostrovy a panenské pláže sem
lákají nejenom jachtaře, ale také spoustu mořských
zvířat. Zblízka naší lodi budeme pozorovat velryby,
delfíny nebo lachtany. Na palubě plachetnice budete
zažívat absolutní relaxaci, kotvit v pohádkově krásných zátokách, potápět se nebo šnorchlovat.

7.–18. 12.

BELIZE NA
KATAMARÁNU

cena 99 000 Kč

18
dní

Vydejte se s námi na plavbu po druhém
největším korálovém útesu světa, do země
tisíce tváří – Belize. Čekají vás výlety do
džungle i návštěvy tajemných míst mayské
kultury. Budeme plout v bezpečných a průzračných vodách chráněných bariérovým
útesem, který je rezervací UNESCO. Ideální
místo na šnorchlování, potápění a koupání
v moři.

15. 2.–4. 3.

cena 115 500 Kč

TAHITI
18
dní
A FRANCOUZSKÁ
POLYNÉSIE NA KATAMARÁNU
Stejně jako kapitán James Cook se rádi vracíme do oblasti Společenských
ostrovů ve Francouzské Polynésii. Najdete tady nejkrásnější lagunu
Tichomoří Bora Bora, prastaré polynéské chrámy zvané „marae“ a samozřejmě také usměvavé a krásné domorodce.
Během naší 14denní plavby rájem poznáme šest ostrovů s jejich nádhernými lagunami, na kterých budeme podnikat výlety, ochutnávat skvělou
místní kuchyni, ale také šnorchlovat s mantami nebo chytat ryby.

18. 4.–5. 5. 2019
22. 11.–9. 12. 2019

cena 129 000 Kč

Splňte si své sny, vyměňte hotel za jachtu a vyplujte s námi.
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DOVOLENÁ
NA KOLE
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
Pouze v sedle kola poznáte navštívené země jako
nikdo jiný. Perfektně zorganizované cyklopobyty
a cykloturistika po celé Evropě jsou dnes
samozřejmostí. Ale s námi můžete vyjet i za exotikou
téměř do celého světa.

Více 0
0
než 1 jezdů
ů zá
titul celého
do ta!
svě

CYKLOPOBYTY
V EVROPĚ PRO CELOU
RODINU
Vyzkoušejte naše nejoblíbenější cyklozájezdy, které
jsou vhodné pro každého rekreačního cyklistu. Nabízíme již 15 destinací s ubytováním zpravidla u moře,
převážně ve Středomoří.
Francie | Itálie | Korsika | Sardinie | Černá
Hora | Maďarsko | Dánsko

NA KOLE ZA PŘÍRODOU,
KULTUROU A HISTORIÍ
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.
Francie | Itálie | Španělsko | Portugalsko |
Holandsko | Irsko | Dánsko | Švédsko | Finsko |
Švýcarsko | Německo | Rakousko | Maďarsko |
Slovinsko | Bosna | Černá Hora | Albánie | Řecko |
Rumunsko | Ukrajina

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.
Kypr | Gruzie | Arménie | Izrael | Indie | Nepál |
Bhútán | Tibet | Rusko | Kyrgyzstán |
Tádžikistán | Kambodža | Vietnam | Myanmar |
Indonésie | Filipíny | Maroko | Jihoafrická rep. |
Kuba | Patagonie | Brazílie
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www.adventura.cz/dovolena-na-kole/

TURISTICKÉ
ZÁJEZDY
Načerpejte energii v přírodě
•v
 yberte si, co zvládnete – od rodinných
vycházek v Alpách až po himálajské treky
• naši zkušení průvodci a horští vůdci
vám budou oporou
Na ta nejkrásnější místa musíte vyrazit pěšky, odměnou
vám bude nevšední zážitek vykoupený trochou námahy.
Turistické zájezdy nabízíme v pestré škále náročnosti od
aktivnějších poznávacích cest s občasnými pěšími výlety až po
náročnou horskou turistiku. Snadno se zorientujete podle čísel
náročnosti.

než
Více itulů
t
160 zdů
záje ého
l
do ce ta!
svě

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.
Alpské země | Středomořské ostrovy | Balkán |
Skandinávie | Ostrovy dalekého severu |
Atlantické ostrovy | Rusko a postsovětské
republiky | Nepál | Zelené tropy Asie | Turecko |
Omán | Maroko | Seychely | Etiopie | Jižní Afrika |
Peru a Bolívíe | Chile a Argentina | Mexiko | Zelené
tropy Střední Ameriky a Karibiku | Austrálie
a Nový Zéland

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.
Himálajské treky v Nepálu i Indii | Ťan-šan | Bajkal |
Altaj | Kamčatka | Kavkaz | Kilimandžáro | Ruwenzori |
Réunion | Madagaskar | Andy | Patagonie | Fidži
a Vanuatu | Madeira | Island | Špicberky | Grónsko |
Skandinávie | okolo Mont Blanku

VYSOKOHORSKÁ
TURISTIKA
Splňte si svůj horský sen a zdolejte s námi některý
z alpských či světových vrcholů. Vychutnejte si
báječný pocit, když se hroty vašich maček, tedy stoupacích želez, s křupnutím zanoří do bílé krásy kolem
vás a dají vašemu kroku jistotu. Veškeré technické
vybavení vám zapůjčíme.
Vrcholy Alp – Mont Blanc aj. | Kavkaz – Elbrus |
Indie – Stok Kangri | Mexiko – Orizaba | kurzy
pohybu na via ferratách a ledovcích

www.adventura.cz/turisticke-zajezdy/
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SPECIALITY
V NAŠÍ
NABÍDCE
Láká vás netradiční dovolená nebo hledáte možnost zažít něco
mimořádného? Pak se podívejte na našem webu na speciality
v naší nabídce a vyberte si dovolenou dle vašeho přání.

EXOTICKÉ VÁNOCE
A SILVESTRY
za poznáním a turistikou
Nabízíme vám příležitost utéct ze silvestrovského a v některých případech i předvánočního shonu, ohřát se uprostřed
zimy pod jižním sluncem či využít svátečních dní pro úsporu
dovolené. Zkrátka pojmout přelom roku opravdu netradičně. Můžete na sebe nechat dýchnout vůni dálek na zlaté
pláži se zázemím pohodlného ubytování ve stínu palem,
ochutnat místní speciality na sváteční tabuli a užívat si tepla
a exotiky na druhém konci světa.
Tenerife | Madeira | Maroko | Jihoafrická republika |
Zanzibar | Seychely | Omán | Nepál | Šrí Lanka |
Malajsie | Vietnam | Filipíny | Kuba | USA | Nový Zéland

EXOTICKÉ VÁNOCE
A SILVESTRY na kole
Co si myslíte o nápadu netrávit vánoční
a novoroční svátky konzervativně na
horách, ale sbalit kolo a vyrazit někam za
teplem? Nabízíme vám několik zájezdů
směřujících do destinací, kde je o Vánocích dobrá sezona pro cyklistiku. Kromě
exotických tropických míst, kam létáme už
tradičně, nabízíme i Evropu. Vyměňte lyže
za kolo, stromeček za palmu a kapra za
mořské plody. Prožijte vánoce netradičně
a aktivně!
Itálie | Filipíny | Kambodža | Kuba

ASIE (NEJEN)
PRO GURMÁNY
Představujeme vám skupinu zájezdů do různých asijských
zemí, které se pyšní vyhlášenou kuchyní. Zájezdy obsahují tradiční poznávání nejzajímavějších míst dané země
v pohodlném i komfortním standardu služeb. A navíc také
detailní seznámení s místní gastronomií jak ve speciálních
restauracích nad vybranými lahůdkami, tak i v pouličních
jídelničkách či přímo na ulicích a tržištích, kde si pochutnávají místní lidé na svých oblíbených pokrmech. Tyto
zájezdy připravujeme ve spolupráci s naší dceřinkou CK
China Tours.
Čína | Indie | Japonsko | Jižní Korea | Kambodža |
Laos | Malajsie | Thajsko | Vietnam
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DOVOLENÁ PRO RODINY
S DĚTMI
Nejlepší rodinná dovolená je ta, ze které si zážitky přivezou
nejen děti, ale i jejich rodiče. S námi se můžete vydat na celou
řadu zájezdů, které svojí náročností a charakterem umožňují
a předpokládají také účast menších i větších dětí. Tyto zájezdy
nabízejí variantní nenáročný program, který lze přizpůsobit
věku dětí, většinou i s možností koupání. Na většině rodinných zájezdů je zajištěno pohodlné ubytování s polopenzí
a některé jsou doplněny i kreativním programem pro děti.
nenáročná turistika | cyklopobyty | cyklojachty | letní
řeky na kanoích | prázdninová exotika | exotické
silvestry

TATRABUS
Tatrabus je speciální terénní
autobus cestovní kanceláře
Adventura pro cesty do nepřístupných míst. Základem je
podvozek Tatry, zvané Marakéška, na který byla v roce
2008 namontována nástavba
pro přepravu 20 osob. Jedná se
o jedinečné expediční vozidlo
určené pro unikátní výpravy na
Island a do dalších zemí.

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.
sjezdové lyžování | freeridové lyžování | heliskiing |
skialpinismus | zimní pobyty s běžkami |
běžkařské výpravy s etapovou turistikou

RAFTING A VODNÍ
TURISTIKA
V naší nabídce naleznete několik druhů dovolené na
vodě. Pohodové lehké kanoe na krásných a vlídných
řekách, náročnější vodácké zájezdy na peřejnatých
řekách na kanoích a raftech a v naší nabídce nechybí
ani mimoevropský expediční rafting v exotické přírodě. A pokud chcete proniknout do tajů eskymáckých obratů nebo jízdy na seakajaku, nenechte si
ujít kajakové kurzy.
Alpy | Francie | Itálie | Balkán | Skandinávie |
USA | Ekvádor | Nepál | Indonésie | Namibie |
Zimbabwe

A MNOHO DALŠÍCH AKTIVIT zajímavých, jedinečných, zábavných…
Kompletní nabídku naleznete na www.adventura.cz
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DĚKUJEME
ZA VAŠE DOPISY
Velmi si vážíme všech dopisů, které od vás dostáváme.
Těší nás, že se vracíte ze zájezdu nadšení a spokojení. Je to
pro nás nejvyšší ocenění a zároveň motivace pro další práci.
Dobrý den, Moniko,
chtěla bych Vám za
celou naši rodinu moc
poděkovat za parádní
výlet na Island. Návrat
do reality byl tedy jak
rána palicí :-). Počasí
jste nám objednali
luxusní a stejně tak
péče Honzy a Tomáše
byla naprosto
skvělá. Viděli jsme
možná i nemožná
místa a určitě budeme na Island hodně dlouho vzpomínat a věřím, že služeb Vaší
cestovky využijeme i v budoucnu. Ještě jednou moc díky a přeji hodně zdaru celé
Adventuře.
LINDA MAJEROVÁ, ISLAND – TATRABUSEM I PĚŠKY NAPŘÍČ DIVOČINOU
Dobrý den přátelé, je to týden, co jsem se vrátil z poznávacího zájezdu Ghana,
Benin a Togo. Stále ještě vstřebávám zážitky z tohoto úžasného zájezdu
pořádaného Vaší cestovní kanceláří. Zájezd byl perfektně zorganizován. Neměl
chybu jak po stránce dopravy, ubytování, stravování a průvodcovských služeb.
Chtěl bych touto cestou poděkovat průvodci Romanu Sauerovi za profesionální
přístup a spousty informací o navštívených zemích. Poděkování samozřejmě patří
taky řidiči Mohamedovi za bezpečné projetí celé trasy a průvodci Izakovi, kteří
se o nás po celou dobu perfektně starali. Bylo velice příjemné absolvovat zájezd
v malé skupině, která utvořila od prvního okamžiku perfektní kamarádskou partu.
Určitě si zase nějakou cestu z Adventurou vyberu…

Milá Adventuro, vážený pane Novotný, zažili jsme život na KUBĚ. Touto
formou bychom Vám chtěli poděkovat za super dovolenou Vánoce a Silvestr
na kole na Kubě. S přítelkyní Mirkou jsme se shodli, že to byla nejlepší
a nejkrásnější dovolená v našem životě a stěží jí nějaká jiná dovolená
překoná. Prostě dovolená snů ve všech směrech. Určitě velké poděkování
organizátorům a tvůrcům
této cyklo-akce. Prostě
cyklistická lahůdka s relaxem
na úžasných plážích v období
Vánoc na krásném ostrově.
Co více si můžeme přát?…
KAREL VYKOUKAL
A MIRKA LUDVÍKOVÁ,
KUBA NA KOLE

Dobrý den, v pondělí jsme
se vrátili ze zájezdu. Rád bych vám poděkoval za skvělý
zážitek. Vše fungovalo a vše proběhlo tak jak mělo. Zvlášť bych chtěl ještě jednou
poděkovat naší průvodkyni za to, jak vše zvládla. Ještě jednou děkuji, Adventura
stále zůstává naší CK první volby.
Petr Gabat, IZRAEL – VELKÁ CESTA

PETR JAROŠEK, GHANA, BENIN A TOGO
Dobrý den, dostávám se k psaní sice už trochu pozdě, ale přece. S manželem jsme
se zúčastnili poprvé dovolené s vaší ck. A byl to pro nás velmi příjemný zážitek
po všech stránkách. Hlavně bychom chtěli i touto cestou poděkovat za naprosto
nadstandardní přístup k nám všem účastníkům, průvodcům Ivě Tulpové a Ondrovi
Brambusovi. Byli nám k dispozici po celou dobu a nic pro ně nebylo nemožné.
Strávili s námi rozhodně více času než je u průvodců obvyklé a než mají
„v popisu práce“. Tato dovolená byla sice první
s Adventurou, ale rozhodně ne naše první
s cestovní kanceláří, takže můžeme srovnávat.
Setkání s Ivou a Ondrou zcela jistě ovlivní náš
další výběr dovolené. Díky za setkání s nimi
a věřím, že ještě dlouho budou pracovat v ck
Adventura, a že budeme mít ještě příležitost
s nimi nějakou tu poznávačku dát…
HONZA A RENATA G., MADEIRA
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Dobrý den, dnes jsme se vrátili z výletu do Namibie. Považuji ho za ve všech
směrech vydařený, a to i zejména díky Sheile Singh, která (vedle spousty
poskytovaných informací) vytvářela pohodu a pocit, že jsem mezi starými
kamarády. Její bezprostřední a individuální přístup k různým účastníkům
zájezdu velice oceňuji. Volba řidiče Luie (+ průvodce, příležitostného kuchaře
a gastronomického poradce) byla velice šťastná volba. Po loňské Transsibiřské
magistrále s Vámi mám opět spoustu krásných zážitků a fotek. Moc děkuji Sheile
a všem z vás, kteří se na organizaci podíleli…
FRANTA Č., NAMIBIE – VELKÝ OKRUH
Dobrý den, je to již více než měsíc, co jsme se vrátili ze
zájezdu Transsibiřskou magistrálou do Pekingu. Chceme
Vám poděkovat za nádherný zájezd, který nejen splnil, ale
daleko předčil naše očekávání. Splnili jsme si s manželem
mnohaletý sen. Děkujeme Vaší cestovce za organizaci
zájezdu, ovšem největší poděkování patří vedoucímu
zájezdu - Radkovi Benešovi. Vše měl výborně připravené,
bezvadně se o nás staral, zodpověděl každou otázku a stále
měl dobrou náladu…

Dobrý deň, Gruzínsko a Arménsko bol úžasný.
Vynikajúci sprievodca a fantastic členovia
zájazdu ho len umocnili. Ďakujem za tento
zážitok. Samotý zájazd bol naozaj vynikajúci. Trasa i navštívené miesta vyrážali
dych a všetko kvitlo, voňalo – na to nikdy nezabudnem. Ubytovanie – ešte som
také namal, ale tiež to bolo veľmi dobré až vynikajúce. Ubytovanie v hosteloch
je veľmi dobrý nápad a má svoje nezabudnoteľné čaro. Náš gruzínsky sprievoda
nemal chyby – dostali sme informácie ktoré sa normálne nikde nedozviete,
vyprovokoval všetkých aby sa dostali po vlastných, kam bol plán zájazdu - zrejme
máte šťastnú ruku na sprievodcov. Ešte som s vašou cestovkou nenarazil na
slabého sprievodcu. No a cestovateľský kolektív v tomto zájazde - paráda. Proste
oddýchol som si a úprime ďakujem. Budem vo svojích cestovných plánoch
rozmýšľať v súvislosti s Vašou CK ADVENTURA.

Dobrý den, ráda bych se s vámi podělila o radost z poznávacího zájezdu po Albánii
z kterého jsem se včera vrátila. Vyšlo nám počasí, sešla se parta opravdu zajímavých
a prima lidí, kteří si sedli, bydleli jsme opravdu na dobrých místech v luxusních
hotelech, ale hlavně se o nás staral výborný Enea Rafail, který vše zařídil, vyřešil
a nastolil v celé skupině na celou dobu zájezdu neskutečnou pohodu. Žádný spěch
a přesto jsme viděli hodně, žádný shon a přesto jsme stihli ochutnat jídlo a pití,
stále veselo a přesto jsme se dozvěděli strašně moc informací o této zemi. Proto
bych ráda pochválila celý zájezd, ale především jeho. Díky…

IGOR HUDEC, GRUZIE A ARMÉNIE

JOLANA VYHNÁLKOVÁ, ALBÁNIE

ANNA A FRANTIŠEK MELKOVI, TRANSSIBIŘSKOU
MAGISTRÁLOU DO PEKINGU

Reference na další zájezdy a plné znění výše zmíněných naleznete na:
www.adventura.cz/proc-s-nami/reference-od-nasich-zakazniku/

INFORMACE O ZÁJEZDECH
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Připravujeme je pro menší skupiny, obvykle 10–18 osob. Většinu zájezdů připravujeme jako vlastní originální programy, do kterých
občas ve větší či menší míře zakomponujeme osvědčené programy od místních partnerských agentur.
Úspěšnost našich zájezdů se opírá o naše dlouholeté zkušenosti
a kvalitní tým českých průvodců. Ten usilovně budujeme již po
mnoho let. Někteří z našich průvodců se své profesi věnují celoročně, jiní povolání průvodce kombinují se svým občanským
zaměstnáním. Část z nich se podílí rovněž na tvorbě nových zájezdů
a úpravách stávajících itinerářů. Jedná se o profesionály, pro něž
je doprovázení klientů po světě nejen povoláním, ale i koníčkem.
Začínající průvodci procházejí náročným konkurzem a pečlivým
výběrem. Pro všechny průvodce pak naše cestovní kancelář pořádá
v průběhu roku řadu školení, seminářů i srazů se vzájemnou výměnou zkušeností. Konkrétního předpokládaného průvodce uvádíme
v Podmínkách zájezdu, pokud ho již víme.
Doporučujeme vyhledat si zájezd pro jistotu také na našich www
stránkách, kde může být základní nabídka zájezdu rozšířená či
mírně aktualizovaná oproti nabídce v tištěném katalogu. Další
podrobné pokyny, důležité pro absolvování zájezdu, včas dostanou přihlášení účastníci prostřednictvím e-mailu nebo poštou.
U některých zájezdů do exotických zemí také zhruba 2–4 týdny
před odletem organizujeme schůzky, kde se účastníci mohou
předem seznámit a zodpovíme zde případné dotazy k programu
i vybavení, ale účast na těchto schůzkách není nezbytná.

Turisticko-poznávací zájezdy

Jde o zájezdy, na kterých poznávací program ve větší míře doplňujeme převážně nenáročnou pěší turistikou. Hvězdičkovou ikonu
cestovního komfortu v tomto případě doplňujeme obrázkem
turisty. Na některých zájezdech se mohou občas vyskytnout i noclehy v zapůjčených či vlastních stanech.

DĚLENÍ ZÁJEZDŮ DLE CESTOVNÍHO KOMFORTU A STANDARDU SLUŽEB
Pro rychlou orientaci označujeme zájezdy ikonou cestovního komfortu. Zařazení vychází především z úrovně ubytování, ale také
dopravy, stravování a dalších služeb. Někdy je zařazení zájezdu obtížné, protože úroveň služeb je v průběhu zájezdu proměnlivá
podle možností, které jsou v dané lokalitě k dispozici. Pokud služby nedosahují popsaných standardů pouze ojediněle, ponecháváme označení zájezdu v kategorii vyšší. Pokud je to ve větší míře, zařazujeme zájezd do kategorie nižší. Počtem hvězdiček se
snažíme přiblížit reálný charakter ubytování, ale neznamená to, zejména u nižších počtů hvězdiček, že jsou hotely či jiná ubytovací
zařízení vždy takto označeny.

Chci cestovat komfortně
Ubytování kategorie **** nebo ve stylových hotelech s obdobným
komfortem. Pro veškeré pozemní přesuny se realizují pronajatou
smluvní přepravou vyšší kvality, dálkové přesuny vždy letecky.
V ceně zájezdu je zahrnuto stravování formou polopenze, vstupné
do památkových objektů i přírodních lokalit dle programu, případně i zajímavé místní výlety a další aktivity.

Chci cestovat pohodlně
Ubytování kategorie ***, pokoje
jsou standardně 2lůžkové s vlastním sociálním zařízením. Pro
pozemní přesuny lze až na výjimky
počítat s pronajatou smluvní
přepravou, dlouhé přejezdy dle
situace nahrazujeme vnitrostátní
leteckou přepravou, někde i nočními vlaky nejvyšší dostupné třídy.
V ceně jsou většinou zařazeny
snídaně či polopenze, stravování nezahrnuté v ceně je dobře
dostupné a průvodce vám pomůže
se zorientovat v místní nabídce.

Jsem ochoten cestovat skromněji
Ubytování převažuje kategorie **, pokoje jsou standardně 2–4lůžkové, sociální zařízení nemusí být vždy na pokoji. Při pozemních
přesunech se většinou pohybujeme pronajatou smluvní přepravou, ale nevyhýbáme se také pohodlné přepravě veřejné. V ceně
jsou většinou zařazeny snídaně či polopenze, stravování nezahrnuté v ceně je dobře dostupné a průvodce vám pomůže se zorientovat v místní nabídce.

Zvládnu


i noclehy pod stanem
nebo náročné cestování
Mimo Evropu jde o cesty do nerozvinutých zemí, do odlehlých
oblastí či do přírody, kde není k dispozici kvalitnější infrastruktura. Ubytování může být rozličného typu včetně lokálního privátního ubytování, horských chat, turistických ubytoven apod.,
pokoje mohou být občas vícelůžkové, záchody případně suché
a sociální zařízení netradiční. Zařazujeme sem i aktivní zájezdy,
na kterých částečně či většinově nocujeme ve stanech, podle
lokality v zapůjčených či ve vašich vlastních. Pozemní přesuny
mohou zahrnovat i atraktivní, ale nepříliš pohodlné terénní přejezdy. Při pobytu v přírodě nebo je-li stravování špatně dostupné,
jsou v ceně zahrnuty různé formy polopenze, jinak je stravování
převážně individuální.
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INFORMACE O ZÁJEZDECH
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE / NEZAHRNUJE
V závěrečných Podmínkách každého zájezdu naleznete specifikaci služeb, které jsou zahrnuté v ceně zájezdu, včetně případných výjimek
oproti popisu výše uvedených kategorií cestovního komfortu a níže uvedených obecně platných pravidel CK Adventura. V plné míře tato
pravidla nemusí platit pro zájezdy pořádané partnerskými CK. Zde platí zvyklosti a podmínky jednotlivých partnerských CK.

V CENĚ ZÁJEZDU JE VŽDY ZAHRNUTO
 česky hovořící průvodce/průvodci
 doprava s výjimkou občasné dopravy alternativní
(lanovky, městská doprava apod.)
 u leteckých zájezdů letenka včetně všech poplatků –
u některých zájezdů jen do výše uvedeného cenového
limitu, který je odhadem ceny včas zakoupených letenek
 ubytování
 nezbytné místní poplatky, vstupy do národních parků
a dílčí programy, které nelze individuálně vynechat
informační materiály
 zákonné pojištění CK proti úpadku
 u leteckých zájezdů asistenční služba Travel Asistent
 u evropských autobusových zájezdů balíček cestovního pojištění včetně stornopoplatků zájezdu

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO
Vše, co není výslovně uvedeno v Podmínkách zájezdu jako zahrnuté ceně.
Některé položky se platí předem formou příplatku k ceně zájezdu –
ty naleznete rozepsané v cenové tabulce. Některé se platí individuálně
až na místě – na ty významné upozorňujeme v Podmínkách zájezdu,
pokud jsou nezbytné nebo se s nimi v programu konkrétního zájezdu
alternativně počítá. Nejčastěji jde o:
 vízové poplatky a různé hraniční taxy
 poplatky spojené s leteckou přepravou, nezahrnované do ceny
letenek – obecně za nadváhu zavazadel, výjimečně také odletové taxy
placené v místě odletu
 u leteckých zájezdů pojištění léčebných výloh a stornopoplatků
 fakultativní programy a výlety či případně výdaje spojené s individuálním programem
s peciality – povinné bakšišné nebo drobné spropitné místním průvodcům, řidičům a hotelovým portýrům , osobní nosiči zavazadel na trecích
apod.

STRAVOVÁNÍ A VSTUPY
Stravování je v ceně zahrnuto variabilně – ve větší míře
u zájezdů s vyšší kategorií služeb a na zájezdech, kde ho
zajišťujeme kvůli jeho nesnadné dostupnosti v rámci
místní stravovací infrastruktury. Kde je stravování dobře
dostupné v místních restauracích a jídelnách, tam se ale
nijak nevyhýbáme individuálnímu výběru stravování,
které nás velmi přiblíží koloritu navštívené země. Průvodce vám bude samozřejmě i v tomto směru oporou.
V případě stravování zahrnutého v ceně zájezdu CK neposkytuje slevu zákazníkům, kteří tuto službu v jakémkoli
rozsahu nevyužijí.
Většinou nejsou v ceně zájezdů zahrnuty vstupy do
památkových lokalit a dalších míst, kde je možnost volby.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Na letecké zájezdy pořádané Adventurou vám za příplatek nabízíme
cestovní pojištění s krytím do výše 5 milionů korun.
Základní balíček kryje pojištění léčebných výloh a zavazadel –
Evropa a blízké okolí stojí 24 Kč/den / svět 48 Kč/den.
Kompletní balíček kryje navíc při zdravotních či jiných velmi vážných důvodech stornopoplatky zájezdu (včetně případného propadnutí letenek), náhradu dovolené, odpovědnost za škodu a úrazové pojištění – v tomto případě je třeba si připlatit 2,2 % z ceny
zájezdu.
Nezapomeňte – bez pojištění by se vám dovolená mohla hodně prodražit! Navíc v podmínkách Smlouvy o zájezdu se zavazujete uzavřít si minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí, což platí
i pro státy Evropské unie. Na Smlouvě o zájezdu stačí jen označit
příslušné kolonky a vše ostatní zařídíme za vás. Podrobnosti naleznete na www.adventura.cz.
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LETECKÉ ZÁJEZDY
KDY SE NA ZÁJEZD PŘIHLÁSIT
Čím dříve, tím lépe! Zejména u zájezdů se zahrnutou cenou
letenky pouze do její předpokládané výše. Pozdější přihlášení
zvyšuje pravděpodobnost, že po vás budeme žádat doplatek
ceny letenky, navíc na poslední chvíli byste se do letadla nemuseli vejít ani při velmi vysokém doplatku. 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 „Last Moment“, takže vaše rozhodnutí není výhodné odkládat!

TERMÍNY
U leteckých zájezdů je třeba počítat s možným posunem termínu zájezdu, proto je vhodné si pro jistotu rezervovat ve svých
osobních plánech několik dní kolem daného termínu. Při publikování zájezdu totiž ještě většinou nejsou známy přesné letové
řády, případně může dojít ke změně letu nebo již není dostatek
míst v letadle. Proto je vhodné si termín ověřit na webové stránce
zájezdu. Pokud jste již přihlášeni, samozřejmě vás o změně obratem informujeme.

ZAHRNUTÍ LETENEK DO CEN ZÁJEZDŮ
 etenky jsou zahrnuty v ceně zájezdu včetně všech souvisejíL
cích poplatků, zahrnutých do ceny letenky.
okud je u zájezdu v kolonce V ceně zahrnuto pubP
likována předpokládaná cena letenky, pak je v ceně
zájezdu zahrnuta cena letenky pouze do tohoto limitu.
Důvodem je těžko odhadnutelná cena letenek v době publikování zájezdu a zejména nárůst ceny letenek s postupným zaplňováním letadla. Včas přihlášeným zakoupíme letenky již po
dosažení odjezdové kapacity zájezdu, obvykle ještě v rámci uvedeného limitu, a později přihlášeným vyúčtujeme jako službu
za příplatek případné vícenáklady do výše reálné ceny jejich
letenky.
 řed nákupem letenky má CK právo požádat o navýšení
P
zálohy na zájezd tak, aby se záloha navýšila o cenu letenky.

INFORMACE O KONKRÉTNÍ LETECKÉ
PŘEPRAVĚ A NÁKUP LETENEK
 etenky jsou standardně kalkulovány v ekonomické třídě
L
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
ceny letecké přepravy v rámci ceny zájezdu.
 ůžeme vám případně zajistit letenku ve vyšší třídě nebo
M
z jiného letiště, blíže vašemu bydlišti (např. z Vídně pro moravské a slovenské účastníky). Je třeba si ji vyžádat již při přihlášení na zájezd! V tom případě vám cenu zájezdu upravíme o příplatek či slevu ve výši rozdílu mezi cenou vaší letenky a cenou
standardní varianty přepravy z Prahy.
 řesné informace o letecké přepravě nemohou být často speP
cifikovány již v době publikování zájezdu, proto je u jednotlivých
zájezdů dle potřeby aktualizujeme na www.adventura.cz
a v podrobných pokynech pro účastníky.

 Tlak ze strany leteckých společností na operativnost a rychlý
nákup letenek stoupá. Málokdy je už nyní možné získat dlouhodobou rezervaci za garantovanou cenu. Pokud víte, že nebudete dostupní, až budeme případně žádat před nákupem letenek o navýšení vaší zálohy, doporučujeme navýšit vaši zálohu
preventivně, abyste při odkladu nákupu letenky nemuseli
doplácet výše zmíněné vícenáklady.
 V některých zemích se ještě výjimečně platí odletová taxa před
nastoupením zpátečního letu, kterou si účastníci zájezdu platí
individuálně až na místě. V přepočtu jde obvykle o 300–600 Kč
a upozorňujeme na to v podmínkách zájezdu.
 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, které se
vztahuje vůči zrušení účasti na zájezdu z vážných důvodů.
 Většinou průvodce zájezdu doprovází skupinu i během letu do
cílové destinace a zpět, ale CK to negarantuje. Někdy průvodce
odlétá v předstihu nebo zůstává na místě po odletu skupiny.

VÍZA
Vízové poplatky většinou nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. V případě, že občané ČR víza potřebují a je nutné je zajistit předem, pak
nabízíme jejich zajištění jako službu za příplatek. Vyřízení může
trvat v některých případech i několik týdnů. Ostatní si musí informace o nutnosti víz i víza samotná zajistit sami. Řada zemí dnes již
také nabízí zakoupení víz po příletu do země, v tom případě pak
vás o tom informujeme a zaplatíte si je sami až na místě. Cestovní
kancelář v žádném případě neručí za neudělení víza konzulárním
úřadem.

OČKOVÁNÍ
Do většiny exotických zemí je doporučené očkování (výjimečně i povinné) a do některých oblastí také preventivní antimalarika. Je třeba ho absolvovat v dostatečném předstihu!
Základní informace o očkování obdržíte v podrobných pokynech
k zájezdu, detailně a aktuálně vám poradí na krajských hygienických stanicích nebo v ordinacích cestovní či tropické medicíny.
Základní přehled doporučení pro jednotlivé země naleznete na
www.adventura.cz.

SLUŽBA TRAVEL ASISTENT

You fly we care

V ceně leteckých zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi
Adventura a China Tours je zahrnuta služba, která vám v případě
problémů s letem zajistí bezplatnou asistenční linku a následně
po návratu i možnost vyřízení případné finanční kompenzace.
Podrobnosti naleznete na www.adventura.cz.

Podrobnější všeobecné informace k zájezdům naleznete
na www.adventura.cz nebo vám je na vyžádání zašle prodejní kancelář.
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ZÁJEZDY A AKCE
NA ZAKÁZKU
Naše dlouholeté zkušenosti s přípravou
poznávacích a aktivních zájezdů do
celého světa zároveň využíváme 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.

CO DĚLÁME?
Zájezdy na zakázku
Incentivní zájezdy
Motivační akce
Odborné exkurze
Cestovní služby na zakázku

PROČ S NÁMI?
Dbáme především:
na kvalitu služeb
na bezpečnost destinace
na flexibilitu v tvorbě zakázky
na individuální přístup ke klientovi
na nevšední zážitek programu

O NAŠEM PRODUKTU
Naše zájezdy především vytváříme a nepřeprodáváme produkty jiných subjektů.
Programy umíme pojmout i s originálním řešením a nabídnout i méně obvyklé destinace, kde nepotkáte davy
turistů a tuctová letoviska. Snažíme se vám navštívené země ukázat v co možná největší šíři a ne jenom zpoza
vysoké zdi luxusu. Celosvětově spolupracujeme se stovkami společností, ubytovateli, leteckými společnostmi
a není proto problém vám zajistit cestu dle vašeho přání a naturelu.
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KDO JE NAŠÍM
KLIENTEM?
Připravujeme zájezdy pro
široké spektrum zákazníků
z různých oborů, pro firemní
top management, klíčové
zaměstnance a důležité
obchodní partnery. Naším
klientem jsou také různé
zájmové skupiny a skupinky,
party přátel, samozřejmě školy,
ale i jednotlivci.

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.
REFERENCE
Aconse CZ, s.r.o.
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Alliance Healthcare CZ
Baťa, a.s.
Daikin Airconditioning
Brilon, a.s.
Deutz Fahr CZ
Fresenius Medical Care
Generali Pojišťovna a.s.
HP Tronic, spol. s.r.o.
I.D.C. Praha, a.s.

KKH, spol. s.r.o.
Kofola Holding a.s.
l´Oreal ČR s.r.o.
Lapp Kabel s.r.o.
Leasing České spořitelny
Lindab s.r.o.
Novartis s.r.o.
NN pojišťovna a penzijní společnost
OMV ČR. s.r.o.
Philips ČR. s.r.o.
Precisoin Tools Service Czech s.r.o.

PRO-DOMA STAVEBNINY, SE
Renault Leasing CZ, s.r.o.
SCA Hygiene Products, s.r.o.
Shell CZ a.s.
Siemens s.r.o.
VPS CZ s.r.o.
West Medical
Volkswagen Group, s.r.o.
Xerox CZ, s.r.o.
a další.

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

www.adventura.cz

AUTENTICKÉ POZNÁVÁNÍ
PŘÍRODNÍCH I KULTURNÍCH
KRÁS OTEVÍRÁ CESTU
K HLUBŠÍMU POROZUMĚNÍ
SKUTEČNOSTI.
ADVENTURA
cestovní kancelář
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.
Autorizovaná prodejní místa:
BRNO – CA Zabloudil
Lidická 4, Brno
otevřeno: po–pá 10–18 hod.
tel.: 545 213 343, mobil: 602 167 555
e-mail: agentura@zabloudil.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE – CK ROSLO
nám. Přemysla Otakara II. 24, České Budějovice
otevřeno: po–pá 9–17 hod.
tel.: 386 355 932, mobil: 604 919 838
e-mail: info@roslo.cz

www.adventura.cz
Více než 430 titulů zájezdů do 138 zemí celého světa!

