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Milí přátelé,
Přicházíme i do roku 2022 s pestrou nabídkou zájezdů a věříme, že bude možné projet celý svět. Rok 
2021 jsme společně museli spíše „překonat“, aniž bychom se někam do ciziny výrazně podívali. Těch 
pár zájezdů, které se směly realizovat, bohužel Vás – naše zákazníky jistě nemohlo uspokojit. Proto  
s nadějí vyhlížíme rok 2022 a těšíme se na další společné cestování. Všem děkujeme za vstřícný pří-
stup a podporu při potížích v roce 2021, která nám dodala mnoho optimismu. O zájezdy v dalším roce 
je velký zájem a proto prosím s přihlášením neváhejte. V současné ještě stále nelehké době je naše 
kancelář na Smetanově ulici ve Žďáře nad Sázavou uzavřena – poštu na tuto adresu můžete posílat, 
ale případnou osobní schůzku si prosím sjednejte dopředu na našem obvyklém tel: 566 623 642. 

Přes všechny negativa se v roce 2021 - také díky tomu, že jsme všichni měli více času – povedlo uvést do provozu zcela nový 
webový portál naší cestovní kanceláře s navazující facebookovou stránkou s cestopisy, fotografiemi a články z cest. Na www.
nomad.cz nyní najdete zájezdy přehledně řazené podle kontinentů a zemí, u každého zájezdu jsou místa návštěv popsána 
s fotografií, abyste si o cíli své cesty udělali lepší představu. Vylepšení je na novém webu mnoho, podívejte se prosím sami, 
budeme rádi, když Vám bude dobře pomáhat s volbou Vašich cest a snění o zemích, které byste chtěli v budoucnu navštívit. 
Katalog zájezdů pro rok 2022 Vám přináší osvědčené i nové zájezdy za poznáním, exotikou, aktivním odpočinkem i překvapivý-
mi zážitky, stejně jako ve více než sedmadvaceti předchozích letech.
Můžete s námi nasát vůně cizích krajů, slunit se na mořských plážích či protáhnout si tělo v sedle kola. Vezmeme Vás do nej-
vzdálenějších exotických zemí, navštívíme krásná zákoutí Evropy a blízkých zemí a zavítáme i k našim nejbližším sousedům.
Ať s námi budete cestovat kamkoli, na jakýkoli typ zájezdu, ať poletíte letadlem, pojedete vlakem, autobusem, autem nebo 
na zádech slona či velblouda, poplujete lodí, na jachtě, na člunu či na loďkách, pošlapete pěšky nebo se Vaše nohy opřou do 
pedálů kol, buďte si jisti, že naším společným přáním je vaše spokojenost. Chceme, abyste si co nejvíce užili, co nejvíce viděli  
a přitom si dokázali odpočinout od starostí všedního života. S tímto cílem připravujeme všechny zájezdy, neustále zvyšujeme na 
zájezdech pohodlí a kvalitu služeb pro naše klienty, přidáváme nové trasy a nová místa, nabízíme nové pohledy tím, že měníme 
styl cestování, přidáváme možnosti volitelných aktivit a výletů. Katalog shrnuje naši nabídku, ale podrobné informace a zájezdy, 
které se do něj již nevešly najdete na našich webových stránkách www.nomad.cz. Snažíme se, aby stálí zákazníci Nomádu vždy 
měli z čeho vybírat a ti z Vás, kteří s námi jedou poprvé, aby se k nám v budoucnu rádi vraceli.
O Vaši spokojenost se i letos postará stabilní tým našich zkušených průvodců, kteří se po pauze o to více těší na cestování s Vámi: 
Peter Anovčin, Marek Aschermann, Martin Bauer, Míra a Tomáš Čapek, Olda Černý, Michal Dolejš, Ondra Dus, Hanka Dušáková, 
Lenka Fišerová, Zdeněk Galandr, Radana Hlávková, Martin Hložek, Mirek Jakeš, Petr a Eva Jankovi, Karina Kaledinová, Honza Ki-
lián, Pavel Klejna, Martin Klíma, Karel Korda, Jirka Koubek, Dáša Koucká, Lucka Krejčová, Martina Krňanská, Erika Krouská, Honza 
Kříž, Jarda Mašín, Pavel Mauryc, Ivan Novák, Jarda Novotný, Martin Ondráček, Vít Pohanka, Matěj Rajnošek, Markéta Sandipa Si-
mová, Dana Simonová, Pavel Slad, Vláďa Sojka, Karel Starý, Vítězslav Strnad, Katka Špirochová, Franta Štefunka, Radka Tkáčiková, 
Luboš Toloch, Pavel Zvolánek a mnoho dalších.

Obracejte se na nás: Michal Šindelář - jednatel, Karel Starý - jednatel, ...
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Albánie, Makedonie 9
Černá Hora 11,117
Dánsko 107
Francie, Korsika 8,9,107,113,115,118
Chorvatsko 9
Irsko 6
Itálie, Sardinie 10,113,114,117
Kanárské ostrovy 39
Litva 114
Lotyšsko 115
Maďarsko 9,108,110
Německo 106,107,109,110,112
Nizozemsko 106
Norsko 6
Polsko 110,111
Portugalsko, Azory, 
Madeira 4,14,15

Rakousko 109,110,112
Rumunsko, Moldavsko 9,11
Rusko 9,13
Slovinsko 8
Španělsko, Malorka, 
Andorra 4,5,116

Švédsko, Öland 108
Ukrajina 11,118
V.Británie, Normanské o. 7

SE
VE

R Grónsko 39
Island, Faerské o. 16,17
Špicberky 15

AM
ER
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A

Argentina 39
Bolívie 38
Brazílie 36,37,39
Dominikánská  rep. 39
Ekvádor, Galapágy 34,35
Guadeloupe, Martinik 32
Guatemala, Dominika 25,28,32
Guyana, Surinam, Fr. 
Guyana 33

Honduras, Nikaragua 28
Chile 39
Jamajka, Kuba 30,31
Kanada 18,19
Kolumbie 32,34
Kostarika, Panama 27,28,32
Mexiko 22,23,24,25,26,105
Paraguay, Uruguay 39
Peru 38
Portoriko 29
USA, Aljaška, Havaj 18,19,20,21,22,29

AF
RI

KA

Botswana, Namibie 41
Etiopie 44
JAR, Svazijsko, Lesotho 40,41,105
Keňa 42
Maroko 46
Mauritius, Réunion 42
Senegal, Gambie 45
Súdán 47,48
Tanzánie, Uganda, 
Zanzibar 42,44

AS
IE

Arménie 50
Bangladéš 60
Barma 68
Brunej, Borneo 70
Čína, Tibet 52,62,63,73,74,76
Filipíny, Palawan 94,95,96
Gruzie, Ázerbajdžán 50
Indie, Sikkim, 
Andamany 57,58,59,61,62

Indonésie 71,72
Írán 54
Japonsko 81-93,105
Jižní Korea 76,81
Jordánsko 49
Kambodža, Laos 64,66,67,69,105
Kazachstán 52
KLDR 76,80
Malajsie, Singapur 69,70,105
Libanon 49
Nepál, Bhútán 61,62,75
Omán 55
Rusko, Kamčatka, Bajkal 76,77,78,79
Srí Lanka, Maledivy 56,57,105
Taiwan 74
Thajsko 64,67,69,105
Uzbekistán, 
Turkmenistán 51,53

Vietnam 63,64,65,66,105

AU
ST

RÁ
LIE

, O
CE

ÁN
IE Austrálie 98,99

Chile: Velikonoční o. 104
Fidži 99,100,102
Francouzská Polynésie 103
Mikronésie 97
Nový Zéland, Cookovy o. 99,101
Samoa 99,100
Tonga 99,102

Vydejme se tedy na dalším společné cesty zase v roce 2022, s nomádským heslem: SVĚT PATŘÍ VÁM!
                                                                                                                                                                     Ing. Michal Šindelář, jednatel

V našem katalogu pro rok 2022 jsou zájezdy členěny podle kontinentů (ten je uveden vždy nahoře na stránce) a v každém konti-
nentu podle zemí zhruba od západu na východ. Cyklistické zájezdy jsou na konci katalogu a jsou členěny postupně podle vzrůstající 
obtížnosti. Na našich www.nomad.cz můžete zájezdy vyhledávat nejen podle kontinentů a zemí, ale také podle charakteru zájez-
du (turistické, poznávací, exotické, cyklozájezdy), nebo také podle termínu atd. Pro snadnější orientaci zde uvádíme také dělení 
našich zájezdů podle převažujícího charakteru programu do těchto skupin:
Pláže jižních moří (trasy č. 11 a 12)
Program zájezdů zařazených do této skupiny nabízí ve vydatné míře slunečnou pohodu a koupání v mořských vlnách, obohacené 
pobytem na atraktivních místech, návštěvou zajímavých pamětihodností či nenáročnými pěšími výlety za přírodními krásami.
Turistika s poznáním (trasy č. 3, 5, 6, 10, 13, 15)
Zájezdy z této skupiny jsou především pro milovníky toulek přírodou a poznání. Každý si zde vybere svůj „šálek čaje“ - od procházek 
mírně zvlněnou krajinou, městy až po toulky v horách. Fyzická aktivita je vyvážena odpočinkem, koupáním či prohlídkou kultur-
ních památek.
Cesty za poznáním (trasy č. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 14, 16, 17)
Tato kategorie zájezdů zaujme cestovatele zvyklé vytvářet si názor na určitou zemi či oblast na základě komplexnějšího poznání je-
jího života, atmosféry a kontrastů. Cesty za poznáním nabízejí stejnou měrou seznámení se s odkazem předků, žhavou současností 
i krásami krajiny. Samozřejmě je pamatováno i na lenošení u moře nebo procházky v přírodě.
Exotika (trasy č. 18 až 122)
Cesty do vzdálených destinací vás zavedou na jiné kontinenty, do míst, kde lidé žijí zcela jinak než jsme zvyklí u nás a krajina se 
vůbec nepodobá té, kterou důvěrně známe. Záleží jen na vás, dáváte-li přednost horkému slunci a exotickým tropickým plážím, 
nejvyšším světovým velehorám, drsným severským pustinám nebo návštěvě nejzajímavějších památek starobylých kultur. Ob-
vykle si však vychutnáte vyvážený koktejl namíchaný z většiny výše zmíněných ingrediencí. Cesty se liší pouze náročností, délkou 
a exotikou navštívených míst. Bývají dobrodružstvím, při němž se často dočkáte všemožných překvapení. Rozšíří vaše obzory, učí 
toleranci - a především jsou zážitkem! Kromě klasických zájezdů nabízíme i netradiční akce – cestu do KLDR, nebo po Bajkal-
sko-amurské magistrále, na Island za polární září, vysokohorskou turistiku, kombinaci komfortních safari v Tanzánii s luxusním 
koupáním, či poznávací programy a akce pro fotografy, ať již pokročilejší nebo úplné začátečníky. Věříme, že naše nabídka je tak 
široká, že každý si v ní vybere to své.
Cykloturistika (trasy č. 123 až 149)
Početné cyklistické obci - majitelům všech typů kol a elektrokol - vycházíme vstříc nabídkou cyklistických zájezdů. U každého 
zájezdu je uveden stupeň obtížnosti základní trasy (netýká se doplňkových tras) a doporučený (ale ne nutný) typ kola:
Obtížnost 1: terén je převážně rovinatý, maximální převýšení 150 m během denní etapy, minimálně 80 % základní trasy má asfal-
tový povrch, trasa je ideální pro rodiny s dětmi na silničních nebo trekových kolech.
Obtížnost 2: převažuje rovinatý terén s mírnými stoupáními, maximální převýšení 400 m během denní etapy, minimálně 70 % 
základní trasy je asfaltový povrch, základní trasa je vhodná i pro rodiny s dětmi na silničních nebo trekových kolech.
Obtížnost 3: obvykle mírně kopcovitý terén, výjimečně krátké úseky s ostřejším stoupáním, maximální převýšení 800 m během 
denní etapy, minimálně 60 % základní trasy je asfaltový povrch, základní trasa je vhodná pro středně zdatné cyklisty na silničních 
kolech; pro rekreační cyklisty vhodnější MTB/cross s hladkým vzorkem.
Obtížnost 4: převážně kopcovitý terén s dlouhými úseky stoupání (ovšem i klesání), maximální převýšení 1300 m během etapy, 
povrch základní trasy tvoří minimálně z 60 % asfalt, základní trasa je vhodná pro zdatnější cyklisty na silničních kolech nebo pro 
středně zdatné cyklisty na MTB/crossu.
Obtížnost 5: náročný hornatý terén, dlouhé úseky stoupání i klesání, převýšení od 1300 m během denní etapy, povrch základní 
trasy tvoří minimálně z 50 % asfalt, základní trasa je vhodná pouze pro výkonnostní cyklisty spíše na silničních kolech (pro ostatní, 
byť zdatné cyklisty, doporučujeme MTB/cross).

ZVOLTE SI TYP ZÁJEZDU



u zájezdu převažuje autobusová doprava
(další typy dopravy jsou uvedeny u daného zájezdu)

letecká doprava na místo 
(další typy dopravy jsou uvedeny u daného zájezdu)

možnost ubytování pod střechou (alespoň zčásti)
(typ ubytovacího zařízení je upřesněn u daného zájezdu)

zájezd má i turistický charakter
- charakter je podrobně popsán u daného zájezdu

zájezd má i cykloturistický charakter
- charakter je podrobně popsán u daného zájezdu

polopenze, či některá jídla v ceně zájezdu
(strava je upřesněna u daného zájezdu)

zájezd má i plážový charakter
- charakter je podrobně popsán u daného zájezdu

možnost koupání v termálních bazénech 
nebo přírodních horkých pramenech

zájezd zahrnuje i výlet lodí nebo na loďkách 
- charakter je podrobně popsán u daného zájezdu
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1 LISABON, KRÁLOVSKÁ SÍDLA A KRÁSY POBŘEŽÍ ATLANTIKU

Lisabon - město slavných mořeplavců, slavnost patrona města, skvostné kostely, kláštery i paláce, 
přímořská městečka s nádhernými plážemi. Ochutnávka výborných portugalských vín, tradiční po-
krmy, k poslechu slavné fado. Barevná čtvrť Alfama, historické tramvaje v úzkých uličkách čtvrti 
Chiada a Bairro Alto, věž Belém, klášter Mosteiro dos Jerónimos, místní bary. Úchvatné pláže Atlan-
tiku v letním termínu, v říjnovém pak majestátní Évora - prastaré megality, most Vasco da Gama…
PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků, letištní 
transfery místní dopravou, 5x ubytování v hotelu v centru 
Lisabonu, 5x snídaně, český průvodce, zdravotní připojiš-
tění, informační materiály a DPH. Příplatky: jednolůžkový 
pokoj 4550 Kč. V ceně není: veřejná doprava v Lisabonu, 
pobytová taxa, loď, fakult. výlety, ochutnávky, vstupné do 
objektů (110 EUR mimo fakult. výlety). 

Délka tras: letadlem 4500 km, pěšky 4x 3-5 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 18-28 °C 
Nástupní místo: Praha 

1.-3.den: Praha - Lisabon. Odlet z ČR a ve večerních hodinách 
přílet do Lisabonu. Lisabon - hlavní město s úžasnou historií, 
jízda tramvají, Praça do Commercio. Čtvrť Alfama: úzké, příkré 
a křivolaké uličky s úchvatnými výhledy, kostel s klášterem Sv. 
Vincenta, Largo das Portas s kavárnami a specialitami, Castelo 
de S. Jorge, pevnost a sídlo portugalských králů, vyhlídkové te-
rasy, dům patrona města Sv. Antonína, katedrála Sé z 12. stol., 
výtah Elevador de Sta. Justa obdivovaný Eiffelem, Igreja do 
Carmo, ruina karmelitského kostela, Bairo Alto, večerní Baixa. 
Čtvrť Belém: jízda vyhlídkovým busem, Mosteiro dos Jeróni-
mos (UNESCO), hrob Vasco de Gama, Padrao dos Descobri-
mentos, známý jako památník portugalských mořeplavců, 
Torre de Belém. Fakultativně projížďka lodí do čtvrti Belém  
s výhledy na Castelo de S. Jorge, katedrálu a historické cent-
rum, Cristo Rei, most Ponte 25 de Abril, možnost ochutnávky 
portugalských vín. 
4.den: Fakultativně dle termínu buď Porto, nebo Estoril či 
Évora. Indiv. program v Lisabonu, návštěva muzeí, Oceanári-

um, či pobyt u Atlantiku s koupáním.
Termín č. 011: Celodenní výlet vlakem za vínem do Porta  
s průvodcem (cca 60 EUR, nutná záloha 1500 Kč dopředu). 
Porto: druhé největší město Portugalska (UNESCO), historic-
ké město, katedrála Sé, Eiffelův most, ochutnávka slavného 
portského vína, návrat do hotelu v pozdních hodinách, nebo 
individuální program v Lisabonu, návštěvy muzeí či pobyt  
u Atlantického oceánu. 
Termín č. 012: Cesta na pobřeží Atlantiku (cca 500 Kč): ranní 
zastávka v tržnici, Cais de Sodré, plážovým vlakem do pří-
mořského Estorilu (film James Bond: Casino Royale). Cascais: 
historické centrum, barevné uličky, rybářský přístav, pevnost, 
nádherná vila hraběte Castro Guimarães. Fakultativně grilova-
né čerstvé ryby, možnost koupání na písečných plážích mezi 
útesy, skalní útvary Boca do Inferno, tzv. „Ústa pekla“, přístav 
plachetnic. 
Termín č. 013: Cesta do vnitrozemí a Évory (cca 1850 Kč). Přes 
supermoderní 17 km dlouhý most Vasco da Gama s úžasnými 
výhledy. Évora: hradbami obehnané město (UNESCO), sídlo 
portugalských králů, katedrála Sé, zachovalý římský chrám, 
kostely zdobené azulejos - keramické dlaždice, univerzita, tu-
ristika v kraji megalitů, největší dolmen v Portugalsku, korkové 
háje a vinohrady nebo indiv. čtvrť EXPO 98.
5.den: Lisabon, volitelně Sintra. Individuální čerpání atmo-
sféry Lisabonu a návštěva muzeí, nebo celodenní relax na 
plážích Atlantiku, vláčkem na pláž Cascais, večerní čtvrť Chi-
ado s „fadem“. Fakultativně jedinečný zážitek - večeře s vínem  
a hudebním programem fada (cca 1300 Kč). Fakultativní výlet 
Sintra (UNESCO, 1350 Kč). Palácio de Queluz - královský palác 
s nádhernými zahradami, Sintra: Palácio Nacional de Sintra, 
královská rezidence, možnost ochutnat dezert Travesseiros. 
Colares: půvabná vesnička plná květin na svazích Serry de Sin-
tra, obklopená vinicemi, následně průjezd N.P. Sintra-Cascais 
na Cabo da Roca - nejzápadnější bod kontinentální Evropy, 
zastávka na surfařské pláži Guincho. 
6.den: Lisabon - Praha. Dopoledne volno k nákupům. Odlet 
do Prahy, návrat do ČR v podvečer. 

011
012
013

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
8.6. - 13.6. 2022
19.7. - 24.7. 2022
27.9. - 2.10. 2022

21 590,-
21 990,-
21 590,-

6
6
6

Pozn. CK si vyhrazuje právo drobných změn a posunů 
programu vzhledem k počasí a letovým řádům. 

2 ANDALUSIE - PAMÁTKY UNESCO A PŘÍRODNÍ PARKY
Perly maurské architektury (UNESCO): Sevilla, Córdoba, Granada a komplex maurských paláců 
Alhambra i nejstarší megalitické stavby Evropy a Gibraltar, turistika v přírodním parku El Torcal  
a Sierra de Grazalema, bílé vesnice, Ronda - kolébka corridy či pravěké jeskyně. Vína i sherry, tapas 
i mořské plody a rytmy flamenca, to je Andalusie. Na jaře zažijete svátek patií v Córdobě a na 
podzim pouť San Miguel v Torremolinos.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Malaga - El Torcal. Odlet do Malagy, transfer 
do hotelu a večeře. Výlet do pohoří Torcal: Antequera s maur-
skou pevností a řadou kostelů. Turistika v přírodním parku El 
Torcal - vápencové skály, jarní květena a orchideje, nebo barvy 
podzimu v jedné z nejpůsobivějších krasových krajin Evropy 
- ráj botaniků a fotografů, na jaře pozorování růžových plame-
ňáků u Laguny Fuente de Piedra.
3.den: Sevilla. Olivová a mandloňová cesta přes N.P. Fuen-
te de Piedra do kdysi nejbohatšího města Španělska - perly 
Andalusie Sevilly (UNESCO): katedrála, věž La Giralda, Alcázar, 
rezidence emirů, zahrady Reales Alcázares, patia a radnice  
a paláce zdobené azulejos, židovská čtvrť Santa Cruz, zahrady 
Maria Luisa.
4.den: Jerez de la Frontera, Cádiz, Gibraltar. Podél N.P. Do-

nana do Jerez de la Frontera: město proslavené jezdeckou 
španělskou školou a vínem sherry, ochutnání sherry, přístav 
El Puerto de Santa María. Cádiz: katedrála a zahrady, pozdrav 
Atlantiku a bílému pobřeží Costa de la Luz. Variantně dle po-
časí a politické situace návštěva Gibraltaru - britské kolonie  
s pevností střežící průliv mezi Evropou a Afrikou: Gibraltarská 
skála, fakultativně terénními vozy na vrchol (38 EUR), kolonie 
opic makaků, vyhlídka na Afriku.
5.den: Ronda, Garganta del Chorro, Costa del Sol. Pohořím 
Sierra de Ronda do městečka Ronda: kolébka corridy a město 
Hemingwaye, kaňon Tajo, býčí aréna a muzeum corridy. Míst-
ní speciality a vína, nebo turistika do kaňonu řeky s výhledy, 
cestou bílých „pueblos blancos“, nahlédnete do geologického 
divu - propasti Garganta del Chorro, koupání na Costa del Sol. 



strana

5
cestovní kancelář nomád s.r.o.
www.nomad.cz
e-mail: nomad@nomad.cz

CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel: 566 623 642
přednášky, články, aktuality: facebook.com/cknomad.cz/
fotografie ze zájezdů: instagram.com/ck_nomad/

3 ANDORRA, SRDCE PYRENEJÍ, 4* HOTEL

Andorra - miniaturní knížectví ležící v kotlině obklopené Pyrenejemi. Výborné podmínky pro vy-
sokohorskou turistiku uprostřed nádherné nedotčené přírody. Malebně položená horská jezera 
orámovaná horami, turisticky atraktivní stezky ve vysokohorských výškách, zelená údolí, temně 
modrá jezera, jimž dominují ostré vrcholky hor. Hluboce zaříznuté kotliny s pastvinami, prudké 
horské říčky a burácející vodopády. Lákavé túry se skvostnými panoramatickými výhledy na fan-
tastickou přírodní scenérii. Ubytování ve 4* horském hotelu, pokoje s balkónem, volný vstup do 
bazénu, jacuzzi a fitness centra. Večer na ubytování živá muzika. 
PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, 7x nocleh 
ve 4* hotelu s polopenzí (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 
polopenze formou bufetu), voda a víno k večeři, welcome 
drink (sangría), průvodce, zdravotní připojištění, informač-
ní materiály a DPH. Příplatky: 1-lůžkový pokoj za 4900 Kč.

031
032

Termín                                 č. zájezdu            dní                cena v Kč
8.7. - 17.7. 2022
12.8 - 21.8. 2022

17990,-
18 990,-

10
10

Délka tras: autobusem 3600 km, pěšky 7x 3-15 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 22-35 °C 
Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Be-
roun, Plzeň (možnost svozu: Brno, Jihlava, Bratislava, Tábor, 
České Budějovice) 

1.-2.den: Praha - Andorra. Odjezd z ČR v dopoledních hodi-
nách. Příjezd do Andorry, ubytování, seznámení s okolím.  
3.den: Vall d‘Incles - Juclar. Celodenní turistika charakteristic-
kým a zároveň nejznámějším andorrským údolím Vall d‘Incles 
k největším jezerům Juclar s bohatou flórou. Cestou působivé 
vodopády, vyhlídky na okolní horské hřebeny.  
4.den: Pic de Casamanya. Celodenní turistika - výstup na 
magickou horu Pic de Casamanya (2740 m) je povinností ka-
ždého turisty, který přijede do Andorry. Fantastické výhledy 
z vrcholu během výstupu. Možnost nenáročné okružní túry.  
5.den: Andorra la Vella. Odpočinkový den, výlet do hlavního 
města Andorra la Vella. Prohlídka historického středu (úzké 
uličky s nízkými kamennými domy, středověké kostely Sant 
Esteve a Sant Andreu, sídlo parlamentu z 16. století), možnost 
výhodných nákupů, případně návštěvy světově proslulých ter-
málních lázní Caldea. Při zpáteční cestě zastávka u poutního 
místa, kaple patronky Andorry, zázračné Madony z Meritxellu.  
6.den: Pessons. Celodenní turistika, fascinující okružní cesta 
okolo ledovcových jezer v údolí Pessons do impozantní kotli-
ny orámované horami dosahujícími výšky okolo 2800 m. Mož-
nost prodloužení trasy s výstupem na Collada dela Pessons 
(2792 m).  
7.den: Comapedrosa. Celodenní okružní turistika v přírodním par-
ku Comapedrosa okolo polozapomenutých farem, v obou směrech 
nádherné vyhlídky na nejvyšší pohoří Andorry Coma Pedrosa.  
8.den: Tristaina. Turistika mezi vrcholky hor a jezery Tristaina. 
Kotlina s bohatou faunou i flórou, s nejvyšším vrcholem Pic de 

Tristaina (2882 m) s možností prodloužení o výstup na jeden 
z nejbližších vrcholů.  
9.-10.den: Andorra - Praha. Ráno odjezd z hotelu. Přejezd do 
Francie, povinná přestávka v Séte, městě přezdívaném Benát-
ky Languedocu. Možnost koupání na písečné pláži, procház-
ka podél kanálů, návštěva starého rybářského přístavu nebo 
vyhlídka z Mont Saint Clair. Večer pokračování v cestě Francií  
a Německem. Návrat do ČR.  

Večer možnost zhlédnutí vystoupení flamenca (30 EUR ).
6.den: Odpočinek u moře (Malaga, nebo Córdoba). Pohoda 
u moře i bazénu v Torremolinos a procházka podél pobřeží, 
nebo individuálně vlakem do Benalmadeny (hrad, Akvárium 
nebo lanovkou do hor Mijas s turistikou), nebo vlakem do Ma-
lagy (historické centrum, Picasso). Fakultativně maurská cesta 
na sever Andalusie: Dolmen de Menga (nejzachovalejší dol-
men Evropy), zastávka v oblasti vína a keramiky azulejos Mon-
tilla. Córdoba: maurské město na řece Guadalquivir, židovská 
čtvrť, Mezquita, kouzelné uličky, na jaře vyzdobená nádvoří na 
„Slavnost pátií“, rozsáhlé zahrady, Alcázar s pevností katolic-
kých králů, arabský trh, stříbrné filigránové šperky.
7.den: Granada. Celodenní výlet do města Granada: jedno  
z nejkrásnějších měst světa, zasněžené vrcholky Sierra Neva-
da, prohlídka komplexu paláců, pevností a zahrad maurských 
vládců - Alhambra a zahrady Generalife, jedinečná maurská 
architektura, Lví dvůr, královský palác, uličky Albaicínu. Cesta 
krajem bílých horských vesniček „Las Alpujarras“, Loja a vyhlíd-
ky na pohoří Sierra Nevada. Návrat na místo ubytování.
8.-9.den: Frigiliana, Nerja, Malaga - Praha. Po pobřeží Costa 
del Sol na „Balkón Evropy“ a za bílými vesničkami, Frigiliana 
(keramika), místní trhy a turistika v kaňonu s levadou, nebo 
maurská zřícenina s úchvatnými výhledy. Nerja na útesu nad 
mořem, pravěká jeskyně Cueva de Nerja, vyhlášené pochout-
ky tapas. Přístavní Malaga: „Jednoruká“ katedrála, sbírky Nada-
ce Picassa, maurský hrad Alcazaba, archeologické muzeum, 
ruina Castillo de Gibralfaro. Transfer na letiště a odlet domů.

CK si vyhrazuje právo přesunu dnů dle počasí.
Záloha na vstup do jeskyně Nerja 350 Kč.

V ceně je: Letecká doprava, doprava místním autokarem, 
7x ubytování v hotelech, 7x snídaně, 6x večeře, průvodce, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně 
není: fakultativní výlet Córdoba (800 Kč), záloha na vstup 
do Alhambry s rezervací (700 Kč), 1-lůžkový pokoj (3990 Kč), 
MHD, ochutnávky a spropitné pro řidiče, pobytová taxa.

021
022

Termín                                 č. zájezdu            dní                cena v Kč
1.5. - 9.5. 2022
24.9. - 2.10. 2022

25 990,-
25 990,-

9
9

Délka tras: letadlem 4600 km, autobusem 850 km, pěšky 5x 
3-6 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 28-32 °C 
Nástupní místo: Praha

PŘIJMEME PRŮVODCE
A KUCHAŘE

Máte-li i vy zájem stát se spolupracovníkem cestovní 
kanceláře Nomád s.r.o. a pracovat jako průvodci (nebo 
kuchaři), pošlete nám svůj životopis a neformální poví-
dání o sobě, v němž nám sdělíte, zda a jaké máte prů-
vodcovské zkoušky a také se nám pochlubíte svými zna-
lostmi, dovednostmi, zálibami, svými cestovatelskými 
zkušenostmi nebo čímkoli jiným, o čem se domníváte, 
že by mohlo být vaše plus pro cestovku.

Rádi o vás uslyšíme a většinu z vás pozveme 
začátkem roku na konkurz průvodců 2022.

Pozn. V případě nepřízně počasí možnost změny progra-
mu nebo záměny vypsaných dnů.
Pozn. Letecká varianta uvedena na www.nomad.cz 

0349.7. - 16.7. 2022 29 990,-10
03513.8. - 20.8. 2022 30 990,-10
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4 IRSKO - CESTA NA SEVEROZÁPAD LETECKY
Letecky do země v Severním Atlantiku, země menhirů, dolmenů a kromlechů, mohyl, kaplí, kláš-
terů a hradů. Na ostrov zelených pastvin, hor, vodopádů, jezer a útesů. Do kraje Keltů, druidů, 
písní a pubů s Guinnessem. Hlavní město Dublin s množstvím historicky cenných památek, slavné 
megalitické hrobky, živé hospody, přátelští obyvatelé, whiskey a skvělá muzika…
PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je:  Doprava klimatizovaným minibusem, letecká 
doprava z/do Dublinu včetně letištních tax a poplatků, 
transfer z a na letiště, 7x ubytování se snídaní (dvoulůžko-
vé pokoje v hotelech nebo penzionech, jednolůžkový pokoj 
možný za příplatek 5300 Kč), český průvodce, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. 

Délka tras: letadlem 3300 km, autobusem 1200 km, pěšky 
3-4x 5-10 km 
Počasí: chladněji a deštivěji než u nás v létě 
Nástupní místo: Praha 

1.den: Praha - Dublin. Odlet z Prahy do Dublinu. Transfer z le-
tiště, ubytování. Dle letového řádu možná krátká večerní pro-
hlídka města a první seznámení se „smaragdovým ostrovem“. 
2.den: Dublin - Tralee. Cesta na jih, návštěva zahrad a parku 
Powerscourt Gardens (známých z filmu Excalibur), budo-
vaných od 17. století na pěti terasách spadajících k jezeru 
Triton, s množstvím cizokrajných stromů a rostlin. Nejvyšší 
vodopád britských ostrovů (130 m). Komplex staroirských 
památek (Irské Delfy) v Glendalough, malebném ledovcovém 
údolí rozloženém podél dvou jezer: kdysi významné centrum 
vzdělanosti a ve středověku místo posledního odpočinku nej-
vyšších irských králů. Pod Galty Mountains ke skalní pevnosti 
v Cashelu: působivý komplex středověkých budov s velmi 
bohatou historií, vypínající se na legendární vápencové skále 
nad okolní krajinou. 
3.den: N.P. Killarney. Celý den v národním parku Killarney 
(UNESCO) pod nejvyšším pohořím Irska s pozoruhodnými 
ekosystémy, drsná hornatá země plná zelených dubových 
lesů, vodopádů, rašelinišť a jezer. Pozornost si zaslouží rovněž 
zdejší historické budovy a trosky opatství. Pěší výlet u jezera 
Upper Lake, zřícenina hradu Ross, 18 m vysoké kaskádovité 
vodopády Torc, úchvatné scenérie. Město Killarney: hrdé pul-
zující město s bohatou historií a tradicemi, s prvotřídní pohos-
tinností, živé turistické centrum. 
4.den: Dingle. Výlet na poloostrov Dingle vybíhající 48 km do 
Atlantiku, město Dingle, prehistorické a raně křesťanské pa-
mátky (přes tisíc let stará kaple Gallarus Oratory, středověký 
kamenný kostelík s hroby), hory, strmé útesy, velké keře fuchsií 
a jako palmy vypadající juky, vyhlídky, koupání v Atlantiku či 
procházka na zlaté písečné pláži. 

5.den: Tralee - Galway. Skanzen a věžový hrad v Bunratty: 
domky s doškovými střechami, dobová hospoda, mohutný 
středověký hrad na břehu řeky Shannon s rozsáhlými sbírkami 
tapisérií, obrazů a plastik. Pozoruhodný kraj Burren se slavný-
mi Moherskými útesy, vápencové plató s řadou jeskyní, uni-
kátních megalitických dolmenů a divokým pobřežím. 
6.den: Galway - Sligo. Galway - kulturní centrum západního Ir-
ska rozložené na severních březích stejnojmenné zátoky, staré 
rodové sídlo Lynch´s Castle z 16. stol., chrám sv. Mikuláše (pů-
vodně ze 13. stol.), římskokatolická katedrála a náměstí Eyre 
Square. Megalitické pohřebiště Carrowmore s více než 60 ka-
mennými kruhy a pasážovými hrobkami, které z něj činí jedno 
z největších pohřebišť z doby kamenné v celé Evropě. Výstup 
na horu Knocknarea s mohylou bájné keltské královny Maev 
a úžasným výhledem. Půvabné městečko Sligo: „nejzelenější 
ze všech irských měst“, katedrála Neposkvrněného početí či 
dominikánský klášter s kostelem. 
7.den: Sligo - Dublin. Přejezd do hlavního a největšího města 
Irska Dublinu, rodiště (nejen) Oscara Wilda: symbol anglické 
nadvlády Dublinský hrad (jeden z nejkrásnějších irských hra-
dů) z počátku 13. století, s jedinečnou knihovnou a galerií, sta-
ré město, katedrála Nejsvětější Trojice či největší sakrální kostel 
v zemi zasvěcený patronovi města - katedrála Sv. Patrika, nej-
starší irská univerzita Trinity College, legendární dlážděné ulice 
čtvrti Temple Bar - centrum nočního života, puby. 
8.den: Dublin - Praha. Dle letového řádu pobyt v Dublinu, ná-
kup suvenýrů, transfer na letiště a odlet domů. 

041
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
7.8. - 14.8. 2022 29 990,-8

5 NORMANSKÉ OSTROVY - JERSEY A *GUERNSEY (LETECKY)

Letecky na Normanské ostrovy - Čechům téměř neznámé souostroví v průlivu La Manche ne-
daleko francouzského pobřeží. Jediné území Spojeného království, které bylo za 2. světové války 
okupováno Němci. Nevelké rozlohou, avšak s mnoha lákadly jak přírodními, tak historickými,  
o atmosféře „staré dobré Anglie“ ani nemluvě. Velkolepé útesy, písečné pláže, staré hrady, bílé 
majáky, jedinečné prehistorické památky i vyhlášená pohostinnost ostrovanů… 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.den: Praha - Jersey. Odlet na největší ze šesti Normanských 
ostrovů Jersey. Transfer z letiště a ubytování. 
2.den: Jersey - západní pobřeží. Exkurze na levandulové far-
mě. Vycházka po západním pobřeží: přes duny Les Blanches 
se vzácnou květenou k zálivu St. Ouen´s Bay a k majáku Cor-
biére (1873). Záliv St. Brelade´s Bay, gotický kostel s freskami, 
románská kaple Fisherman´s Chapel. 
3.den: Jersey - St. Helier. Jersey War Tunnels - autentická 

připomínka okupace ostrovů za 2. sv. války, muzeum s osob-
ními příběhy obyvatel ostrovů. Hlavní město St. Helier s vik-
toriánským koloritem, městská a rybí tržnice s bohatými dary 
moře, historická i moderní architektura, parní hodiny, jachetní 
přístav. Pěšky či obojživelným vozidlem po mořském dně na 
hrad Elizabeth Castle na skalnatém ostrůvku. 
4.den: Jersey - východní a severovýchodní pobřeží. Středo-
věký hrad Mont Orgueil na skalnatém ostrohu: výhledy na 
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pobřeží Normandie a záliv Grouville, kde se pěstují ústřice. 
Dolmen de Faldouet - jeden z nejpůsobivějších neolitických 
hrobů postavený před 6000 lety. Kouzelná zátoka Bouley Bay 
s pláží, výhledy na skalnaté pobřeží, pěšky podél pobřeží k zá-
toce a vesničce v Rozel Bay.  
5.den: Jersey - severní pobřeží. Přírodní kráter ve skále Devil´s 
Hole, strmé útesy, skvělé výhledy na skalnaté pobřeží. Vinařské 
středisko La Mare Vineyards s možností prohlídky s průvod-
cem, ochutnávky vína a místních specialit. V letních měsících 
„vřesem oděný“ výlet z L´Etacq ke hradu Grosnez ze 14. stol., 
útes „Věžička“ a zátoka Plemont Bay s červenozlatým pískem.  

V ceně je:  Letecká doprava včetně tax a poplatků. Míst-
ní doprava (pro dny se společným programem, letištní 
transfery). 7x ubytování v penzionu nebo hotelu se snídaní 
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 1-lůžkový pokoj za 
příplatek 3490 Kč). Český průvodce, zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. 

Délka tras: letadlem 1600 km, pěšky 3x 5-10 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 18-25 °C, voda 18-22 °C 
Nástupní místo: Praha 

051
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
25.6. - 2.7. 2022 29 690,-8

6.-7.den: Jersey, *Guernsey. Individuální volno, samostatný 
pobyt u moře a vycházky do okolí. *Fakultativně celodenní 
výlet lodí na sousední ostrov Guernsey (2490 Kč): Hlavní měs-
to St. Peter Port, považované za nejkrásnější evropský přístav. 
Dominanta přístavu a obranný prvek - hrad Cornet. Domky 
z červené a modré žuly s bíle orámovanými okny, zahrady  
s hortensiemi a růžemi. Dům Hauteville House, v němž ve vy-
hnanství žil Victor Hugo a kde napsal Bídníky či Dělníky moře. 
Zajímavý interiér domu navrhl sám slavný spisovatel.  
8.den: Jersey - Praha. Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. 

6 K NORSKÝM HORÁM A FJORDŮM
Drsná, ale krásná příroda střední části Norska, národní parky, mocné ledovce, náhorní plošiny, 
vodopády, fjordy, země dávných Vikingů a skřítků trollů, lidová dřevěná architektura. Hlavní měs-
to Oslo v srdci zálivu Oslofjord obklopené divokými lesy a nedotčenou přírodou. Druhé největší 
město Švédska Göteborg.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Žďár n. Sáz. - Lillehammer. Odjezd do Německa, tra-
jektem na švédskou pevninu. Přejezd do Norska. 
3.-4.den: N.P. Rondane, Trollstigen, Geiranger. Olympijský 
Lillehammer u největšího norského jezera Mjøsa: skanzen 
Maihaugen. Norský Yosemite - údolí Romsdalen s vysokými 
skalními stěnami. Vodopády a kaskády Ulafossane. Nejvyšší 
kolmá stěna Evropy Trollvegen (Trolí stěna). Adrenalinové 
stoupání serpentinami po proslulé silnici Trollstigen (Trolí 
stezka) s úchvatnými scenériemi. Přejezd do pohoří Sunnmøre 
k majestátnímu a díky Golfskému proudu stále zelenému Gei-
rangerfjordu. Výlet lodí po Geirangerfjordu (cca 250 NOK), vo-
dopády Sedm sester. Vyhlídka z hory Dalsnibba, s úchvatným 
rozhledem na okolní horské štíty, ledovec a Geiranger. 
5.-6.den: N.P. Jotunheimen. Turistické středisko Lom se slou-
povým kostelem. Procházka po stopách národního hrdiny 
Peer Gynta v N.P. Rondane. „Domov obrů” N.P. Jotunheimen  
s mnoha ledovci, které zformovaly údolí do tvaru „U“. Mohutné 
vrcholy, bílé ledovce, prudké bystřiny, hluboká a zelená údo-
lí. Procházka k soutěsce Ridderspranget. Pro fyzicky zdatnější 
zájemce lodí po ledovcovém jezeře Gjende k horské chatě 

Memurubu (cca 160 NOK), odtud túra přes hřeben Besseggen 
podél jezera. 
7.den: Ottadalen - Oslo. Neopakovatelná vyhlídková jízda kra-
jinou fjordů a jezer. Ke splazu Nigardsbreen největšího pev-
ninského ledovce Jostedalsbreen. Přejezd do údolí Hallingdal, 
tradiční dřevěný kostelík, muzeum. 
8.-10.den: Oslo - Göteborg - Žďár nad Sázavou. Metropole 
Norska Oslo s živou atmosférou: pevnost Akershus, dóm, Vige-
landpark, poloostrov Bygdøy s proslulými muzei (vikingských 
člunů, Kon-Tiki). Přejezd do Švédska. Skalní kresby v Tanum 
(UNESCO), zobrazující život obyvatel doby bronzové. „Zele-
né město“ Göteborg: malebné centrum (případně pevnost 
Älvsborg ze sedmnáctého století). Přejezd na jih, nalodění na 
trajekt. Návrat domů. 

V ceně je: Doprava autobusem, trajekt do Švédska (4-lůž-
kové kajuty) a zpět (sedadlo), trajekty v Norsku, polopen-
ze (polní kuchyně), 7x ubytování v kempech ve vlastních 
stanech (*ve 4-lůžkových chatkách, 2-lůžková chatka za 
příplatek 4100 Kč/os.), průvodce, zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. 

Délka tras: autobusem 4300 km, lodí 400 km, pěšky 6x 4-13 
km (volitelně) 
Počasí: vzduch 18-23 °C 
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Ústí n.L. 

061
Termín                          č. zájezdu      dní            cena v Kč/*chatky
5.8. - 14.8. 2022 15 990,-/*18 790,-10

0526.8. - 13.8. 2022 29 690,-8
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7 TO NEJKRÁSNĚJŠÍ Z NORMANDIE BUSEM
Normandie - oblast Francie při pobřeží kanálu La Manche, kraj křídových útesů, invaze Spojenců 
a jablečné kořalky calvados. Kraj, který je protkaný historií, kulturou, nádhernými přírodními sce-
nériemi i gurmánskými zážitky. Najdeme zde jedny z nejkvalitnějších sýrů v celé Francii. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Letecká doprava vč. tax, transfery na hotel, do-
prava busem, 5x ubytování v hotelu se snídaní (2-lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), průvodce, zdravotní připojištění, 
inf. materiály a DPH. Příplatky: 1-lůžko 3200 Kč, výlet lodí 
po Seině 320 Kč, příplatky u průvodce: večeře od 22 EUR.

Délka tras: letadlem 1800 km, busem 1000 km, pěšky 5x 
2-4 km
Počasí: vzduch 22-27 °C
Nástupní místo: Praha

1.-2.den: Praha - Giverny - Rouen. Odjezd do Francie. Přejezd 
do Giverny, možnost návštěvy Fondation Claude Moneta 
nebo Musée d’Art Americain. Údolí Seiny se středověkým 
hradem Gaillard. Hlavní město Normandie Rouen: historické 
centrum, gotická katedrála Notre-Dame, hrázděné domy, 
kostel Aitre Saint Maclou, náměstíčko Vieux Marché, kde byla 
upálena Johanka z Arku, Hodinová brána. Možnost návštěvy 
muzea Beaux-Arts s významnými díly od 16. století do sou-
časnosti (Caravaggio, Rubens, Vélasquez, Ingres, Delacroix, 
Monet, Renoir, Sisley). 
3.den: Étretat - Honfleur. Přímořské lázně Étretat, proslavené 
jedinečnými skalními útesy vysokými kolem 70 m. Falaise 
d’Aval, ze kterého můžete zahlédnout i Le Havre. Uchvacují-
cí pohled na městečko sevřené mezi útesy. Falaise d’Amont, 

který Maupassant kdysi přirovnal ke slonovi, jenž svůj chobot 
noří do oceánu. Odpoledne v bývalém významném přístavu 
Honfleur. Starý vnitřní přístav Vieux Bassin, úzké uličky, nábřeží 
s malíři, dřevěný kostel Clochet de Ste-Catherine. Exkurze do 
palírny Calvadosu, typického nápoje Normandie, degustace. 
4.den: Arromanches, Pointe du Hoc. Přejezd do oblasti vylo-
dění spojeneckých vojsk. Návštěva některých z pláží: Sword, 
Juno, Gold, Omaha a Utah. Zastávka v městečku Arromanches 
- uměle vytvořený přístav Mulberry neboli „Port Winston“, 
který během invaze zajistil bezpečné vylodění dvou a půl 
milionům mužů a půl milionu vozidel. Na hlavním náměstí 
nedaleko moře můžete navštívit Musée du Débarquement, 
kde si připomenete pomocí modelů, strojních mechanismů 
a filmů události v den D, kdy se spojenecká vojska vylodila na 
normandském pobřeží. Pointe du Hoc - zbytky německých 
bunkrů s hlubokými šrámy po granátech. Návštěva nejrozsáh-
lejšího amerického hřbitova v Colleville-sur-Mer. 
5.den: Mont Saint-Michel - Chartres. Prohlídka opatství Mont 
Saint-Michel. Architektonický celek sestávající z archandělem 
korunovaného kostela s vysokou věží a nádherných gotických 
budov, kterým se od roku 1228 přezdívá La Meveille - zahrnu-
jící celou severní část včetně ambitu, rytířského sálu, refektáře, 
sálu pro hosty, sklepení. Přejezd k Paříži. Katedrála v Chartres, 
která patří k nejúžasnějším příkladům gotické architektury  
v Evropě. 
6.-7.den: Paříž - Praha. Přejezd do Paříže, okružní cesta Paříží. 
Možnost fakultativního výletu lodí po Seině. Návrat domů.

081
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
9.8. - 14.8. 2022 17 790,-6

V ceně je:  Doprava autobusem, 5x ubytování v hotelu 
se snídaní (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím), průvodce, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Pří-
platky: 1-lůžkový pokoj 3200 Kč, výlet lodí po Seině 320 Kč, 
příplatky u průvodce: večeře od 22 EUR. 

Délka tras: autobusem 3200 km, pěšky 5x 2-4 km
Počasí: vzduch 22-27 °C
Odjezdy: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň (dále 
svozy od 4 osob za příplatek cca 400 Kč, více info v CK) 

071
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
9.8. - 15.8. 2022 9 690,-7

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.den: Praha - Paříž. Odlet do Francie. Transfer do hotelu. Ve-
čer setkání s autobusovou variantou. 
2.den: Giverny - Rouen. Giverny: možnost návštěvy Fondation 
Claude Moneta nebo Musée d’Art Americain. Údolí Seiny se 
středověkým hradem Gaillard. Hlavní město Normandie Rou-
en: historické centrum, gotická katedrála Notre-Dame, hráz-
děné domy, kostel Aitre Saint Maclou, náměstíčko Vieux Mar-

ché, Hodinová brána. Možnost návštěvy muzea Beaux-Arts.
3.den: Étretat - Honfleur. Přímořské lázně Étretat, proslavené 
skalními útesy vysokými kolem 70 m. Falaise d’Aval, ze kte-
rého můžete zahlédnout i Le Havre. Falaise d’Amont. Bývalý 
významný přístav Honfleur. Starý vnitřní přístav Vieux Bassin, 
úzké uličky, nábřeží s malíři, dřevěný kostel Clochet de Ste 
Catherine. Exkurze do palírny Calvadosu, typického nápoje 
Normandie, degustace. 
4.den: Arromanches, Pointe du Hoc. Přejezd do oblasti vylo-
dění spojeneckých vojsk. Návštěva některých z pláží: Sword, 
Juno, Gold, Omaha a Utah. Zastávka v městečku Arroman-
ches - uměle vytvořený přístav Mulberry. Na hlavním náměstí 
můžete navštívit Musée du Débarquement. Pointe du Hoc: 
zbytky německých bunkrů. Návštěva amerického hřbitova  
v Colleville-sur-Mer. 
5.den: Mont Saint-Michel - Chartres. Prohlídka opatství Mont 
Saint-Michel. Cestou do Paříže katedrála v Chartres.
6.den: Paříž - Praha. Přejezd do Paříže, okružní cesta Paříží. 
Možnost fakultativního výletu lodí po Seině. Odpoledne nebo 
podvečer transfer na letiště a odlet do ČR. 

9 DALŠÍ ZÁJEZDY NAJDETE NA NAŠEM WEBU
Pro širší a pestřejší nabídku turistiky a poznání nabízíme na webu další zájezdy, které se nám do 
tištěného katalogu nevešly. Program a informace najdete na www.nomad.cz
090, 091 Skotsko - grand tour autobusem a letecky (hotel, Velká Británie)
Termín (č.090): 21.8.-30.8. 2022                   10 dní    Cena v Kč hotel: 19 990,-
Termín (č.091): 23.8.-29.8. 2022                     7 dní     Cena v Kč hotel: 28 990,-
092 Slovinsko – Nový Zéland Evropy (hotel, Slovinsko)
Termín (č.092): 4.7.-10.7. 2022                     7 dní     Cena v Kč hotel: 10 690,-
093 Pláže a národní parky Dalmácie (mobilhome, Chorvatsko)
Termín (č.093): 3.9.-10.9.2022                    8 dní                   Cena v Kč mobilhome: 9 190,-

8 TO NEJKRÁSNĚJŠÍ Z NORMANDIE LETECKY
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10 PŘÍRODNÍ PARKY A PAMÁTKY PROVENCE
Prosluněná Provence, parky Lubéron a Camargue, vzpomínky na Van Gogha, Gauguina a Cézan-
na, ale také plameňáci, bílí koně a cedrové lesy, kouzlo přístavu Marseille, města UNESCO, vůně 
tymiánu a levandule a kouzelné moře. Ne nadarmo se říká, že Provence je krajina zalitá sluncem 
a provoněná levandulí…

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Avignon. Přes Německo do Francie. Antické 
město Orange (UNESCO): vítězný oblouk, divadlo. Papežský 
Avignon (UNESCO), most St-Bénézet, katedrála, papežský pa-
lác Palais des Papes, provensálské uličky, fakultativně výlet lodí 
po Rhôně. Výhledy na Villeneuve-les-Avignon a na středověký 
most, ochutnáte i specialitu čokoládové koule Papaline d´Avi-
gnon i víno Côte du Rhône. V termínu 101 se koná mezinárod-
ní divadelní festival s úžasnou atmosférou v ulicích. 
3.-4.den: Lubéron, Roussillon, Les Baux-de-Provence. Přírod-
ní park Lubéron: cedrové lesy, cesta s vyhlídkami. Kamenné 
městečko Bonnieux: ochutnávka specialit, romantický starý 
římský most a pole levandule. Červené městečko Roussillon: 
turistika barevnými bauxitovými skalami, naleziště malířských 
hlinek, gastronomické překvapení. Fontaine-de-Vaucluse (kde 
snil Petrarca o Lauře), největší vyvěračka v Evropě, továrna  
s vodním kolem na ruční papír, levandulová pole, fakultativ-
ně gurmánská ochutnávka vína ve vinařské oblasti Lacoste 
s možností nákupu. Pozdní návrat. Kamenná vesnice Bories. 
Pohoří Alpilles s olivovými háji. Město Nostradama St-Rémy-
-de-Provence. Římské Glanum nebo „van Goghův klášter”. 
Město uměleckých řemesel a nákupní ráj Les Baux-de-Pro-
vence s hradem nad Val d´Enfer (Pekelné údolí), Carrières des 
Lumières, projekce na téma: Gaudí, individuální ochutnávka 

místních specialit. Fakultativně provensálská večeře v centru 
Avignonu. 
5.-6.den: Arles, Camarque. Van Goghovo Arles (UNESCO): aré-
na, římské a románské památky, klášter St-Trophime, Goghova 
nemocnice, cryptoporticus, kavárna a most známý z obrazů 
van Gogha. Románský klášter Abbaye de Montmajour z 12. 
století. Římský most Pont-du-Gard (UNESCO) a lehká turistika 
v kaňonu řeky Gardon, koupání, podvečerní pevnost Tarascon, 
strážný hrad na Rhôně s příběhem bájné příšery. Večerní Arles. 
Cesta k moři. Přírodní park Camargue (UNESCO) s bílými koň-
mi, černými býky a plameňáky, možnost projížďky na koni (od 
25 EUR), rozsáhlý ornitologický park. Poutní městečko Saintes-
-Maries-de-la-Mer: dvoupatrová poutní katedrála, vyhlídky 
ze střechy, fakultativně ochutnávka místních písečných vín  
a mořských plodů a především koupání.
7.-9.den: Cassis, Aix-en-Provence, Marseille - Praha. Oblíbené 
výletní místo Marseillanů Cassis. Středomořské „fjordy“ Ca-
lanques: koupání, turistika po útesech či lodí podél pobřeží  
a fjordů. Aix-en-Provence: katedrála, Cours Mirabeau a bou-
levardy s proslulými kašnami, individuálně Cézannův ateliér 
a zahrada, možnost večeře. Marseille: starý přístav, bazilika 
St-Victor, tržnice, chrám Notre-Dame-de-la-Garde, moderní 
MuCem - muzeum civilizací Evropy a Středomoří, fakultativně 
výlet lodí kolem ostrova If hraběte Monte Christa na Frioulské 
ostrovy s koupáním, fakultativně večeře, pozdě večer poté 
odjezd do ČR. 

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, 6x uby-
tování dvoulůžk. pokoje v hotelech, průvodce, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Příplatky: 6x 
snídaně 1200 Kč, jednolůžko 4900 Kč, večeře Marseille 680 
Kč, večeře Avignon 650 Kč, záloha na loď na Frioulské ost-
rovy 300 Kč. V ceně není: lodě a vstupné 120 EUR, pobytová 
taxa.

Délka tras: autobusem 3500 km, pěšky 5x 2-6 km 
Počasí: 21-27 °C, voda 20-24 °C 
Odjezdy: Praha, Plzeň, Beroun, od 6 osob Hradec Králové, 
Pardubice, Brno za 400 Kč  

101
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
16.7. - 24.7. 2022 13 290,-9

094 Makarská riviéra a *Dalmatské ostrovy (mobilhome, Chorvatsko)
Termín (č.094): 10.9.-18.9.2022                    9 dní                 Cena v Kč mobilhome: 11 990,-
096 Kaliningrad a Litva (hotel, Rusko a Litva)
Termín (č.096): 4.9.-10.9.2022                    7 dní    Cena v Kč hotel: 12 290,-
097 Bukové hory - termály, jeskyně a víno (apartmán, Maďarsko)
Termín (č.097): 24.8.-28.8. 2022                     5 dní                       Cena v Kč apartmán: 7 490,-

098 Transylvánie – adrenalinový Offroad (srub, hotel, Rumunsko)
Termín (č.098): 4.7.-10.7.2022                    7 dní    Cena v Kč hotel: 17 190,-
099 Severní Makedonie a Albánie letecky (hotel, Severní Makedonie)
Termín (č.099): 30.8.-3.9.2022                    5 dní    Cena v Kč hotel: 15 290,-



strana

10
cestovní kancelář nomád s.r.o.
www.nomad.cz
e-mail: nomad@nomad.cz

CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel: 566 623 642
přednášky, články, aktuality: facebook.com/cknomad.cz/
fotografie ze zájezdů: instagram.com/ck_nomad/

11 SARDINIE A KORSIKA - APARTMÁNY
Kouzelné ostrovy s krásnými plážemi Tyrhénského, Ligurského a Středozemního moře. Středo-
mořská vegetace, hory a soutěsky, rázovití obyvatelé v horských vesničkách.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Doprava autobusem, trajekty, 9x ubytování (7x 
v apartmánech na Sardinii, 2x na Korsice - dvoulůžkové 
ložnice v chatkách s možností vaření), 2x polopenze (jed-
noduchá strava připravená českou kuchařkou), průvodce, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Přípla-
tek za 1-lůžkový pokoj 3600 Kč (ověření v CK).

Délka tras: autobusem 3500 km, lodí 420 km, pěšky 4x 3-10 
km (volitelně) 
Počasí: vzduch 25-28 °C, voda 20-24 °C 
Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Praha, Plzeň

1.-2.den: Praha - Livorno, Corte. Autobusem do Itálie. Trajek-
tem z Livorna do Bastie. Vnitrozemím Korsiky do Propriana. 
Corte: starobylé bývalé hlavní město ostrova s romantickými 
křivolakými uličkami.
3.-4.den: Ajaccio, Bonifacio. Ajaccio: rodiště Napoleona Bona-
parta. Mys Pointe de la Parata: výhledy ke „Krvavým ostrovům“, 
které byly útočištěm pirátů. Zastávka v Sartène. Nejjižnější 
francouzský přístav v Evropě Bonifacio: působivé město na 
vápencových skalách, strmě čnící z moře. Trajekt na Sardinii.
5.-6.den: Capo d´Orso, La Maddalena, Santa Teresa di Gallu-
ra. Odpočinek u moře. Capo d´Orso: krátký výstup ke skalisku 
Roccia dell´Orso (ohromný, erozí vymodelovaný žulový blok). 
Výhledy na tyrkysové moře a souostroví La Maddalena: pro 
svoji výjimečnou krásu, úžasnou přírodu a překrásné pláže se 
stala národním parkem. Možnost návštěvy městečka La Mad-

dalena s křivolakými uličkami a působivým náměstím. Santa 
Teresa di Gallura: příjemné letovisko s romantickým centrem 
i okolní krajinou.
7.-8.den: Sassari, Castelsardo, Nurág Losa, Tharros. Santi-
ssima Trinitá di Saccargia: jedna z nejkrásnějších církevních 
staveb na Sardinii. Sassari: zajímavý kontrast vzdušného mo-
derního města a středověkého jádra kolem katedrály. Maleb-
né historické Castelsardo: hrad na mohutném skalisku, příkré 
středověké uličky, kostelíky, restaurace. Skála ve tvaru sloního 
těla Roccia d´Elefante. Nurág Losa: monumentální nurág  
s hlavní věží, baštou, kamennými chýšemi a chodbami, po-
stavený z ohromných čedičových balvanů. Santa Giusta: ba-
zilika z 11.-12. století v pisánsko-lombardském slohu. Tharros: 
archeologický areál s podzemními a skalními hrobkami.
9.-10.den: Santa Teresa di Gallura, Alghero, Palmavera, Capo 
Caccia. Odpočinkový den u moře. Pro zájemce pěší výlet  
k nádherným skaliskům na výběžku Capo Testa. Ze zdejší žuly 
jsou postaveny sloupy římského Pantheonu a sloupořadí 
dómu v Pise. Alghero: malebný přístav mezi piniemi a olivami 
s katalánskou tradicí. Prehistorická památka Palmavera. Mys 
Capo Caccia s Neptunovou jeskyní.
11.-12.den: Arzachena, Costa Smeralda, Porto Cervo, Olbia - 
Praha. Prehistorické hrobky Coddu Vechiu a nurág Albucciu 
u Arzacheny. Costa Smeralda (Smaragdové pobřeží): přírodně 
zajímavé pobřeží na severovýchodě ostrova. Porto Cervo - 
centrum Costy Smeraldy s přístavem s obchůdky, restaurace-
mi a záplavou květin. Noční trajekt do Itálie. Příjezd do Prahy 
v nočních hodinách.
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Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
7.9. - 18.9. 2022 15 390,-12

12 LIGURSKÁ RIVIÉRA A CINQUE TERRE
Skalnaté pobřeží Ligurie, vinice, domy pastelových barev, římské památky v žáru pálícího slunce, 
bílé skály nad modrými vlnami, kostelíky a ospalý klid siesty, romantika horských městeček, vi-
nařských a rybářských vesnic pod ochranou UNESCO. Cinque Terre vás určitě okouzlí, místní víno 
zachutná a koupání na riviéře osvěží. 
PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je:  Doprava autobusem, 4x ubytování se snídaní 
(2-lůžkové pokoje s příslušenstvím), průvodce, zdravot-
ní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně není: 
1-lůžkový pokoj (3100 Kč), 2x večeře (1200 Kč), fakultativní 
výlety, pobytová taxa, lodní jízdenky, vlak, vstupné (celkem 
cca 115 EUR).

Délka tras: autobusem 2900 km, pěšky 4x 3-7 km 
(volitelně) 
Počasí: vzduch 22-28 °C, voda 20-25 °C 
Odjezdy: Praha, Beroun, Plzeň (od 6 osob svoz z Hradce 
Králové, Pardubic za 300 Kč/os., z Brna za 400 Kč/os.)

1.-2.den: Praha - Ligurie. Autobusem do Itálie. Janov: hlavní 
město regionu, katedrála San Lorenzo, kostel El Gesú, kláš-
ter Sant´ Andrea, palác San Giorgio, kde napsal Marco Polo 
svůj Milión a kde je rodný Kolumbův dům, Palazzi dei Rolli 
(UNESCO), četné galerie, možnost návštěvy světoznámého 
akvária, přístav, ubytování a procházka u moře nebo koupání.
3.-4.den: Ventimiglia, Cervo, Albenga, Portofino, Rapallo. 
Ventimiglia a přímořská Villa Hanbury na mysu Mortola, exo-
tická zahrada (na 3000 tropických rostlin) a vinařská středo-
věká horská vesnice Dolceacqua s hradem (světoznámé víno 
Rossese). Cesta kolem San Rema, města filmových festivalů, 
koupání na plážích Ligurské riviéry nebo variantně historické 

centrum města. Cervo: nejkrásnější přímořská vesnice, kostel 
San Giovanni Battista nad mořem a kouzelné uličky. Alben-
ga: stará obchodní čtvrť obklopená hradbami, baptisterium  
s fragmenty mozaik, středověké rodové věže. Loggia dei Qua-
tro Canti - kdysi centrum římského města Albingaunum. Most 
Pontelungo z 12. století. Cesta lodí z Camogli (přímořské měs-
tečko, vysoké barevné domy v terasách, hrad) podél divokého 
pobřeží k opatství San Fruttuoso z 8. století, koupání na malé 
pláži před opatstvím nebo turistika stezkou do skal. Lodí do 
malebného Portofina: zátoka oblíbená fotografy a celebritami. 
Kolem Santa Margherita di Liguria: známé přímořské letovisko 
s promenádou a plážemi, možnost koupání. Letovisko Rapa-
llo: promenáda, hrad.
5.-7.den: Varese Ligure, Cinque Terre - Praha. Fakultativně vý-
let s koupáním (500 Kč, min 15 osob): opevněné Varese Ligure 
pod Ligurskými Apeninami - ráj pro fotografy, starý kamenný 
most, ochutnávka místních specialit. Koupání na krásných 
plážích Sestri Levante a možnost turistiky. Punta Manara  
s překrásnou vyhlídkou na pobřeží. Unikátní oblast typických 
přístavních vesniček Cinque Terre (UNESCO): Monterosso - 
koupání a pobyt na pláži a kombinace lehké i středně náročné 
turistiky s cestováním vlakem po pobřeží nebo lodí. Výhledy  
a romantická zákoutí, návštěva jednotlivých vesniček (Verna-
zza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore), případně možnost lodí 
do Portovenere (UNESCO). La Spezia: obchodní a vojenský pří-
stav, odjezd pozdě večer, návrat do Prahy. 
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Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
4.7. - 10.7. 2022 12 990,-7
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13 ČERNÁ HORA - DOLOMITY BALKÁNU A N.P. DURMITOR

Výlety v jednom z nejmalebnějších pohoří Černé Hory - Durmitor, které se svými dvoutisícovkami, 
jezery a kaňony bude těžko hledat konkurenci v širém okolí. Vydejte se s námi na nenáročnou 
turistiku v malebné horské krajině s nádhernými výhledy. Variantně nabízíme i náročnější hřebe-
nové cesty a výstupy na místní velikány s panoramatickými pohledy do širokého okolí. Ubytovaní 
budeme v horském 3* hotelu s jedinečnou černohorskou polopenzí.  
PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je:  Doprava klimatizovaným autobusem, 7x sní-
daně a 6x večeře, 1x ochutnávka černohorské rakije, 6x 
ubytování v 3* hotelu, průvodce, zdrav. připojištění, inf. 
materiály a DPH. Příplatky: jednolůžkový pokoj za 3300 Kč. 

Obtížnost: 1-3 (z maximálně 5) 
Délka tras: autobusem 3000 km, pěšky 6x 10-20 km 
Počasí: vzduch 24-30 °C (v horách chladněji), voda 19-24 °C 
Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jih-
lava, Brno, Břeclav, Bratislava (možnost svozu: Plzeň, Tábor, 
České Budějovice) 

1.-2.den: Praha - Žabljak. Autobusem přes Maďarsko a Srb-
sko do horského střediska Žabljak v N.P. Durmitor. Nenáročná 
turistika k ledovcovému Crno jezeru. Okružní trasa kolem Ma-
lého a Velkého jezera poblíž Titovy jeskyně pod majestátním 
hřebenem Meded. V případě sil a chuti podél potoka se starý-
mi mlýny k jezeru Zminje. 
3.den: Zeleni Vir, Šereni Pasovi, (Bobotov Kuk). Busem do 
Sedla. Základní varianta: okružní trasa v oblasti „durmitorské-
ho Matterhornu“ kolem horského plesa Zeleni Vir a jedinečné 
ukázky geologické činnosti Šereni Pasovi k autobusu. Alterna-
tivně výstup na vrchol Sedlena Greda s výhledem na pohra-
niční pohoří. Těžší varianta: výstup na nejvyšší vrchol pohoří 
Bobotov Kuk (2523 m) s výhledem na celý Durmitor. 
4.den: Savin Kuk, Razvršje, (Istočni Vrh). Základní varianta: 
lanovkou na Savin Kuk (2313 m). Zpět příjemnou cestou přes 
obec Razvršje. Těžší varianta: navíc možnost výstupu ze Savina 
Kuku přes jištěnou „tatranskou cestu“ na vyhlídku Istočni Vrh. 
Sestup do střední části lanovky a zpět. 
5.den: Vyhlídka Čurovac. Odpočinkově (či s využitím taxi) na 
krásnou vyhlídku Čurovac s neopakovatelným výhledem do 
nitra největšího kaňonu Evropy - Tara se stejnojmennou řekou. 
Návrat a po zbytek dne relaxace. 
6.den: Lokvice, Ledová jeskyně, (Meded). Základní varianta: 
pohodlnou cestou do údolí Lokvice se salaší (ovčí sýry). Mož-

nost návštěvy jedinečné Ledové jeskyně s krápníky a stalagmi-
ty. Těžší varianta: výstup na skalnatou hradbu Meded s mnoha 
vyhlídkami. Obě okružní trasy vedou k jezeru a zpět. 
7.den: Barne a Jablaničko jezero, Crvena Greda. Pěšky okolo 
Barne a Jablaničko jezero, možnost relaxace. Dále na náhor-
ní plošinu Crvena Greda s pěknými výhledy. Cestou možnost 
ochutnat místní pálenku a čerstvé sýry na salaši. Okruh nazpět 
povede krasovým terénem. 
8.-9.den: Žabljak - Herceg Novi - Praha. Busem nově posta-
venou zkratkou k moři do historického města Herceg Novi, 
koupání na pláži, prohlídka města. Večer z Černé Hory domů. 
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Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
23.7. - 31.7. 2022 13 490,-9

14 PODKARPATSKÁ RUS, MOLDAVSKO A RUMUNSKO
Okruh po třech zemích, které nepatří mezi obvyklé turistické cíle. Divoká a krásná krajina rozleh-
lých lučnatých plání Polonin, hlubokých lesů i krajina Nikoly Šuhaje a Eržiky. Toulání s kratšími 
pěšími výlety a koupáním v Černém moři. Muzea, památky, opevněné horské kláštery, rázovitý 
folklor, historická transylvánská města. Česká komunita v Moldavsku. Hlavní město Moldavska - 
Kišiněv. V Evropě zcela unikátní vinné sklepy v Cricově, ochutnávky vín. Evropské unikum - delta 
Dunaje. Nejznámější rumunský hrad Bran a Sighişoara, rodné město hraběte Drakuly.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Volovec. Odjezd přes Slovensko 
na Ukrajinu. Prohlídka hlavního města bývalé Podkarpatské 
Rusi a dnešního „Zakarpatí“ - Užhorodu: historické centrum  

s hradem, původní synagoga, budova županátu, bývalá bu-
dova zemského sněmu a skanzen rusínské kultury. Přejezd do 
okolí Volovce pod poloninu Boržava. Procházka k nádherné-
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15 BERNSKÉ ALPY
Překrásná vysokohorská oblast centrálního Švýcarska zapsaná v seznamu památek UNESCO, roz-
prostírající se nad jezery Brienzersee a Thunersee nabízí návštěvníkům z celého světa prvotřídní 
služby. Grindelwald obklopený čtyřtisícovkami, unikátní horská železnice, nejznámější vrcholy 
oblasti Jungfrau, Eiger i Mönch, vodopády a ledovce. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, 3x uby-
tování v hotelech (2-lůžkové pokoje s vlastním příslušen-
stvím), 3x snídaně, průvodce, připojištění, informační ma-
teriály a DPH.

Délka tras: autobusem 2500 km, pěšky 3x 5-15 km 
Počasí: vzduch 20-26 °C
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Interlaken.  Přes Německo do 
Švýcarska. Bern: hlavní město Švýcarska ležící v ohbí řeky Aare: 
staré domy s podloubím, hodinová věž s orlojem, barevné 
kašny, katedrála, medvědí příkop aj. Exkurse ve výrobně sýrů 
v Gruyéres, průsmykem Jaunpass k jezerům Brienz a Thuner. 
3.den: Údolí Lauterbrunnen. Busem do Lauterbrunnen a jed-
noho z nejkrásnějších údolí v Evropě, strmé srázy přes 1000 m 
vysoké, malebná krajina a úchvatné vodopády. Vycházka ko-

151
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
23.8. - 28.8. 2022 12 290,-6

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, výletní 
loď do delty Dunaje, trajekt přes Dunaj, 12x ubytování  
v hotelech s místní polopenzí (turistické hotely, dvoulůž-
kové pokoje s vlastním příslušenstvím, 1-lůžko za příplatek 
5100 Kč), vstup do Moldávie, průvodce, zdravotní připojiš-
tění, informační materiály a DPH. 

Délka tras: autobusem 4600 km, lodí 50-100 km, pěšky 5x 
5-15 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 25-30 °C, voda 21-23 °C 
Odjezdy: Praha, Žďár n. S., Brno, Přerov, Žilina, Prešov
Příjezdy: Bratislava, Brno, Žďár n. S., Praha

141
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
30.7. - 13.8. 2022 21 190,-15

lem Staubašského vodopádu (297 m - nejvyšší ve Švýcarsku), 
ke kaskádovitým Trummelbašským ledovcovým vodopádům. 
Možnost jízdy zubačkou přes Kleine Scheidegg (2061 m) do 
oblíbeného rekreačního střediska Grindelwaldu (není v ceně, 
cca 47 CHF/os). Fakultativně zubačkou i po světoznámé trati 
do sedla Jungfraujoch (3454 m) - nejvýše položeného nádraží 
v Evropě: panoramatické výhledy, ledový palác aj. 
4.den: Grindelwald. Nejkrásnější túra Bernských Alp z Grin-
delwaldu lanovkou na First (lanovka není v ceně, cca 24 CHF/
os), a podél jezera Bachalpsee (2265 m) na Faulhorn (2630 m) 
s panoramatickými výhledy na nejznámější vrcholy - Eiger 
(3970 m), Mönch (4099 m) a Jungfrau (4158 m). Pěšky, popř. 
lanovkou zpět. 
5.-6.den: Interlaken  - Brienz - Žďár nad Sázavou. Malebné 
městečko Brienz s údajně nejkrásnější ulicí v Evropě. Prohlídka 
skanzenu Ballenberg, kopírující švýcarskou krajinu s původní-
mi vesnickými domky. Pěší túra v soutěsce Aareschlucht. Ve-
černí Lucern: slavný most Kapellbrücke. Přes Rakousko přejezd 
domů. 

mu, stupňovitému vodopádu Šipot. 
3.den: Koločava. Přejezd do Koločavy: muzeum Ivana Ol-
brachta, hroby Nikoly Šuhaje a Eržiky, starý řeckokatolický 
dřevěný kostel sv. Ducha s hroby českých četníků. Možnost 
občerstvení v místní Četnické stanici. Výstup kolem salaší do 
lučnatého sedla Prislop pod horu Strimba (1719 m). Panora-
matické výhledy na celou kotlinu a sousední poloniny. 
4.-5.den: Černivci - Jižní Bukovina - Iaşi. Přejezd na úpatí 
Karpat do historické metropole Bukoviny Černivci: komplex 
Černovické univerzity (UNESCO, dříve sídlo biskupů), Rynek  
s radnicí, Opilý kostel sv. Mikuláše. Hranice Rumunska. Velko-
lepý malovaný klášter Sucevita (UNESCO) harmonicky zasa-
zený do okolní přírodní scenérie, kde je zobrazen jedinečný 
výjev Žebřík ctnosti a nádherný Rodokmen Kristův. Sixtinská 
kaple východu - Voronet (UNESCO): jeden z nejstarších malo-
vaných kláštěrů v oblasti s působivými freskami z 16. století. 
Hospodářské a kulturní centrum Rumunska - Iaşi: prohlídka 
centra, náměstí Sjednocení, Národní divadlo, kostel Tří hie-
rarchů aj. 
6.den: Iaşi - Căpriana - Kišiněv. Dokončení prohlídky města 
Iaşi a přejezd do Moldávie. Pravoslavný klášter a bývalé sídlo 
moldavského biskupa - Căpriana. Busem do hlavního města 
Moldávie - Kišiněv: Vítězný oblouk ve tvaru pěti opřených pu-
šek, katedrála Zrození páně se zvonicí na náměstí Vítězství, 
široké bulváry, městské parky, muzea. 
7.den: Cricova, Orhei Vechi, Curchi Monastery. Cricova: pro-
hlídka vyhlášených vinných sklepů vytesaných ve skalách do 
délky 60 km. Jedna z nejpůsobivějších moldavských památek 

- Orhei Vechi: skalní klášter vybudovaný nad řekou Răut. Kláš-
terní areál Curchi s nejvyšší katedrálou na území Moldavska. 
8.den: Tiraspol, Bender. Výlet do samozvané Podněsterské 
republiky. Hlavní město Tiraspol ležící na východním břehu 
Dněstru: „skanzen“ Sovětského svazu, Suvorovovo náměstí se 
sochou zakladatele města, katedrála Narození Páně, Památník 
slávy aj. Město spojené s Podněsteřím jen širokým mostem - 
Bender: stará turecká pevnost, Leninova třída aj. 
9.den: Kišiněv - Holubinka - Tulcea. Huluboaia (Holubinka) - 
jediná vesnice v Moldavsku s českým obyvatelstvem, kde pro-
žijete pravý návrat do minulosti. Místo aut zde potkáte povozy  
s koňmi či dobytek přecházející silnici, místní pěstují vlastní 
víno a udržují české zvyky. Přesun do Rumunska. 
10.-11.den: Tulcea - Histria. Výlet lodí do delty Dunaje, jedi-
nečné biosférické rezervace (UNESCO) a ráje ornitologů: 300 
druhů ptáků, 100 druhů ryb, krásná flóra, rybářské vesnice… 
Antické město Histria: návštěva vykopávek, bazilika i římské 
lázně. Odpočinek a relaxace na plážích Černého moře. Noční 
přejezd do Karpat. 
12.-13.den: Tulcea - Busteni - Brašov. „Drakulův“ Bran - nejpro-
slulejší hrad Transylvánie. Starobylý horský Brašov (Kronstadt). 
Pěší výlet v jednom z nejnavštěvovanějších pohoří Rumunska 
- Bucegi. Lanovkou na Babele, nádherný skalní útvar - Babel-
ská sfinga (2216 m) i památník 1. světové války. 
14.-15.den: Brašov - Kluž - Žďár nad Sáz. Drakulovo rodiště - 
Sighişoara: opevněný středověký hrad s městským jádrem 
(UNESCO). Kluž s neporušeným historickým centrem. Nocleh 
v hotelu, brzy ráno odjezd, přes Maďarsko domů. 
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17 PETROHRAD A (PETRODVORCE) LETECKY
Letecky do druhého největšího města Ruské federace - legendárního Petrohradu v období „Bílých 
nocí“. Město se širokými bulváry, parky a pobřežními promenádami. Historické a architektonické 
skvosty „Benátek Severu” - Petrohradu a *jedinečného parku Petrodvorce, letní rezidence cara.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.den: Praha - Petrohrad. Odlet do Petrohradu, transfer do ho-
telu, ubytování, večerní procházka po okolí. 
2.den: Petrohrad. Prohlídka Petrohradu: historické centrum, 
Palácové náměstí, proslulá galerie Ermitáž - jedno z největších 
muzeí na světě s ohromující sbírkou světově známých umělců  
a sochařů. Nejskvostnější stavba Petrohradu Zimní palác (bý-
valé sídlo carů) se zlatem zdobenými interiéry. Srdce a duše 
Petrohradu - Něvský prospekt, bulvár s čilým denním i nočním 
životem, s obchody, kavárnami a restauracemi. 

3.den: Petrohrad. Pokračování prohlídky města: nejstarší bu-
dova ve městě Petropavlovská pevnost, symbol Velké říjnové 
revoluce křižník Aurora, Chrám Kristova Vzkříšení se vzácnými 
mozaikami, vybudovaný ve staroruském stylu a nápadně připo-
mínající chrám Vasila Blaženého v Moskvě. Pravoslavná Katedrála 
sv. Izáka s velkou pozlacenou kopulí. Večer plavba lodí po Něvě 
s úchvatnými pohledy nejen na mosty. V noci jedinečný zážitek 
- pozorování fenoménu „Bílé noci“ s otvíráním mostů na Něvě.
4.den: *Fakultativně Petrodvorce, Carskoje selo, Podvorye. 
Celodenní fakultativní výlet s typickou ruskou večeří o několika 

16 PETROHRAD A PETRODVORCE S NÁVŠTĚVOU POBALTÍ

Za poznáním i turistikou do krásných přírodních oblastí Pobaltských republik se zastávkami  
v jejich hlavních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO. Poznejte země  
s bohatou historií, přírodou a lidmi možná trochu uzavřenými, ale o to přátelštějšími při bližším 
poznání. Navštivte historické a architektonické skvosty „Benátek Severu“ - Petrohradu a jedineč-
ného parku Petrodvorce, letní rezidence cara Petra Velikého, jehož dominantou je Velký palác.  
Z jeho oken se carově rodině otevíral fascinující pohled na Finský záliv.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Riga. V dopoledních hodinách odjezd au-
tobusem z Prahy, Pardubic a z Hradce Králové. Noční přejezd 
přes Polsko a dále do hlavní metropole Lotyšska. Riga: největší 
město nejenom Lotyšska, ale celého Pobaltí. V r. 2001 oslavila 
800. výročí svého založení. Svými památkami se řadí k nejvý-
znamnějším městům východní Evropy a po právu je zapsána 
na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prohléd-
neme si historické centrum tohoto starobylého hanzovního 
města, jemuž dominují největší katedrála Pobaltí, založená r. 
1211 a Rižský hrad z r. 1330.
3.den: N.P. Gauja - Tallin. Nejznámější národní park Gauja, kte-
rý se táhne zalesněným údolím stejnojmenné řeky a se svojí 
rozlohou 920 km2 je největším národním parkem Pobaltí. Pro 
své půvaby přírody s jeskyněmi a pozoruhodnými skalními 
útvary s bohatou faunou a flórou bývá označován jako „Lo-
tyšské Švýcarsko“. Nad kaňonem řeky Gauji se vypíná gotický 
hrad Turaida, který je postaven z červených cihel. Odpoledne 
přejezd do Estonska a navečer dojezd do Tallinu.
4.den: Tallin. Estonská metropole ležící u Finského zálivu. Pro-
hlédneme si jeho historické části: krásně zachované městské 
hradby, Radniční náměstí s historickou lékárnou, dominikán-
ský klášter sv. Kateřiny; hanzovní, cechovní a kupecké domy  
v Dolním městě, pravoslavnou katedrálu Alexandra Něvského, 
hradní vrch Toompea. Romantické uličky a náměstíčka Tallinu, 
které budou lákat k možnosti příjemného posezení. Po pro-
hlídce již přejezd do Ruska.
5.den: Petrodvorce - Petrohrad. Pravděpodobně vrchol ce-
lého zájezdu - návštěva parku Petrodvorce, jehož srdcem je 
Velká kaskádová vodní třída. V parku na útesu nad Finským 
zálivem se nachází nejimpozantnější soustava vodotrysků na 
světě, kterými tryská 30 000 litrů vody za sekundu. Často bývá 
srovnávána s fontánami ve Versailles. V oblacích vodní tříště 
můžete vidět desítky pozlacených soch, například delfínů, lvů, 
vodních nymf nebo biblického hrdiny Samsona. Petrohrad: 
klenot carského Ruska, založený na řece Něvě. Procházka his-
torickým centrem této metropole: nejstarší budova ve městě 
Petropavlovská pevnost, chrám Vzkříšení Krista, 4 km dlouhý 
Něvský prospekt, který je bezpochyby nejslavnější ulicí Ruska. 
Pro zájemce večerní výlet do centra města.
6.den: Carskoje selo. Puškinovo: Carskoje selo - světový pa-
mátník architektury, monumentální palácový komplex Kate-
řinský palác. Kopie slavné Jantarové komnaty dle fotografií 
originálu ztraceného během 2. světové války. Pokračování 

prohlídky Petrohradu.
7.-8.den: Petrohrad - Vilnius. Dokončení prohlídky Petrohra-
du. Palácové náměstí, jehož dominantami jsou Zimní palác 
(bývalé sídlo carů, dnes galerie Ermitáž) a Alexandrovský 
sloup, vztyčený na oslavu vítězství nad Napoleonem. Ermitáž: 
sbírky byly založeny carevnou Kateřinou II. Velikou a čítají na 3 
miliony artefaktů a uměleckých děl z celého světa, mezi nimi 
díla Da Vinciho, Rembrandta, Michelangela, Picassa a jiných. 
Možnost plavby lodí po Něvě. Noční přejezd do největší me-
tropole Litvy - Vilniusu, jehož malebné a historické centrum 
připomíná Prahu: Katedrální náměstí, věž Gedimino, Radniční 
náměstí, dlážděné uličky starého města s kostely, Brána úsvitu 
- renesanční stavba z 16. století, která je nejen vstupní bránou 
do starého města, ale zejména poutním místem.
9.-10.den: Trakai - Praha. Návštěva slavného vodního hradu 
Trakai, ležícího na ostrůvku v jezeře Galvé. Je to nejkrásnější 
litevský hrad, postavený z červených cihel kolem roku 1400  
v gotickém stylu. Uvnitř je hradní muzeum. S pevninou je hrad 
spojen lávkou. Cesta přes Polsko domů.

V ceně je: Doprava autobusem, 6x ubytování (dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 6x snídaně, průvodce, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. 1-lůžko za přípla-
tek 2700 Kč. V ceně není ruské e-vízum pro Petrohradskou 
oblast a jeho vyřízení (cca 250 Kč). Předání pasu je nutné 
cca 45 dní před odjezdem, v pase musí být minimálně 2 
volné strany pro vepsání víza. Fakultativně: Carskoje Selo  
a Jantarová komnata včetně povinného místního průvodce: 
nutná rezervace předem již při zakoupení zájezdu (890 Kč). 
Garance návštěvy Carskoje Sela a Jantarové komnaty bude 
potvrzena až cca 14 dní před odjezdem.

Délka tras: autobusem 4600 km, pěšky 3x 3-10 km 
Počasí: vzduch 20-26 °C, voda 16-20 °C 
Odjezdy: Praha, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové

161
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
25.7. -3.8. 2022 14 390,-10
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18 AZORY - OSTROVY UPROSTŘED ATLANTIKU
Azorské souostroví vzniklo vulkanickou činností na zlomové linii Středoatlantského hřbetu, tedy 
podobnou genezí jako třeba Island. Pouze v daleko příjemnějších klimatických poměrech, kde 
neznají zimu ani v lednu. S námi navštívíte celých pět z devíti ostrovů - São Miguel, Terceira, São 
Jorge a nakonec Faial, každý z nich jedinečný a zajímavý. Nejzápadnější pozdrav Evropy směrem 
k Americe s překvapující krajinou, různorodou a pestrou. S poklidnými zelenými údolími s buj-
nou vegetací, exotickými květinami, tropickým ovocem, čajovníkovými a tabákovými plantážemi  
i fascinujícími horskými scenériemi s propadlými krátery, připomínající měsíční krajinu, vroucími 
prameny a gejzíry či tajemnými jeskyněmi. K tomu vzácný poklid izolovaných ztracených končin 
„na konci světa“, pohostinní lidé (jsme v Portugalsku), malebné rybářské vesničky, výtečné sýry  
a lahodná vína, delfíni, velryby… Víc než dost na to, abyste se sem chtěli vracet i příště.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Doprava. Ubytování a snídaně. Český průvodce, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Dopra-
va: Letecká na Azory a zpět včetně tax a poplatků. Přelety 
a trajekty mezi ostrovy. Po ostrovech nájemní (mikrobusy, 
taxi) a veřejná (busy, MHD). Ubytování: 10x penziony, ho-
tely - ve 2-lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 
1-lůžkový pokoj za příplatek - 181: 9900 Kč (10x), 182: 13 
700 Kč (17x). Strava: 10x snídaně.

Délka tras: letadlem 8200 km, lodí 40 km, po zemi 300 km, 
pěšky 4x 3-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 20-23 °C, voda 18-21 °C 
Nástupní místo: Praha 

1.-3.den: Praha - Lisabon - São Miguel. Odlet přes Lisabon 
na největší z Azorských ostrovů São Miguel. Ponta Delgada: 
historické centrum, muzea, chrámy, kostely. Sete Cidades - 
nezapomenutelná scenérie dvou sousedících kráterových 
jezer - jedno azurově modré, druhé smaragdově zelené. Ri-
beira Grande - termální bazénky, minerální prameny a horká 
vřídla. Lagoa do Fogo (Ohnivé jezero) - kráter vyhaslé sopky  
s úchvatnými výhledy, koupání. Jezero a městečko Furnas: 
horké prameny, gejzíry, léčivé bahno, botanická zahrada. Ča-
jové plantáže v Gorreaně. 
4.-5.den: Terceira. Přelet na ostrov Terceira, ostrov monumen-
tů, pevností a klášterů, starobylých domů s barevnými fasáda-
mi. Angra do Heroísmo: historické centrum (UNESCO), barokní 
palác Bettancourt, pevnosti São Sebastiao a São Joao Baptista, 

minipoloostrov Monte Brasil. Přístavy São Mateus a Doze Ribe-
ira, výhled ze Serra de Santa Bárbara. Biscoitos: muzeum vína, 
koupání v přírodních bazénech vulkanického původu. Lávová 
jeskyně Algar do Carvao a vulkán Guilherme Moniz. 
6.-7.den: São Jorge. Přelet na ostrov São Jorge. Přístav Velas: 
staré město, úzké uličky, obchůdky, domy s tepanými balkóny. 
Návštěva ve výrobně sýrů - nejstarší v Portugalsku. Pěší výlet 
pod nejvyšší horou ostrova Pico da Esperanca (1053 m) s mi-
mořádnou vegetací do Faja da Caldeira a dále k pobřeží do 
Faja dos Cubres - nejkrásnější trek na Azorech s úchvatnými 
výhledy. Trajektem na ostrov Pico. 
8.-9.den: Pico. Nejmladší a nejdramatičtější z Azorských ostro-
vů s nejvyšší horou celého Portugalska - Ponta de Pico (2351 
m), jeden z nejkrásnějších vulkánů na světě. Výstup na dosud 
aktivní sopku. Sopečné skalní formace, černá láva, úrodné vi-
nice rodící delikátní víno Vinho do Pico (možnost ochutnáv-
ky), staré domy z přírodního kamene. Fakultativně výlet lodí  
s možností sledování velryb (cca 55 EUR) nebo plavání s delfí-
ny. Trajektem na ostrov Faial. 
10.-11.den: Faial - Lisabon - Praha. Faial, díky nespočetným 
kvetoucím hortenziím zvaný Modrý ostrov. Kosmopolitní 
Horta - jedno z nejživějších měst souostroví s rozmanitou 
architekturou, barevnými jachtami a nádhernými výhledy na 
ostrov Pico. Vyhlídka Mirante de Estrada da Caldeira, nejvyšší 
vrchol ostrova Cabeco Gordo (1043 m). Ponta dos Capelinhos 
- nová část ostrova vzniklá sopečnou erupcí. Termální jezírka 
ve Varadouro: koupání. Černá pláž Baia da Ribeira. Návrat přes 
Lisabon domů. 

181
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
29.8. - 8.9. 2022 53 390,-11

Pozn. CK si vyhrazuje právo upravit program zájezdu  
v závislosti na aktuálních letových a lodních řádech. Po 
skončení zájezdu je možný individuální pobyt v Lisabonu, 
informace ohledně letenek na vyžádání v CK. 

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč

Možnost spojení tras 18 a 192 (Madeira): 
V ceně je i přelet mezi Madeirou a Azory.

18222.8. - 8.9. 2022 72 990,-18

V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků. Elektro-
nická víza pro vstup do Petrohradu a jejich vyřízení. Místní 
doprava, letištní transfery. Dvoudenní vstupné do Ermitáže 
a Zimního paláce, plavba lodí po Něvě, 4x ubytování v ho-
telu se snídaní (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, příplatek 
za 1-lůžkový pokoj 3400 Kč). Český průvodce, zdravotní při-
pojištění, informační materiály a DPH.

Délka tras: letadlem 2900 km, pěšky 3x 2-7 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 16-21 °C 
Nástupní místo: Praha 

171
172
173

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
31.5. - 4.6. 2022
7.6. - 11.6. 2022
14.6. - 18.6. 2022

17 490,-
17 790,-
17 690,-

5
5
5

chodech: návštěva barokního areálu Petrodvorce - okázalého 
letního sídla ruských carů. Palác Petra Velikého, Velká kaskádová 
vodní třída s impozantní soustavou vodotrysků a desítkami po-
zlacených soch. Honosný Kateřinský palác s legendární Jantaro-
vou komnatou, která už mnoho let usiluje o zápis mezi novodo-
bé divy světa. Na závěr večeře ve vyhlášené restauraci Podvorye 
s dřevěným vyřezávaným interiérem a úžasnou atmosférou, 
kde si budete připadat jako v pohádce o Mrazíkovi. Po večeři 
návrat do Petrohradu. Cena 4400 Kč/osobu - nutná rezervace 
při přihlášení. V ceně je pronajatá doprava, průvodce, při pro-
hlídce Petrodvorců a Kateřinského paláce pouze místní anglic-
ky mluvící průvodce, vstupy do navštívených objektů včetně 
Jantarové komnaty, večeře. Alternativně individuální program  
v Petrohradu (návštěva muzeí, procházky po bulvárech, v par-
cích či na pobřežních promenádách). 
5.den: Petrohrad - Praha. Poslední nákupy a odlet do Prahy. 
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19 MADEIRA - OSTROV KVĚTŮ A VŮNÍ
Exotický ostrov v Atlantiku, blíže Africe než Evropě. Endemická květena, přírodní rezervace a bo-
tanické zahrady, bujná vegetace, strmé stráně, zelená údolí a skalnaté svahy - snad nikde jinde 
na světě se nesetkáte s takovým přírodním bohatstvím a tolika rozmanitými typy krajiny. Stovky 
kilometrů pěšin a chodníků sledujících vodní kanály (levády) složitého zavlažovacího systému 
zvou k nádherným procházkám. Hornaté vnitrozemí s vysokými štíty hor, divoké horské hřebeny, 
vavřínový les, mystické mlhy, volně rostoucí strelície, příznivá subtropická poloha a vliv Atlantské-
ho oceánu, který zmírňuje letní vedra. To vše jen umocňuje příjemný pobyt na tomto květinovém 
ostrově v útulném hotelu v historickém centru, který leží necelých 500 m od pláže.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Doprava. Ubytování a snídaně. Český průvodce, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Dopra-
va: Letecká na Madeiru a zpět včetně tax a poplatků. Po 
ostrově nájemní (mikrobus nebo minivan, taxi) a veřejná 
(busy, MHD). Ubytování: 7x hotel s bazénem - ve 2-lůžko-
vých pokojích s vlastní koupelnou a TV. 1-lůžkový pokoj za 
příplatek 3800 Kč (7x). Strava: 7x snídaně.

Délka tras: letadlem 6600 km, po zemi 350 km, pěšky 6x 
4-15 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 20-29 °C, voda 18-24 °C 
Nástupní místo: Praha

1.-2.den: Praha - Funchal. Odlet na Madeiru, transfer do hote-
lu a ubytování. Prohlídka starého města: katedrála Sé, tržnice  
s množstvím exotického ovoce, květin a ryb, stará rybář-
ská čtvrť Velha s pevností, park Santa Catarina s pomníkem 
Kryštofa Kolumba, pevnost Pico, klášter Santa Clara, radnice, 
malebné uličky. Výjezd na Monte s poutním kostelem, tropic-
kou zahradou a s krásnými výhledy na město. Možnost jízdy  
v proutěných saních, ochutnávka madeirského vína. 
3.den: Cabo Giaro, Caldeirao Verde a Inferno, Santana. Vý-
jezd na druhý nejvyšší útes světa Cabo Girao (580 m). Přejezd  
k severnímu pobřeží s návštěvou lávové jeskyně u São Vicente. 
Pěšky jednou z nejkrásnějších levád ostrova Caldeirao Verde  
s četnými tunely, pro zdatnější až na samotné dno kaldery In-
ferno s vodopádem. Přejezd do městečka Santana s tradičními 
domky s rákosovou střechou sahající až téměř k zemi. 
4.den: Machico, Porto da Cruz. Cesta na severovýchod. Gara-
jau s 12 m vysokou sochou Krista. Druhé největší město Ma-
chico: nejstarší kostel ostrova Capela dos Milagres, pevnost. 
Výjezd na vyhlídku Pico do Facho (516 m), levádou do prů-
smyku Boca do Risco nad úchvatnými útesy k vesničce Lara-
no. Městečko Porto da Cruz na severním pobřeží. Cestou zpět 

zastávka v košíkářském městečku Camacha s živou řemeslnou 
tradicí. Během dne možnost koupání. 
5.den: Ponta de São Lourenco, Prainha. Nejvýchodnější cíp 
Ponta de São Lourenco - poloostrov s dramatickou scenérií. 
Pěšky vulkanickou pouští nad útesy s barevnými skalními 
útvary k datlové oáze, koupání na písečné pláži Prainha. 
6.den: Camara de Lobos, Porto Moniz. Návštěva idylické ry-
bářské osady Camara de Lobos (pobyt W. Churchilla). Přejezd 
přes náhorní planinu Paúl da Serra na Rabacal, pěšky sestup  
k levádám vedoucím k vodopádům Risco a 25 Fontes. Přejezd 
na severozápad ostrova do Porto Moniz (mořská lávová jezír-
ka, akvárium, možnost koupání). Nejdražší tunelovou silnicí 
ostrova přes São Vicente, zpět do hotelu. 
7.den: Pico Arieiro, Pico Ruivo, Ribeiro Frio. Třetí nejvyšší hora 
ostrova Pico Arieiro (1818 m). Pěšky několika tunely přes nej-
vyšší horu ostrova Pico Ruivo (1862 m) na Achada de Teixera 
(1592 m). Cestou zpět přes Faial s výhledem na impozantní 
Orlí skálu se zastávkou v Ribeiro Frio (pstruží farma), leváda 
Balcoes. Návrat zpět do hotelu. 
8.den: Funchal - Praha. Dle letového řádu poslední možnosti 
nákupů suvenýrů, transfer na letiště a odlet domů. 

191
192

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
4.7. - 11.7. 2022
22.8. - 29.8. 2022

30 990,-
30 990,-

8
8

Možnost spojení tras 192 a 18 (Azory) do zájezdu 182. Termín: 22.8. 
- 8.9. 2022, cena: 72 990 Kč. V ceně je i přelet mezi Madeirou a Azory.

Pozn. Posloupnost a program jednotlivých dní může být 
přizpůsoben počasí a zdatnosti klientů. 

20 ŠPICBERKY - OSTROVY LEDNÍHO MEDVĚDA
Vzrušující expedice do země nazývané „Zubaté vrcholky” či „Chladný okraj”. Do království ticha po-
lárních pustin, modré oblohy, ledovců, skalních útesů s ptačími koloniemi a divoké arktické tundry 
s polárními liškami, soby a ledními medvědy. Výprava (pro většinu) nejseverněji za život, na půl 
cesty mezi polárním kruhem a severním pólem (je vzdálený jen cca 1000 km), do míst, kde v létě 
slunce nezapadá. Výlet motorovým člunem k ledovci a možnost mořského kajakingu. Nezapome-
nutelný trek na 78° severní šířky poloostrovem Nordenskröld vede mimo civilizaci, během treku se 
může objevit lední medvěd. Průvodcem zájezdu bude legendární polární cestovatel Miroslav Jakeš, 
který (kromě mnoha dalších cest, mj. 19 výprav na Severní pól) Špicberky navštívil téměř 50x.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Longyearbyen. Let do Skandinávie a dále na 
Špicberky. Longyearbyen - prohlídka nejsevernějšího města 
světa, správního centra (a jediného městečka) souostroví: 
Svalbard museum. Příprava na trek. Pro otužilé odvážlivce 
koupání ve fjordu Adventfjorden, pro ostatní v krytém bazé-
nu. Nocleh v kempu. 
3.-7.den: Trek Západním Špicberkem. Pochod údolím Bjorn-

dalen. Výhledy na divoké skalnaté pobřeží, ledovce i „Ledo-
vý fjord“ Isfjorden. Sestup k moři k chatě ruského geologa  
a polárníka Rusanova. Dále k zálivu Colesbukta. Výstup do 
hor s ledovci na jejich vrcholcích. Kolem vrcholu Russekollen 
do údolí Fardalen, podél ledovců Habergbreen, Dryadbreen  
a Borgerbreen pod horou Habergnuten (1031 m). Sestup údo-
lím Endalen k jezeru Isdammen. Návrat do Longyearbyenu. 
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V ceně je: Doprava. Celodenní výlet - plavba motorovým 
člunem k ledovci Von Postbreen. Pronájem střelné zbraně 
včetně střeliva (preventivní ochrana proti medvědům). 
Ubytování. Český průvodce, zdravotní připojištění, infor-
mační materiály a DPH. Doprava: Letecká na Špicberky 
včetně tax a poplatků, transfery z a na letiště v Longyear-
byenu. Ubytování: 5x nocleh v kempu v Longyearbyenu (s 
kuchyňkou a sušárnou), ostatní noci v divočině (vlastní 
stany). Strava: 1x oběd (během výletu na člunu k ledovci 
Von Postbreen).

Délka tras: letadlem 8500 km, pěšky celkem cca 80 km (3x 
6-8 km, 3x 12-16 km, 1x 20 km) 
Počasí: 0-10 °C, v noci může být menší mrazík se sněhovou 
přeháňkou, občas déšť či mlha 
Nástupní místo: Praha

201
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
29.7. - 8.8. 2022 40 990,-11

21 ISLAND - CESTA ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
Letecky na Island v menší skupince a auty v termínu, který byste nečekali. Cesta na sever v období, 
kdy noc už (nebo ještě stále) vládne nade dnem a podtrhuje tak úchvatnou romantickou krásu 
islandské přírody. V době s největší nadějí na spatření magické polární záře - stačí jen trocha štěstí, 
aby si člověk odvezl celoživotní zážitek. Ale i když se nepodaří, z návštěvy zimního Islandu nemůže 
být nikdo zklamán. Jezero Jökulsárlón ještě věrohodněji evokuje představu ledových ker u Severního 
pólu, vodopády pod ledovými příkrovy mají neopakovatelné kouzlo a koupel v horké vodě Modré 
laguny není nikdy tak příjemná jako právě v zimě. Překonejte stereotypy, že na Island jedině v létě  
a přesvědčte se sami! 

1.-2.den: Praha - Keflavík. Jižní pobřeží. Let na Island. Jízda na 
východ po jižním pobřeží s výhledy na zasněžený vrcholek sop-
ky Hekla (1491 m), na ledovec sopky Eyafjallajökull (obří erupce 
v r. 2010 výrazně poznamenala letecký provoz v Evropě) a na 
ledovec Mýrdalsjökull další aktivní sopky Katla. Vodopády Sel-
jalandsfoss, Glúfrafoss a Skógafoss - každý úplně jiný a všechny 
krásné. Vík: skalní brána a rozeklané útesy Dyrhólaey na nejjiž-
nějším mysu ostrova - skalní jehly tyčící se z oceánu. Nedotčené 
černé lávové pláže řazené mezi deset nejkrásnějších na světě.
3.den: Jökulsárlón, N.P. Skaftafell. Jízda na východ k jedineč-
nému ledovcovému jezeru Jökulsárlón s plovoucími krami evo-
kujícími drsnou Arktidu. Pozorování tuleňů. N.P. Skaftafell pod 
nejvyšší horou Islandu Hvannadalshnúkur (2119 m): pěší výlet  
k okraji největšího evropského ledovce Vatnajökull, splazy, lagu-
ny, náplavové sandury. Kirkjubaejarklaustur: čedičová „kostelní 
dlažba“. Bezútěšná krajina lávových polí.
4.den: Zlatý trojúhelník. Sídlo islandských biskupů Skálholt. 
Gejzíry Strokkur a nejslavnější Geysir. Snad nejkrásnější z ne-
sčetných islandských vodopádů - impozantní „Zlatý“ Gullfoss. 
Největší jezero Islandu - Thingvallavatn. Národní park Thing-
vellir: aktivní rift - stále se rozšiřující hlavní atlantický zlom aneb 
„z Evropy do Ameriky a zpět“ za pár vteřin. Althing - nejstarší 
evropský parlament. Procházka po obvodu kráteru nad jezír-
kem Keriđ uvnitř vulkánu. Peřeje nejmohutnějšího vodopádu 

Islandu Urriðafoss na řece Thjórsá. 
5.-6.den: Reykjavík, Reykjanes - Praha. Hveragerđi - metropo-
le skleníků s teplomilnou květenou, ovocem a zeleninou. Hlavní 
město Reykjavík: centrum s budovou parlamentu a novou rad-
nicí s obří plastickou mapou Islandu, dominanta města - kate-
drála Hallgrímskirkja. Dle zájmu a časových možností návštěva 
pravděpodobně nejvýstavnější a nejzajímavější vodárny na 
světě, muzeí (včetně světově unikátního muzea penisů), mo-
derního kulturního centra Harpa aj. Poloostrov Reykjanes: farma 
Bessastađir - sídlo islandských prezidentů. Koupání v Modré 
laguně (nutná rezervace předem, bližší informace v CK) - is-
landském „Mrtvém moři“, podobně léčivé i slané. Návrat domů.

V ceně je: Doprava. Ubytování a snídaně. Český průvodce 
(a řidič), zdrav. připoj., inf. materiály a DPH. Doprava: Le-
tecká na Island včetně tax a poplatků, doprava pronaja-
tými auty (minivany) po trase. Ubytování:  5x (turistické) 
hotely - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj 
za příplatek 7400 Kč (5x). Strava: 5x snídaně.

Délka tras: letadlem 5600 km, autem 1200 km, pěšky 3x 
2-5 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 0-7 °C, proměnlivé, v noci i výrazně pod 
nulou 
Nástupní místo: Praha (případně Vídeň)

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1700 Kč sleva pro přihlášené do 1.2. 2022

Pozn. Změna programu v případě změn časů letů, nepří-
znivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest pro auto 
vyhrazena. Případný alternativní program dle dané situa-
ce. Pozorování polární záře (za příznivého počasí) proběh-
ne formou večerních výjezdů. Ideální doba na pozorování 
je večer mezi 22. až 2. hodinou v noci. 

211
213

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
1.3. - 6.3. 2022
4.10. - 9.10. 2022

43 690,-
43 690,-

6
6

Pozn. Bližší informace o zájezdu v CK.Během treku projdete arktickou tundrou, vystoupáte do hor, 
spatříte polární lišky i soby. V oblasti se může vzácně objevit 
lední medvěd. Skupinu doprovází průvodce se střelnou zbra-
ní. Noclehy jsou pod stany ve volné divoké přírodě. 
8.-9.den: Ledovce Longyearbreen a Von Postbreen. Výstup na-
lehko k ledovci Longyearbreen. Možnost nálezů fosilií pravěké 
flóry. Další den cca 6-hodinová plavba motorovým člunem: 
zastávka u kolonií hnízdících ptáků ve fjordu Sassenfjorden, 
pozorování čela ledovce Von Postbreen z moře. Noclehy  
v kempu. 
10.den: Longyearbyen, *Adventfjorden. Longyearbyen: od-
počinek, nákupy suvenýrů, návštěva nejsevernější hospody 
světa. *Volitelně plavba mořským kajakem fjordem Advent-
fjorden s pěším výletem. Pozorování ptactva a stále vzác-
nějších tuleňů (cena cca 1100 NOK, v ceně je oběd). Nocleh  
v kempu. 
11.den: Longyearbyen - Praha. Návrat domů. 

214
215

11.10. - 16.10. 2022
7.3. - 12.3. 2023

43 690,-
44 290,-

6
6



strana

17
cestovní kancelář nomád s.r.o.
www.nomad.cz
e-mail: nomad@nomad.cz

CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel: 566 623 642
přednášky, články, aktuality: facebook.com/cknomad.cz/
fotografie ze zájezdů: instagram.com/ck_nomad/

22 SEDM DIVŮ ISLANDU LETECKY
Dovolená na Islandu o jaké sníte! Během pobytu na vlastní oči spatříme mnohé ze zázraků pří-
rody této jedinečné země. Nespoutané vodopády na divokých řekách, monumentální ledovco-
vé splazy ledovce Mýrdalsjökull, gejzír Strokkur, pravidelně vystřikující vroucí vodu až do výše  
20 m. Vodopády Seljalandsfoss a Skógafoss, koupání v teplé říčce obklopeni pastelovými barvami 
„duhových hor“ Landmannalaugar, národní park Thingvellir, kde byl založen nejstarší parlament 
světa. Hlavní město Islandu Reykjavík. Krajina sopek a lávových polí, vývěry síry, relaxace v termál-
ních bazénech. V termínu od 25.8. se zúčastní český cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba.

1.den: Praha - Keflavík. Odlet večer z Prahy (za příplatek  
z Košic). Dovolená na Islandu začne příletem na letiště Kefla-
vík, kde přistaneme kolem půlnoci. Transfer na nocleh.
2.den: Zlatý trojúhelník. Vrchol islandského putování, tzv. 
Zlatý trojúhelník. Návštěva sídla biskupství v osadě Skálholt, 
přejezd do oblasti Geysiru s aktivním gejzírem Strokkur, který 
každých pět minut vyvrhuje vřelou vodu až do výše 20 metrů. 
Impozantní vodopád Gullfoss na řece Hvítá, kde voda padá 
ve dvou stupních do hloubky 32 metrů. Zastávka v národním 
parku Thingvellir (UNESCO). V této oblasti se rozestupuje ev-
ropská a americká litosférická deska a byl zde v 10. století za-
ložen nejstarší parlament světa - Althing. Kolem geotermální 
elektrárny Nesjavellir zpět na místo ubytování.
3.den: Vestmannaeyjar. Výlet na vulkanické Vestmannské os-
trovy - lodní jízdenka je zahrnuta v ceně zájezdu, výstup na 
aktivní sopku Eldfell, která naposledy explodovala v roce 1973. 
Ostrov Heimaey je též známý početnými ptačími koloniemi.
4.den: Landmannalaugar. Cesta do islandského vnitrozemí, 
do turisticky atraktivní geotermální oblasti Landmannalaugar. 
Jedná se o pohádkově barevnou oblast uprostřed divokých 
hor. Díky svěží barevnosti se Landmannalaugaru přezdívá 

„duhové hory“. Z turistického střediska, které leží v srdci ob-
lasti na pokraji lávového pole, se návštěvníkům nabízí pestrá 
paleta pěších výletů různé obtížnosti. Místním unikátem, který 
každoročně přitahuje nejen zahraniční turisty, ale i samotné 
Islanďany, je možnost koupele a dobití energie po náročných 
i lehčích túrách v přírodní laguně s termální vodou, která vzni-
ká soutokem horké a chladnější říčky. V případě nesjízdnosti 
silnic nebo špatného počasí navštívíme místo Landmanna-
laugaru podobně barevnou geotermální oblast u městečka 
Hveragerði včetně možnosti koupání v teplé říčce. 
5.den: Jižní pobřeží. Cesta po jižním pobřeží (možnost v dáli 
zahlédnout zasněžený vrcholek sopky Hekla). Krátká vycházka 
podél kaskády vodopádů na řece Skógá poblíž monumentál-
ního šedesátimetrového vodopádu Skógafoss. Nejjižnější mys 
Islandu Dyrhólaey se skalní bránou. Městečko Vík s černou so-
pečnou pláží s čedičovou jeskyní. Zastávka u splazu ledovce 
Sólheimajökull. Pod světoznámou sopkou Eyjafjallajökull pro-
cházka u vodopádu Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za jeho 
vodní stěnu. Vodopád Gljúfrafoss.
6.-7.den: Reykjavík, Modrá laguna - Praha. Dopoledne fakul-
tativně možnost zúčastnit se plavby za pozorováním velryb, 
případně návštěva expozice vulkanologie či architektonický 
skvost Reykjavíku - kulturní dům Harpa. Odpoledne krátká 
společná prohlídka hlavního města Islandu Reykjavíku: radni-
ce „u rybníka“, parlament, moderní kostel Hallgrímskirkja a vo-
dojem Perlan. Večerní koupání v unikátních termálních lázních 
Modrá laguna (příplatek 1900 Kč, nutno objednat při přihlá-
šení), pro ostatní určí průvodce náhradní program dle zájmu  
a počtu lidí. Odlet do Prahy kolem půlnoci. Ráno přílet do 
Prahy.

V ceně je: Doprava. Ubytování a snídaně. Český průvod-
ce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. 
Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po trase auto-
busem nebo mikrobusem dle velikosti skupiny, trajekt na 
Vestmannské ostrovy a zpět. Ubytování: 5x chatky (nebo 
penziony) - 2-lůžkové pokoje s vlastním nebo společným 
příslušenstvím.1-lůžkový pokoj za příplatek 2000 Kč (5x).  
Strava: 5x snídaně. Je možné dokoupit 4x večeře: 3600 Kč.

Délka tras: letadlem 5600 km, autem 700 km, pěšky 4x 2-5 
km (volitelně) 
Počasí: vzduch 10-22 °C, proměnlivé 
Nástupní místo: Praha (za příplatek Košice)

221
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
25.6. - 1.7. 2022 36 590,-7

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Pozn. Změna programu v případě změn časů letů, nepříz-
nivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest pro auto-
bus vyhrazena. Změna pořadí dnů programu dle aktuál-
ních podmínek na Islandu vyhrazena.

2222.7. - 8.7. 2022 36 500,-7
22330.7. - 5.8. 2022 37 800,-7
2247.8. - 13.8. 2022 37 500,-7
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23 ALJAŠKA A KANADA
Po stopách zlatokopů z doby Zlaté horečky 1898. Hlavní centrum a magnet všech prospektorů 
Dawson City, Klondike - legendární oblast rýžování zlata. Jízda k nejvyšší hoře Severní Ameriky, 
národní parky Aljašky a Kanady (Denali, Wrangell, Kluane, Jasper, Banff ), slavná Alaska Highway. 
Olympijská velkoměsta Calgary a Vancouver. Ledovce, jezera, termální prameny, divoká zvěř, indi-
ánské totemy… K tomu možnost výletu historickou železnicí k Bennettovu jezeru.

PROGRAM ZÁJEZDU 231: ALJAŠKA A KANADA

1.-3.den: Praha - Calgary. Banff N.P., Jasper N.P. Let do kanad-
ské Alberty. Druhé největší město provincie - Calgary: prohlíd-
ka města a olympijského areálu z r. 1988. Panorama Skalistých 
hor. Nádhernými Rockies pod nejvyšší horou kanadských Ska-
listých hor - Mt. Robson (3954 m). Sobi, jeleni, horské kozy… 
Historické město Banff, Lake Louise - jedno z nejznámějších 
lyžařských středisek Kanady. Pěšky nebo terénním autobusem 
po slavném ledovci Athabasca. 
4.-5.den: Dawson Creek, Watson Lake. Mohutné řeky Atha-
basca a Saskatchewan, jezera, vodopády. Nultá míle Alaska 
Highway - slavné silnice postavené za 2. světové války. Koupá-
ní v termálních pramenech. „Les cedulí“. Brána Yukonu - Wat-
son Lake na 60. rovnoběžce. 
6.-9.den: *Chilkootský průsmyk. Skagway a okolí. *Fakultativ-
ně třídenní přechod přes Chilkoot Pass (nejvyšší bod 1122 m) 
z Aljašky do Kanady (celkem cca 60 km). Překonání jednoho  
z nejobtížnějších míst při cestě dobrodruhů za zlatem na 
Klondike. Pro ostatní výlety v okolí Skagway: pěší túra pod 
Chilkoot, možnost jízdy historickou železnicí ze Skagway na-
horu na White Pass aj. 
10.-13.den: Kluane N.P., North Pole, Fairbanks, Denali N.P. 
Kolem pobřežního pásu hor s nejvyšší horou Kanady - Mt. 
Logan (5950 m). Zastávka „na Severním pólu“, kde žije Santa 

Claus. Fairbanks: zlatokopecké město se skanzenem z dob zla-
té horečky, Transaljašský ropovod. Koupání v horkých prame-
nech. Celodenní projížďka divokou přírodou národního parku 
Denali (medvědi, karibu, vlci, lišky) s nejvyšší horou USA i celé 
Severní Ameriky - Denali (Mt. McKinley, 6194 m). 
14.-16.den: Anchorage, Seward. Prohlídka Anchorage - nej-
většího města Aljašky. Přejezd na poloostrov Kenai, pěší výlet 
na ledovec Exit N.P. Fakultativně pozorování velryb, ledovců  
a fjordů z výletní lodi v Prince William Sound. 
17.-18.den: Wrangell N.P., Dawson City. Kolem mohutného, 
ledovci pokrytého pohoří sopečného původu, dosahující-
ho nadmořské výšky až 5000 m. Po silnici Top of the World 
Highway. Trajektem přes Yukon River do Dawson City - srdce 
Yukonu z dob Zlaté horečky, ležícího na soutoku řek Yukon  
a Klondike: srub Jacka Londona, obří dredge rypadla. Rýžování 
zlata na Bonanza Creek, bývalém Králičím potoku, kde to v r. 
1896 všechno začalo. 
19.-20.den: Tombstone Mountains, Whitehorse. Vycházka  
v divočině pohoří Tombstone Mountains. Whitehorse - dnešní 
hlavní město Yukonu. Koupání v termálních bazénech Takhi-
ni Hot Springs, návštěva přehradní hráze s kanálem pro tah 
lososů. 
21.-22.den: Whitehorse - Praha. Odlet z Yukonu zpět domů. 

V ceně je:  Doprava. Vstupy do národních parků Jasper  
a Banff. Ubytování. Český průvodce (a řidič), zdravotní při-
pojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká 
včetně tax a poplatků, po trase pronajatý minivan řízený 
průvodcem. Ubytování: 231: 8x, 232: 10x motely, hotely 
nebo vybavené sruby - pokoje s  vlastním či společným 
příslušenstvím, po 2-4 osobách dle obsazenosti, 231: 12x, 
232: 16x vybavené kempy a placená tábořiště (vlastní 
stany). Garantovaný 2-lůžkový pokoj za příplatek - 231: 
16 200 Kč/osobu (8x), 232: 20 200 Kč/osobu (10x). V ceně 
není registrace eTA (7 CAD) a ESTA (14 USD).

Délka tras: letadlem 18 000 km, minivanem 9800 km, 
volitelné pěší výlety 3-6x 4-12 km 
Počasí: vzduch 12-25 °C, proměnlivé 
Nástupní místo: Praha 

PROGRAM ZÁJEZDU 232: PRODLOUŽENÍ O BRITSKOU KOLUMBII

1.-20.den: Praha - Whitehorse. Shodný s programem 231 do 
odletu z Whitehorse. 
21.-23.den: New Hazelton, Prince George. Medvědi na silnici č. 
37, ledovce, indiánské totemy, potoky, kterými táhnou lososi. 
Přívětivou scenérií Britské Kolumbie do jejího středu. Po Cari-
boo Highway podél řeky Fraser na jihozápad. 
24.-26.den: British Columbia, Vancouver. Přes Pobřežní hory 
do olympijského Whistleru. 70 m vysoký vodopád Brandyfwi-
ne Falls. Příjezd k pobřeží Pacifiku a jízda podél něj do dějiště 
ZOH 2010 - kosmopolitního Vancouveru, dle mnohých nej-
krásnějšího města Severní Ameriky. Prohlídka města: Stanley 
Park, Canada Place připomínající Operu v Sydney, Muzeum 
antropologie… Možnost výjezdu lanovkou na dechberoucí 
vyhlídku z Tetřeví hory. 
27.-28.den: Vancouver - Praha. Návrat z Vancouveru domů. 
*VOLITELNÝ VÝLET: CHILKOOTSKÝ PRŮSMYK: 10 890 Kč
V ceně je: Permit na přechod průsmyku a na ubytování po tra-
se pochodu, místní průvodce, vlak po historické yukonské trati 
Bennett - Fraser (případně Bennett - Carcross). Výlet je organi-
zovaný a zajištěný kanadskou cestovní agenturou.

231
232

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
11.6. - 2.7. 2022
11.6. - 8.7. 2022

94 990,-
97 990,-

22
28

232
231
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24 KANADA - OKRUH PO QUEBECU A ONTARIU
Podél Řeky sv. Vavřince od Velkých jezer až k jejímu ústí přecházejícímu do mořského zálivu. 
Kontrasty anglofonního velkoměsta Toronta a srdce francouzské Kanady Montrealu, maleb-
ný Quebec, hlavní město Kanady Ottawa na hranicích provincií Ontario a Quebec. Vodopády 
Montmorency a soutěska Ste-Anne. Hurónské, Erijské a Ontarijské jezero. Na hranice s USA k hřmí-
cí Niagaře. Mořská delta Řeky sv. Vavřince s velrybami. Národní a přírodní parky Bruce Peninsula, 
La Mauricie a Algonquin. Losi, jeleni, bobři i medvědi. V nejlepší roční době kouzelných podzim-
ních barev kanadských lesů s národními stromy javory. Komfortně minivanem v malé skupince.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Doprava. Vstupy do Algonquin P.P., La Mauricie 
N.P. a Bruce Peninsula N.P. Ubytování a snídaně. Český prů-
vodce (a řidič), zdravotní připojištění, informační materiály 
a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po trase 
pronajatý minivan řízený průvodcem. Ubytování: 12x mo-
tely a hotely - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím. 1-lůžkový 
pokoj za příplatek 14 600 Kč (12x). Strava: 12x snídaně.

Délka tras: letadlem 14 000 km, minivanem 4000 km, 
pěšky 4x 3-10 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 15-24 °C, proměnlivé, voda 16-22 °C 
Nástupní místo: Praha 

1.-2.den: Praha - Toronto - Montreal. Let do největšího města 
Kanady. Přejezd na severovýchod. Historický Kingston. Ivy Lea: 
nádherná vyhlídka na Řeku sv. Vavřince v oblasti Tisíce ostro-
vů. Vodní zámek Bold´s Castle. 
3.den: Montreal. „Srdce Kanady“ a její druhé největší město 
Montreal: vyhlídka Mont Royal, podle níž se město jmenuje. 
Olympijský stadion (1976), bazilika Notre-Dame, katedrála 
Marie Reine do Monde - zmenšenina svatopetrského chrámu 
ve Vatikánu, Starý Montreal, přístav. 
4.-5.den: Montreal - Quebec - Tadoussac. Centrum frankofonní 
provincie - Quebec: dominanta Château de Frontenac, Duf-
ferinova terasa s vyhlídkou na město a na St. Lawrence River, 
přístav, historické centrum s uličkami s francouzským šarmem. 
Lanovkou nebo pěšky po schodech k vodopádům Montmo-
rency (83 m). Poutní bazilika Sainte-Anne-de-Beaupré. Pěší 
výlet soutěskou Ste-Anne s divokou řekou, vodopádem a vi-
sutými lávkami nad kaňonem. Jízda až do mořské delty Řeky 
sv. Vavřince. Taddoussac: možnost pozorování velryb. 
6.den: Tadoussac - La Mauricie N.P. Cesta provincií Quebec. Na 
sever do národního parku La Mauricie. Procházka podzimně 
zbarvenými javorovými lesy - Kanada ve své nejryzejší podo-
bě: vyhlídky do okolí, jezera, skály, vodopády. Zastávka v Mon-
tebello u největšího srubu na světě. 
7.den: Ottawa. Hlavní město Kanady - dvojjazyčná Ottawa 
na jazykovém rozhraní tvořeném hranicí provincií Quebec  
a Ontario: Muzeum civilizace o historii osídlení Kanady, Parli-

ament Hall´s Peace Tower - vyhlídka z dvojčete londýnského 
Big Benu, sídlo vlády Château Laurier, Národní galerie, tržnice, 
umělý kanál Rideau. 
8.den: Algonquin P.P. Na západ do Algonquinského přírod-
ního parku ležícího mezi Ottawou a Hurónským jezerem. 
Nenáročná pěší turistika po vycházkových stezkách (1-11 
km) - vyhlídky, močály, peřeje, jezera, bobří stezka. Při troše 
štěstí uvidíte mohutné losy, jeleny a možná i medvědy černé. 
Úžasně zbarvená podzimní příroda. Dřevorubecké muzeum  
s historií těžby a splavování dřeva v kanadských lesích. 
9.-10.den: Hurónské jezero, Bruce Peninsula N.P. Jízda k vel-
kým jezerům. Midland: jezuitská osada Sainte-Marie among 
the Hurons z let 1639-1649, poutní mučednická svatyně Mar-
tyrs´ Shrine. Nejdelší sladkovodní pláž světa - Wasaga Beach: 
možnost koupání pro otužilejší. Poloostrov a národní park Bru-
ce, rozdělující Hurónské jezero: procházka v kraji vápencových 
útesů, cypřišů, zátok a písčitých pláží. Owen Sound - město 
známé tahem lososů vzhůru proti proudu řeky. 
11.den: Niagarské vodopády. Pohledy na nejslavnější vodo-
pády světa (vysoké 55 m) z vyhlídkové věže Skylon (236 m),  
z vyhlídkové lodi Maid of the Mist těsně pod vodopády i ces-
ta tunelem za vodní stěnu. Kino IMAX o Niagarách, muzeum 
sudů a plavidel odvážlivců, kteří sjeli vodopády. Fakultativně 
let helikoptérou nad vodopády, tryskovým člunem do peřejí 
nebo lanovkou nad peřejemi Niagara Whirlpool. 
12.-14.den: Toronto - Praha. Toronto: do nedávna nejvyšší věž 
světa CN Tower (553 m) s adrenalinovou vyhlídkou z proskle-
né podlahy. Hockey Hall of Fame - „Mekka hokeje“ se Stanley-
ovým pohárem, Distillery District, jezero Ontario. Odlet domů. 

241
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
11.9. - 24.9. 2022 70 690,-14

25 THE BEST OF THE WEST - NEJKRÁSNĚJŠÍ PARKY ZÁPADU USA

Ze slunné Kalifornie křížem krážem „Divokým Západem”. Čarokrásné národní parky (Redwood, 
Crater Lake, Olympic, Mt. Rainier, North Cascades, Glacier, Yellowstone, Grand Teton, Zion, Bryce 
Canyon, Arches, Mesa Verde, kmenový park Monument Valley, Grand Canyon, Death Valley, Se-
quoia, Yosemite…). Výjimečné Velké Solné jezero. Panorama downtownu Seattlu - města Nirvá-
ny, Starbucks a Boeingů. Nejkrásnější město USA San Francisko i blyštivé Las Vegas…
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - San Francisco. Let do Kalifornie. Návštěva San 
Franciska: most Golden Gate, Čínská čtvrť a North Beach, vik-
toriánské domy, Coit Tower, historická tramvaj-lanovka, přístav 
Fisherman´s Wharf aj. 
3.-4.den: Redwood N.P., Crater Lake N.P. „Les gigantů“ - park 
obrovských stromů dosahujících výšky až 120 m. Kráter ob-
rovské sopky zatopený vodou (nejhlubší a nejmodřejší jezero 

USA). 
5.-6.den: Olympic N.P. Deštné pralesy mírného pásma, pro-
cházka mezi obrovskými kapradinami a mechem obrostlými 
stromy, skalnaté pobřeží Pacifiku. 
7.-9.den: Mt. Rainier N.P., North Cascades N.P. Nádherná, sně-
hem pokrytá sopka. „Severoamerické Alpy“ se štíty a jezery. 
Vysokohorská túra, jezero Ross Lake. 
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V ceně je:  Doprava. Ubytování. Vstupy do národních  
a kmenových parků. Český průvodce, zdravotní připojiště-
ní, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně 
letištních tax a poplatků, po trase pronajatý minivan říze-
ný průvodcem. Ubytování: 1x hotel (San Francisco, po 2-4 
osobách), 23x vybavené kempy a placená tábořiště (ve 
vlastních stanech).

Délka tras: letadlem 20 000 km, minivanem 7200 km, 
pěšky 6x 5-10 km (volitelně), lze i 1x 30 km 
Počasí: proměnlivé, 8-30 °C 
Nástupní místo: Praha

251
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
30.8. - 24.9. 2022 80 990,-26

10.-11.den: Glacier N.P. Park na hranicích USA a Kanady. Vyso-
kohorská plesa, ledovce, vyhlídková silnice Going to the Sun. 
12.-13.den: Yellowstone N.P., Grand Teton N.P. Nejstarší národ-
ní park světa - bizoni, žluté skály, gejzíry, jezírka s vařící vodou. 
Čtyřtisícové pohoří připomínající evropské velehory. 
14.den: Salt Lake City. Návštěva „Města mormonů“, metropole 
Utahu, dějiště ZOH 2002. Koupání ve Velkém Solném jezeře 
(salinita až 27%). 
15.-16.den: Zion N.P., Bryce Canyon N.P. V „parku červených 
skal“ brodění řekou Virgin - Narrows Trail. Procházka mezi skal-
ními věžemi fantastických tvarů a barev - Hoodoos. 
17.-19.den: Arches N.P., Mesa Verde N.P., Monument Valley T.P. 
Více než 2000 skalních oken a oblouků od 1 m až po největší 
Landskape Arch s rozpětím 89 m. 500 let stará indiánská pu-
ebla. Pohádkové skalní monolity známé z westernů a reklam, 
stánky s indiánskými výrobky. 
20.-21.den: Grand Canyon N.P. Největší (objemem) a nej-

slavnější kaňon světa, vyhloubený řekou Colorado. Možnost 
vyhlídkového letu. Možnost sestupu na dno kaňonu, popř. 
prohlídka z místního vyhlídkového autobusu. 
22.den: Las Vegas, Death Valley N.P. Město hazardu a zába-
vy - Las Vegas: kasina, ruleta, neony. Nehostinné Údolí smrti 
- nejhlubší místo USA a druhé nejteplejší místo světa (57 °C). 
Přejezd Mohavskou pouští s bizarními sukulenty Joshua Tree. 
23.-24.den: Sequoia N.P., Yosemite N.P. Největší stromy světa 
staré až 2500 let. Jeden z nejkrásnějších národních parků USA: 
pěší výlet ke třetímu nejvyššímu vodopádu světa - Yosemite 
Falls (739 m), nejvyšší kolmá skalní stěna světa El Capitan. 
Krásné, ledovcem vymodelované údolí. 
25.-26.den: San Francisco - Praha. Návrat do San Franciska, 
odlet domů.

26 HAVAJSKÉ OSTROVY - OAHU, KAUAI, MAUI A HAWAII
Libozvučně znějící původní polynéská jména ostrovů i metropole Honolulu, pláže Waikiki, nej-
vyšší kompaktní hory světa - sopky Mauna Kea… Pearl Harbor - symbol počátku americké války 
v Pacifiku. Filmové kulisy Jurského parku. Zemský ráj s tropickými rostlinami, deštnými pralesy, 
vodopády, kaňony, korálovými útesy, lávovými poli, činnými i nečinnými sopkami, světoznámými 
plážemi… Prostě „havaj“!
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.den: Praha - Honolulu. Let přes celou Severní Ameriku do 
Tichomoří. 
2.-3.den: Ostrov Oahu, na němž žijí tři čtvrtiny obyvatel sou-
ostroví. Hlavní město Honolulu: Pearl Harbor - potopená loď 
Arizona, památník útoku Japonců 7.12.1941, palác posledních 
domorodých králů - Iolani Palace, Capitol. Světově proslulá 
pláž Waikiki Beach: koupání, šnorchlování, ale i surfování. 
4.-6.den: Ostrov Kauai. Jedinečná příroda deštného pralesa  
v horách ostrova, kde se natáčel film Jurský park. Waimea Ca-
nyon přezdívaný „Grand Canyon Pacifiku“. Památník prvního 
vylodění mořeplavce Jamese Cooka, později právě na Ha-
vaji zavražděného a snědeného domorodci. Opuštěné pláže  
u města Princeville. Krásné útesové pobřeží Na Pali Coast. 
7.-9.den: Ostrov Maui (Káhului). Haleakala N.P. ve výšce 3000 

m: krajina kráterů, tufová pole, měsíční krajina s barevnými 
sopečnými kužely ze strusky. Hana: Waimoku Falls - tropické 
lesy, bambusové lesy, vodopády, bílé i černé lávové pláže. 
10.-13.den: Ostrov Hawaii. Největší z ostrovů, nazývaný 
„Ostrov orchidejí“. Nejvyšší hora souostroví i celého světa (s 
částí pod hladinou) - sopka Mauna Kea (4205 m) - jízda pod 
vrchol, dle možností pokus o výstup. Hawaii Volcanoes N.P. - 
nejaktivnější vulkány na světě (žhavá láva se vlévá do moře 
a tím se ostrov neustále zvětšuje), lávová pole, černé pláže. 
14.-15.den: Kona - Praha. Návrat domů. 

V ceně je: Doprava. Ubytování. Vstupy do N.P. Český prů-
vodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. 
Doprava: Letecká na Havaj a zpět a mezi ostrovy Oahu - 
Kauai - Maui - Hawaii včetně tax a poplatků. Po ostrovech 
pronajatým minivanem řízeným průvodcem. Ubytování: 
13x hotely, penziony - 2-lůžkové pokoje s  příslušenstvím. 
1-lůžkový pokoj za příplatek 26  600 Kč (13x). Strava: 13x 
snídaně.

Délka tras: letadlem 26 000 km, minivanem 1900 km, 
pěšky 4x 5-15 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 18-30 °C (proměnlivé), voda 25-27 °C
Nástupní místo: Praha 

261
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
8.10. - 22.10. 2022 114 590,-15



strana

21
cestovní kancelář nomád s.r.o.
www.nomad.cz
e-mail: nomad@nomad.cz

CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel: 566 623 642
přednášky, články, aktuality: facebook.com/cknomad.cz/
fotografie ze zájezdů: instagram.com/ck_nomad/

27 NAPŘÍČ USA - Z KALIFORNIE DO WASHINGTONU
Velká cesta přes celé Spojené státy, dávný sen mnohých z nás. Americká příroda nabízí divy, které 
jinde na světě neuvidíte. Tyto poklady přírody najdeme především na západě USA, ve státech, 
kterými pojedeme - Kalifornie, Nevada, Arizona, Utah, Wyoming, Montana či Idaho. Na východě 
lákají naopak města - Chicago, New York, Washington… a samozřejmě velkolepá Niagara.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - San Francisco. Přelet do Kalifornie. Návštěva 
San Franciska: most Golden Gate, Čínská čtvrť a North Beach, 
viktoriánské domy, Coit Tower, historická tramvaj-lanovka, pří-
stav Fisherman´s Wharf aj. 
3.-4.den: Yosemite N.P. - Sequoia N.P. Jeden z nejkrásnějších 
parků USA, třetí nejvyšší vodopád světa - Yosemite Falls, nej-
vyšší kolmá skalní stěna světa El Capitan, krásné, ledovcem 
vymodelované údolí. Největší stromy světa staré až 2500 let. 
5.den: Los Angeles. Hollywood: Chodník slávy, Čínské divadlo 
- místo konání premiér hollywoodských filmů, slavná filmová 
studia Universal. 
6.den: San Diego, Tijuana (Mexiko). San Diego: slavné ocea-
nárium Sea World - velká show s kosatkami, delfíny a lvouny, 
popř. neméně slavná ZOO. Pláže Pacifiku. Muzeum letadlové 
lodi USS Midway. Podvečerní návštěva Mexika aneb „Welcome 
to Tijuana: Tequila, sex and marijuana…“, ochutnávka výborné 
místní kuchyně, ale také možnost nákupů v duty free zóně. 
7.den: Las Vegas. Přejezd přes Mohavskou poušť s bizarními 
sukulenty Joshua Tree. Celý večer v městě hazardu a zábavy 
Las Vegas: kasina, ruleta, neony. 
8.-9.den: Grand Canyon N.P. Možnost vyhlídkového letu nad 
jedním z největších zázraků přírody. Možnost sestupu na dno 
kaňonu, pěší výlet do až 2 miliardy let staré vrstvy, popř. pro-
hlídka z místního vyhlídkového autobusu. 
10.-11.den: Monument Valley T.P. - Natural Bridges N.M. - Ar-
ches N.P. Pohádkové skalní útvary známé z westernů a reklam, 
stánky s indiánskými výrobky. Osmý největší přírodní oblouk 
na světě, kaňon s pozůstatky indiánských puebel ve skalních 
stěnách. Více než 2000 skalních oken a oblouků od 1 m až po 
největší Landscape Arch s rozpětím 89 m. 
12.den: Salt Lake City. Návštěva „Města mormonů“, metropole 
Utahu, dějiště ZOH v r. 2002. Koupání ve Velkém Solném jezeře 
(salinita až 27%). 
13.-14.den: Grand Teton N.P. - Yellowstone N.P. Čtyřtisícové 
pohoří připomínající evropské velehory. Nejstarší národní park 

světa - bizoni, žluté skály, gejzíry, jezírka s vařící vodou. 
15.-16.den: Little Bighorn N.M. - Badlands N.P. Památné bojiš-
tě Sedmé kavalérie generála Custera s indiány Siouxy. Devil´s 
Tower N.M. Black Hills, „Oltář demokracie“ Mount Rushmore  
s vytesanými hlavami čtyř prezidentů. Deadwood - zachovalé 
město z dob zlaté horečky v 70. letech 19. století. Badlands - 
barevně pruhovaná erozivní krajina Jižní Dakoty. 
17.-18.den: Badlands N.P. - Chicago. Přejezdový den prériemi 
a pláněmi k Velkým jezerům, do Chicaga: v l. 1974 - 2013 nej-
vyšší mrakodrap USA - Sears Tower (443 m), Millenium Park… 
19.-20.den: Chicago - Niagara Falls. Přejezd kolem Velkých 
jezer k dunící Niagaře. Procházka v nejstarším státním parku 
USA, plavba lodí pod kanadskou část vodopádů - Horseshoe, 
sestup pod světoznámé vodopády. 
21.-22.den: New York. Pobyt v New Yorku: Manhattan, Ti-
mes Square, Wall Street, Empire State Building, Central Park, 
Ground Zero, Broadway, Socha Svobody, Brooklyn aj. 
23.den: Washington. Hlavní město USA: památníky Washing-
tona, Lincolna, Jeffersona. Capitol, Bílý dům, B. Smithsonian 
Institution - největší muzejní systém na světě, založený již r. 
1829. Možnost návštěvy areálu Boeingu obsahující skvosty 
a milníky historie letectví a kosmonautiky, např. Discovery, 
poslední raketoplán ve vesmíru na jaře 2012, unikátní sbírku: 
nadzvukové dopravní letadlo Concord, bombardér B 29 Enola 
Gay, který svrhl první atomovou bombu na Hirošimu aj. 
24.-25.den: Washington - Praha. Návrat domů. 

V ceně je:  Doprava. Vstupy do národních parků (N.P.), 
kmenových parků (T.P.) a národních památníků (N.M.). 
Ubytování. Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax 
a poplatků, po trase pronajatý minivan řízený průvodcem, 
MHD ve velkých městech. Ubytování: 271: 7x motely nebo 
hotely (pokoje s příslušenstvím, po 2-4 osobách), 16x vy-
bavené kempy a placená tábořiště (ve vlastních stanech), 
272: 11x motely nebo hotely (pokoje s příslušenstvím, po 
2-4 osobách), 12x chatky (po 4-6 osobách).

Délka tras: letadlem 17 000 km, minivanem 10 000 km, 
pěšky 3x 3-10 km (volitelně), lze i 1x 30 km 
Počasí: proměnlivé, vzduch 12-30 °C 
Nástupní místo: Praha

Pozn. Zájezd 272 probíhá opačným směrem, tj. z Washing-
tonu do San Franciska (hotely, motely a chatky).

271
272

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
4.8. - 28.8. 2022
28.8. - 21.9. 2022

95 990,-
104 990,-

25
25
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29 NAPŘÍČ MEXIKEM - BAJA CALIFORNIA A MĚDĚNÝ KAŇON

Ze San Diega přes celý nejdelší poloostrov světa - Baja Californii. Pouště a mesety s obřími kak-
tusy, nádherné pláže a laguny Pacifiku i Cortésova moře, vysoké pobřežní duny s kostrami vel-
ryb, kolonie lvounů a především stovky živých velryb na jednom místě - to nikde jinde na světě 
neuvidíte! Vinné sklípky v Ensenadě, exkluzivní letovisko Cabo San Lucas. Pohoří Sierra Madre  
s impozantním Měděným kaňonem, obývaným indiány Tarahumara s nepochopitelnými zvyky  
a schopnostmi. Stříbrné doly, historická města i metropole Ciudad de México s proslulými památ-
kami indiánských civilizací…
PROGRAM ZÁJEZDU 291, 293: BAJA CALIFORNIA A MĚDĚNÝ KAŇON

1.-3.den: Praha - San Diego - Ensenada. Let do USA do jižní 
Kalifornie. San Diego: starosvětská Čtvrť plynových lamp, 
jedinečné oceanárium a ZOO, ostrov a hotel Coronado (film 
Někdo to rád horké). Vláčkem na mexické hranice. Přejezd  
z Tijuany do Ensenady.
4.-7.den: Ensenada - La Paz. Sněhobílá Ensenada: exkurze 
v klášterních vinných sklepech sv. Tomáše s ochutnávkou, 
pobřeží s pelikány a lvouny. Výlet k La Bufadora, největšímu 
mořskému gejzíru světa (přes 30 m výšky). Jízda po celé délce 
Baja Californie - nejdelšího poloostrova planety. Světová rarita 
- zátoka Ojo de Liebre (na 2000 velryb - plejtváci šedí i obrov-
ští, kteří se zde páří a vyvádějí mladé). Obří písečné duny na 

pobřeží s kostrami velryb, početní lachtani. Nezapomenutelná 
plavba ve člunu mezi velrybami. Centrum mexické Kalifornie 
- La Paz.
8.-11.den: La Paz - Los Mochis. Nejjižnější mys Kalifornie - Ko-
nec země, kde se stýkají vody Tichého oceánu a Cortésova 
moře. Pláž milenců. Jachetní přístav a letovisko Cabo San 
Lucas s vilami hollywoodských hvězd. Fascinující měsíční kra-
jina pouští, obřích kaktusů a oceánu, pobyt na nádherných 
pacifických plážích: bizarní čedičové útesy, koupání. Lodí přes 
Cortésovo moře.
12.-14.den: Los Mochis - Creel - Chihuahua. Výletním vlakem 
po jedné z nejkrásnějších tratí světa s 88 tunely a 38 mosty do 

28 OKRUH KALIFORNIÍ, GRAND CANYON A MEXIKO
Zájezd nejen do Kalifornie, ale s přesahem i do Nevady, Arizony a se symbolickým výletem do 
Mexika. Pacifická protiváha New Yorku a Los Angeles s Hollywoodem a Beverly Hills, nejkrásnější 
město USA San Francisko, Mekka světáků a gamblerů Las Vegas, pohodové San Diego a přes- 
hraniční mexická Tijuana. Úchvatné národní parky Grand Canyon, Death Valley, Joshua Tree, Se-
quoia, Yosemite, přírodní scenérie a překrásné pacifické pobřeží. 
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Los Angeles. Let do jižní Kalifornie, do nej-
většího města amerického Západu. Downtown s  radnicí  
a mexickou Olvera Street. Hollywood Boulevard se známým 
chodníkem slávy, Čínské divadlo - místo konání premiér holly-
woodských filmů. Griffith park a observatoř. 
3.-4.den: San Diego, Tijuana (Mexiko). San Diego: starosvětská 
Gaslamp Quarter, jedinečné oceanárium Sea World s  kosat-
kami nebo ZOO s pandami, řazené mezi absolutní světovou 
špičku. Ostrov a hotel Coronado (film Někdo to rád horké), plá-
že Pacifiku. Muzeum letadlové lodi USS Midway. Podvečerní 
návštěva Mexika aneb „Welcome to Tijuana: Tequila, sex and 
marijuana…“, ochutnávka výborné místní kuchyně, ale také 
možnost nákupů v duty free zóně. 
5.-6.den: Grand Canyon N.P., Las Vegas. Přejezd přes Mohav-
skou poušť s bizarními sukulenty Joshua Tree. Největší (obje-
mem) a nejslavnější kaňon světa, vyhloubený řekou Colorado. 
Možnost vyhlídkového letu nebo prohlídka z místního vyhlíd-
kového autobusu. Večer v zářícím městě hazardu a zábavy Las 
Vegas: kasina, rulety, neony.
7.-9.den: Area 51, Death Valley N.P., Sequoia N.P., Yosemite 
N.P. Jízda po Extraterrestrial Highway poblíž tajné vojenské 
základny Area 51 obestřené legendami, obchody se suvenýry 

s „mimozemšťany“. Nehostinné Údolí smrti - nejhlubší místo 
USA a druhé nejteplejší místo světa (57 °C). Největší stromy 
světa - sekvoje staré až 2500 let. Jeden z nejkrásnějších národ-
ních parků USA: pěší výlet ke třetímu nejvyššímu vodopádu 
světa - Yosemite Falls (739 m), nejvyšší kolmá skalní stěna svě-
ta El Capitan. Krásné, ledovcem vymodelované údolí. 
10.-11.den: San Francisco. Přes Berkeley se slavnou univerzitou 
do San Franciska: most Golden Gate, Chinatown, historická 
tramvaj-lanovka, Coit Tower, North Beach a přístav Fisherma-
n´s Wharf s výhledem na legendární ostrov-vězení Alcatraz. 
Haight-Ashbury s viktoriánskými domy, kolébka hnutí hippies. 
Vyhlídka Twin Peaks. 
12.-13.den: San Francisco - Los Angeles. Po scénické pacific-
ké silnici s  výhledy na hory i skalnaté pobřeží, pláže, útesy  
a kaňony na jih kolem Silicon Valley, sídla nejmocnějších tech-
nologických světových firem. Steinbeckův Monterey: Cannery 
Row, umělecký a bohémský Big Sur. Kolem Vandenbergovy 
letecké základny do univerzitní Santa Barbary a po Americké 
riviéře zpět do Los Angeles. Mondénní a luxusní Malibu, kde 
žijí desítky hvězd od Toma Hankse po Lady Gaga. Santa Moni-
ca: molo, kde končí Route 66, pláž Pobřežní hlídky. 
14.-15.den: Los Angeles - Praha. Okázalá sídla celebrit v Bever-
ly Hills, slavné hotely, bary a filmové lokace, luxusní obchody 
na Rodeo Drive. Alternativně návštěva filmových studií Uni-
versal nebo Disneylandu (individuálně). Odlet domů.

V ceně je: Doprava. Vstupy do národních parků. Ubytování 
a snídaně. Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax 
a poplatků, po trase pronajatý minivan řízený průvodcem, 
někdy MHD ve velkých městech. Ubytování: 13x motely  
a hotely - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím. 1-lůžkový po-
koj za příplatek 19 500 Kč (13x). Strava: 13x snídaně.

Délka tras: letadlem 20 000 km, minivanem 3200 km, 
pěšky 4x 4-10 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 18-34 °C 
Nástupní místo: Praha

281
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
22.5. - 5.6. 2022 79 490,-15
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PROGRAM ZÁJEZDU 292, 294: PRODLOUŽENÍ O SRDCE MEXIKA

1.-15.den: Praha - San Diego - Chihuahua. Shodný s progra-
mem zájezdů 291, 293 až po odlet z Čivavy. Přejezd na jih do 
„srdce“ Mexika.
16.-18.den: Guanajuato - Mexico City. Starobylé univerzitní 
Guanajuato - dle mnohých nejkrásnější město celé Ameriky: 
Ulička polibků, podzemní cesty, koloniální architektura, exkur-
ze do stříbrných dolů, morbidní muzeum mumií, vyhlídka El 
Pípila. Hora Cerro de Cubilete s obří sochou Krista krále - geo-
grafický střed Mexika. Přejezd do Mexico City.
19.-21.den: Mexico City - Praha. Prohlídka metropole Mexi-
ka: náměstí Zócalo s katedrálou a indiánskou kulturou, ruiny 
aztéckého Tenochtitlánu, poutní bazilika Guadálupe, Torre 
Latinoamericana: vyhlídka ze 44. patra, Národní antropologic-
ké muzeum. „Benátky“ Mexika - Xochimilco: v gondolách po 

kanálech. Zahrady, květiny, mariachi… Návrat domů. 

Délka tras: letadlem 21 000 km, po zemi 4800 km, lodí 300 
km, pěšky 4x 4-10 km (volitelně) - vše pro 292, 294 
Počasí: vzduch 22-33 °C, voda 20-25 °C 
Nástupní místo: Praha 

291
292
293
294

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
5.3. - 20.3. 2022
5.3. - 25.3. 2022
4.3. - 19.3. 2023
4.3. - 24.3. 2023

76 790,-
87 990,-
76 990,-
88 990,-

16
21
16
21

V ceně je: Doprava. Výlety k La Bufadora a 1 den v Barran-
ca del Cobre. Plavba lodí za velrybami v zátoce Ojo de Lie-
bre. Výletní vlak Los Mochis - Creel. Ubytování a snídaně. 
Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letec-
ká do Mexika včetně tax a poplatků. Veřejná a nájemní 
(dálkové komfortní autobusy, taxi, minibusy nebo mini-
vany), trajekt přes Cortésovo moře.  Ubytování: 291,293: 
12x, 292,294: 16x hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje  
s příslušenstvím, 2x-3x (292,294) noční přejezdy v komfort-
ním dálkovém busu, popř. 1x na trajektu.1-lůžkový pokoj 
za příplatek - 291,293: 9 300 Kč (12x), 292,294: 11 200 Kč 
(16x).  Strava:  291,293: 12x, 292,294: 16x snídaně. V  ceně 
není turistická taxa za vstup do Mexika po zemi (cca 27 
USD).

291, 293
292, 294

kaňonu Barranca del Cobre - hlubšího (až 1870 m) a čtyřikrát 
většího než Grand Canyon. Westernový Creel, skalní puebla 
indiánů Tarahumara, termální řeka, jezero Arareco, možnosti 
výletů v kaňonu - vodopády Basaseachi (vysoké 310 m), skalní 

město Údolí mnichů aj. Jízda krajem pozoruhodných menno-
nitských komunit do Čivavy - města legendárního bandity  
a politika Pancho Villy.
15.-16.den: Chihuahua - Praha. Odlet domů.

30 ZÁZRAKY MEXIKA - OKRUH OPRAVDOVÝM SRDCEM ZEMĚ

Mexické pyramidy předkolumbovských indiánů, stříbrné doly, unikátní sukulentní flóra, mimo-
řádný zážitek! - hejna tažných motýlů, monarchů stěhovavých. „Díra do země“ - snad nejkrásnější 
propast na celé planetě, jeskyně, koupání ve vodopádech. Skvostná koloniální historická města  
i pulsující největší samostatné město světa Ciudad de México. Výstup ke kráteru sopky Xinantécatl 
(4680 m). Palírny tequily u Guadalajary, odkud tento nápoj pochází, festivaly a mariachi… Mexi-
ko mimo vychozené turistické chodníčky, o to však opravdovější a neméně krásné.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Mexico City. Let do mexické metropole 
Ciudad de México: náměstí Zócalo s katedrálou a indiánskou 
kulturou, ruiny aztécké metropole Tenochtitlánu, poutní bazi-
lika Guadalupe, Torre Latinoamericana: vyhlídka ze 44. patra, 
noční mariachi. Volný program. 
3.-4.den: Tula, Teotihuacán, Popocatépetl. Areál v Tule: slavné 
sochy toltéckých válečníků. Nejvýznamnější město prekolum-
bovských civilizací - kultovní Teotihuacán: pyramida Slunce  
a Měsíce, reliéfy Opeřeného hada aj. Za příznivých podmínek 
výjezd do Cortésova průsmyku (3650 m): pěšky s výhledy na 
sopky Popocatépetl (5452 m) a Iztaccíhuatl (5286 m). 
5.den: Mexico City. Národní antropologické muzeum, „Benát-
ky“ Mexika - Xochimilco: v gondolách po kanálech. Zahrady, 
květiny, mariachi… 
6.-7.den: El Tajin - Sótano de las Golondrinas. Prismas basal-
ticos - unikátní čedičové hranolové sloupce s 5 a 6 hranami 
vytvořené lávou jak vertikálně tak i horizontálně s přibližnou 
výškou až 40 m. El Tajin (UNESCO) - hlavní město Totonacu: 
pyramidy, chrámy, paláce, pelota. Přejezd k Mexickému zálivu, 
odpočinek na plážích. Sótano de las Golondrinas - světově 
proslulá 512 m hluboká propast („Díra do země“), označova-
ná jako nejkrásnější na světě, plná vlaštovek, netopýrů a jiné 
fauny a flóry. 
8.-10.den: Tamasopo - Guanajuato. Koupání ve vodopádech 
Tamasopo a El Puente de Dios (Boží most) s tyrkysovou vodou. 
Guanajuato - dle mnohých nejkrásnější město celé Ameriky: 

Ulička polibků, podzemní cesty, koloniální architektura, exkur-
ze do stříbrných dolů, morbidní muzeum mumií, vyhlídka El 
Pípila. Hora Cerro de Cubilete s obří sochou Krista krále - geo-
grafický střed Mexika. 
11.-13.den: Guadalajara - B.R. Monarcha. Druhé největší měs-
to Mexika - Guadalajara s bohatou výzdobou květin a množ-
stvím zeleně v parcích: historické centrum, katedrála, trhy, 
Parque de los Colomos, Teatro degollado, Palacio de Gobierno 
a jiné. Návštěva palírny a ochutnávka tequily, nápoje, který 
pochází právě z této části Mexika. Přejezd do státu Michoacán 
do biosférické rezervace za motýlem monarchou stěhovavým, 
který se v obrovských počtech (miliony jedinců) každoročně 
přesouvá z Kanady do Mexika, kde přečkává zimu na stro-
mech na malém území v mexických lesích (UNESCO). Valle del 
Bravo - koloniální městečko u jezera. 
14.-17.den: N.P. Nevado de Toluca - Xochicalco - Mexico City. 
Možnost výstupu ke kráteru zasněžené sopky Nevado de To-
luca (Xinantécatl - 4680 m). Ixtapa de la Sal - lázeňské měs-
to s termální vodou. N.P. Grutas de Cacahuamilpa - mamutí 
komplex krasových jeskyní. Archeologická lokalita Xochicalco 
(UNESCO): pyramidy s observatoří se světelnými efekty, která 
původním obyvatelům sloužila jako kalendář uvnitř pyramidy. 
Návrat do hlavního města. 
18.-19.den: Mexico City - Praha. Tradiční mexické trhy se zví-
řaty, lektvary, ovocem, zeleninou a dalšími produkty. Nákup 
suvenýrů. Návrat domů. 
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V ceně je:  Doprava. Vstupy do národních parků. Ubyto-
vání a snídaně. Český průvodce, služby místních průvodců 
dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály 
a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po tra-
se pronajatý minivan (popř. minibus), metro v Mexico 
City. Ubytování: 17x hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje  
s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj za příplatek 8800 Kč 
(17x). Strava: 17x snídaně.

Délka tras: letadlem 21 000 km, po zemi 2500 km, pěšky 3x 
3-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 18-33 °C, voda 25-27 °C 
Nástupní místo: Praha 

301
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
13.4. - 1.5. 2022 68 890,-19

31 MEXIKO - ZA AZTÉKY A SOPKAMI
Okruh kolem hlavního města Mexika bez většího cestování, přesto velmi pestrý a zajímavý. Mo-
numentální pyramidy, chrámy a sochy Aztéků, Toltéků a dalších předkolumbovských indiánů. 
Skvostná koloniální historická města Taxco a Puebla. Největší samostatné město světa Ciudad 
de México. Pětitisícové aktivní vulkány Citlaltépetl a Popocatépetl, výstup ke kráteru sopky Xinan-
técatl. Kaktusy, jeskyně, termály, temperamentní obyvatelé, mariachi, tequila…

PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Doprava. Vstupy do národních parků. Ubytování 
a snídaně. Český průvodce, služby místních průvodců dle 
potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. 
Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, pronajatý minivan 
(minibus), v Mexico City taxi, popř. metro. Ubytování: 9x ho-
tely a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím. 1-lůžko-
vý pokoj za příplatek 4600 Kč (9x). Strava: 9x snídaně.

Délka tras: letadlem 21 000 km, po zemi 1100 km, pěšky 4x 
3-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 18-22 °C 
Nástupní místo: Praha 

1.-2.den: Praha - Mexico City. Let do mexické metropole 
Ciudad de México: historické centrum (UNESCO) - náměstí 
Zócalo s katedrálou a indiánskou kulturou, ruiny aztécké met-
ropole Tenochtitlánu, poutní bazilika Guadalupe, Torre Latino-
americana: vyhlídka ze 44. patra, noční mariachi. 
3.den: Paso de Cortés, Puebla. Za příznivých podmínek výjezd 
do Cortésova průsmyku (3650 m): procházka s výhledy na 
sopky Popocatépetl (5452 m) a Iztaccíhuatl (5286 m). Špa-
nělská koloniální Puebla (UNESCO) se 70 kostely a kláštery, 
talaverská keramika. 
4.-5.den: Teotihuacán, Tula. Cholula: největší pyramida světa. 
Nejvýznamnější město prekolumbovských civilizací - kultovní 
Teotihuacán: pyramida Slunce a Měsíce, reliéfy Opeřeného 
hada aj. Areál v Tule: slavné sochy toltéckých válečníků. 
6.-8.den: N.P. Nevado de Toluca, N.P. Grutas de Cacahuamilpa, 

Taxco. Možnost výstupu ke kráteru zasněžené sopky Nevado 
de Toluca (Xinantécatl - 4680 m). Vyhlášené termální lázně 
Ixtapa de la Sal s horkými prameny. N.P. Grutas de Cacahua-
milpa - mamutí komplex krasových jeskyní. Horské „stříbrné“ 
Taxco: impozantní katedrála, krámky se stříbrem a zlatem, ma-
lovaná keramika, pestré trhy. Návrat do hlavního města. 
9.-11.den: Mexico City - Praha. Národní antropologické muze-
um, „Benátky“ Mexika - Xochimilco (UNESCO): v gondolách po 
kanálech. Zahrady, květiny, mariachi, tradiční mexické trhy se 
zvířaty, lektvary, ovocem, zeleninou a dalšími produkty. Nákup 
suvenýrů. Odlet domů. 

311
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
1.12. - 11.12. 2022 54 590,-11

30214.11. - 2.12. 2022 69 290,-19
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32 OKRUH MEXIKEM NA YUCATÁN - PO STOPÁCH AZTÉKŮ A MAYŮ

Pyramidy, paláce a chrámy starých Mayů, Olméků, Toltéků, Zapotéků, Aztéků a dalších 
předkolumbovských kultur. Koloniální města Taxco a Puebla. Yucatán - atraktivní pláže Karibského 
moře s korálovými útesy, houpacími sítěmi a rytmy marimby. Horská džungle Chiapasu  
s původními indiánskými vesničkami. Pláže a laguny Pacifiku, letovisko Acapulco. Pětitisícové 
aktivní vulkány, hluboké kaňony, jezera, vodopády, přírodní bazénky ve skalních rozsedlinách 
a nad propastmi, nejobjemnější strom světa, kaktusy, palírny mezcalu. Největší město na světě 
Ciudad de México, temperamentní obyvatelé, mariachi, tequila…

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Mexico City - Puebla - Orizaba. Přílet do hlav-
ního města Mexika. Španělská koloniální Puebla se 70 kostely 
a kláštery, talaverská keramika. Cholula: největší pyramida 
světa. Orizaba: pěší výlet pod nejvyšší horou Mexika - Citlal-
tépetlem (5700 m). 
3.-4.den: Veracruz - Catemaco - Villahermosa. Přejezd k Mexic-
kému zálivu. Město nezapomenutelné písně „La Bamba“ - Ve-
racruz, pyšnící se po Riu nejbouřlivějším karnevalem Ameriky. 
Sopečné jezero Catemaco: výlet lodí na Opičí ostrov, džungle 
s místními šamany. La Venta - muzeum Olméků v přírodě, park 
s kakaovníky, obří kamenné hlavy Olméků. Archeologické na-
leziště a mayské pyramidy Comalcalco. Paraíso (Ráj): pláže 
Mexického zálivu. 
5.-6.den: Mérida - Uxmal - Chichén Itzá. Přejezd na poloostrov 
Yucatán. Tradiční metropole Mayů - „Bílá“ Mérida. Ruiny legen-
dárních mayských měst - Uxmal: Kouzelníkova a Velká pyrami-
da. Jeden z divů světa - Chichén Itzá: kalendářová pyramida 
El Castillo, Hlavní míčový dvůr, Chrám lebek, Posvátná skalní 
studna - děsivé obětiště Mayů, krápníková jeskyně Balankan-
ché s podzemním bazénkem, kaktusová zahrada. 
7.-8.den: Tulúm - Cancún. Zapomenuté mayské město Coba. 
Turistův sen - Tulúm: město Mayů přímo na pobřeží. Koupá-
ní a šnorchlování na bělostných plážích Karibiku, kokosové 
palmy, korálové útesy, hamaky. Možnost návštěvy proslulého 
karibského letoviska Cancún nebo návštěvy Xel-ha a plavání 
s delfíny. 
9.-10.den: Bacalar - Palenque. Laguna Bacalar - tyrkyso-
vé jezero v džungli. Koupání ve skalní štěrbině Cenote Azul 
hluboké 90 m. Přejezd do Chiapasu. Tajemné mayské město  
v tropickém deštném lese - Palenque: chrámy Nápisů, Jagu-
ára, Slunce aj. 
11.-12.den: San Cristóbal - Sumidero. Agua Azul - možnost 
koupání v nádherných kaskádách v džungli. Osady indiánů 
Cholu a Tzeltalu. Tonina: obří pyramida s labyrintem. Návště-

va indiánské vesnice v okolí San Cristóbal obývané potomky 
Mayů s tradičními oděvy. N.P. Kanon del Sumidero s úchvatný-
mi, až 1000 m vysokými útesy. 
13.-14.den: Oaxaca a okolí. El Tule: nejmohutnější strom světa 
- cypřiš s obvodem kmene 58 m. Monte Albán - metropole 
říše Zapotéků, indiánský Teotitlán del Valle: mercado, tkalcov-
ské dílničky. Přírodní div Hierve el Agua: koupání v minerálce 
pod zkamenělými vodopády. Mitla: zapotécké paláce s mozai-
kami, mixtécká keramika, kraj nejlepšího mexického mezcalu. 
Oaxaca - město smažených kobylek a velké pohody. 
15.-16.den: Puerto Escondido - Acapulco. Přejezd na pobřeží Ti-
chého oceánu, koupání v Puerto Escondido. Ostrůvky s man-
grove v N.P. Lagunas de Chacahua: krokodýli, želvy, ráj ptactva, 
laguny, pláže… Nejvyhlášenější letovisko Pacifiku - Acapulco: 
skoky z útesu La Quebrada, tropický park Papagayo, mořské 
akvárium s krmením piraň a žraloků, ostrov Roqueta, koupání. 
17.-18.den: Acapulco - Mexico City. Horské „stříbrné“ Taxco: im-
pozantní katedrála, krámky se stříbrem a zlatem, malovaná ke-
ramika, pestré trhy. Přes Kordillery zpět do mexické metropole 
Ciudad de México: náměstí Zócalo s katedrálou a indiánskou 
kulturou, ruiny aztécké metropole Tenochtitlánu, poutní bazi-
lika Guadalupe, Torre Latinoamericana: vyhlídka ze 44. patra, 
noční mariachi. 
19.-20.den: Teotihuacán, Popocatépetl. Areál v Tule: slavné 
sochy toltéckých válečníků. Nejvýznamnější město prekolum-
bovských civilizací - kultovní Teotihuacán: pyramida Slunce  
a Měsíce, reliéfy Opeřeného hada aj. Za příznivých podmínek 
výjezd do Cortésova průsmyku (3650 m): pěší výlet. 
21.-23.den: Mexico City - Praha. Národní antropologické mu-
zeum, „Benátky“ Mexika - Xochimilco: v gondolách po kaná-
lech. Zahrady, květiny, mariachi… Odlet domů. 

V ceně je: Doprava. Výlet lodí po jezeře Catemaco, člun po 
laguně Chacahua. Ubytování a snídaně. Český průvodce, 
místní průvodci dle potřeby, zdrav. připoj., inf. materiály  
a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po trase 
pronajatý minivan (popř. minibus), metro v Mexico City. Uby-
tování: 20x hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušen-
stvím (popř. 1-2x chatky v laguně Chacahua nebo v Tulumu). 
1-lůžkový pokoj za příplatek - 321: 9700 Kč (19x), 322: 16 800 
Kč (31x), v chatkách není možný. Strava: 20x snídaně. 

Délka tras: letadlem 21 000 km, minivanem 5200 km, 
pěšky 3x 4-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 25-33 °C, voda 26-28 °C 
Nástupní místo: Praha 

321
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
29.10. - 20.11. 2022 80 590,-23

Možnost spojení tras 32 a 30 (Zázraky Mexika) do zájezdu 322. Ter-
mín: 29.10. - 2.12. 2022, cena: 105 990 Kč. 

33 ZA MAYI PO YUCATÁNU, CHIAPASU, GUATEMALE A BELIZE

Okruh po nejslavnějších městech starých Mayů v Mexiku, Guatemale a Belize. Po památkách 
UNESCO Chichén Itzá (jeden z novodobých sedmi divů světa), Palenque a Tikal. Další mayská 
města Tulum, Cobá, Yaxchilán i jiná. Plavba lodí po řece Usumacinta i na ostrůvek Caye Caul-
ker, druhý nejdelší korálový útes světa. Prohřátý Karibik, impozantní vodopády v džungli, indiáni  
v rezervaci, nocleh v džungli, výstup na nejvyšší mayské pyramidy i západ slunce nad jezerem Petén 
Itzá z vrcholu pyramidy v Yaxha. Koupele v krasových jezerech. Komfortně a do příjemných hotelů 
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34 SILVESTR NA YUCATÁNU S POBYTEM NA MAYSKÉ RIVIÉŘE

PROGRAM ZÁJEZDU 341: MAYSKÝ YUCATÁN A PLÁŽE KARIBIKU

1.den: Praha - Cancún - Playa del Carmen. Přelet do hlavního 
mexického letoviska Cancún na špičce poloostrova Yucatán. 
Transfer do hotelu v Playa del Carmen. 
2.den: Playa del Carmen - Chichén Itzá- Mérida. Přejezd do nit-
ra Yucatánu do Chichén Itzá (UNESCO), největšího a nejslav-
nějšího mayského království: Kukulkánův chrám (El Castillo), 
Chrám válečníků, hřiště na pelotu, mayská observatoř Caracol. 
Koupání v cenotu Saamal, bufetový oběd. Dále do Méridy: 
Centrální náměstí Plaza Mayor, palác conquistadora Franciska 
de Monteji, palác guvernéra, druhá nejstarší katedrála Ameri-
ky San Ildefoncio.
3.den: Mérida - Uxmal - Campeche. Přejezd do jednoho z nej-

významnějších center mayské civilizace - Uxmalu (UNESCO): 
Kouzelníkova pyramida, paláce, klášter jeptišek, považovaný 
za nejdokonalejší stavbu zdobného puuckého stylu. Odtud  
k Mexickému zálivu do historického přístavu (San Franciska 
de) Campeche (UNESCO): prohlídka centra se španělskou ko-
loniální architekturou. 
4.den: Campeche - Kabah - Playa del Carmen. Odjezd do Kaba-
hu, střediska velmi zajímavého mayského království: unikátní 
Palác masek s 260 kamennými maskami boha deště a vláhy 
Čaka s nezaměnitelným obřím nosem. Přejezd napříč Yucatá-
nem na karibskou Mayskou riviéru do Playa del Carmen. Uby-
tování v hotelu 4* all inclusive přímo na pláži.

se zkušeným a znalým českým průvodcem, odborníkem na mayskou kulturu, který v Mexiku žije. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Doprava. 2x vstupné do cenotu a koupání (Cobá 
a Saamal), návštěva tequilerie včetně ochutnávky. Ubyto-
vání a strava. Český průvodce, místní průvodci dle potře-
by, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. 
Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, transfery z letiště  
v Cancúnu do Playa del Carmen a zpět, po trase pronajatý 
minivan (popř. minibus), 1x dálkový bus. Rychlá loď Belize 
City - Caye Caulker a Caye Caulker - San Pedro - Chetumal, 
lodě Frontera Corozal - Yaxchilán a zpět, Frontera Corozal 
- Bethel. Ubytování: 10x 3*hotely a 1x cabaňas v rezervaci 
Lacanha - vždy 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x noční 
přejezd v luxusním dálkovém busu. 1-lůžkový pokoj za pří-
platek 7600 Kč (11x). Strava: 6x snídaně, 2x bufetový oběd 
(Cobá a cenote Saamal), 1x plná penze v rezervaci Lacan-
ha. V ceně nejsou imigrační poplatky pro vstup/výstup  
z Mexika, Guatemaly a Belize (cca 65 USD).

Délka tras: letadlem 20 000 km, po zemi 2600 km, lodí 200 
km, pěšky (volitelně) 6x 3-6 km 
Počasí: vzduch 28-33 °C, voda 27-29 °C 
Nástupní místo: Praha 

1.den: Praha - Cancún - Playa del Carmen. Let do hlavního 
mexického karibského letoviska Cancún na špičce poloostro-
va Yucatán. Transfer do hotelu v Playa del Carmen. 
2.den: Playa del Carmen - Tulum - Cobá - Chichén Itzá. Jízda 
po Mayské riviéře do Tulumu: krásné mayské pyramidy po-
stavené přímo na skále nad azurovým Karibikem. Přejezd do 
mayského města Cobá skrytého v džungli s nejvyšším may-
ským chrámem, 42 m vysokým Nohoch Mul, jediným, na nějž 
lze ještě vylézt a se zbytky bílé cesty „sac be“, spojující mayská 
centra na Yucatánu. Koupel v kouzelném cenotu v džungli, 
bufetový oběd. Cestou do nitra Yucatánu návštěva indiánské 
vesničky v džungli, seznámení se způsobem života v přírodě, 
pěstování bylin k léčení i plodin k obživě, ochutnávka mayské-
ho medu. Noc v hotelu v džungli v Chichén Itzá.
3.den: Chichén Itzá - Playa del Carmen. Ranní prohlídka (ještě 
bez davů turistů) Chichén Itzá (UNESCO), největšího a nejslav-
nějšího mayského království: Kukulkánův chrám (El Castillo), 
Chrám válečníků, hřiště na pelotu, mayská observatoř Caracol. 
Koupání v cenotu Saamal, bufetový oběd. Návštěva tequilérie 
spojená s výkladem a ochutnávkou. Návrat do Playa del Car-
men, noční přejezd komfortním dálkovým busem do Chiapa-
su, v kterém se dá pohodlně spát. 
4.den: Palenque, Agua Azul, Misol-Há. Tajemné mayské 
město v tropickém deštném pralesu - Palenque (UNESCO), 
považované za nejkrásnější mayské město klasického obdo-
bí: Chrámy Nápisů, Jaguára, Slunce, královský palác, muzeum 

se sarkofágem krále Pakala. Agua Azul - možnost koupání  
v nádherných kaskádách v džungli. Průzračně modrý vodopád 
Misol-Há (35 m vysoký), dějiště filmu Predátor. 
5.den: Palenque - Bonampak - Lacanha. Cesta do srdce Chi-
apasu. Bonampak - archeologické naleziště mayského města 
se slavnými nástěnnými malbami. Odtud se vydáme do nej-
zachovalejšího pralesa Mexika do rezervace řeky Lacantun  
s krátkým poznávacím trekem. Průvodcem bude místní indián 
z kmene Lacandonců, praktikujících šamanské rituály, žijících 
v souladu s přírodou a využívajících téměř všech rostlin v pra-
lese k léčebným účelům. Večeře a noc v rezervaci Lacanha  
v chatičkách (cabaňas). 
6.den: Lacanha - Yaxchilan - Isla Flores. Odjezd z rezervace  
k hraniční řece Usumacintě do Frontera Corozal, plavba lodí po 
proudu do Yaxchilánu, kdysi slavného a mocného mayského 
města, dnes ukrytého v džungli a přístupného pouze po vodě. 
Návrat a transfer autobusem do Guatemaly. Isla Flores - ro-
mantické městečko na čarokrásném jezeře Petén Itzá. 
7.den: Isla Flores, *N.P. Yaxha. Den v Isla Flores: volný pro-
gram, odpočinek, možnost projížďky po jezeře nebo koupání, 
návštěva stylových hospůdek s výhledem na západ slunce 
nad jezerem. *Pro zájemce možnost fakultativního odpolední-
ho půldenního výletu (cca 40 USD) do národního parku Yaxha, 
Nakum a Naranjo, kde můžete z vrcholů pyramid obdivovat 
překrásné výhledy do okolní přírody, zejména na blízké jezero 
a sledovat opice volně se pohybující v korunách stromů. Jed-
ním z vrcholů programu je mystický západ slunce nad jezerem 
obklopeným pralesem, pozorovaný z vrcholu téměř 40 m vy-
soké pyramidy El Templo de las Manos Rojas.  
8.den: N.P. Tikal. Celodenní výlet do N.P. Tikal (UNESCO), jed-
noho z největších a nejproslulejších center mayské kultury  
v klasickém období: Centrální a Severní akropole, chrám Velké-
ho jaguára, chrám Masek, téměř 70 m vysoký Templo IV, nej-
vyšší mayský chrám v celé Mesoamerice. Nezapomenutelná 
atmosféra s opicemi a tukany v korunách stromů. 
9.-10.den: Isla Flores - Belize City - Caye Caulker. Odjezd z Isla 
Flores do Belize. Největší město země Belize City na karibském 
pobřeží. Přeplavba lodí na ostrov Caye Caulker se zvláštní, 
ospalou atmosférou v poklidném rytmu reggae, s usměvavý-
mi rastamany a stylovými jídelničkami a bary. Korálový ostrů-
vek není moc velký, dá se obejít za hodinu a půl, jsou na něm 
jen písečně cesty a jezdí po něm jen golfová vozítka. Pobyt na 
ostrově, koupání, šnorchlování a relax.
11.-12.den: Caye Caulker - Chetumal - Playa del Carmen. Plav-
ba lodí do mexického přístavu Chetumal. Odtud přejezd do 
Playa del Carmen. Celý den volný program v Playa del Carmen 
a pobyt na plážích na Mayské riviéře s možností výletů do 
okolí (po domluvě s průvodcem)., např. do vyhlášených parků 
Xel-Há (největší přírodní akvárium) nebo Xcaret (velký eko-ar-
cheologický park). 
13.-14.den: Playa del Carmen - Cancún - Praha. Poslední koupá-
ní, rozloučení s Karibikem, přejezd do Cancúnu a návrat domů.  

331
332
333

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
27.3. - 9.4. 2022
21.11. - 4.12. 2022
27.3. - 9.4. 2023

75 990,-
75 990,-
76 990,-

14
14
14
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V ceně je:  Doprava. Veškeré uvedené výlety kromě fa-
kultativních. Vstupné do všech archeologických nalezišť, 
koupání a vstupné do cenotu Saamal, návštěva tequilerie 
včetně ochutnávky. Ubytování a strava. Český průvodce 
(na okruhu Yucatánem), resp. delegát (během pobytu na 
Mayské riviéře od 5.dne do odletu), zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax 
a poplatků, transfery letiště v Cancúnu - hotel v Playa del 
Carmen a zpět, po trase pronajatý minivan (popř. minibus). 
Ubytování: 3x 3*-4*, 341: 4x 4*, 342: 7x 4* hotely - 2-lůžkové 
pokoje s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj za příplatek - 341: 
12 600 Kč (7x), 342: 17 500 Kč (10x). Strava: 3x snídaně, 1x 
bufetový oběd, 341: 4x, 342: 7x all inclusive (včetně silvest-
rovské večeře a sektu na novoroční přípitek). 

Délka tras: letadlem 20 000 km, minivanem 2000 km, 
pěšky (volitelně) 4x 3-5km - vše pro 342, 344
Počasí: vzduch 26-29 °C, voda 27 °C 
Nástupní místo: Praha 

341
342

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
27.12. 2022 - 4.1. 2023
27.12. 2022 - 7.1. 2023

69 990,-
79 990,- 

9
12

PROGRAM ZÁJEZDU 342: PRODLOUŽENÍ POBYTU NA MAYSKÉ RIVIÉŘE

1.-7.den: Praha - Cancún - Playa del Carmen. Shodný s progra-
mem zájezdu 341.
8.-10.den: Playa del Carmen. Volný program, pobyt na plážích 
a koupání v Karibském moři. Oslava konce roku a začátku no-
vého. Možnost účasti na *volitelných výletech - viz web.
11.-12.den: Playa del Carmen - Cancún - Praha. Přejezd do Can-
cúnu a návrat domů.

35 KOSTARIKA - ZEMĚ SOPEK A DVOU OCEÁNŮ 
„Středoamerické Švýcarsko“, zemička o velikosti samotných Čech s nejpestřejší faunou i flórou na 
jednotku území na celém světě. Výjezdy ke kráterům sopek Poás* a tři a půl tisíce metrů vysoké 
Irazú, magický kužel aktivního vulkánu Arenal. Procházky v tropických suchých, deštných i hor-
ských mlžných lesích s výkladem o rostlinách, stromech a zvířatech. Možnosti doplňkových aktivit 
- raftingu, canopy a dalších. Návštěva kávové i kakaové plantáže s ochutnávkami. Překrásné plá-
že Pacifiku a Karibiku, koupání a šnorchlování v tropickém moři, vesničky indiánů Bribri a pravá 
karibská atmosféra neskutečné pohody.

V ceně je: Doprava. Ubytování a snídaně. Český průvodce, 
místní průvodce-řidič, zdravotní připojištění, informační 
materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků  
s výjimkou případné odletové taxy ze San José (29 USD). Po 
trase pronajatým minibusem (vanem) s místním řidičem. 
Ubytování: 12x hotely, penziony a apartmány - 2-lůžkové 
pokoje s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj za příplatek - Kos-
tarika 10 200 Kč (12x), 354: 24 700 Kč (23x, 1x na horské 
chatě není možný). Strava: 12x snídaně.

Délka tras: letadlem 21 000 km, mikrobusem 1600 km, 
pěšky 5x 3-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 23-30 °C (nad 2500 m 10-15 °C), voda 26-28 °C 
Nástupní místo: Praha 

1.-2.den: Praha - San José - Cartago. Let do hlavního města 
Kostariky. Přejezd do N.P. Volcán Irazú (3432 m): vyhlídka do 
kráteru nejvyšší kostarické činné sopky, sirné jezírko, lávo-
vá poušť. Cartago: poutní bazilika se soškou patronky země 
La Negrity. Orchideje, tropické květy a bambusová džungle  
v Jardines Lankester. Horskou částí panamerické dálnice přes 
hřeben Kordillér kolem Hory smrti (3491 m). Od jednoho  
z nejvyšších vrcholů Kostariky strmě dolů k pobřeží Pacifiku. 
3.den: Palmar Norte, M.P. Marino Ballena. Palmar Norte: ta-
jemné kamenné koule předkolumbovských indiánů. Mořský 
park Marino Ballena: dlouhé pláže, možnost výletu lodí k ost-
rovu Velryba s ptačími koloniemi a leguány. 
4.den: Uvita - Quepos. Podél pobřeží s palmovými háji do 
N.P. Manuel Antonio: pláže, ostrovy, flóra a fauna tropického 
suchého lesa (leguáni, krabi, hadi, krokodýli, opice, nosáli…). 

5.-6.den: Quepos - Santa Elena. Přes řeku Tárcoles s vyhříva-
jícími se obřími krokodýly a dále do Santa Eleny v hornatém 
vnitrozemí: Monteverde - biorezervace mlžného lesa: 400 
druhů ptactva včetně quetzalů, tukanů, papoušků a kolibříků, 
obří stromy, liány, orchideje, motýlí a hmyzí farmy. Procházka 
po zavěšených chodnících v horních patrech pralesa. Možnost 
Jungle Night Walk, večerní procházky džunglí. 
7.den: Santa Elena - Fortuna. Tilaránskými Kordillerami a ko-
lem jezera Arenal do Fortuny pod nejaktivnější z kostarických 
sopek - Volcán Arenal (1633 m): pěší výlet k vodopádu v tro-
pické džungli - skvělé koupání! Večerní koupání v termálech  
s občasnými otřesy - „dechem“ sopky. 
8.den: P.R. Caño Negro. Přejezd na sever k hranicím Nikaragui 
do Los Chiles. Možnost výletu na člunech po řece Rio Frío 
směrem k jezeru Caño Negro. Jedinečná přírodní rezervace  
s vegetací a zvířenou krajinného typu bažin a jezer tropických 
vnitrozemských nížin - Llanura de Los Guatusos: exotičtí ptáci, 
bazilišci, kajmani, želvy, opice, lenochodi. Alternativně celo-
denní rafting na řece Rio Toro. 
9.den: Fortuna - Cahuita. Přejezd k pobřeží Karibiku pod N.P. 
Braulio Carillo. Hadí zahrada v La Virgen s více než 60 druhy 
plazů (včetně anakondy) a obojživelníků (šípové žáby). 
10.-11.den: Cahuita - San José. Odpočinek na plážích u měs-
tečka Cahuita. Procházka v N.P. Cahuita: opuštěné pláže  
s bílým pískem, šnorchlování na korálových útesech. Možnost 
návštěvy záchranné stanice divokých zvířat Jaguar Rescue 
Center nebo vesničky s původními obyvateli Bribri: směs čer-
né a indiánské kultury, rukodělné výrobky, hudba reggae a ca-
lypso nebo na kole v přírodní rezervaci Gandoca-Manzanillo. 
Návštěva kakaové plantáže: pěstování kakaovníků a ukázka 
zpracování bobů, ochutnávka vlastnoručně vyrobené čoko-
lády. Přejezd pod sopkou Barva (2906 m) zpět do San José. 
12.den: *N.P. Volcán Poás (2704 m). Fantastické výhledy do 
dýmajícího kráteru (nebude-li v mracích), trpasličí horský 
mlžný les, návštěva kávové plantáže spojená s ochutnávkou  
a nákupem kávy. Volný program a nákupy suvenýrů v San José. 
*Návštěva Volcánu Poás je podmíněna přijatelnou vulkanickou 
aktivitou. Případný alternativní program dle dané situace. 
13.-14.den: San José - Praha. Návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

351
352
353

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
7.3. - 20.3. 2022
26.11. - 9.12. 2022
6.3. - 19.3. 2023

73 990,-
73 990,-
74 990,- 

14
14
14

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč

Možnost spojení trasy 352 a trasy 39 (Jamajka):
V ceně je i přelet mezi San José (Kostarika) a Montego Bay (Jamajka).

35413.11. - 9.12. 2022 139 990,-27

5.-7.den: Playa del Carmen. Volný program, pobyt na plážích  
a koupání v Karibském moři. Oslava konce roku a začátku 
nového. Možnost účasti na *volitelných výletech - viz web. 

8.-9.den: Playa del Carmen - Cancún - Praha. Transfer do Can-
cúnu a odlet domů.
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36 AMERICKÝ MOST - PĚTI ZEMĚMI STŘEDNÍ AMERIKY
Po šíji mezi Jižní a Severní Amerikou a mezi Pacifikem a Atlantikem. Vzájemná blízkost, bohatství 
a pestrost krajinných typů, od pobřeží až po třítisícovky. Kordillery, dýmající sopky, tropické pralesy 
s bujnou vegetací a exotickou zvířenou. Lákavé bílé pláže Tichého oceánu a Karibiku s teplým mo-
řem. Obří sopečné jezero Nicaragua s unikátním ostrovem Ometepe, tvořeným dvěma vulkány. 
Nejkrásnější středoamerické jezero Atitlán. Výstup na Volcán Barú (3475 m). Panamský průplav. 
Světoznámé památky mayské civilizace Tikal a Copán i jiných předkolumbovských indiánských 
kultur. Španělská koloniální architektura, místní folklór… 
PROGRAM ZÁJEZDU 361: PANAMA, KOSTARIKA, NIKARAGUA

1.-6.den: Praha - Panama City - Boquete. Let do Panamy. Pro-
hlídka hlavního města Panama City: ruiny Staré Panamy zni-
čené kapitánem Morganem (UNESCO), koloniální Casco Viejo, 
panorama mrakodrapů aj. Panamský průplav a zdymadla 
Miraflores. Malebné Portobelo - španělská pevnost nad Atlan-
tikem: stará opevnění San Lorenzo (UNESCO), San Jeronímo  
a Santigo, královská celnice. Colón - atlantická brána průplavu 
a druhá největší bezcelní zóna na světě. Zdymadla Gatun u Ka-
ribiku. Fakultativně jízda vlakem po historické železnici podél 
Panamského průplavu zpět do Panama City. Napříč Panamou 
do horského Boquete, města květin a kávy. Volitelně výstup na 
nejvyšší horu Panamy - Volcán Barú (3475 m), z níž lze vidět 
oba oceány, nebo trek pralesem po stezce Quetzal. Možné 
koupání v termálních jezírcích La Caldera, rafting, projížďka na 
koních, nebo návštěva kávových plantáží. 
7.-12.den: Kostarika. San José - N.P. Manuel Antonio - Mon-
teverde. Přes hranice do Kostariky. Pacifický N.P. Manuel An-
tonio: pláže, ostrovy, flóra a fauna tropického suchého lesa 
(leguáni, krabi, hadi, krokodýli, opice, nosálové). Možnost kou-
pání, šnorchlování a jízdy na kajaku v Tichém oceánu. Metro-
pole San José: Náměstí demokracie, Národní divadlo, tržnice. 
Koloniální městečka Orosí a poutní Cartago. Výlet na nejvyšší 
sopku Kostariky - aktivní vulkán Irazú (3432 m) s kráterovým 
jezerem a výhledy na Pacifik a Karibik. Na severozápad do 

Tilaránských Kordiller do Monteverde, biosférické rezervace 
horského mlžného lesa: 400 druhů ptactva včetně quetzalů, 
tukanů, papoušků a kolibříků, obří stromy, liány, orchideje, 
motýli. Lehká túra v rezervaci Santa Helena s pozorováním 
lišejníků, bromélií, epifytů a mnoha vzácných ptáků. Možnost 
procházky v korunách stromů na závěsných lávkách nebo 
adrenalinové jízdy na lanech (canopy). 
13.-19.den: Nikaragua. Ometepe - Managua - León. Přejezd do 
Nikaraguy. Odpočinek na panenských plážích v okolí pacific-
kého letoviska San Juan del Sur. Lodí po Lago de Nicaragua, 
největším středoamerickém jezeře obývaném 6 m dlouhými 
sladkovodními žraloky. Ostrov Ometepe: odpočinek u jezera, 
možnost jízdy na koních nebo výstupu na vyhaslou sopku 
Maderas (1394 m), popř. aktivní Concepción (1610 m) nebo 
výletu k záhadným petroglyfům z předkolumbovské doby. 
Nejstarší koloniální a nejpříjemnější město země - Granada. 
N.P. Volcán Masaya s dýmající sopkou, výlet ke kráteru, dříve 
považovanému za bránu do pekel. Umělecké tržnice, možnost 
koupání v tyrkysové laguně Apoyo. Přes město květin Masayu 
a metropoli Managuu pod sopku Momotombo. Koloniální 
skvost a bývalé hlavní město León (UNESCO) s největší kate-
drálou Střední Ameriky. Ruiny původního města León Viejo. 
20.-21.den: León - Managua - Praha. Odlet zpět z Managuy 
domů do ČR.

Délka tras: letadlem 22 000 km, po zemi 3600 km, lodí 200 
km, pěšky 9x 5-18 km (volitelně) - vše pro 362 
Počasí: vzduch 28-33 °C (v horách chladněji), voda 25-28 °C 
Nástupní místo: Praha 

PROGRAM ZÁJEZDU 362: PRODLOUŽENÍ O HONDURAS A GUATEMALU

1.-19.den: Praha - León. Panama, Kostarika, Nikaragua. Shod-
ný s programem zájezdu 361.
20.-22.den: Managua - Tegucigalpa - Copán - Livingston. Přes 
hranice Hondurasu do metropole Tegucigalpy. Kolem horské-
ho jezera Yojoa do „Mayských Athén“ Copánu - ruiny jednoho 
nejvýznamnějších středisek mayské civilizace (UNESCO): hiero-
glyfické schodiště, pyramidy, hroby, stély, reliéfy a sochy. Přejezd 
do Guatemaly. Obří mayské stély v Quiriguá (UNESCO). Lodí  
z ospalého přístavu Puerto Barrios přes zátoku Amatique a podél 
karibského pobřeží do přístavu černých Garifunů - Livingstonu. 
23.-26.den: Livingston - Tikal - Atitlán. Plavba pralesem po 
„Sladké řece“ Río Dulce k jezeru Izabal a pevnosti San Felipe. 
Mayské město Tikal (UNESCO): stovky paláců a chrámů (až 70 

m vysokých) ukrytých v Peténské džungli. Město Flores na 
ostrově jezera Petén Itzá. Přelet do Guatemala City, přejezd 
do vesnice Panajachel na břehu magického jezera Atitlán, 
obklopeného činnými sopkami San Pedro, Toliman a Atitlán. 
Sololá: nádherný výhled na jezero. Celodenní plavba po jeze-
ře do indiánských komunit San Juan a Santiago Atitlán: dům  
s mayským bohem Maximónem, koloniální kostel. 
27.-30.den: Atitlán - Guatemala City - Praha. Poutní Chichi-
castenango: největší tradiční mayské trhy, kostel sv. Tomáše 
s rituálními obřady, indiánská svatyně Pascal Abaj. Bývalá 
metropole Antigua (UNESCO) zničená zemětřesením: ruiny 
kostelů, klášterů a paláců z 16. stol. Odjezd do hlavního města 
Guatemala City, návrat domů. 

V ceně je:  Doprava. Ubytování. Český průvodce, zdra-
votní připojištění, informační materiály a DPH.  Dopra-
va:  Letecká do Panamy a zpět z  Nikaraguy (361), resp.  
z Guatemaly (362) a přelet Tikal - Guatemala City (362) 
včetně tax a poplatků. Po trase autobusy, mikrobusy, 
taxi a lodě. Ubytování: 361: 19x, 362: 28x turistické hote-
ly (většinou 2-lůžkové pokoje, obvykle s příslušenstvím). 
1-lůžkový pokoj za příplatek - 361: 9800 Kč (19x), 362: 13 
500 Kč (28x). V ceně nejsou vstupní a výstupní poplatky na 
hranicích - cca 20 USD (361), resp. 40 USD (362), registrace 
ESTA 450 Kč.

361
362

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
27.2. - 19.3. 2022
27.2. - 28.3. 2022

66 990,-
83 990,-

21
30

361
362
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371
372

Délka tras: letadlem 21 000 km, minivanem 2500 km, lodí 
50 km, pěšky 3x 4-8 km - vše pro 372
Počasí: vzduch 27-30 °C, voda 25-28 °C (na Floridě o cca 3-5 
°C chladněji)
Nástupní místo: Praha 

V ceně je:  Doprava. Ubytování. Vstup do N.P. Everglades 
(372). Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, in-
formační materiály a DPH. Doprava: Letecká na Portoriko  
a na Floridu (372) včetně tax a poplatků, po Portoriku  
a Floridě (372) pronajatý minivan řízený průvodcem. Loď 
mezi ostrovy Portoriko a Culebra. Ubytování: 371: 8x, 372: 
14x hotely, penziony a motely - 2-lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím. 1-lůžkový pokoj za příplatek - 371: 12 300 Kč (8x), 
372: 21 100 Kč (14x).

371
372

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
19.11. - 28.11. 2022
19.11. - 4.12. 2022

68 690,-
91 590,-

10
16

37 PORTORIKO A FLORIDA - USA V KARIBIKU
„La Isla Bonita“ zpívá o Portoriku Madonna a má pravdu. Krásný ostrov, kde se snoubí žhavý 
hispánský temperament s americkým smyslem pro pořádek a podnikání. Nádherné pláže a prů-
zračné moře na pobřeží i tropická příroda, prales a hory ve vnitrozemí. Futuristická gigantická 
satelitní anténa Cornellovy univerzity u města Arecibo, proslavená v bondovce Zlaté oko. Dny 
provoněné světoznámým rumem Bacardi nebo nejčerstvější kávou jaká může být k mání přímo 
po upražení na plantáži. Drahokamy španělské koloniální architektury v hlavním městě San Ju-
anu… a k tomu navíc okruh po nejatraktivnějších místech Floridy jako možnost šestidenního 
prodloužení. 

PROGRAM ZÁJEZDU 371: PORTORIKO - KRÁSKA KARIBIKU 

1.-3.den: Praha - San Juan. Let na nejmenší z ostrovů Velkých 
Antil. Metropole San Juan: pevnost El Morro (UNESCO), kate-
drála, desítky příjemných hospůdek. „Katedrála rumu“ - expo-
zice firmy Bacardi, možnost ochutnávky věhlasných produktů. 
4.den: El Yunque. Horský deštný prales v srdci ostrova. Pěší vý-
let tropickou džunglí po stezkách lemovaných liánami podél 
vodopádů a bystřin na úbočích hlubokých údolí v bujné karib-
ské vegetaci. Koupání pod romantickým vodopádem. 
5.den: Isla de Culebra. Celodenní výlet lodí na ostrov Culebra 
(objevený samotným Kolumbem) s prvotřídními plážemi, 
ležící na východ od Portorika nedaleko Panenských ostrovů. 
Přírodní rezervace na místě střelnice US Army za 2. světové 
války. Playa Flamenco: relaxace na pláži řazené mezi „top 10“ 
na celém světě. 
6.-7.den: Ponce, Coamo. Perla Jihu - město Ponce: Náměstí po-

těšení, katedrála, Muzeum masakru z Ponce. Koupání na již-
ním pobřeží ostrova. Návštěva plantáže Hacienda Buena Vista 
na jižních svazích Centrálních Kordiller - exkurze a ochutnávka 
nejčerstvější místní kávy. Coamo: koupání v proslulých termá-
lech (léčil se v nich i F.D. Roosevelt). 
8.den: Centrální Kordillery. Arecibo. Vzrušující jízda klikatými 
serpentinami přes hlavní horské pásmo ostrova (s nadmoř-
skou výškou až 1338 m) zpět na severní pobřeží. Návštěva 
radioteleskopu (dle aktuální situace), který nemá na světě 
obdoby svými rozměry (šířka 305 m) ani polohou (v krasové 
propadlině). Historický park v Arecibe s majákem a expozicí 
věnovanou dějinám Portorika. 
9.-10.den: San Juan - Praha. Jízda po severním pobřeží Porto-
rika. Zastávky na koupání, návrat do San Juanu. Odlet domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 372: OKRUHY PO PORTORIKU A FLORIDĚ 

1.-10.den: Praha - San Juan - Miami. Shodný s programem 
zájezdu 371 až po odlet ze San Juanu. Přelet na jižní Floridu. 
11.den: Key West. Jízda po řetězci ostrůvků Florida Keys na Key 
West - nejjižnější bod kontinentálních USA. Dům E. Heming-
waye, vyhlídka z majáku.
12.den: N.P. Everglades. Největší subtropický park USA: mo-
čály s nespočetnými aligátory, pěší vycházky. Možnost výletu 
lodí za ochechulemi (mořskými krávami), delfíny nebo vzná-
šedlem po kanálech. Vesnice indiánů Seminolů.
13.den: Orlando. Jízda Floridou na sever do metropole rodin-
né zábavy v USA. Orlando: Walt Disney World Resort - největší 

a nejnavštěvovanější zábavní park na světě, filmová studia 
Universal, podmořské akvárium Sea World a mnoho dalších 
lákadel pro děti i dospělé. Možnost návštěvy některé z atrakcí.
14.den: Cape Canaveral. Kosmodrom, z něhož se vypouštějí 
do vesmíru americké rakety a raketoplány. Vesmírné centrum 
J.F. Kennedyho s muzeem, filmovými projekcemi a virtuálními 
atrakcemi. Návrat do Miami.
15.-16.den: Miami - Praha. Miami Beach: architektura art deco, 
pobyt na plážích. Odlet domů.
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V ceně je: Doprava. Ubytování. Český průvodce, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letec-
ká včetně tax a poplatků (limit 20 000 Kč, 383 - 28 000 Kč), 
pronajatý mikrobus s místním řidičem.  Ubytování:  15x  
v rodinných casas particulares - v soukromí, ve 2-lůžko-
vých pokojích s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj za přípla-
tek 6500 Kč (15x). Možnost 2x ubytování (2-lůžkové poko-
je) v hotelu all inclusive ve Varaderu za příplatek cca 2800 
Kč (3*), cca 3500 Kč (4*) - ceny dle aktuální nabídky. V ceně 
není vízum na Kubu (s vyřízením 950 Kč).

Délka tras: letadlem 19 000 km, minivanem 2500 km, 
pěšky 2x 5-10 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 24-32 °C, voda: 24-27 °C 
Nástupní místo: Praha 

381
382
383
384

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
5.3. - 21.3. 2022
5.11. - 21.11. 2022
25.12. - 10.1. 2023 
4.3. - 20.3. 2023

59 990,-
59 990,- 
66 990,-
59 990,- 

17
17
17
17

38 KUBA - V RYTMU SALSY
Kuba - největší ostrov Velkých Antil, označovaný za šperk tohoto souostroví. Nedotčená příroda, 
divoká pohoří, zelená údolí, rozmanitá vegetace, malebná koloniální města, přetrvávající boha-
tá afrokubánská kultura, všudypřítomné památníky a muzea revoluce, chytlavé melodie tradiční 
hudby zvoucí k tanci salsy, rumby či cha-cha-chá. Písečné pláže Karibiku a Atlantiku, chuť pravé-
ho kubánského rumu a vůně doutníků habanos… Oslavte rok 2022 na Kubě ! 

1.-2.den: Praha - Havana. Odlet do metropole Kuby. Prohlídka 
starého města (UNESCO): Capitolio - kubánský „Bílý dům“, ná-
městí Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza 
de San Francisco, palác Generálních kapitánů, Hemingwayův 
hotel Ambos Mundos, bar Floridita, Bodeguita del Medio, mu-
zeum rumu, proslulé nábřeží Malecón. 
3.den: San Francisco de Paula, Havana. Finca la Vigía - posled-
ní sídlo E. Hemingwaye v San Francisco de Paula. Cojímar - ry-
bářská vesnice s pevností a malebnou zátokou, dějiště novely 
Stařec a moře. Havana: pevnost Tres Reyes del Morro, unikátní 
Kolumbův hřbitov s hrobkami velkými jak paláce, Náměstí re-
voluce a Memorial José Martí - místo proslovů Fidela Castra. 
4.-5.den: Havana - N.P. Viñales. Továrna na výrobu doutníků 
(případně v Santiago de Cuba). Nejzápadnější část ostrova 
oblast Pinar del Río (nám známá z „chilských“ dílů Majora Ze-
mana) s největšími tabákovými plantážemi na světě. Orchide-
árium v Soroa. Vesnička Viñales s vápencovými útvary mogoty 
(UNESCO). Krásná vyhlídka na okolní krajinu od hotelu Los 
Jazmines. Zelená údolí s královskými palmami, národním stro-
mem Kuby. Severní pobřeží: Cayo Jutía: koupání na nádherné 
pláži s možností potápění z lodi. Údolím zpět do Viñales. 
6.-7.den: N.P. Viñales - Cienfuegos. Prohlídka jeskyně Santo 
Tomás a indiánské jeskyně Cueva del Indio s plavbou po pod-
zemní říčce, Stěna prehistorie. Návštěva tabákové plantáže  
a domu na sušení tabákových listů. Přejezd do vesničky Pla-
ya Girón, krokodýlí farma, zastávka na koupání u Karibského 
moře ve slavné Zátoce Sviní. 

8.den: Cienfuegos - Trinidad. Neoklasická architektura „Per-
ly jihu“ - Cienfuegos (UNESCO), prohlídka města. Koloniální 
městečko Trinidad (UNESCO) - procházka, Plaza Mayor, kostel 
St. Trinidad, muzea, večerní program v Trinidadu, poslech ku-
bánské hudby s možností zatancovat si salsu.
9.den: Sierra del Escambray. Návštěva přírodního parku Topes 
de Collantes v pohoří Escambray nebo přírodního parku El 
Cubano nedaleko Trinidadu (dle zdatnosti klientů). Možnost 
koupání u vodopádu, poznávání kubánské fauny a flóry. Kou-
pání na pláži Ancón u Trinidadu.
10.den: Trinidad - Valle de los Ingenios - Santiago de Cuba. 
Historické plantáže cukrové třtiny, cukrovary, 44 m vysoká 
strážní věž Torre de Iznaga. Přejezd na východ do druhého 
největšího města ostrova - Santiaga de Cuba. 
11.den: Sierra Maestra. Výstup na horu Gran Piedra (1214 m) 
s možnými výhledy až na Jamajku a Haiti. Návštěva nádherné 
zahrady a haciendy Isabelica. Zbytky mlýna na kávu, koupání 
v Karibiku, večer možnost poslechu kubánské hudby v Casa 
de la Trova.
12.den: El Cobre - Santiago. Poutní místo s největší bazilikou na 
Kubě, v okolí doly na měď, návrat do Santiaga - prohlídka hřbi-
tova Santa Ifigenia s hroby kubánských hrdinů José Martího, 
Manuela Céspedese, podnikatele Emilia Bacardi aj., možnost 
návštěvy kasáren Moncada, prohlídka centra města, náměstí 
Parque Céspedes s radnicí, dům Diega Velázqueze (nejstarší na 
Kubě z r. 1522), katedrála, náměstí Plaza Dolores aj. Prohlídka 
opevnění El Morro San Pedro de la Roca (UNESCO).
13.-14.den: Santiago - Camagüey - Varadero. Přejezd na 
západ ostrova. Bayamo: centrum s domem „otce vlasti“ M. 
Céspedese. Město bílých paláců a úzkých uliček - Camagüey 
(UNESCO), prohlídka města netypickým způsobem z bicytaxi. 
Město, v němž se rozhodlo o vítězství revoluce - Santa Clara: 
památník vykolejeného vlaku, velkolepý pomník, muzeum  
a mauzoleum Ernesta Che Guevary. Odjezd na Varadero. 
15.-17.den: Varadero - Praha. Volný den, koupání a relaxace 
na nejdelší pláži Kuby s jemným bílým pískem a smaragdově 
tyrkysovou vodou. Možnost fakultativních výletů katamará-
nem na Cayo Blanco či vyhlídkovým busem po poloostrově 
Hicacos. Odjezd na letiště v Havaně se zastávkou na vyhlídce 
Bacuyanagua. Návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Pozn. Možnost spojení se zájezdem č. 39 Jamajka. Více infor-
mací o ceně a programu na www.nomad.cz.
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39 JAMAJKA - OSTROV SLUNCE, RUMU A REGGAE
„Etiopie Karibiku“ - podmanivá Jamajka s překrásnými plážemi, korálovými útesy, bujnou tropic-
kou vegetací, horskými scenériemi, řekami a vodopády, ale i neobvyklými termálními lázněmi. 
Ostrov vůně vanilky, kávy a rumu, exotického ovoce, rastamanů s kayou, karibské hudby, atrak-
tivních „černých gazel“ i „mimozemšťana“ Usaina Bolta. Ostrov, jejž sám Kryštof Kolumbus pova-
žoval za nejkrásnější ze všech, které objevil. Prostředí, v němž se natáčely desítky slavných filmů. 
Pravlast reggae, dredů a věčná inspirace pro nezávislé.

1.-2.den: Praha - Montego Bay - Ocho Rios. Let do Karibiku na 
Jamajku do Montego Bay. Národní památka - koloniální Fal-
mouth s georgiánskou architekturou (kulisy filmu Motýlek). 
Nejslavnější dům Jamajky - honosný ale strašidelný Rose Hall  
s temnou legendou bílé čarodějky voodoo, jamajské „Čachtic-
ké paní“ Annie Palmerové. Možnost návštěvy zahrady s koli-
bříky. „Niagara Jamajky“ a nejfotografovanější místo ostrova 
- kaskáda řeky Dunn´s River: koupání, neodolatelný výstup 
řekou na vodopád.
3.-4.den: Ocho Rios - Port Antonio. Zátoka Discovery - místo 
Kolumbova přistání: Kolumbův park. Ocho Rios: nádherné 
tropické zahrady a parky, Kapradinová soutěska. Koupání  
a šnorchlování, alternativně výlet do poutního Nine Miles, 
rodné vesnice Boba Marleyho: muzeum i mauzoleum, fosfo-
rující laguna. Muzeum Maroonů - uprchlých otroků. Přírodní 
skvost Modrá laguna: kontrast zelených útesů s modrou vo-
dou. Možnost romantické plavby na bambusových raftech po 
řece Rio Grande za zpěvu vorařů. 
5.den: Port Antonio - Bath. Soukromá pláž Frenchmens Cove. 
Vodopády Reach Falls v džungli: útesy fosílií, lehčí „kaňoning“ 
a plavání v křišťálové vodě tůněmi vodopádů k ponořené 
krápníkové jeskyni. Lázně Bath v národním parku John Crow 
Mountains: koupání v horké minerální vodě. 
6.den: Bath - Blue Mountains - Retreat. Vzhůru do nejvyšších 
hor ostrova. Nocleh na romantické horské chatě s krbem, pe-
trolejkami a před vašima očima upraženou nejlepší kávou na 
světě. Možnost nočního výstupu na nejvyšší vrchol Modrých 
hor i celé Jamajky (2256 m) s výhledy na noční Kingston pod 
námi. Východ slunce na vrcholu s rozhledem na třetinu ostro-
va. Elfí les, kávové plantáže, šípové žáby (používané indiány 
pro získání jedu kurare), bromélie, helikónie, areál vzácného 
papilia homerus, největšího motýla Ameriky. 
7.-8.den: Retreat - Kingston - Milk River Bath. Návštěva ves-
ničky rastafariánů v horách, luxusní Strawberry Hill. Hlavní 
město Jamajky - Kingston: Devon House, muzeum Boba 
Marleye s etiopskou restaurací, Hope: zahrady orchidejí, ende-
mická fauna a flóra, ptáci, motýli aj. „Nejhříšnější město světa“, 
dnes z větší části potopený (Boží trest?) - Port Royal, metro-
pole všech pirátů z Karibiku v čele s kapitánem Morganem: 

pevnost Fort Charles. Jedinečné lázně Milk River Bath: léčivé 
koupání v nejradioaktivnější vodě světa. 
9.-10.den: Milk River Bath - Treasure Beach. Podél jižního po-
břeží do rybářské vesničky Alligator Pond - Jamajka jaká býva-
la před padesáti lety.  Koupání na Pláži pokladů, rybářské bary 
s rytmy reggae. Appleton: exkurze do palírny nejslavnějšího 
karibského rumu, který s oblibou popíjel už britský král Jiří 
III. i George Washington. Neomezená ochutnávka kompletní 
série produktů aneb „alkohol podávaný v malých dávkách…“ 
Možnost výletu lodí: plavba po moři z Treasure Beach do ústí 
nejdelší řeky Jamajky - Black River a dále po ní proti proudu do 
vnitrozemských močálů. Pozorování delfínů, obřích krokodýlů 
amerických, početného ptactva a života v bludišti mangrove. 
Ochutnávka delikátních krabů v říčním baru.  Zastávka na zá-
pad slunce ve známém Pelican baru.
11.den: Treasure Beach - Negril. Skok milenců: vyhlídka z 500 
m vysokého útesu. Výlet na okraji pusté vysočiny Cockpit 
Country, kraje krasových homolí a uprchlých otroků Maroonů. 
Bambusová avenue, vodopády Y.S.: koupání, skoky z liány do 
bazénku pod peřejemi. Možnost adrenalinové jízdy na kladce 
na lanové dráze nad kaskádou vodopádů.  Starobylé městeč-
ko Black River, pláž v Bluefields. Azurová tůň Modrá díra, kráp-
níkové jeskyně s koupáním v minerálních bazéncích. 
12.-13.den: Negril. Nejzápadnější výspa Jamajky a její hlavní 
letovisko Negril: 10 km pláž s bílým pískem, korálové útesy. 
Celodenní koupání a slunění. Výhledy od majáku na prý nej-
krásnější západ slunce v Karibiku. Taneční večery a koncerty 
reggae, party na pláži a houbové čaje. 
14.-15.den: Negril - Montego Bay - Praha. Přejezd do turistické 
metropole ostrova - Montego Bay: pláž Doctor´s Cave s pod-
mořskou korálovou zahradou. Odlet domů. 

Délka tras: letadlem 19 000 km, minibusem 1500 km, pěšky 
3x 4-12 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 29-32 °C (v horách 15-20 °C), voda 26-28 °C 
Nástupní místo: Praha 

V ceně je: Doprava. Permit pro pobyt v N.P. a pro výstup 
na Blue Mountain Peak. Ubytování a snídaně. Český prů-
vodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax 
a poplatků, po Jamajce pronajatým minibusem s místním 
řidičem. Ubytování: 12x hotely a penziony - 2-lůžkové po-
koje s příslušenstvím, 2x privátní lázeňský bazének v ceně, 
1x horská chata - po 4-6 osobách. 1-lůžkový pokoj za 
příplatek 14 500 Kč (12x), 1x na horské chatě není možný. 
Strava: 12x snídaně.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

391
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
13.11. - 27.11. 2022 82 590,-15

Možnost spojení tras 39 a 352 (Kostarika) do zájezdu 354 v termínu: 
13.11. - 9.12. 2022, cena: 139 990 Kč. V ceně je i přelet mezi San José 
(Kostarika) a Montego Bay (Jamajka). 

Pozn. Možnost spojení se zájezdem č. 38 Kuba. Více infor-
mací o ceně a podrobném programu na www.nomad.cz.
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41 PANAMA A KOLUMBIE - MEZI STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKOU

Zatím nepříliš navštěvované, přesto však nesmírně přitažlivé země Ameriky nedaleko rovníku - 
Panama a Kolumbie. Prohřátý Karibik a Pacifik s lákavými ostrůvky a plážemi. Panamský průplav, 
hluboké deštné pralesy s bohatou faunou, Ostrov pokladů Taboga. Pozemský ráj, karibské souos-
troví San Blás, písečné pláže snů s kokosovými palmami, korálovými útesy a vesničkami indiánů 
kmene Kuna. Honosná španělská koloniální architektura, místní trhy a folklór i magické zlaté dě-
dictví indiánských kmenů. Kontrast rovníkového tropického pásma s chladnými vysokohorskými 
oblastmi And s až pětitisícovými vrcholy. Dlouhodobě zapovězený a teprve nedávno turistům 
znovu zpřístupněný přírodní skvost Caňo Cristales, fantastická Křišťálová řeka „pěti barev“.

1.den: Praha - Panama City. Let do Panamy, rozkročené mezi 
Severní a Jižní Amerikou.
2.-3.den: Panamský průplav, Portobelo. Zdymadla Miraflo-
res, jezero Lago Gatún. Soberanía - botanická zahrada a ZOO  
s místní faunou a chovem harpyjí. Balboa: Americký most od-
dělující kontinenty. Historické Portobelo (UNESCO), španělská 
pevnost nad Karibikem.
4.-6.den: Archipiélago de San Blás, Comarca de Kuna Yala. 

PROGRAM ZÁJEZDU 411: PANAMA A OSTROVY SAN BLAS 

40 ZA SOPKAMI MALÝCH ANTIL 
GUADELOUPE, DOMINIKA A MARTINIK 

Tři perly z náhrdelníku sopečného souostroví na rozhraní východního Karibiku a Atlantiku. Tro-
pický koktejl, v němž se mísí koloniální vlivy Francie (Martinik a Guadeloupe jsou zámořskými 
departementy) a Británie (Dominika je samostatný stát v rámci Commonwealthu) s kulturními 
tradicemi a bujnou tropickou přírodou. Guadeloupe - dvojostrov připomínající tvarem motýla  
s činnou sopkou La Soufrière. Dominika - „zelená perla“ Karibiku s vřícím jezerem, gejzíry a vodo-
pády. Martinik s obávaným vulkánem Mont Pelée a bělostnými plážemi. Kapradiny, mahagony, 
bambusy, orchideje, zázvor, káva, rum a samozřejmě hřejivé slunce a lákavé pláže Karibiku…
PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Doprava. Vstupy do národního parku na Domi-
nice, výstupní daň z Dominiky. Ubytování. Český průvodce, 
informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax 
a poplatků, 2x loď mezi ostrovy, po ostrovech mikrobusy 
nebo auty. Ubytování: 14x v penzionech nebo v bungalo-
vech - ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím, k dispozici 
vždy malá kuchyňka nebo kuchyňský kout (dvouvařič, 
lednice, dřez, rychlovarná konvice, překapávač na kafe, 
nádobí, příbory), umožňující přípravu stravy - nákupy 
v supermarketech každý den, maximálně obden.

Délka tras: letadlem 18 000 km, loděmi 300 km, po zemi 
350 km, pěšky 11x 4-14 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 28-30 °C, voda 25-27 °C 
Nástupní místo: Praha

1.-4.den: Praha - Pointe-a-Pitre. Guadeloupe. Odlet na Gua-
deloupe do hlavního města Pointe-a-Pitre. Možnost výstupu 
na nejvyšší vrchol ostrova i celého souostroví Malých Antil - 
činnou sopku La Soufrière (1467 m), z níž stále stoupají sirné 
výpary. Jízda po západním pobřeží ostrova Basse Terre, kou-
pání v Karibském moři. Kaskáda tří vodopádů na řece Carbet  
s nejvyšším vodopádem východního Karibiku (110 m): koupá-
ní v jezírku pod vodopádem. Výlet deštným pralesem k vodo-
pádu Moreau, dle počasí hlavní město Pointe-a-Pitre a přesun 
na nejvýchodnější výběžek Pointe des Chateaux s koupáním  
v korálových lagunách.
5.-9.den: Pointe-a-Pitre - Roseau. Dominika. Rychlolodí na 
hornatý ostrov Dominika (2,5 hod), formovaný stratovul-
kánem Morne Diablotin (1447 m). Dle časových možností 
daných plavebním řádem prohlídka hlavního města Roseau: 
botanická zahrada s barevnými papoušky. Trafalgarské vodo-
pády: koupel v přírodních bazéncích s horkou sirnou vodou. 
Vyhlídka na Middlehemský vodopád, jezero Fresh Water Lake. 
Jižní cíp ostrova Scotts Head s krásnou pláží a vyhlídkou na 
místo, kde se stýká Atlantický oceán a Karibské moře. Okružní 
jízda kolem ostrova. Portsmouth: loďkou po indiánské řece do 
baru hluboko v džungli (cca 27 EUR). Horskou džunglí na vý-
chodní pobřeží. Carib Territory - území, kde žijí karibští indiáni, 
poslední původní obyvatelé východního Karibiku. Po Ecsaliére 
Tete Chien na vyhlídku na útesy. Celodenní pěší túra k nej-
krásnějšímu místu na ostrově - jezeru Boiling Lake s vroucí 
vodou, cestou koupání ve skalní soutěsce s jezírkem. Smarag-
dové jezero, vodopád Sari Sari Falls, Boetica-Glassé: sestup na 
pruh lávy končící v burácejícím moři. Pobyt na oblázkové pláži 
Champagne.
10.-14.den: Roseau - Fort-de-France. Martinik. Rychlolodí na  
Martinik (2,5 hod), nejhornatější ostrov Malých Antil. Pře-
jezd na východní pobřeží. Koupání na poloostrově Caravelle. 
Možnost výstupu na nejvyšší vrchol ostrova - aktivní vulkán 

Mont Pelée (1397 m), jehož erupce v r. 1902 zničila celé teh-
dejší hlavní město ostrova Saint Pierre a usmrtila jeho 28 tisíc 
obyvatel: výhledy do kaldery, koupání. Hlavní město Fort-
-de-France s tržnicí. Jižní část ostrova: koupání s výhledem 
na skálu Rocher du Diamant. Koupání na Salines, nejjižnější 
pláži ostrova s palmami a bílým pískem. Nejjižnější obec Ste-
-Anne. Bazilika Sacré-Coeur nad Fort-de-France, botanická 
zahrada Jardin de Balata (cca 14 EUR): procházka po lávkách 
zavěšených v korunách stromů, kolibříci. Jízda deštnými lesy 
s kapradinami, anthuriemi a bambusy po Route de la Trace, 
procházka podél vodního kanálu Beauregard. Výlet v přírodní 
rezervaci na poloostrově Caravelle: zřícenina zámečku panství 
Dubuc, patřící plantážníkům s cukrovou třtinou. Koupání na 
pobřeží s vyhlídkami a procházkou k majáku. 
15.-16.den: Fort-de-France - Praha. Návštěva muzea rumu  
s ochutnávkou, odpočinek u moře. Odlet domů.

401
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
7.3. - 22.3. 2023 76 890,-16

Přelet nad nejhlubším tropickým pralesem kontinentu na San 
Blás, autonomní souostroví v Karibiku a svět sám pro sebe na 
pomezí Panamy a Kolumbie. Vesnice indiánů Kuna, jedineč-
ného nezávislého etnika s tradičními oděvy a kulturou. Plavba 
na kánoích mezi korálovými ostrůvky s palmami s (prý) nej-
lepšími kokosovými ořechy na Zemi, koupání, život na místní 
způsob a jednoduché spaní v hamakách v domcích indiánů.
7.-8.den: Isla Taboga. *Colón, Panama City. Lodí na „ostrov 
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V ceně je: Doprava. Loď na Isla Taboga (411), loďky a čluny 
indiánů po ostrovech San Blás (411). Výlet do N.P. Tayrona 
(loď a permit do N.P. - 412). Výlet na ostrov Isla Grande (loď 
a doprava po ostrově - 412). Lanovka na Monserrate (412). 
Ubytování a snídaně. Český průvodce, místní průvodci 
dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály  
a DPH. Doprava: Letecká do Panamy, resp. Kolumbie  
a zpět, přelety Panama City-San Blás a zpět (411), Bogo-
tá-Santa Marta, Cartagena-Bogotá (412) vše včetně tax  
a poplatků, pozemní (minivany, taxi), lodě. Ubytování: 
411: 6x, 412: 8x turistické hotely a penziony - 2-lůžkové 
pokoje s příslušenstvím. Na San Blás (411 - 2x) v rodinách 
domorodců, v N.P. Tayrona (412 - 3x) spaní v houpacích 
sítích (hamakách) a na Isla Grande (1-2x) v Eko hotelu na 
palandách - ve všech uvedených případech jednodušeji 
hromadně pod střechou a se společným zázemím. 1-lůž-
kový pokoj za příplatek 411: 4900 Kč (6x), 412: 5700 Kč (7x).  
Strava: 411: 6x, 412: 7x snídaně.

Délka tras: letadly 26 000 km, po zemi 1100 km, loděmi 200 
km, pěšky (volitelně) 6x 4-7 km - vše pro 413
Počasí: vzduch 18 °C (Bogota) - 32 °C, voda 27-29° C 
Nástupní místo: Praha

411
412

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
20.8. - 29.8. 2022
28.8. - 10.9. 2022

55 890,-
68 390,- 

10
14

květin“ s pohnutou minulostí - Taboga: rybářská vesnička 
s druhým nejstarším kostelem na západní polokouli, ruiny 
amerických válečných bunkrů, koupání, „hledání“ pokladu 
kapitána Morgana. Metropole Panamy: koloniální Casco Viejo 
(UNESCO), Opičí stezkou na vyhlídku: panorama mrakodra-
pů downtownu, ruiny Staré Panamy (UNESCO). Alternativně 
možnost výletu turistickým vlakem podél celého průplavu do 
Colónu při ústí do Atlantiku: druhá největší bezcelní zóna na 
světě. 
9.-10.den: Panama City - Praha. Návrat domů. 

42 TŘI GUYANY - MEZI ATLANTIKEM A AMAZONIÍ
Komfortní zájezd s polo i plnou penzí mimo „vyšlapané jihoamerické chodníčky“ do tří bývalých 
kolonií - Britské a Nizozemské Guyany (dnes samostatná Guyana a Surinam) a Francouzské Guy- 
any (stále departement Francie). Koloniální metropole Paramaribo, Georgetown a Cayenne se 
směsí původního indiánského, kreolského afrického, indického, čínského a evropského obyvatel-
stva, s pozoruhodnými trhy s fetiši. Evropský kosmodrom Kourou, neblaze proslulé Ďábelské ost-
rovy. Panenské vnitrozemí, jedna z nejkrásnějších oblastí celé Amazonie i skrytý poklad - úchvatný 
vodopád Kaieteur valící se v jednom skoku ze stolových hor pohoří Pakaraima („Ztracený svět“ 
Roraimy je nedaleko). Cesta pro fajnšmekry, kteří už byli téměř všude, ale tyto tři korálky jim na 
šňůrce navštívených zemí dosud chybí. Ale zdaleka ne jenom pro ně! 
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Paramaribo. Let do jižní Ameriky, do hlavní-
ho města Surinamu. Unikátní dřevěné Paramaribo (UNESCO): 
Prezidentský palác, chrám sv. Petra a Pavla - největší dřevěná 
stavba Ameriky, hlavní náměstí Onafhankelijkheidsplein, pev-
nost Zeelandia, Centrální tržnice i Maroon Market s amulety  
a čarodějnými léčivy. Lodí po řece Surinam k ústí do Atlantiku. 
Pozorování delfínů „profosu“ a mořského ptactva. 
3.-5.den: Anaula River Lodge. Autobusem a pak tradičním 
dřevěným člunem na jih proti proudu řeky Surinam hluboko 
do neporušené divočiny deštných pralesů Amazonie. Říční 
vesnice kmene Saramaka. Dva dny v eko lodži s možností kou-
pání v bazénu i v řece. Návštěva vesnice New Aurora uprch-
lých černých otroků Maroonů s africkými tradicemi a rituály. 
Denní i noční výlety do džungle, poznávání léčivých rostlin, 
pozorování zvířeny (žijí zde vřešťani, malpy, tapíři, mraveneč-
níci, pásovci, lenochodi, aguti, kajmani, vydry, piraně, úhoři, 

leguáni, želvy, hadi včetně anakond a hroznýšů, žáby, pavouci, 
motýli, netopýři včetně krev sajících upírů, tukani, mnoho dru-
hů papoušků a dalšího ptactva). Návrat do Paramariba.  
6.den: Paramaribo - Georgetown. Jízda na západ pobřežním 
krajem dřevěných domů a kokosových palem. Trajektem po 
řece Courantyne ze Surinamu do Guyany. Přejezd do metro-
pole Georgetownu: Národní muzeum, katedrála Sint George, 
prezidentský palác, mořská hráz, tržnice Stabroek. 
7.den: N.P. Kaieteur. Jeden z vrcholů zájezdu. Výlet malým le- 
tadlem nad Amazonským deštným pralesem k vodopádu,  
o němž jste možná ani neslyšeli, přitom je 4x vyšší než Nia-
gara. Kaieteur Falls na řece Potaro je jeden z nejmohutnějších 
vodopádů a nejvyšší jednostupňový na světě vůbec (výška 
226 m, šířka až 130 m). Procházka džunglí.
8.-9.den: Georgetown - Bigi Pan - Paramaribo. Návrat do Su-
rinamu. Plavba po řece Nickerie a kanálem Jamaer porosty 
mangrove do laguny a přírodní rezervace Bigi Pan. Na loďkách 
do ráje ptactva (ibis rudý, mořský orel, hejna plameňáků…), 
ryb a plazů. Opice, želvy, hadi, kajmani. Rybolov, bahenní kou-
pele. Návrat člunem do Nickerie, přejezd do Paramariba.
10.den: Paramaribo - Cayenne. Přejezd na východ Surinamu. 
Trajektem přes řeku Maroni do Fr. Guyany. Do metropole Ca-
yenne: pevnost Fort Cépérou, večerní centrum města. 
11.den: Cayenne - Kourou.  Île du Diable. Přejezd do Kourou, 
lodí na Ďáblův ostrov, nejmenší ze tří ostrovů Îles du Salut (Os-
trovů spásy, dříve Ďábelských ostrovů), které sloužily sto let 
jako francouzská trestanecká kolonie. Procházka po ostrově 
proslaveném knihou a filmem Motýlek, koupání v Atlantiku.
12.den: Kourou - Paramaribo. Návštěva Guyanského kosmic-
kého centra patřícího Francii a Evropské kosmické agentuře. 
Raketová základna s replikou nosné rakety Ariane. Přejezd 
zpět do Surinamu a Paramariba. 
13.-14.den: Paramaribo - Praha. Volný program v centru do 
odletu. Návrat domů. 

Pozn. Pro účast na zájezdu je povinné očkování proti žluté 
zimnici! Podklady pro vyřízení víz je třeba dodat do CK 
nejpozději 8 týdnů před odjezdem.

V ceně je: Doprava. Letecký výlet do N.P. Kaieteur. Veškeré 
lodní výlety dle programu. Veškeré vstupy dle programu. 
Víza do Guyany a Surinamu včetně jejich vyřízení. Uby-
tování a strava. Český průvodce, místní průvodci po celou 
dobu pobytu, zdravotní připojištění, informační materiály  
a DPH. Doprava: Letecká do Surinamu včetně tax a poplat-
ků. Veškerá pozemní (minibusy s místním řidičem) dle pro-
gramu, trajekty do Guyany a Francouzské Guyany. Ubytová-
ní: 11x hotely a lodže (cca 3*), většinou s bazény - 2-lůžkové 
pokoje s příslušenstvím. 1x v lodži v hamakách nebo v poko-
jích se společným příslušenstvím (Bigi Pan). 1-lůžkový pokoj 
za příplatek 6900 Kč (11x).  Strava:  7x polopenze (většinou 
snídaně a obědy), 3x plná penze, 2x snídaně.

Délka tras: letadlem 20 000 km, po zemi 2100 km, loděmi 
300 km, pěšky 4x 3-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 28-32 °C, voda 27-29 °C 
Nástupní místo: Praha

421
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
15.11. - 28.11. 2022 112 790,-14

Pozn. Záj. 412 Kolumbie a volitelný výlet na www.nomad.cz
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43 GALAPÁGY, EKVÁDOR, KOLUMBIE 
OSTROVY SAN ANDRÉS A PROVIDENCIA

Výprava za příznivou cenu na jedno z nejúžasnějších míst planety, od okolního světa izolované 
a zcela unikátní souostroví Galapágy, s mnoha endemickými druhy fauny v moři, na souši i ve 
vzduchu. Možnost prodloužení o dvě rovníkové země Jižní Ameriky - Ekvádor a Kolumbii. Maje-
státní pěti i šestitisícové sopky, kráterová jezera, vodopády, termální prameny, kaktusové plani-
ny, památky předkolumbovských indiánských kultur i španělská koloniální architektura, místní 
folklór, indiánské trhy. Možné prodloužení o předvánoční pohodu na exotických ostrůvcích San 
Andrés a Providencia hluboko v Karibiku.

V ceně je: Doprava. Vstup a doprava do rezervace El Cha-
to, lodě na ostrovy San Cristobal a Isabela, výlet s místní 
CK na ostrově Isabela (vše 431). Zpáteční vlak Alausí - Si-
bambe (Ďáblův nos), lanovka Monserrate (vše 432,433). 
Ubytování a snídaně. Český průvodce, místní průvodci 
dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály  
a DPH. Doprava: Letecká do Ekvádoru a zpět (přes Bogotu 
- 432,433), přelety Ekvádor - Galapágy a zpět (431), Bo-
gota - San Andrés a zpět (433), San Andrés - Providencia  
a zpět (433, popř. lodí, ve srovnatelné ceně - dle situace), 
vše včetně tax a poplatků, pozemní (minivany, taxi, gol-
fová autíčka), lodě. Ubytování: 431: 8x, 432: 9x turistické 
hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím. 
1-lůžkový pokoj za příplatek. Strava: 431: 8x, 432: 9x, 433: 
14x snídaně. V ceně není vstupné do N.P. Galapágy (431, 
cca 120 USD) a turistická taxa na ostrovy San Andrés a Pro-
videncia (433, cca 35 USD, platí se hotově na místě). 

Délka tras: letadlem 27 000 km, po zemi 1500 km, lodí 600 
km, pěšky (volitelně) 6x 4-8 km - vše pro 435
Počasí: vzduch 16-32 °C, voda 23 °C (Galapágy) - 29 °C 
(Kolumbie)
Nástupní místo: Praha

1.-3.den: Praha - Guayaquil (Quito) - Puerto Ayora. Ostrov 
Santa Cruz. Odlet do Jižní Ameriky do Ekvádoru. Přelet na 
Galapágy na ostrov Baltra, přejezd na ubytování do městečka 
Puerto Ayora na ostrově Santa Cruz. Prohlídka městečka a Dar-
winowy výzkumné stanice - první setkání s želvami sloními, 
po nichž jsou Galapágy pojmenovány. 
4.den: Ostrov Izabela. Celodenní výlet lodí na největší z os-
trovů - Izabelu: lachtani, mořští leguáni, pelikáni, kormoráni, 
terejové s modrýma nohama. Šnorchlování v průzračných 
vodách s množstvím ryb, rejnoků a možná i karetou obrov-
skou. Lávové ostrůvky plné leguánů, místo odpočinku žraloků 
galapážských. Návštěva místní stanice želv sloních a laguny 
plameňáků. Návrat na Santa Cruz.
5.den: Ostrov San Cristobal. Celodenní výlet rychlou lodí na 
ostrov San Cristobal s množstvím lachtanů a nejrůznějších 
ptáků. Koupání a šnorchlování na místních plážích, někdy 
přímo se zvědavými lachtany, vyhlídka fregatek. Možnost 
nákupu suvenýrů a ochutnávky místních specialit. Návrat na 
Santa Cruz.

6.den: Ostrov Santa Cruz. Do vnitrozemí ostrova do rezerva-
ce El Chato, kde želvy žijí volně v přírodě, procházka lávovým 
tunelem. Výlet do Tortuga Bay, kde kladou svá vejce karety ob-
rovské - lesem obřích opuncií na jehož konci se otevře pohled 
na obrovskou písečnou pláž s překvapením na konci. Koupání 
a odpočinek.
7.-9.den: Puerto Ayora - Quito. Mitad del Mundo. Odlet do 
ekvádorské metropole Quita. Výlet autem na rovník, přímo  
v době rovnodennosti, kdy je nulový stín. Muzeum indián-
ských obydlí v přírodě, příbytek Lovců lebek. Archeologická 
lokalita Catequilla kultury Quitu Cara. Quitsato Sundial - „ten 
opravdový“ rovník. Památník La Bola Guachala, termální pra-
meny. Historické centrum Quita (UNESCO): katedrála, pre-
zidentský palác, kostel Compania, vrch Panecillo (3016 m)  
s mohutnou sochou anděla. Výjezd lanovkou TelefériQo na vy-
hlídku Cruz Loma (3945 m), z níž je vidět Quito jako na dlani. 
Trhy s typickými místními výrobky. 
10.-11.den: Quito - Praha. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 431: GALAPÁGY

1.-3.den: Praha - Quito. Mitad del Mundo. Odlet do Jižní Ame-
riky. Prohlídka ekvádorské metropole, výlet na rovník (viz 7.-9.
den zájezdu 431).
4.-6.den: N.P. Cotopaxi, Alausí. Odjezd na jih „Alejí vulkánů“. 
Výlet autem k nejvyšší činné sopce světa Cotopaxi (5897 m), 
při dobrém počasí výjezd až pod vrcholový ledovec do Re-
fugió José Rivas do výšky téměř 5 000 m. Procházka kolem 
laguny Limpiopungo s výhledy na bílý vulkán. Zumbahua  
s indiánským trhem. Laguna Quilotoa - úchvatné výhledy na 
kalderové jezero. Riobamba pod nejvyšší horou Ekvádoru, vy-
haslým vulkánem Chimborazo (6263 m). Adrenalinová jízda 
vlakem po jedné z nejstrmějších tratí světa Ďáblův nos z Alausí 
až na dno kaňonu do Sibambe a zpět nahoru. Zachovalá incká 
pevnost Ingapirca: Chrám slunce.

PROGRAM ZÁJEZDU 432: EKVÁDOR A KOLUMBIE

Pozn. Další termíny spojení zájezdů a záj. č. 433: Prodlou-
žená o Karibské ostrovy najdete na www.nomad.cz

431
432

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
16.11. - 26.11. 2022
22.11. - 3.12. 2022

83 690,-
70 490,-

11
12

7.-8.den: Guayaquil (Quito) - Bogotá. Přelet z Ekvádoru do 
Kolumbie, do její téměř desetimilionové metropole Bogo-
ty: koloniální staré město Candelaria, centrální Plaza Bolívar  
s katedrálou, jedinečné Muzeum zlata, koloniální kostely  
s nádhernými interiéry. Lanovkou na vrch Monserrate (3190 m) 
s poutním kostelem a dokonalým rozhledem na celou Bogotu. 
9.-10.den: Zipaquirá, Villa de Leyva. Na sever do Zipaquirá: 
solné doly, unikátní katedrála vyřezaná ze soli. Laguna Gua-
tavita - posvátné indiánské jezero, Španěly považované za El 
Dorado, kde šaman kmene Muisků, obalený ve zlatém prachu, 
prováděl magické rituály. Nejkrásnější koloniální městečko  
v zemi - Villa de Leyva s možná největším náměstím Ameriky. 
Návrat do Bogoty.
11.-12.den: Bogotá - Praha. Odlet domů.

43322.11. - 8.12. 2022 94 990,-17

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč

Možnost spojení trasy 431 (Galapágy) a 432 (Ekvádor a Kolumbie) 
do zájezdu 434:

43416.11. - 3.12. 2022 109 790,-18

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč

Možnost prodloužení trasy 434 (Galapágy, Ekvádor a Kolumbie) o Ostrovy 
San Andrés a Providencia do zájezdu 435 s kompletním programem:

43516.11. - 8.12. 2022 132 990,-23
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44 EKVÁDOR - ANDSKÉ SOPKY I PRALESY AMAZONIE 
Země s pestrou a nádhernou krajinou ležící přímo na rovníku, po němž je i pojmenována. Zlaté 
kostely starého Quita, metropole Ekvádoru (UNESCO). Náhorní plošina s pěti i šestitisícovými sop-
kami, včetně známé Cotopaxi. Plavba na kánoích v nedotčeném Amazonském pralese, indiánské 
kmeny a exotická fauna i flóra. 

V ceně je: Doprava. Třídenní výlet do Amazonie v N.P. Cu-
yabeno. Vstupné do rezervací Quilotoa, Mindo a do N.P. 
Cotopaxi. Ubytování a strava. Český průvodce a místní 
průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační 
materiály a DPH.  Doprava:  Letecká do Ekvádoru a přelet 
z Amazonie (Lago Agrio) do Quita včetně tax a poplat-
ků, nájemní doprava.  Ubytování:  8x turistické hotýlky, 3x 
v lodži (Amazonie). 1-lůžkový pokoj za příplatek 9200 Kč 
(11x). Strava:  8x v hotýlcích snídaně, plná penze během 
3-denního výletu v  N.P. Cuyabeno. V ceně není vstup do 
indiánských komunit v Amazonii (15 USD).

Délka tras: letadlem 22 000 km, po zemi 900 km, na káno-
ích 100 km, pěšky 5x 4-12 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 14-30 °C (v horách chladněji, v Amazonii 
horko)
Nástupní místo: Praha

441
442

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
15.2. - 27.2. 2022
7.10. - 19.10. 2022

76 990,-
76 990,-

13
13

1.den: Praha - Quito. Let do hlavního města Ekvádoru - Quita 
(2850 m). 
2.den: Mindo, Nambillo. Výlet do Mindo v oblasti mlžného 
pralesa. Návštěva Mariposaria, motýlí farmy i s množstvím 
kolibříků. Pro zájemce možnost kanopy, jedinečné jízdy v ko-
runách stromů nebo návštěvy kakaové farmy s ochutnávkou 
skvělé organické čokolády.
3.-4.den: Quito - N.P. Cotopaxi - Baños. Odjezd z Quita na jih. 
Jednodenní výlet do N.P. Cotopaxi. Výstup 300 výškových me-
trů k chatě José Rivas (4850 m) na úbočí jedné z nejvyšších 
sopek - Cotopaxi (5897 m). Uvidíme divoké koně? Pěšky po-
dél laguny Limpiopungo s nádherným výhledem na zasně-
ženého velikána. Autentický indiánský trh ve vesnici Saquiili. 
Působivá laguna Quilotoa: pěšky dolů k hladině jezera a zpět 
na okraj kráteru. Cesta přes andské vesničky „Alejí vulkánů“ do 
níže položeného městečka Baños.
5.-6.den: Baños - Lago Agrio. Uvidíme soptit Tungurahuu 
(5023 m)? Horské lesy Amazonie, vodopády Manto de la No-
via a Pailon del Diablo. Lanovkou přes divokou řeku Pastaza. 
Možnost raftingu, canyoningu, sjezdu na kolech či vyjížďky na 
koních. Termály v lázních Baños (de Agua Santa). Sjezd „Cestou 
vodopádů” z Andské náhorní plošiny Altiplana dolů do Ama-
zonie. Lago Agrio: místní ZOO Arca.
7.-10.den: N.P. Cuyabeno - Quito. Tři dny v amazonské džungli. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
Plavba s indiánským průvodcem na motorových kánoích po 
řekách a lagunách tropického deštného lesa s opicemi, kaj-
many, želvami, papoušky, tukany, anakondami, lenochody či 
sladkovodními delfíny. Místní indiánská komunita kmene Sio-
na a místní šaman. Přelet z Laga Agria do Quita.
11.-13.den: Quito - Praha.  Prohlídka Quita: koloniální architek-
tura historického centra (UNESCO). Tradiční Calle La Ronda, 
kostel Compania, vyhlídka z vršku Panecillo (3016 m), muze-
um Inti Nan. Výlet na rovník. Mitad del Mundo - opravdový  
i historický střed světa. Návrat domů.

45 GALAPÁGY - ZVÍŘECÍ RÁJ NA ROVNÍKU 
Galapágy (UNESCO) - neopakovatelný svět odlehlých vulkanických ostrovů v Pacifiku s civilizací 
nedotčenou a nesmírně bohatou endemickou faunou. Želvy sloní, lachtani, leguáni, rejnoci, žra-
loci či darwinovy pěnkavy. Jediné místo na severní polokouli s výskytem tučňáků! Svět vyhaslých 
i aktivních sopek, lávových polí a kaktusů. Nebojácná zvířata na souši i pod hladinou. Jedinečná 
přírodní laboratoř, kterou jinde na světě nenaleznete.

1.-2.den: Praha - Quito. Let do hlavního města Ekvádoru - 
Quita: koloniální architektura historického centra (UNESCO). 
Tradiční Calle La Ronda, kostel Compania, vyhlídka z vršku 
Panecillo (3016 m), muzeum Inti Nan. Výlet na rovník. Mitad 
del Mundo - opravdový i historický střed světa.  
3.-7.den: Galapágy. Přelet přes východní Pacifik na Galapágy. 
Přílet na ostrov Baltra. Bílý ostrůvek Mosquera: nádherná písči-
tá pláž, šnorchlování s lachtany, hejna pelikánů. *Plavba mezi 
ostrovy. Ostrov Santa Cruz s největším městem souostroví - 
Puerto Ayora a výzkumná stanice Charlese Darwina. Zpáteční 
let na kontinent do Quita. 
*Jarní program: Vicente Roca Point: obří jeskyně, hnízdiště 
terejů modronohých, šnorchlování s želvami. Geologicky nej-
mladší a nejaktivnější ostrov Fernandina: endemičtí kormorá-
ni, mořští leguáni. Největší z ostrovů - Isla Isabela: domov želv 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

sloních, šnorchlování v Urbina Bay. Ostrov Santiago: lávové 
útvary plné života Egas Port. Ostrůvek Chinese Hat: šnorchlo-
vání v tyrkysových vodách. Šnorchlování s tučňáky a rejnoky 
(zahlédneme i karety a útesové žraloky?). 
*Podzimní program: Jeden z nejstarších ostrovů Espaňola  
a lokalita Gardner Bay či jedinečný Suarez Point s hnízdišti 
mořských ptáků. Ostrov Santa Fé bohatý na endemity.
Program plavby se mění podle sezóny a dostupnosti lodí, 
žádný však nezklame! Noclehy na lodi, šnorchlování v moři  
s želvami a lachtany, procházky po lávových polích s leguány  
a početným mořským ptactvem. Pozorování obřích želv slo-
ních v jejich přirozeném prostředí. 
Přesný itinerář - viz www.nomad.cz. 
8.-9.den: Quito - Praha. Návštěva řemeslného trhu s tradičními 
ekvádorskými výrobky. Návrat domů.

447
443
446
448

19.10. - 31.10. 2022
14.2. - 3.3. 2022
7.4. - 24.4. 2022
7.10. - 24.10. 2022

76 990,-
129 890,-
116 990,-
128 890,-

13
18
18
18

44919.10. - 5.11. 2022 129 990,-18
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46 RIO DE JANEIRO A COPACABANA, *IGUACÚ 
Pobytově - poznávací zájezd za dvěma nejpřitažlivějšími magnety Brazílie. Zájezd pro ty, kteří ne-
mají nazbyt ani času ani finančních prostředků a přesto by rádi navštívili Jižní Ameriku. Na vlastní 
kůži vychutnali bouřlivou atmosféru města mnoha tváří Rio de Janeira s jeho legendárními sym-
boly a plážemi a na vlastní oči se kochali pohledy na nejúchvatnější vodopády světa - Iguaçú.

1.-2.den: Praha - Rio de Janeiro. Odpoledne odlet z Prahy, 
přílet do Ria druhý den ráno. Transfer do hotelu. Odpočinek, 
koupání na pláži Copacabana nebo Ipanema.
3.den: Rio de Janeiro. *Pao de Açúcar, *Maracaná. Pobyt  
v Riu. *Individuálně půldenní výlet na Cukrovou homoli (Pao 
de Açúcar, 396 m). Od krásné pláže Vermehla ve čtvrti Urca 
lanovkou k mezistanici pod vrcholem s výhledy na město 
i na vrchol homole. Po krátké zastávce další částí lanovky až 
na samotný vrchol s ještě úžasnějšími výhledy známými z po-
hlednic a fotografií Ria. Po návratu návštěva centra města, kde 
můžete obdivovat starou i moderní architekturu. *Možnost 
návštěvy slavného stadionu Maracaná.
4.den: Rio de Janeiro. *Corcovado. Pobyt v Riu. Fakultativ-
ně celodenní výlet (8 hod.) na Corcovado (Hrbáč, 710 m) se 
slavnou sochou Krista (cena 2490 Kč, doprava automobilem). 
Od pláže Copacabana minibusem vzhůru přes tropický pra-
les národního parku Floresta de Tijuca (UNESCO): vodopád 
Taunay (32 m), výhledy na severní Rio. Monumentální téměř 
40 m socha Krista Vykupitele, jeden z nových sedmi divů světa 
(2007). Vstup na Ježíše v ceně výletu. Vyhlídka Dona Marta: 
nádherné panorama s pohledy do všech stran na Rio, okol-
ní hory i ostrůvky rozeseté v oceánu. Bohémská čtvrť Santa 
Teresa: možnost projížďky v historické tramvaji. Po návratu  
z vrcholu prohlídka pláží Ipanema, Leblon a té nejvyhlášenější 
Copacabana.
5.den: Rio de Janeiro. *Babilônia. Pobyt v Riu. Fakultativně 
půldenní výlet (4 hod.) s návštěvou typické favely Babilônia, 
jednoho z brazilských předměstských chudinských slumů 
(cena 1150 Kč, doprava automobilem). Program: prohlídka 
favely samotné s asi 40 min. procházkou v N.P. na vrchu Morro 
Babilônia s úžasnou vyhlídkou na Copacabanu, Botafogo  
a centrum Ria. V Chapeu Mangueira návštěva slavného míst-
ního boteco baru Bar do David, vítěze celobrazilské soutěže 
boteco kuchyně.
6.-7.den: Rio de Janeiro - Praha. V průběhu dne individuální 
transfer na letiště a odlet z Ria. Návrat do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Délka tras: letadlem 21 000 km, po zemi 100 km
Počasí: vzduch 25-30 °C, voda 23-26 °C
Nástupní místo: Praha

V ceně je: Doprava. Ubytování a snídaně. Služby českého 
průvodce 2.den zájezdu a na fakultativních výletech, in-
formační materiály a DPH. Doprava: Letecká Praha - Rio  
a zpět včetně letištních tax a palubního zavazadla, trans-
fer z letiště do hotelu. Ubytování: 4x nocleh v hotelu 3* 
(2-lůžkové pokoje). 1-lůžkový pokoj od 3990 Kč (4x). 4x ho-
tel 4* za příplatek - od 1990 Kč. Strava: 4x snídaně. V ceně je 
zavazadlo (zpravidla 8 kg), 23 kg lze dokoupit od 2200 Kč.

461
462
463
464
465
466
467
468
469

4610
4611

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
16.1. - 24.1. 2022
18.3. - 26.3. 2022
23.4. - 2.5. 2022
21.5. - 30.5. 2022
11.6. - 20.6. 2022
15.7. - 23.7. 2022
19.8. - 27.8. 2022
11.9. - 19.9. 2022
23.10. - 31.10. 2022
13.11. - 21.11. 2022
9.12. - 15.12. 2022

41 990,-
30 990,-
37 390,-
37 990,- 
38 990,- 
44 990,- 
45 790,- 
45 790,- 
46 990,- 
44 990,- 
49 990,- 

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

*Volitelný výlet: Vodopády Iguaçú.
Individuální prodloužení pobytu v Brazílii o návštěvu monu-
mentálních, až 2,5 km širokých vodopádů na řece Iguaçú na hra-
nicích Brazílie, Argentiny a Paraguaye, jedné z nejúchvatnějších 
přírodních krás Jižní Ameriky. Na vyžádání možnost prodloužení 
o další den.
1.-2.den: Rio de Janeiro - N.P. Iguaçú. Odlet do Foz de Iguaçú.
Individuální transfer do hotelu, ubytování. Možnost návštěvy-
brazilské i argentinské strany, každé s odlišnými pohledy na vo-

dopády. Možnost procházky v N.P. Iguaçú (UNESCO), ptačí park  
s tukany, papoušky, kolibříky a jinou brazilskou faunou.
3.-4.den: Odlet přes Rio nebo São Paulo zpět domů.
Termíny: viz termíny zájezdů s návratem domů o 2 dny později
Cena: 8990,- Kč          
V ceně je: Přelety z Ria do Foz de Iguaçú a zpět včetně tax, 2x 
nocleh v hotelu 3* (příplatky: 1-lůžkový pokoj - 2250 Kč, hotel 
4* - od 1990 Kč), 2x snídaně, informační materiály a DPH.

V ceně je:  Doprava. Ubytování a strava. Český průvodce 
a místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, in-
formační materiály a DPH. Doprava: Letecká do Ekvádoru  
a na Galapágy včetně tax, na Galapágách pronájem lodi, 

Délka tras: letadlem 25 000 km, po zemi 100 km, lodí 500 
km, pěšky 3x 3-5 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 21-28 °C, voda 22-26 °C 
Nástupní místo: Praha

451
452

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
23.2. - 2.3. 2022
28.10. - 5.11. 2022

109 990,-
109 990,-

9
9

Možnost spojení tras 45 a 44 (Ekvádor) do zájezdu 443. Termín: 15.2. 
- 4.3. 2022, cena: 129 890 Kč. Resp. do zájezdu 446, 448, 449. Termín: 
17.10. - 3.11. 2022, cena: 129 990 Kč.  

na kontinentu nájemní doprava. Ubytování: 4x 2-lůžkové 
kajuty (loď Galapágy), 3x turistický hotýlek (Quito). 1-lůž-
kový pokoj na Galapágách na vyžádání. Strava: Na lodi 
(Galapágy) plná penze, 3x v hotelu (Quito) snídaně. V ceně 
není vstupné do N.P. Galapágy (120 USD, možná změna).
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47 VELKÝ OKRUH ZA PŘÍRODNÍMI SKVOSTY BRAZÍLIE
Poznávací okruh letadly a lodí po největší zemi Latinské Ameriky. Výběr toho nejlepšího, co Brazílie 
může nabídnout. Nejpůsobivější vodopády světa Iguaçú s návštěvou Itaipú, druhé nejvýkonnější 
hydroelektrárny na světě. Návštěva Pantanalu, ráje zvířat a největších mokřadů světa. Tři dny po-
bytu v Amazonii, v největším deštném pralese na světě. Noc a den plavby po nejmohutnějším vele-
toku světa Amazonce. Velmi blízká setkání s exotickými zvířaty a veselými Brazilci. Okouzlující Rio 
de Janeiro a temperamentní Salvador da Bahia. Pobřeží Atlantiku s kokosovými plážemi a moř-
skými želvami. Prodloužení o pobyt na tropických ostrovech Itaparica, Frades, Boipeba a Tinharé.

V ceně je:  Doprava. Třídenní expedice za amazonský-
mi indiány a do pralesa, s plnou penzí. Celodenní vý-
let do Pantanalu s obědem. Ubytování a strava. Český 
průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní při-
pojištění, informační materiály a DPH.  Doprava:  Letec-
ká do Brazílie a přelety Rio - Iguaçú - Cuiabá - Manaus  
a Santarém - Salvador včetně tax a poplatků, lodí po Ama-
zonce z Manaus do Santarému, lodě na ostrovy Itaparica, 
Frades, Boipeba a Tinharé (472), nájemní (minibusy, taxi)  
a veřejná (dálkové busy, metro). Ubytování: 471: 15x, 472: 
20x hotely, lodže a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušen-
stvím, 1x na lodi v zavěšených hamakách. 1-lůžkový pokoj 
za příplatek - 471: 14 600 Kč (15x), 472: 19 600 Kč (20x), 1x 
na lodi není možný. Strava: 471: 16x, 472: 21x snídaně, při 
výletu do Pantanalu 1x oběd, při 3-denním výletu v Ama-
zonii plná penze.

Délka tras: letadly 27 000 km, lodí 800 km, po zemi 400 km, 
pěšky 6x 4-10 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 27-33 °C, voda 24-28 °C
Nástupní místo: Praha

1.-4.den: Praha - Rio de Janeiro. Let do Brazílie. „Bůh stvořil 
svět v 6 dnech, sedmý strávil v Riu“: Pao de Açúcar (Homole 
cukru, 396 m) a Corcovado (Hrbáč, 710 m) se sochou Krista, 
slavné pláže Copacabana, Ipanema, Arpoador, stadion Ma-
racaná. Procházka centrem města, Muzeum zítřka, královský 
palác, katedrála. Temperamentní noční život ve čtvrti Lapa, 
schodiště Selarón, výhled z Dois Irmaos (533 m), návštěva fa-
vely. Přelet do Foz de Iguaçú. 
5.-6.den: N.P. Iguaçú. Prohlídka Iguaçú, největšího systému 
vodopádů na světě (až 2,5 km široké) z argentinské i brazilské 
strany. Celkový pohled, procházka po horní hraně i dolním 
břehu. Návštěva ptačí rezervace s původním pralesem a téměř 
150 druhy původního ptactva (papoušci, tukani, kolibříci...). 
Vnitřní i vnější prohlídka Itaipú, druhé nejvýkonnější hydro-
elektrárny světa, z brazilské i paraguayské strany: velín, turbíny 
i samotná přehrada Itaipú. 
7.-9.den: Pantanal. Přelet do státu Mato Grosso, do oblasti 
Pantanalu u hranic s Bolívií a Paraguayí. Unikátní systém husté 
pralesní džungle, suchých stepních oblastí, ale především nej-
větší a nejkrásnější bažiny na světě se stovkami druhů ptactva 
a ryb a desítkami druhů plazů a savců, obývané říčními vy-
drami, anakondami, varany a leguány, tapíry, mravenečníky, 
pumami a jaguáry, opicemi aj. Přesun na farmu na legendární 
silnici Transpantaneria. Výlet na lodi po mokřadech, procházka 
bažinou na koních (i pro začátečníky), pozorování ptáků, vel-
kých kajmanů černých (Jacaré), kapybar a dalších exotických 

zvířat. Unikátní zážitek blízkých setkání se zvířaty. Výtečná 
místní kuchyně. 
10.-14.den: Amazonie. Plavba Manaus - Santarém. Přelet do 
nejvýznamnějšího říčního přístavu a centra celé Amazonie - 
Manausu: opera Teatro Amazonas, tržnice - nezbytný nákup 
houpacích sítí. Třídenní expedice po Amazonii a do pralesa: 
fascinující barevné snoubení řek Solimoes a Rio Negro (jímž 
vzniká brazilská Amazonka), říční delfíni, návštěva komunit 
indiánů, lov piraní, noční pozorování zvířat, techniky přežití  
v džungli a poznávání rostlin. Celodenní a noční plavba s míst-
ními lodí po Amazonce, spaní v houpací síti! Přístav Santarém. 
Za příznivých časových okolností návštěva Alter do Chao: 
nádherná bílá písečná pláž a koupání v přítoku Amazonky Rio 
Tapajós uprostřed pralesa. 
15.-16.den: Santarém - Brasília - Salvador (da Bahia). Přelet 
přes hlavní město Brasíliu: za příznivých časových podmínek 
možnost kratší prohlídky města - futuristického architekto-
nického experimentu O. Niemeyera z 50. let (UNESCO), zpět 
k oceánu do státu Bahia. Pulsující a roztančené, první hlavní 
město Brazílie - Salvador (UNESCO) - perla portugalského ko-
loniálního baroka a centrum afrobrazilské kultury (karnevaly, 
bojový tanec capoeira): centrum Pelorinho, Trh s otroky. Vý-
tah, jenž spojuje dvě rozdílná města. Nejstarší maják v Ameri-
ce. Vesnička s projektem na záchranu mořských želv. Tropické 
pláže, teplý oceán a kokosové pobřeží. Pohodový noční život. 
17.-18. den: Salvador - Praha. Návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 471: RIO, IGUAÇÚ, PANTANAL, AMAZONKA A ATLANTIK

1.-16.den: Praha - Rio - Salvador. Shodný s programem zájez-
du 471 až po odlet ze Salvadoru.
17.-21.den: Itaparica a Frades, Boipeba a Tinharé. Výlet lodí na 
ostrovy Itaparica a Frades v Zálivu všech svatých. Trajektem, 
busem a rychlým člunem do tropického ráje na ostrovy Boipe-
ba a Tinharé. Nekonečné, liduprázdné pláže Atlantiku, usmě-
vavé černošky, plovoucí bar, možnost šnorchlování, projížděk 
na kajaku, kokosové háje, kolibříci, plody moře. Morro de Sao 
Paulo - ostrovní vesnička s nočním životem, dobrým jídlem, 
brazilským národním koktejlem caipirinhou a tirolesou, adre-
nalinovou lanovou skluzavkou. Návrat do Salvadoru.
22.-23.den: Salvador - Praha. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 472: PRODLOUŽENÍ O OSTROVY ITAPARICA, FRADES,  BOIPEBA A TINHARÉ

Poznámka. V programu může dojít k drobným změnám 
následkem případných změn v letových řádech nebo ča-
sech plavby po Amazonce. Aktuální informace v CK nebo 
na www.nomad.cz.

471
472

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
15.10. - 1.11. 2022
15.10. - 6.11. 2022

106 590,-
119 590,-

18
23

471
472

Foto na titulní straně katalogu - Jan Košťál: Tradiční tanec kathakali, Kerála, Indie.
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48 PERU A BOLÍVIE - ZEMĚ INKŮ A VELEHOR 
 A PRODLOUŽENÍ O SEVERNÍ PERU A N.P. HUASCARÁN

Výprava pro milovníky romantiky a dobrodružství do minulosti i současnosti andských indiánů, 
ke sněhobílým velikánům a horským jezerům Kordiller, od pobřeží Tichého oceánu k mystickému 
jezeru Titicaca, největšímu jihoamerickému nevysychajícímu jezeru i nejvýše položenému splav-
nému jezeru světa. Ideální cesta ke studiu dávných inckých a předinckých kultur Jižní Ameriky.

Délka tras: letadlem 25 000 km, po zemi 4800 km, pěšky 6x 
5-12 km (volitelně) - vše pro 482 
Počasí: velké rozdíly den - noc, pobřeží - Andy, 4-26 °C 
Nástupní místo: Praha

1.-2.den: Praha - Lima. Let do hlavního města Peru. Prohlídka 
Limy (UNESCO): muzeum zlata, prezidentský palác, katedrála  
s ostatky dobyvatele Pizarra, moderní Miraflores aj. 
3.-4.den: Lima - Nazca - Arequipa. Přejezd do Nazcy (UNESCO): 
světoznámé kultovní obrazce, které svými teoriemi zpopulari-
zoval Erich von Däniken. Přejezd do Arequipy. 
5.-6.den: Arequipa - Colca. „Bílé město“ Arequipa (UNESCO) 
s klášterem Santa Catalina a slavnou chrámovou architek-
turou. Výlet do „jihoamerického Grand Canyonu“, jednoho  
z nejhlubších na světě (4160 m) - kaňonu Colca. Scénická jízda 
pod šestitisícovými sopkami a přes průsmyk Patapampa (4910 
m). Impozantní výhledy na útesy, andští kondoři, kaktusy San 
Pedro, indiánská muzika, termální lázně. 
7.-8.den: Colca - Titicaca. Jízda k magickému jezeru Titicaca. 
Puno: výlet lodí na rákosové ostrovy indiánů Uros. Pohřebiš-
tě Sillustani na březích jezera Umayo: pohřební věže (čulpy) 
šlechty preincké kultury Colla. 
9.-10.den: Titicaca - La Paz. Přes hranice do Bolívie. Tajemné 
Tiwanaku (UNESCO) - ruiny honosného města prastaré pre-
kolumbovské civilizace: proslulá Brána slunce. Největší město 
Bolívie - La Paz: trh zázračných medicín. Výlet do kaňonu Palca: 
procházka mezi vyerodovanými, až 200 m vysokými skalními 
věžemi. Alternativně na kole po „silnici smrti“ z And do tropic-

kého Coroica (volitelný výlet s místní CK). 
11.-13.den: La Paz - Titicaca - Cuzco. Jízda nově otevřeným 
nejdelším a nejvyšším metropolitním systémem lanovek na 
světě Teleférico z La Pazu do druhého největšího města země 
a nejvýše položeného velkoměsta na světě El Alta (4150 m). 
Výhledy na La Paz z ptačí perspektivy. Výlet do Měsíčního údo-
lí u La Pazu. Návrat k Lago de Titicaca. Hraniční Copacabana na 
jezeře: výlet lodí na posvátný Isla del Sol (Ostrov slunce), pěší 
procházka. Zpět do Peru. Noční přejezd do Cuzca. 
14.-15.den: Cuzco a okolí - Ollantaytambo - Aguas Calientes. 
Incký „Pupek světa“ Cuzco (UNESCO) - snad nejkrásnější měs-
to Jižní Ameriky. Velkolepá incká pevnost Sacsayhuaman. Po-
svátná místa Inků - nekropole Quenko a údolí Valle Sagrado. 
Kruhové terasy Moray, odparky na sůl Salineras. Výletním vla-
kem po úzkokolejce do Aguas Calientes pod Machu Picchu. 
16.-18.den: Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco. Machu 
Picchu (UNESCO, vstupné není v ceně zájezdu), jeden z no-
vodobých sedmi divů světa. Celodenní prohlídka zapomenu-
tého města v džungli. Incká pevnost Ollantaytambo. „Rodiště 
duhy“ Chinchero. Koloniální i incký Pisac v Posvátném údolí 
řeky Urubamby, jedné ze zdrojnic Amazonky. Cuzco: legen-
dární chrám Slunce Coricancha, tržnice. 
19.-20.den: Cuzco - Lima - Praha. Přelet do Limy, návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 481: OKRUH PO PERU S VÝLETEM DO BOLÍVIE

1.-19.den: Praha - Lima - N.P. Huascarán. Shodný s programem 
zájezdu 481 až po odlet z Limy. Přejezd do národního parku 
Huascarán (UNESCO).
20.-21.den: N.P. Huascarán. Bílé Kordillery, největší bromélie 
světa Puya Raymondii, pohřbené město Yungai, jezero Llan-
ganuco, památník našich horolezců pod Huascaránem. Pro-
cházka po ledovci, výstup do 5000 m, impozantní výhledy.
22.-23.den: N.P. Huascarán - Trujillo. Hlubokým kaňonem řeky 
Santa do Trujilla, slavné pyramidy Slunce a Měsíce, Chan-Chan 
(UNESCO): nejrozlehlejší světová metropole ze sušených cihel. 
Volitelně plavba po moři na člunech z (rákosu) totory.
24.-25.den: Chiclayo, Sipán. Z Trujilla do horkého Chiclaya: trhy 

PROGRAM ZÁJEZDU 482: PRODLOUŽENÍ O SEVERNÍ PERU A N.P. HUASCARÁN 

V ceně je: Doprava. Permit do N.P. Huascarán (482), výlet 
do kaňonu Colca včetně vstupu, loď po jezeře Titicaca na 
Los Uros a na Isla del Sol včetně vstupů na ostrovy, výletní 
vlak na Machu Picchu, lanovky v La Paz. Ubytování a sní-
daně. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdra-
votní připojištění, informační materiály a DPH.  Doprava: 
Letecká do Peru, přelety Cuzco - Lima a Chiclayo - Lima 
(482) včetně tax a poplatků. Veřejná (autobusy, pro dlou-
hé a noční přejezdy komfortní dálkové, výletní vlak, lodě) 
a nájemní (mikrobusy, taxi). Ubytování: 481: 17x, 482: 23x 
hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím. 481: 
1x, 482: 2x noční přejezd v pololůžkovém dálkovém busu. 
1-lůžkový pokoj za příplatek - 481: 10 900 Kč (17x), 482: 
14 500 Kč (23x). Strava: 481: 17x, 482: 23x snídaně. V ceně 
není vstup na Machu Picchu od 1600 Kč.

481
482

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
4.10. - 23.10. 2022
4.10. - 30.10. 2022

86 990,-
113 990,-

20
27

481
482

s kouzelnickými fetiši. Nedávno objevená archeologická nale-
ziště kultury Moche, která se stala světovou senzací - hrobka 
Pána Sipánu. Lambayeque: muzeum s předměty nalezenými 
v hrobce Pána Sipánu, Túcume (Údolí pyramid).
26.-27.den: Chiclayo - Lima - Praha. Přelet do Limy, odlet přes 
Atlantik domů.
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50 DALŠÍ VELKÉ CESTY NEJEN PO AMERICE
Na závěr bloku zájezdů do Severní, Střední a Jižní Ameriky nabízíme ještě pár dalších, které se 
kapacitních důvodů do katalogu nedostaly. Podrobně si je (i příp. další) můžete prohlédnout na 
našich webových stránkách www.nomad.cz (info v CK). 

Čtyřmi zeměmi Jižní Ameriky - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazílie
501 Termín: 29.3.-17.4. 2022                  20 dní                Cena v Kč: 88 990,-
502 Termín: 28.3.-16.4. 2022                  20 dní                Cena v Kč: 90 990,-
Dominikánská republika
503 Termín: 3.2.-14.2. 2022                   12 dní                 Cena v Kč: 58 290,-
Kanárské ostrovy - Tenerife a Gran Canaria
504 Termín: 15.4.-23.4. 2022                    9 dní                 Cena v Kč: 29 990,-
508 Termín: 21.10.-29.10. 2022                    9 dní                 Cena v Kč: 29 990,-
Trek jihozápadním Grónskem - Kalaallit Nunaat
505 Termín: 1.6.-12.6. 2022                  12 dní                 Cena v Kč: 49 990,-

49 PATAGONIE A OHŇOVÁ ZEMĚ - ARGENTINA, CHILE, IGUAZÚ A RIO

Jihoamerická Patagonie - drsná krajina kousek od Jižního pólu, sen mnoha cestovatelů. Divu-
krásné národní parky Argentiny a Chile, ledová Ohňová země, obří argentinská metropole Buenos 
Aires v ústí Río de La Plata veletoků Paraná a Uruguay do Atlantiku. Kultura, exotické rostlinstvo  
i živočišstvo jižních horských a subpolárních oblastí, chilské tichomořské fjordy, nejkrásnější ledo-
vec světa i panoramata nejvyššího pohoří Ameriky. Pro „ohřátí“ v subtropech a mimořádný záži-
tek na závěr - možnost prodloužení o výlet k snad nejkrásnějším vodopádům na světě a do Ria.

1.den: Praha - Buenos Aires. Let do hlavního města Argentiny 
u ústí Rio de La Plata. 
2.-3.den: Buenos Aires - El Calafate - El Chaltén. Přelet hluboko 
na jih kontinentu do Patagonie. El Calafate na březích jezera 
Lago Argentino. Výlet k údajně nejkrásnějšímu ledovci světa 
Perito Moreno. Přejezd do El Chaltén. 
4.-6.den: El Chaltén - Puerto Natales. Dva dny v N.P. Los Glaci-
ares: jeden z nejúchvatnějších horských masivů And - Fitzroy, 
vyhlídka na špici Cerro Torre (3128 m). Návrat do El Calafate  
a dále do Chile k fjordům Pacifiku. 
7.den: Torres del Paine. Pěší výlet ve světoznámém N.P. Torres 
del Paine: působivé výhledy na obří skalní věže (torres) a ba-
revné vrcholy Los Cuernos. Návrat do Puerto Natales. 

8.den: Puerto Natales - Punta Arenas. Na jih do přístavu Punta 
Arenas na březích Magalhãesova průlivu. Prohlídka izolova-
ného města. V případě příznivých podmínek možnost plavby  
k ostrovu Isla Magdalena s kolonií tučňáků magellanských.
9.-11.den: Punta Arenas - Ushuaia - Buenos Aires. Přes Ma-
galhãesovu úžinu do Ohňové země. Návrat do Argentiny. 
Ushuaia - nejjižnější město Ameriky i celého světa. Výhledy od 
ledovce Martial. Tierra del Fuego - národní park „na konci svě-
ta“. Možnost projížďky vězeňským vláčkem nebo výletu lodí 
po průlivu Beagle. Přelet zpět do Buenos Aires. 
12.den: Buenos Aires. Prohlídka metropole Argentiny: prezi-
dentský palác, parlament, radnice, katedrála, bohémská čtvrť 
San Telmo aj. 
13.-14.den: Buenos Aires - Praha. Odlet domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 491: PATAGONIE, OHŇOVÁ ZEMĚ

1.-12.den: Praha - Buenos Aires. Shodný s progr. zájezdu 491.
13.-15.den: Buenos Aires - N.P. Iguazú - Rio de Janeiro. Přelet 
na sever do N.P. Iguazú (UNESCO): monumentální (až 2,5 km 
široké) vodopády na řece Iguazú na rozhraní Argentiny, Brazí-
lie a Paraguaye. Výhledy na vodopády z argentinské i brazilské 
strany, výlet k Ďáblovu chřtánu - nejobdivovanější i nejděsi-
vější části vodopádů. Procházky v národním parku, pozorování 
fauny a flóry, koupání. Možnost letu vrtulníkem nad vodopá-
dy. Odlet na pobřeží Atlantiku.
16.-19.den: Rio de Janeiro - Praha. „Bůh stvořil svět v 6 dnech, 

PROGRAM ZÁJEZDU 492: PRODLOUŽENÍ O IGUAZÚ A RIO DE JANEIRO 

sedmý strávil v Riu“: Pao de Acúcar (Homole cukru, 396 m)  
a Corcovádo (Hrbáč, 710 m) se sochou Krista, slavné pláže Co-
pacabana, stadion Maracaná. Odlet domů.
Délka tras: letadlem 33 000 km, po zemi 1300 km (busy, 
minibusy), loděmi 100 km, pěšky 5x 5-24 km (volitelně) - vše 
pro 492 
Počasí: od subpolárního či vysokohorského po tropické, 
velké rozdíly teplot (vzduch 6-32 °C) 
Nástupní místo: Praha

493
495

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
23.11. - 6.12. 2022
23.3. - 5.4. 2023

85 990,-
87 590,- 

14
14

V ceně je: Doprava. Vstupy do národních parků Los Glaci-
ares, Torres del Paine a Tiera del Fuego. Ubytování a snída-
ně. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká 
do Argentiny a přelety Buenos Aires - El Calafate, Ushuaia 
- Buenos Aires a Buenos Aires - Iguazú - Rio (492) včetně 
tax a poplatků, veřejná (autobusy včetně komfortních dál-
kových, metro) a nájemní (minibusy, taxi), trajekty.  Uby-
tování:  491: 12x, 492: 17x turistické hotely, apartmány  
a penziony (2-lůžkové pokoje). 1-lůžkový pokoj za přípla-
tek - 491: 11 600 Kč (12x), 492: 16 400 Kč (17x). Strava: 491: 
12x, 492: 17x snídaně.

491
492
501

49423.11. - 11.12. 2022 107 390,- 19
49623.11. - 10.12. 2023 108 990,- 19
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51 OKRUH JIŽNÍ AFRIKOU - JAR, SVAZIJSKO A LESOTHO
Musíte ji spatřit na vlastní oči, abyste uvěřili. Jižní Afrika je opravdu tak krásná, jak se o ní říká, 
a díky převráceným ročním obdobím nabízí obyvatelům severní polokoule příjemný únik před 
zimou. Jihoafrická republika s nádherným pobřežím, vinohrady a sady, náladovými pouštěmi, 
městy s nejluxusnějšími mrakodrapy, předměstími plnými nízkých bílých domků v záplavě kvě-
tin i ospalými venkovskými městečky. Největší město Johannesburg i nejkrásnější Kapské město, 
jedinečné národní parky (Kruger N.P., Tsitsikamma N.P.), mys Dobré naděje, doly na zlato i na 
drahokamy, domorodé vesnice kmene Zulu, okouzlující rozhled ze Stolové hory a samozřejmě 
pozorování exotické africké zvířeny. K tomu všemu ještě návštěva dalších dvou zemí - Svazijska  
a Lesotha, malých, ale v mnoha směrech výjimečných království. 

V ceně je:  Doprava. Vstupy do národních parků. Uby-
tování. Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně 
tax a poplatků, po trase pronajatým minivanem řízeným 
průvodcem. Ubytování: 511,514: 16x, 512,515: 9x ve vy-
bavených kempech (vlastní stany) - často s kuchyněmi, 
grily a bazény nebo *16x, resp. *9x v lodžích, motelech 
nebo chatkách ve vybavených kempech - 2 lůžkové pokoje 
obvykle s příslušenstvím a kuchyňkou. 1-lůžkový pokoj za 
příplatek - 511,514: 12 800 Kč (16x), 512,515: 7400 Kč (9x), 
513,516: 18 500 Kč (23x).

Délka tras: letadlem 19 000 km, minivanem 7400 km, 
pěšky 3x 4-10 km (volitelně) - vše pro 513, 516  
Počasí: vzduch 15-35 °C 
Nástupní místo: Praha

1.den: Praha - Johannesburg. Let do Johannesburgu.  
2.-4.den: Blyde River Canyon, Kruger N.P. Vodopády, nádher-
ný kaňon řeky Blyde - největší „zelený“ a třetí největší kaňon 
světa. Pozorování zvěře v největším národním parku JAR - slo-
ni, nosorožci, buvoli, lvi, leopardi, antilopy, paviáni, zebry a ži-
rafy. Makadamové, mangové a banánové farmy u Nelspruitu. 
5.den: Svazijsko. Návštěva pozoruhodného království s řadou 
zvyků a obřadů. Vodopády a rezervace Phophonyane. Důlní 
městečko Piggs Peak. Lobamba: Royal Kraal - tradiční centrum 
království, starý královský palác. Hlavní město Mbabane. 
6.-10.den: Hluhluwe, N.P. St Lucia, Durban. N.P. Ezemvelo KZN 
Wildlife v provincii KwaZulu-Natal. Celodenní safari - sloni, 
nosorožci, žirafy, zebry, nyaly, kudu, impaly, paviáni… Tradič-
ní africké braai (grilování). Přímořský N.P. Santa Lucia - lodí za 
hrochy a krokodýly. K Indickému oceánu do Durbanu: akvá-
rium, koupání. Návštěva typické zulské vesnice Shakaland 
- ukázka tanců (bojový, svatební) a tradic, výroby předmětů, 
zbraní, ochutnávka piva. N.P. Dlinza Forest - unikátní rezervace, 
procházka v korunách stromů.  
11.-13.den: Drakensberg N.P., Lesotho. Přejezd do Dračích 

hor. Trek do Central Berg, N.P. Champagne Castle. Pěší výlet 
v horském hřebeni Dračích hor. Lesotho - zapomenuté hor-
ské království uvnitř Jihoafrické republiky. Jediná země světa, 
kde celé území leží výše než 1000 m nad mořem (nejnižší bod 
1400 m a nejvyšší hora je s 3482 m nejvyšší v celé Jižní Africe). 
Návrat do minulosti, pastevci, přírodní scenérie.   
14.-15.den: Tsitsikamma N.P., Oudtshoorn. Deštný les podél 
pobřeží Indického oceánu, obrovské vlny, ústí řeky Storm. 
Průjezd Garden Route a polopouští Little Karoo, pštrosí farma  
v Oudtshoornu - zkuste si osedlat pštrosa! Jeskyně Cango  
s krásnou krápníkovou výzdobou. Robertson - slavné africké 
vinice.  
16.-18.den: Kapské Město, Mys Dobré naděje N.P., Cape Agul-
has. Kapské město: malajská čtvrť Bo-Kaap s pestře malovaný-
mi domky, příkré dlážděné uličky, minarety. Vyhlídka ze Signal 
Hill. Lanovkou nebo pěšky na Stolovou horu (1087 m), Cape 
Peninsula N.P., Cape Agulhas - nejjižnější bod Afriky, tradiční 
rybářská vesnice. Fakultativně jedinečná kapská Národní bo-
tanická zahrada Kirstenbosch.   
19.den: Kapské Město - Praha. Návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 511, 514: JAR, SVAZIJSKO, LESOTHO 

1.den: Praha - Kapské Město. Odlet do jižní Afriky. 
2.-4.den: Kapské Město, Mys Dobré naděje N.P., Cape Agulhas. 
Kapské město: malajská čtvrť Bo-Kaap. Vyhlídka ze Signal Hill. 
Lanovkou nebo pěšky na Stolovou horu (1087 m), Cape Pe-
ninsula N.P., Cape Agulhas - nejjižnější bod Afriky. Fakultativně 
botanická zahrada Kirstenbosch.   
5.-7.den: Cederberg, Augrabies Falls N.P. Cedrové hory, ka-
menná brána Wolfbergarch, oblouky, malby Křováků. Skalnatá 
poušť, kaňon řeky Orange, kde dunící vody na příkrém srázu 
vytvářejí jeden z nejkrásnějších světových vodopádů.  
8.den: Kimberley. Prohlídka slavné „Velké díry“ (Big Hole), nej-
větší jámy na světě ručně vykopané lidmi. Výkop, jehož obvod 
měří asi 1500 m a jeho hloubka je 240 m, byl v letech 1871 - 
1914 obrovským nalezištěm diamantů v hodnotě přesahující 
14 miliónů karátů (2722 kg). Skanzen.   
9.-12.den: Sun City, Pretoria, Johannesburg - Praha. Návštěva 
Sun City, afrického Las Vegas, vodní park. Pretoria - Chrámové 
náměstí, dům Paula Krugera, Justiční palác, budovy Unie. Pro-
hlídka Gold Reef City - zlatokopeckého městečka, které bylo 
postaveno v místě zlatých dolů. Dolů do podzemních šachet 
až do hloubky 220 m. Odlet z Johannesburgu zpět domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 512, 515: Z KAPSKÉHO MĚSTA DO JOHANNESBURGU

511
512
514
515

Termín                      č. zájezdu     dní     cena v Kč/*pod střechou
16.2. - 6.3. 2022
2.3. - 13.3. 2022
15.2. - 5.3. 2023
1.3. - 12.3. 2023

74 990,-/*87 990,-
58 990,-/*67 990,-
76 990,-/*88 990,-
59 990,-/*67 990,-

19
12
19
12

Termín                      č. zájezdu   dní     cena v Kč/*pod střechou

Možnost spojení trasy 511 a trasy 512 do zájezdu 513 s kompletním 
programem (514 a 515 do 516).

513
516

16.2. - 13.3. 2022
15.2. - 12.3. 2023

93 690,-/*111 590,-
95 590,-/*111 990,-

26
26

512
511
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52 JAR, BOTSWANA, *ZIMBABWE, NAMIBIE, LESOTHO
Jihoafrická republika, Namibie a Botswana pokrývají území o rozloze čtvrtiny celé Evropy. Téměř 
neuvěřitelné jsou zde rozdíly mezi klimatickými a vegetačními zónami, téměř nepředstavitelná 
je rozmanitost flóry a fauny, fascinující je etnická pestrost - žijí zde běloši, Indové a černoši nej-
různějších národností a kmenové příslušnosti. *Možnost návštěvy monumentálních Viktoriiných 
vodopádů - nejslavnějších vodopádů Afriky. Národní parky Moremi, Chobe, Etoša plné velké af-
rické zvěře. Poušť Namib s nejvyšší dunou na světě. Kolonie tuleňů či kostry velryb na pobřeží. 
Gigantický kaňon Fish či vodopády Augrabies. Jedinečná delta řeky Okavango. Hory a pastevci  
v království Lesotho. Metropole Johannesburg, Gaborone a Windhoek. 

V ceně je: Doprava. Vstupy do národních parků. Víza do 
Namibie včetně jejich vyřízení v Berlíně. Ubytování. Český 
průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, informační ma-
teriály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, 
po trase pronajatým terénním vozem (4x4) řízeným prů-
vodcem včetně vstupních a všech jiných tax. Ubytování: 
521,524: 15x, 522,525: 9x ve vybavených kempech (vlastní 
stany) - často s kuchyněmi, grily a bazény, někde s mož-
ností noclehů v lodžích či chatkách.

Délka tras: letadlem 18 000 km, terénním autem (4x4) 8500 
km, pěšky 3x 5-10 km (volitelně) - vše pro 523, 526
Počasí: denní teploty 15-35 °C, na pouštích v noci 5-10 °C 
Nástupní místo: Praha

1.-2.den: Praha - Johannesburg - Pretoria. Odlet do Johannes-
burgu. První setkání s Afrikou v největším městě JAR a v jeho 
metropoli. Pretoria: Chrámové náměstí, dům Paula Krugera, 
Justiční palác, budovy Unie.  
3.-4.den: Gaborone, Nata. Botswanou od jihu k severu přes 
hlavní město Gaborone.   
5.-7.den: Chobe N.P., *Viktoriiny vodopády. Úchvatné lodní 
safari na řece Chobe. Možnost celodenního výletu k nejmo-
hutnějším vodopádům Afriky na hranicích Zambie a Zimbab-
we - v jazyce Makalolů se jmenují příznačně „Kouř, který hřmí“ 
(cca 150 USD). 
8.-10.den: Maun, Moremi N.P. Největší vnitrozemská delta na 
světě, poslední ráj na zemi - delta řeky Okavango. Možnost 
plavby na vydlabaných kánoích „mokoro“ papyrusovou džun-
glí po průzračné vodě (cca 130 USD). Sloni, žirafy, hroši, antilo-
py, lvi, různorodé vodní ptactvo…   

11.-13.den: Etosha N.P. Jedna z nejkrásnějších přírodních afric-
kých rezervací, jejíž jméno znamená v jazyce Sanů „Velké bílé 
místo“, se spoustou zvěře. Největší meteorit na světě Hoba, 
vážící 50 tun, baobaby.  
14.den: Versteende Woud, Twyfelfontein. Zkamenělý les sta-
rý 250 miliónů let v zemi Damarů. Nejvýznamnější naleziště 
skalních maleb a rytin v jižní Africe vytvořených před 3000- 
4000 lety.   
15.-17.den: Skeleton Coast, Swakopmund, Windhoek. Pobře-
ží koster, nezapomenutelný pohled na desetitisíce tuleňů. 
Namib - nejsušší poušť Afriky, která zaujímá asi 15% plochy 
celé země. „Nejjižnější německé mořské lázně“ Swakopmund. 
Windhoek - hlavní město Namibie ležící v nadmořské výšce 
1656 m, světové a maloměstské zároveň, centrum hospodář-
ství, kultury, vzdělávání, dopravy a turistiky.  
18.den: Windhoek - Praha. Návrat domů.  

PROGRAM ZÁJEZDU 521, 524: JAR, BOTSWANA, *ZIMBABWE A NAMIBIE

1.-2.den: Praha - Windhoek. Odlet do Namibie. Prohlídka 
hlavního města Windhoeku: Christuskirche, válečný památník, 
fontána s 31 úlomky největšího meteoritu na světě Gibeonu.   
3.-4.den: Namib Naukluft Park, Fish River Canyon. Duny vyso-
ké na 300 m, druhý největší kaňon na světě s hloubkou 550 m.   
5.-6.den: Augrabies Falls N.P. Skalnatá poušť, kaňon řeky 
Orange, kde dunící vody padají přes okraj příkrého srázu a vy-
tvářejí jeden z nejkrásnějších světových vodopádů.  
7.den: Kimberley. Prohlídka slavné „Velké díry“ (Big Hole), nej-
větší jámy na světě ručně vykopané lidmi. Výkop, jehož obvod 
měří asi 1500 m a hloubka je 240 m, byl v letech 1871 - 1914 
obrovským nalezištěm diamantů v hodnotě přesahující 14 mi-
liónů karátů (2722 kg). Skanzen.  
8.-10.den: Lesotho. Návrat do minulosti v zapomenutém hor-
ském království uvnitř Jihoafrické republiky. Pastevci, krásné 
přírodní scenérie. Jediná země světa, kde celé území leží výše 
než 1000 m nad mořem (nejnižší bod 1400 m a nejvyšší hora 
je s 3482 m nejvyšší v celé Jižní Africe).  
11.-12.den: Johannesburg - Praha. Návrat do Johannesburgu. 

Prohlídka města: Constitution Hill - místo, kde se psala historie 
JAR, výstavní část města - Sandton, trhy s kořením a umělec-
kými předměty. Nákup suvenýrů. Odlet domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 522, 525: NAMIBIE, JAR A LESOTHO 

521
522
524
525

Termín                                   č. zájezdu            dní              cena v Kč
15.3. - 1.4. 2022
30.3. - 9.4. 2022
14.3. - 31.3. 2023
29.3. - 9.4. 2023

86 990,-
70 990,-
88 790,-
71 990,-

18
12
18
12

Termín                                    č. zájezdu           dní            cena v Kč

Možnost spojení trasy 521 a trasy 522 do zájezdu 523 s kompletním 
programem. Resp. 524 a 525 do 526.

523
526

15.3. - 10.4. 2022
14.3. - 9.4. 2023

103 990,-
105 390,-

27
27

521
522

Pozn. Podklady pro vyřízení víz je třeba dodat do CK nej-
později 7 týdnů před odjezdem.
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53 RÉUNION A MAURITIUS
Dvě perly Indického oceánu. Dva ostrovy odlišných světů. Podle Marka Twaina prý Bůh stvořil ráj 
jako obraz ostrova Mauritius. Nekonečné bílé pláže, pestrá směsice národností, nádherné vodo-
pády, ostré horské špice. Kombinace poznávacího programu s možností odpočinku na vyhláše-
ných plážích. Hornatý Réunion s pohodou opravdového ráje. Činná sopka, okouzlující bílé i černé 
pláže, impozantní horské scenérie. V závislosti na leteckém spojení může dojít ke změně pořadí 
návštěvy obou ostrovů.

V ceně je: Doprava. Výlet lodí na Ile aux Cerfs s piknikem. 
Ubytování a snídaně. Český průvodce, zdravotní připojiště-
ní, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně 
letištních tax. Po trase pronajatými mikrobusy. Ubytování: 
13x hotýlky a apartmány. 1-lůžkový pokoj za příplatek 
7900 Kč (13x). Strava: 13x snídaně.

Délka tras: letadlem 19 000 km, mikrobusy 800 km, lodí 30 
km, pěšky 1x 3 km, 1x 12-15 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 24-30 °C, voda 26-28 °C 
Nástupní místo: Praha

1.-8.den: Praha - Mahébourg. Mauritius. Letecky na východ 
od Afriky, na ostrov Mauritius v Indickém oceánu. Místo první-
ho vylodění Holanďanů u Vieux Grand Port. Lví hora ve tvaru 
sfingy. Přístavní Mahébourg s námořním muzeem a historií 
ostrova. Botanická zahrada Pamplemousses s palmami, lek-
níny a exotickými stromy. Hlavní město Port Louis: pitoreskní 
tržiště, muzeum poštovních známek s tou nejslavnější - Mod-
rým Mauritiem i muzeum symbolu ostrova, vyhynulého ptá-
ka blbouna nejapného - doda. Tradiční kreolský dům Euréka. 
Městečko Curepipe s předměstím Floreal. Sopečný kráter Trou 
aux Cerfs. Čajové plantáže a továrna v Bois Cheri - ochutnáv-
ka čajů. Hinduistický chrám na břehu Grand Bassin - Ganga 
Talao s vodou z posvátné Gangy. N.P. Black River Gorge. Le 
Morne Brabant - kdysi útočiště pronásledovaných otroků. 
Vodopády v Chamarel. Plantážemi cukrové třtiny a kávovní-
ků k Zemi sedmi barev. Nádherné scenérie jižního pobřeží. 
Jednodenní lodní výlet na ostrůvky Ile aux Cerfs s bělostný-
mi plážemi. Kaskády vodopádů do mořské laguny. Opékání 
ryb, lahodný bílý rum, podmanivé rytmy a tradiční tanec 
séga. Fakultativně lodí do přírodní rezervace Ile aux Aigrettes, 
domova ohrožených obřích želv aldaber, holubů růžových  
a divokých orchidejí. Záliv Blue Bay, možnost výletu na 
glassboatu. Útes Gris Gris. „Plačící skála“ La Roche qui Pleure. 
Dva dny odpočinku na bílých plážích ostrova. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
9.-14.den: Réunion. Přelet na sopečný Réunion, zatoulaný 
kout Francie. Hlavní město St-Denis: kreolská architektura, 
promenáda na nábřeží Le Barachois s kanóny, tržnice, pří-
jemné hospůdky. Celodenní výlet k jedné z nejaktivnějších 
sopek na světě. Kontrastní proměny krajiny před kalderou Pas 
de Bellecombe. Pěší výlet v obrovském sopečném komplexu 
Piton de la Fournaise. Lávové proudy, sopečné moře, útesy  
a rozervaná skaliska. Malý sopečný kužel Formica Leo a jes-
kyně v lávě Chapelle de Rosemont. Koupání v L‘Hermitage. 
Mořská rezervace s korálovými útesy. Pro zájemce mořské 
akvárium v St-Gilles-les-Bains nebo botanická zahrada Jar-
din d´Eden. Podél pobřeží k réunionské Niagaře, vodopádu 
u Sainte Suzanne. Fabričky na zpracovávání jediné užitkové 
orchideje - vanilky. Místní destilérie. Notre Dame de la Laves 
se „zázračně“ zastavenou lávou. Anse des Cascades - komplex 
vodopádů nad mořskou lagunou. Plošina Le Grand Brulé  
a silnice vedoucí po východním úbočí stále aktivní sopky Piton 
de la Fournaise. Procházka u „Zlého mysu“ Cap Mechant. Den 
odpočinku na plážích s ideální možností šnorchlování, fakulta-
tivně výlet ke kráteru Piton Maido (2205 m) s dech beroucími 
výhledy. Mořský gejzír Le Souffleur. Do vnitrozemí do horské-
ho Cilaos s vyhlášenými víny. Pěší výlet na vyhlídku Roche 
Merveilleuse s úchvatným panoramatem obřího přírodního 
horského amfiteátru Cirque de Cilaos a s dominantou nejvyšší 
hory ostrova Piton des Neiges (3069 m). Přístav v St-Pierre.
15.-16.den: St-Denis - Praha. Poslední koupání, návrat domů.

Pozn. V závislosti na leteckém spojení může dojít ke změně 
pořadí návštěvy obou ostrovů. 

531
535
532
533

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
6.4. - 21.4. 2022 
24.4. - 9.5. 2022
30.6. - 15.7. 2022
27.9. - 12.10. 2022

70 290,-
69 990,-
71 990,-
70 290,-

16
16
16
16

54 KEŇA, TANZANIE, ZANZIBAR, UGANDA - TO NEJLEPŠÍ Z AFRIKY!
Kratší i delší varianty poznávání tří zemí s ochutnávkami rozmanitých afrických kouzel. Nejlepší 
národní parky a rezervace Afriky. Místa, která patří mezi „povinnosti“ afrických safari. Džípy do 
nejzajímavějších končin i mimo turistické trasy. Lvi, sloni, nosorožci, žirafy, zebry. Kouzelný svět 
Masajů. Šamani, krasavice i bojovníci. Plná penze po dobu pětidenního safari v Tanzanii i při 
výstupu na nejkrásnější horu Afriky, odpočinek na ostrově Zanzibar i bohatý program v Ugandě!

1.-2.den: Praha - Nairobi - Mt. Keňa. Odlet (zájezdy na 24 dní) 
do metropole Keni. Přejezd k sopečnému masivu Mt. Keňa 
(UNESCO).
3.-6.den: Mt. Keňa. Čtyřdenní výstup na nejkrásnější horu Af-
riky s plnou penzí a ubytováním v horských chatách. Vrchol 
Point Lenana (4985 m). Vysokohorský trek v oblastech s jezírky, 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

senéciemi a lobéliemi. Nairobi: tržnice, oslava výstupu v Carni-
vore, maso divočiny - krokodýli, pštrosi. 
7.den: Nairobi - Arusha. Podél N.P. Nairobi na jih. Červené po-
stavy Masajů. Hranice Tanzanie. Podél N.P. Arusha se sopeč-
ným vrcholem Mt. Meru do „hlavního města safari“ Arushi. 
Přílet do Arushi (zájezdy na 13 a 19 dní).

5349.11. - 24.11. 2022 70 290,-16
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Termíny a ceny dalších možných variant zájezdů (Keňa  
s výstupem na Mt. Keňu, Tanzanie safari - 13 dní, popř. 
Keňa s výstupem na Mt. Keňu, Tanzanie safari a Zanzibar - 
18 dní) - informace v CK nebo na www.nomad.cz.

V ceně je: Doprava. Lodní výlet na ostrov Changu. Lodní 
výlet mezi hrochy po kanálu Kazinga a po Viktoriině Nilu. 
Návštěvy nosorožčí farmy a masajské bomy. Exkurze za 
kořením. Trekový permit na Mt. Keňu, vstupy do národ-
ních parků, permit na šimpanze. Ubytování a strava. Český 
průvodce (během výstupu na Mt. Keňa od 6 os.), zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká 
do Afriky, přelety Arusha - Zanzibar, Zanzibar - Kampala 
včetně tax. Terénní džípy na safari v Tanzánii, pronaja-
tá vozidla v Keni, na Zanzibaru a v Ugandě, dálkový bus  
z Nairobi do Arushi. Ubytování: 9x v hotýlcích, 3x v bunga-
lovech na Zanzibaru, 2x v chatkách či postelemi vybave-
ných místních stanech na Murchison Falls, 3x v horských 
chatách během treku na Mt. Keňu, 4x v místních stanech 
na safari. 1-lůžkový pokoj za příplatek - zájezdy na 24 dní: 
6900 Kč, 19 dní: 6600 Kč, 13 dní: 4300 Kč. Strava: ubytování 
se snídaněmi, po dobu treku na Mt. Keňu a 5-denního sa-
fari v Tanzanii plná penze, servis kuchaře.
V ceně není: víza Keňa (50 USD - e-víza při příletu), 
Tanzanie (50 USD - e-víza nebo na hranicích), Uganda (50 
USD - po příletu). Povinné připojištění na vysokohorskou 
turistiku (pro výstup na Mt. Keňu).

Délka tras: letadlem 17 000 km, auty 2600 km, lodí 100 km, 
pěšky 8x 5-15 km (volitelně) - vše pro varianty na 24 dní 
Počasí: vzduch 10 °C (nad 4000 m) až 30 °C, voda 15 °C (Bílý 
Nil) až 26 °C 
Nástupní místo: Praha 

541
543
544
545
546
547
548
549

5410
5411
5412
5413

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
3.2. - 15.2. 2022
29.1. - 21.2. 2022
30.6. - 12.7. 2022
30.6. - 18.7. 2022
25.6. - 18.7. 2022
22.9. - 4.10. 2022
22.9. - 10.10. 2022
17.9. - 10.10. 2022
27.12. - 6.1. 2023
2.2. - 14.2. 2023
2.2. - 20.2. 2023
28.1. - 20.2. 2023

93 790,-
121 890,-

95 790,-
108 990,-
123 990,-

93 790,-
106 990,-
121 990,-

98 890,-
93 790,-

106 990,-
121 990,-

13
24
13
19
24
13
19
24
13
13
19
24

13 dní
19 dní
24 dní

8.-12.den: Pětidenní safari v nejhezčích národních parcích 
Afriky s plnou penzí. Hadí farma Maserani - hadi, želvy, kro-
kodýli, varani. Velká příkopová propadlina. N.P. jezera Many-

ara: sloni, hroši, žirafy, stromoví lvi. Přes chráněnou rezervaci 
Ngorongoro, mohyla obětem divočiny, památník M. Grzim-
ka - zakladatele nejslavnější rezervace. Safari v N.P. Serengeti 
(UNESCO): nedozírná stáda zeber, pakoňů, antilop (údajně 
9000 žiraf, 5000 slonů, 3000 lvů), gepardi, krokodýli, hroši, lví 
rodiny… Východ slunce a ranní safari. Přejezd do N.P. Ngoron-
goro. Tradiční masajská vesnice boma. Výjezd k okraji sopeč-
ného kráteru. Výhled z vrcholového hřebene na „Zahrady ráje“ 
v 20 km širokém kráteru Ngorongoro (UNESCO): z výšky 2300 
m o 600 m níže na dno kaldery, největší koncentrace zvěře na 
světě. Návrat do Arushi.  
13.-16.den: Zanzibar. Přelet na Zanzibar: pobyt na ostrově  
s koupáním, potápěním a historickými pamětihodnostmi. 
„Kamenné město“ (UNESCO). Rušná městská tržnice. Lodní 
výlet na ostrov Changu: romantická pláž „sněhobílého“ písku 
mizející v moři. Obrovské sloní želvy. Prales Jozani: tři odlišná 
vegetační pásma, visuté lávky nad mangrovníky, červenobílé 
endemické guerézy, spice tour - exkurze za odlišnými druhy 
koření. Vesnice Nungwi na severu ostrova: bělostné pláže, 
potápění, šnorchlování. Pro zájemce výlet na ostrov Mnemba 
či plavba za západem slunce na tradiční dřevěné plachetnici 
dhow. 
17.den: Zanzibar - Nairobi - Kampala. Poslední koupání, přelet 
přes Nairobi do hlavního města Ugandy Kampaly. Odlet domů 
(zájezd na 13 dní - návrat následující den).
18.-24.den: Uganda. Kampala - Praha. Návštěva farmy Naka-
songola - Ziwa Rhino Sanctuary, pěší safari s nosorožci. Ra-
bongo Forest - ostrov tropického deštného pralesa obklope-
ného savanou. Největší N.P. země - Murchison Falls, zastávka 
na hraně vodopádů. Exotické safari mezi jezery Albert, Victoria 
a Albert Nil. Plavba lodí po Viktoriině Nilu mezi hrochy, kroko-
dýly a slony pod ohromující skalní průrvou Murchison Falls, 
hřmící divadlo obrovské síly. Možnost výstupu na horní hra-
nu vodopádů. Celodenní přejezd z Murchison Falls krajinou 
malých vesniček. Vyhlášené čajové plantáže, horské letovisko 
Fort Portal. Banánovými plantážemi v podhůří „Měsíčních hor“ 
Ruwenzori.  Cestou do N.P. Queen Elizabeth překročení rovní-
ku. Krajina sopečných kráterů, poloostrov Mweya. Edwardovo, 
Georgeovo jezero a kanál Kazinga - místa s neuvěřitelnou 
koncentrací hrochů. Vrchol safari - vyjížďka lodí mezi zvířaty: 
krokodýli, hroši, sloni, pelikáni, kladivouši, orli a další druhy 
ptactva. Ranní safari s šancí na stáda slonů, vodušky, buvoly, 
hyeny, prasata bradavičnatá. Endemická antilopa kob. Kyam-
bura Gorge - hluboký kaňon s řekou a bujnou vegetací. Trek 
džunglí s bohatým výskytem primátů, šance na pozorování 
šimpanzů. Metropole Kampala.  Zastávka na rovníku a u Vikto-
riina jezera - největší vodní plochy Afriky. Odlet domů (zájezdy 
na 19 a 24 dní). 
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55 TANZANIE - NÁRODNÍ PARKY A ZANZIBAR
Džípy na privátní safari s plnou penzí do nejatraktivnějších národních parků Tanzánie. Proslulý 
kráter Ngorongoro, parky Lake Manyara a Tarangire. Safari za lvy, slony, nosorožci, žirafami, ze-
brami, antilopami a další exotickou africkou zvířenou. Původní svět domorodých Masajů. Ostrov 
koření a vůní Zanzibar u východního pobřeží Afriky lehce pod rovníkem. Bílé písečné pláže omýva-
né lákavě zelenomodrou vodou Indického oceánu. Půvabný ostrov s bohatou kulturou a historií, 
který dal světu Freddie Mercuryho. All inclusive v 4* hotelu.

V ceně je:  Doprava. Návštěva a program v národních 
parcích Lake Manyara, Tarangire a chráněné rezervaci 
Ngorongoro. Ubytování a strava. Český delegát/překla-
datel po celou dobu zájezdu. Místní průvodce (a řidič) 
na safari. Zdravotní připojištění, informační materiály  
a DPH. Doprava: Letecká Praha - Arusha, Zanzibar - Praha 
a přelet Arusha - Zanzibar, vše včetně tax a poplatků. Veš-
keré transfery z/na letiště, na safari přeprava džípem (4x4)  
s otevřenou střechou. Ubytování a strava: Na Zanzibaru 
5 nocí all inclusive v 4* hotelu My Blue Hotel (standartní 
double/twin pokoje s příslušenstvím, hotel s bazénem),  
3 noci na safari v Tanzánii s plnou penzí (1x vybavený 
bungalow, 1x 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x ve 
vybaveném stanu), v Arushi 1x hotel se snídaní (2-lůžkové 
pokoje s příslušenstvím). Během safari veškeré vstupy do 
národních parků a rezervace, láhev vody na osobu a den. 
1-lůžkový pokoj za příplatek 13 800 Kč (9x). V ceně není ví-
zum do Tanzánie (na letišti po příletu 50 USD) a spropitné 
pro řidiče na safari (4 dny, cca 20 USD/den).

Délka tras: letadlem 18 000 km, auty 800 km           
Počasí: vzduch 18-33 °C, voda 29 °C          
Nástupní místo: Praha 

1.-2.den: Praha - Arusha - N.P. Lake Manyara. Let do rovníkové 
Afriky do „hlavního města safari“ Aruši. Cesta do zajímavého  
a na zvěř bohatého národního parku u břehů jezera Manyara. 
Ubytování ve vybavených bungalowech.
3.den: N.P. Lake Manyara. Celodenní safari v N.P. jezera Ma-
nyara. Pozorování místní fauny - početného ptactva u jezera: 
plameňáci, volavky, pelikáni, čápi aj. i velkých savců v okolním 

deštném pralesu: sloni, hroši, antilopy lesoni či stromoví lvi  
v korunách stromů. Přejezd do Karatu, ubytování.
4.den: Ngorongoro Conservation Area. Cesta k 20 km široké-
mu sopečnému kráteru Ngorongoro (UNESCO), pozůstatku 
starého vulkánu, který kdysi dominoval okolí. Dnes již není 
aktivní a vyhaslou lávu pokrývají travnaté pláně s největší kon-
centrací divokých zvířat na světě. Safari v rezervaci. Přejezd do 
N.P. Tarangire, ubytování v safari lodge.  
5.den: N.P. Tarangire - Arusha. Půldenní safari v N.P. Tarangire, 
pojmenovaném podle řeky, která parkem protéká a je jediným 
zdrojem vody v období sucha. Baobabové háje, početná stáda 
slonů, množství termitišť. Přejezd do Aruši, ubytování v hotelu.
6.den: Arusha - Zanzibar. Přelet do východní části Tanzánie  
k Indickému oceánu na exotický ostrov Zanzibar. Transfer z le-
tiště na sever ostrova do 4* hotelu (My Blue Hotel), kde bude-
te ubytováni 5 nocí ve dvoulůžkových pokojích s all inclusive.
7.-10.den: Zanzibar. Pobyt na ostrově, koupání na bělostných 
plážích Indického oceánu. Ostrov nabízí množství aktivit, kte-
ré lze po dohodě s průvodcem na místě zajistit: šnorchlování 
u korálového útesu u ostrova Bawe či u korálového ostrova 
Mnemba, lodní výlety za delfíny i na okolní ostrovy, např. na 
ostrov Changuu s kolonií želv obrovských, návštěvu hlavního 
města Zanzibaru Stone Town (UNESCO) s křivolakými ulič-
kami, starým trhem, paláci sultána aj. Deštný prales Jozani  
s guerézami zanzibarskými, endemickými červenými opicemi, 
procházky po lávkách nad porosty mangrovů. Ochutnávky 
exotických druhů koření a ovoce - chlebovník, maniok, jac-
kfruit, chobotnice, krevety, krabi, humři… Tyto aktivity a výlety 
jsou fakultativní. 
11.-12.den: Zanzibar - Praha. Transfer na letiště, návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU:

552
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
12.2. - 23.2. 2023 63 990,-12

Pozn. Při větším počtu přihlášených možná domluva na 
slevě (rodiny, skupinky přátel apod. - dle aktuální situace).

56 ETIOPIE - NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KMENY AFRIKY A KOPTSKÝ SEVER

Etnicky nejzajímavější a nejpůvodnější země černé Afriky. Rozesmátý svět krásných lidí. Maximum 
poznání nejzajímavějších etnik. Možné prodloužení o týdenní okruh na severu Etiopie. Skvosty 
architektury odlišných stylů. Koptské křesťanství, islám, animismus. V letním termínu možnost 
zúčastnit se tajemného festivalu Donga.

1.den: Praha - Addis Abeba. Let do Etiopie. Addis Abeba. 
2.-5.den: Addis Abeba - N.P. Mago. Jízda savanou na jih podél 
jezer Rift Valley - Shalla, Abyata a alkalické Langano, jediné, 
kde nehrozí krokodýli. Etnikum Oromo. Shashemane - „do-
mov“ jamajských rastafariánů. Awassa na březích krásného 
jezera: rybí trh s vodními ptáky (marabu, pelikáni, nilské husy, 
ledňáčci), uvidíme guerézy pláštíkové? Pohádkovou krajinou 
do Arba Minch. Jinka - centrum oblasti Omo: etnografické 
muzeum. Kmen Ari a další pestré etnické skupiny. N.P. Mago  
s africkou zvířenou… Mursi, nejbizarnější kmen - ženy s des-
tičkami ve rtu i v uších, šokující zdobení. 
6.-8.den: N.P. Mago - Turmi. Omo River. Kay Afer (Rudá země), 
území kmene Bana. Turmi, centrum kmene Hamar. Řeka Omo 
s krokodýly (dolní tok pod UNESCO). Omorate - kmen Geleb. 
Pastevci Desanečové s primitivními chýšemi z kůží. Karo - své-
rázný svět nahých pomalovaných těl. Obří termitiště. Kmen 
Bana: ženy v kůžích s kloboučky z tykví. Hamarské tržiště. 
Turmi - hrdí a krásní Hamarové, ženy s vlasy potřenými ru-

dou hlinkou a výrazným jizvením těl, muži s hliněnými účesy 
zdobenými pštrosími pery. Snad i tradiční slavnosti spojené  
s přeskakováním krav. *564: Prodloužení o 6 dní z důvodu 
návštěvy festivalu Donga u kmene Surma (Suri) v N.P. Omo 
(podrobněji viz web: www.nomad.cz).    
9.-11.den: Turmi - Arba Minch - Shashemane. Přejezd do Kon-
so (UNESCO), „New York“ - útvar vytvořený staletou erozí, 
dřevěná opevnění. Král Konsů a jeho „sídlo“. Jedinečné strmé 
terasy, napínavý průjezd vádí řek. Konso: domorodé vesnice 
s tajemnými sochami předků Waga. Jezera Abaya, Chamo  
a město Arba Minch - „nejkrásnější Afrika“ se 40 minerálními 
prameny. Džípem vysoko do hor „afrického Nepálu“. Kmen 
Dorso: obří bambusové chýše s konstrukcí kopírující včelí úly, 
ručně a zručně tkané barevné látky. Celodenní přejezd do 
Shashemane. 
12.-15.den: Shashemane - N.P. Bale - Addis Abeba. Na východ 
do Dinsho a dále do Goba (2600 m) v N.P. Bale Mountains, 
jednom z nejscéničtějších národních parků Afriky. Výjezd do 

PROGRAM ZÁJEZDU 561, 562, *564, 565, 567: ETNICKÁ ETIOPIE - JIŽNÍ OKRUH A *FESTIVAL DONGA
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V ceně je: Doprava. Plavba po jezeře Tana (severní okruh). 
Vstupy do národních parků. Ubytování. Český průvod-
ce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. 
Doprava: Letecká včetně tax a poplatků. Po trase pro-
najatými vozidly, pro jižní okruh džípy 4x4. Ubytování: 
561,562,565,567: 13x, 563,566: 21x, 564: 15x v jednodu-
chých hotýlcích. 564: 4x nocleh ve vlastním stanu (mož-
nost pronájmu na místě) u kmene Surma. 1-lůžkový pokoj 
za příplatek - 561,562,565,567: 4800 Kč (13x), 564: 5000 Kč 
(15x), 563,566: 6400 Kč (21x). 
V ceně není: vízum do Etiopie (50 USD - po příletu), 
poplatky za focení ve vesnicích (cca 150 USD), spropitné 
místním řidičům - cca 30 USD (severní okruh) - 60 USD 
(jižní okruh).

Délka tras: letadlem 13 000 km, auty 5200 km, pěšky 5x 3-5 
km - vše pro 563, 566 
Počasí: vzduch 20 °C (hornatý sever) až 33 °C (údolí Omo) 
Nástupní místo: Praha 

561
562
563
564*
565
566
567

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
26.12. - 10.1. 2022
28.2. - 15.3. 2022
28.2. - 23.3. 2022
2.8. - 23.8. 2022
18.9. - 3.10. 2022
18.9. - 11.10. 2022
26.12. - 10.1. 2023

69 190,-
69 990,-
81 990,-
86 990,-
69 990,-
81 990,-
70 990,-

16
16
24
22
16
24
16

1.-15.den: Praha - Addis Abeba. Shodný s programem zájezdů 
561, 562, 565 a 567.       
16.-17.den: Addis Abeba - Bahir Dar. Z Addis Abeby na sever 
do exotického Bahir Daru na březích jezera Tana - nejvýše 
položeného jezera Afriky (1830 m). Lodě z papyru „tankwas”. 
Lodí na mystické ostrovy ke koptským klášterům. Návštěva 
Betre Mariam. Prameny Modrého Nilu s hrochy a krokodýly. 
Vodopády Modrého Nilu Tiss Issat, široké 400 m. Kamenný 
portugalský most. Kávový obřad - tradiční příprava kávy, která 
má kořeny v Etiopii. 
18.-19.den: Bahir Dar - Gondar. Malebnou krajinou do císař-
ského Gondaru - odvěkého centra kultury a sídla habešského 

císaře: Fasilidův hrad (UNESCO) a vodní lázně. Chrám Debre 
Birhan Selassie. Unikátní fresky a ikony. Wolleka - poslední 
místo Falašů, černých etiopských židů, znamenitá keramika. 
20.-21.den: Gondar - Lalibela. Cesta k chrámovému komplexu 
Lalibela (UNESCO). „Osmý div světa” - jedenáct monolitických 
skalních chrámů. Působivá atmosféra církevních obřadů. 
22.-24.den: Lalibela - Addis Abeba - Praha. Přejezd tzv. „vý-
chodní cestou” zpět do Addis Abeby. Odlet domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 563, 566: ETNICKÁ A HISTORICKÁ ETIOPIE - PRODLOUŽENÍ O SEVERNÍ OKRUH

Pozn. *V srpnovém termínu (564) máte příležitost zúčastnit 
se jedinečného festivalu Donga, při němž Surmové bojují 
tyčemi (garance tohoto zážitku není možná). Proto v něm 
dochází ke změně programu a prodloužení zájezdu. Veli-
kost skupiny je max. 7 osob a průvodce. Program a bližší 
informace o akci v CK nebo na www.nomad.cz.

pohoří Bale na náhorní planinu Sanetti. Endemičtí ptáci, ob-
last výskytu nejvzácnější šelmy Afriky - vlčka etiopského. Pře-
jezd náhorní plošiny, výhledy na druhou nejvyšší horu Etiopie 
- Mt. Tullu Dimtu (4389 m), vznešené prehistorické endemické 
lobelie. Sjezd do oblasti horských lesů, zastávka v oromské 

vesnici. Přesun do Dinsho. Fakultativní výlet do rezervace Bale 
s možností pozorování endemických nyal horských, lesoňů 
menelikových. Přes Shashemane do Ziwai: Vodní ptactvo  
u rybího trhu na břehu jezera. Návrat do Addis Abeby. 
16.den: Addis Abeba - Praha. Odlet domů. 

57 SENEGAL A GAMBIE - MEZI SAHAROU, GALERIOVÝMI LESY A BAOBABY 

Nejzápadnější oblast Afriky na pomezí jižního okraje Sahary, savan Sahelu s baobaby i věčně 
zelených deštných pralesů při pobřeží a v povodí velkých řek. Barevné a pestré země mnoha etnik 
a náboženských sekt na rozhraní islámu, animismu a rastafarianství, bílé i černé magie, fetišů 
a amuletů gri gri, masek a sošek, smyslných tanců, skvělé muziky a vůně ganji. Národní parky  
s očekávanou exotickou africkou zvířenou, tradiční černošské vesničky, kde se zastavil čas, veleto-
ky Gambie a Senegal i pláže Atlantiku.

1.den: Praha - Dakar. Let do hlavního města Senegalu.
2.-3.den: Dakar - St-Louis. Růžové jezero - senegalské „Mrtvé 
moře” a legendární cíl rallye Paříž - Dakar: po generace ne-
změněná práce sběračů soli. Přejezd na sever země na jižní 
okraj Sahary. „Kapesní“ poušť Lompoul s dunami u pobřeží 
Atlantiku. Ostrovní St-Louis (UNESCO) - nejstarší francouzské 
město Afriky při ústí veletoku Senegal do Atlantiku: rybí trhy, 
živé koncerty rytmikou našlapaných kapel, taneční večery. Vý-
let do bažin a jezer národní ptačí rezervace Oiseaux du Djoudj 
v povodí Senegalu u hranic Mauretánie (UNESCO): přes 400 
druhů ptáků, ale i želvy či hroznýši aj.
4.den: St-Louis - Touba - Tambacounda. Přejezd na východ. 
Nejposvátnější místo Senegalu - Touba: Velká mešita s nádvo-
řím pro davy poutníků, mauzoleum Amadou Bamby. Tamba-
counda - provinční centrum východního Senegalu.

5.-6.den: N.P. Niokolo-Koba. Návštěva jedinečného národ-
ního parku v celé západní Africe - rozlehlého Niokolo-Koba 
(UNESCO, přes 9 tisíc km2) u řeky Gambie: typická savana, 
termitiště, galeriové lesy, bambusy, bažiny, 350 druhů ptactva 
a 80 druhů savců včetně hrochů, krokodýlů, antilop, paviánů, 
šimpanzů a vzácně i slonů, lvů a leopardů.
7.-8.den: Země Bassari. Výlet do nejodlehlejší a nejpůvodnější 
oblasti Senegalu (UNESCO) v lesnatém podhůří Futa-Džalonu, 
prameništi veletoků Senegalu, Gambie a Nigeru na hranicích 
s Guineou. Centrum oblasti Kedougou. Rázovité vesničky  
s kruhovými chatrčemi, baobaby a kapoky, posvátnými stro-
my „šamanů“ kmene - griotů. Dindefello: pěší výlet v horna-
tém kraji plném zeleně k 100 m vysokému vodopádu, mož-
nost koupání.
9.-11.den: Georgetown - Serekunda. Přejezd do Gambie. Ko-

PROGRAM ZÁJEZDU:
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V ceně je: Doprava. Safari v N.P. Niokolo-Koba, v ptačí re-
zervaci Oiseaux du Djoudj a výlet v Pays Bassari. Ubytová-
ní a snídaně. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Dopra-
va: Letecká včetně letištních tax a poplatků, po trase ná-
jemní doprava (pronajaté minibusy s místními řidiči, taxi), 
lodě a pirogy na ostrovy Gorée, Madeleine, v ptačí rezervaci 
Oiseaux du Djoudj a přes ústí řeky Gambie. Ubytování: 12x 
turistické hotely, bungalovy, chatky - 2-lůžkové pokoje  
s příslušenstvím, 2-3x jednodušší ubytování v domorodých 
vesnicích (Bassari aj.). 1-lůžkový pokoj za příplatek 10 200 
Kč (12x, v N.P. Niokolo-Koba a v Bassari nelze zaručit). Stra-
va: 14x snídaně. 
V ceně nejsou víza do Gambie (nejsou sice úředně nutná, 
nyní přinejmenším do 72 hodin pobytu, ale situace se 
může průběžně měnit. Doporučujeme si víza pro jistotu 
vyřídit. Za poplatek 1590 Kč Vám vízum vyřídíme.

Délka tras: letadlem 11 000 km, lodí 150 km, auty a busy 
2600 km, pěšky 6x 4-10 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 24-36 °C, voda 21-26 °C 
Nástupní místo: Praha

571
572
573

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
26.2. - 14.3. 2022
19.11. - 5.12. 2022
4.3. - 20.3. 2023

79 590,-
79 990,-
80 990,-

17
17
17

loniální Georgetown. „Senegambijské Stonehenge” u Wassu 
- megalitické kamenné kruhy (UNESCO). Možnost výletu na 
pirogách do národního parku Gambia River k říčním Paviá-
ním ostrovům s rehabilitačním centrem pro šimpanze (dle 
programu cca 30-50 EUR). Ptáci, hroši, krokodýli, paviáni… 

Přírodní rezervace Bijilo na pobřeží: palmové háje, mangrove, 
duny a pláže. Největší město Serekunda s rušným trhem: po-
svátný krokodýlí bazén v Kachikally. Metropole Banjul, bývalý 
Bathurst, na ostrově v ústí Gambie. 
12.-14.den: Banjul - Dakar. Trajektem přes ústí řeky Gambie 
do Atlantiku z Banjulu do Barra. Návrat do Senegalu. Za pří-
znivých časových podmínek fakultativně safari v přírodní re-
zervaci Fathala s možným adrenalinovým setkáním se lvy (dle 
programu cca 30-60 EUR),  Kaolack s druhým největším kry-
tým trhem v Africe. Přírodní úkaz - idylická vesnička Fadiouth 
postavená na ostrově, který je jen z mušliček. Harmonické 
soužití muslimů s křesťany. Návrat do Dakaru. 
15.-17.den: Dakar - Praha. Kosmopolitní Dakar s rušnými tržišti. 
Lodí na ostrov Île de Gorée (UNESCO): Dům otroků, pevnost, 
muzea, Zelený mys - nejzápadnější výspa Afriky. Na domoro-
dých pirogách na opuštěné ostrovy Madeleine: národní park 
s trpasličími baobaby, mořští ptáci, koupání. Poslední nákupy 
suvenýrů. Odlet domů.

58 MAROKO - ZEMĚ HOR A BAREV
Maroko - „studená země s horkým sluncem“. Žhavá Sahara i drsné velehory. Putování pod čtyřti-
sícovkami Vysokého Atlasu, berberských Alp, s možností výstupu na nejvyšší vrchol severní Afriky. 
Impozantní kaňony, cedrové háje s opicemi, filmové scenérie opevněných horských vesnic, obří 
duny i palmérie v oázách. Historická královská města s nádechem bájného Orientu, antické pa-
mátky i nekonečné pláže Atlantiku. 

1.-2.den: Praha - Casablanca - Rabat. Odlet do největšího 
města Maroka. Moderní Casablanca: Hassan II. - jedna z nej-
větších mešit světa. Hlavní město Rabat (UNESCO): královské 
mauzoleum Muhammada V., věž Hassan, středověká králov-
ská nekropole Chellah, nádherná kasba Oudaia aj. 
3.-4.den: Volubilis - Meknés - Fés. Marocká Mekka - posvátný 
Moulay Idriss. Ruiny antického Volubilis se slavnými mozai-
kami (UNESCO). Královský Meknés (UNESCO) - město vyhlá-
šené svými branami: mauzoleum sultána Moulay Ismaila, 
Place Hedime, medina a řemeslnické dílny. Starý královský Fés 
(UNESCO) - esence pravého Maroka „v kostce“: živá medina  
z 9. stol., spleť úzkých uliček, barvírny kůží, madrasy a mešity. 
5.-6.den: Fés - Rissani. Vzhůru do hor Středního Atlasu, cedro-
vé háje obklopené tlupami opic (makak berberský). Přes Tunel 
legionářů na okraj Sahary, údolím řeky Ziz k obřím písečným 
dunám Erg Chebbi. Návštěva kočovných Berberů, naleziště 
fosílií, pozorování západu a východu slunce na dunách, mož-
nost projížďky na velbloudech (cca 20 EUR). 

7.-8.den: Rissani - Todra. Oáza Rissani: hrobka Alího Šarífa, 
kasba, dílna na zpracování fosílií. Odjezd do Vysokého Atlasu. 
Monumentální soutěska řeky Todra. Pěší výlet po okolí horské-
ho městečka Tamtetoucht s příjemným klimatem. Výjezd do 
sedla (2700 m) s výhledem na okolní třítisícové vrcholy. 
9.-10.den: Todra - Warzazát - Imlil. Pohádkové scenérie Údolí 
tisíce kaseb (hliněných pevností). Romantická oáza Skoura, 
„Marocký Hollywood“ Warzazát (Ouarzazate). Nejkrásnější ksar 
(opevněná vesnice) Ait Benhaddou. Cesta Vysokým Atlasem 
přes průsmyk Tizi-n-Tichka (2260 m) na úpatí Toubkalu. 
11.-12.den: Jebel Toubkal. Pěší výstup z horského Imlilu (1700 
m) na vysokohorskou chatu Mouflon (3200 m). Možnost vý-
stupu na nejvyšší horu severní poloviny Afriky - Jebel Toub-
kal (4167 m). Alternativně pobyt v Imlilu a individuální výlety  
s lehkou turistikou v malebném okolí (či náročnější 2-denní 
okruh tújovými lesy do údolí Azzadene, vodopády). 
13.-15.den: Marrákeš - Casablanca - Praha. Bájný Marrákeš: 
mešita Koutoubia se 70 m vysokým minaretem, palác Al Ba-
hia, Majorellova zahrada, madrasa Ben Júsuf, medína, súky, 
náměstí Djemaa el-Fna se zaklínači hadů, kejklíři, saharskými 
nomády, lidovými vypravěči, pouličními zubaři a dalšími pito-
reskními figurkami. Přejezd na letiště a odlet domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Délka tras: letadlem 6000 km, minibusem 2400 km, pěšky 
3x 5-18 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 25-35 °C (Sahara až 40 °C), voda 21-25 °C 
Nástupní místo: Praha 

581
582
583

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
8.5. - 22.5. 2022
2.7. - 16.7. 2022
17.9. - 1.10. 2022

39 590,-
39 990,-
39 990,-

15
15
15
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V ceně je: Doprava. Výlet do pouště terénními auty. Uby-
tování a snídaně. Český průvodce, zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. Doprava: Letecká do Maroka 
včetně tax a poplatků, po trase pronajatým minibusem, 
terénní auta do pouště. Ubytování: 13x turistické hotely - 
2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x horská chata Mouf-
lon (nebo noc v Imlilu, popř. na chatě v údolí Azzadene). 
1-lůžkový pokoj za příplatek 6800Kč (13x). Strava: V ceně je 
14x snídaně, 1x večeře v dunách.

59 SÚDÁN - K NILU A PYRAMIDÁM STARÉ NÚBIE
Poklady starého Egypta v súdánské Núbii. Místa opředená legendami o dávných královstvích, 
architektonické skvosty odlišných historických slohů. Meroe - královské město černých faraónů  
s největším komplexem pyramid na světě. Nekonečná písečná i kamenitá Núbijská poušť, dosa-
hující až 1500 m nadmořské výšky. Katarakty životodárného Nilu i hlavní město Chartúm při sou-
toku jeho Bílého a Modrého ramene. Původní Afrika s tradičními obyvateli, karavanními stezkami 
a núbijskými vesnicemi.

V ceně je:  Doprava. Vstupní permity. Veškeré vstupy do 
památek a poplatky za jejich focení. Ubytování a strava. 
Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letec-
ká do Súdánu včetně letištních tax. Po trase pronajatým 
minibusem, v poušti terénními 4x4 džípy. Ubytování: 3x 
hotely střední turistické kategorie, 3x v poušti v matrací vy-
bavených stanech (veškeré vybavení na místě), 5x v míst-
ních domech pro turisty v Solebu, Sai, Tombos a Karimě. 
1-lůžkový pokoj za příplatek 2600 Kč (3x - v hotelech). Stra-
va: Plná penze, k dispozici je pitná voda. V ceně nejsou víza 
do Súdánu včetně vyřízení 2650 Kč.

Délka tras: letadlem 9000 km, auty 2000 km, pěšky 2x 2-4 
km (volitelně) 
Počasí: vzduch 30-36 °C 
Nástupní místo: Praha 

1.den: Praha - Chartúm. Odlet do hlavního města Súdánu - 
Chartúmu. 
2.den: Chartúm - Dongola. Jízda džípy na sever do Dongoly. 
Bajúdská poušť, scénická krajina s termitišti. Pevnost Kandag 
strategicky střežící přístup po Nilu. 
3.-4.den: Dongola - Soleb - Sai. Dongola: návštěva místního 
trhu. Sesibi na staré karavanní cestě do Egypta. Tajab: krás-
né výhledy na Nil, ruiny Atonova chrámu z doby Achnatona. 
Soleb: západ slunce nad Nilem. Prohlídka Amonova chrámu, 
vzorem pro nějž byl slavný Amonův chrám v Luxoru. Běžný 
život rolníků žijících na březích Nilu. Kamenná kaple u Dže- 
bel Doša a vesnice Sadenga s chrámem zasvěceným králov-
ně Teje, manželce Amenhotepa III. Trajektem přes Nil do Sai  
s vyhlídkou na okolní ostrůvky. Šance vidět krokodýly nilské. 
5.den: Sai - Abri - Tombos. Prohlídka původně pevnostního Sai: 
místní chrámy, netradiční egyptské hroby. Přes Nil do městeč-
ka Abri. Vesnice Koša - zajímavé setkání s místními obyvateli. 
Cesta pouští přes núbijské vesnice s originálně malovanými  
a zdobenými domy. Staré lomy v okolí Tombos. Zelené břehy 
Nilu s datlovými palmami v kontrastu s pouští, malebná sce-
nérie žulových skalisek tvořících katarakty. 
6.-7.den: Tombos - Kawa - Karima. Granitová stéla - památník 
vítězství Thutmose I. ve válce s Núbií. Kerma - unikátní obří 
núbijský chrám „deffufa”. Noc ve stanu u písečných dun. Kawa 
- důležité centrum říše Kuš: Achnatonův chrám. Stará Dongola 
- sídlo křesťanského království: ruiny města, starý klášter. 
8.-9.den: Karima - Atbara - Meroe. Kurru: návštěva královské-
ho pohřebiště 25. dynastie, pohřební komory s dochovanými 
malbami. Údolí zkamenělých stromů. Stolová hora Džebel 
Barkal z červeného pískovce - posvátná hora Núbijců i Egyp-
ťanů: Amonův chrám. V těchto místech našel Verdi inspiraci 
pro svou operu Aida. Západ slunce z vrcholu Džebel Barkal  
s fascinující scenérií chrámů a Nilu. Místní tržiště v Karimě. 
Vesnice Nuriů a pyramidy napatských králů, pohřebiště zalo-
žené faraonem Taharkou (8.-7. stol. př. Kr.). Pouští přes údolí 

Gazali do Atbary a do Meroe, nejvýznamnější památky Núbie 
(UNESCO). Nocleh ve stanech. 
10.-11.den: Meroe - Naga - Omdurmán - Chartúm. Největší 
komplex pyramid na světě, obklopený písečnými dunami 
jako zlatým náhrdelníkem - královské Meroe: desítky pyrami-
dových hrobek, Amonův chrám, římské lázně. Šendi: tržiště  
a tradiční výroba oděvů. Přejezd pouštním údolím Awatib do 
Musswaratu: Lví chrám. Naga: chrámy s pozoruhodnými ar-
chitektonickými prvky a reliéfy. Cestou do Chartúmu zastávka 
na tržnici v jeho „dvojčeti“ Omdurmánu. 
12.-13.den: Chartúm - Praha. Metropole Súdánu Chartúm: iko-
nická scenérie soutoku Bílého a Modrého Nilu, Národní mu-
zeum archeologie s přenesenými a rekonstruovanými téměř 
4000 let starými chrámy a hrobkami. Posvátný Omdurmán: 
Návštěva mauzolea Mahdího, vůdce nejkrvavějšího povstání 
proti Britskému impériu v Africe. Hamad Elneil: Seznámení  
s tancem dervišů. Návrat do Chartúmu, večeře v restauraci  
s živou hudbou. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU:

591
592

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
11.4. - 23.4. 2022
31.10. - 12.11. 2022

81 490,-
81 990,-

13
13
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60 NILSKÁ ODYSEA - SÚDÁN A EGYPT 
Výjimečná cesta za památkami staroegyptských civilizací podél celého toku Nilu od splynutí jeho 
zdrojnic Bílého a Modrého Nilu v Núbii, přes katarakty a Násirovo jezero až do černé země Kemet, 
kde se větví do rozlehlé delty při ústí do Středozemního moře. Džípy, lodí i vlakem z tajemného 
a turisty téměř nedotčeného Súdánu a jeho metropole Chartúmu až do nejlidnatější megapole 
Afriky, dvacetimilionové Káhiry. Pyramidy, chrámy a hrobky starých Egypťanů od Meroe po Gízu, 
mešity, mauzolea i prastaré koptské kláštery, rušné bazary. Núbijská poušť s vyprahlými vádí  
a velbloudími karavanami, kontrasty muslimského a křesťanského světa, arabského obyvatelstva 
a řady černošských etnik.

V ceně je:  Doprava. Plavba v tradiční felúce po Nilu  
v Asuánu. Vstupní permity. Veškeré vstupy do památek dle 
programu a poplatky za jejich focení. Ubytování a strava. 
Český průvodce, místní průvodce po celé trase zájezdu, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Do-
prava: Letecká do Súdánu a z Egypta včetně letištních tax. 
Po trase pronajatým minibusem, v poušti terénními 4x4 
džípy. Noční vlak (Luxor-Káhira), loď přes Asuánskou pře-
hradu. Ubytování: 1x v 5* hotelu (Luxor), 3x v 4* hotelech 
(Asuán, Káhira), 2x v 3* hotelu (Chartúm) - 2-lůžkové po-
koje s příslušenstvím, 2x v jednoduchých penzionech (spol. 
příslušenství - Meroe, Vádí Halfa), 4x v núbijských domech 
(4-6 lůžkové pokoje, spol. příslušenství, kuchyňka - Karima, 
Kerma, Soleb), 1x lůžko v nočním vlaku. 1-lůžkový pokoj 
za příplatek 8600 Kč (8x - v hotelech a penzionech, 5x není 
možný - v núbijských domech a ve vlaku). Strava: 6x plná 
penze („safari styl“ v poušti v Súdánu, včetně minerální 
vody, čaje, kávy a kempingového zařízení), 5x polopenze 
(v Egyptě), 2x snídaně (Chartúm, Káhira). V ceně nejsou 
odjezdové a registrační poplatky v Súdánu (celkem 80 
USD), spropitné cca 50 EUR, víza do Egypta a Súdánu - s 
vyřízením (Súdán hromadně ve Vídni) celkem za 3500 Kč.

Délka tras: letadlem 8000 km, auty a busy 2300 km, 
vlakem 700 km, loděmi 40 km
Počasí: vzduch 26-36 °C 
Nástupní místo: Praha 

1.-2.den: Praha - Chartúm. Omdurmán. Odlet do metropole 
Súdánu. Chartúm: Národní muzeum se zachráněnými chrámy 
z oblasti Asuánské přehrady a fresky z Farasu, etnografické 
muzeum. Přes slavný most nad soutokem Bílého a Modrého 
Nilu do nejposvátnějšího místa Súdánu - tradičního a konzer-
vativního Omdurmánu. Mauzoleum Mahdího, vůdce nejkr-
vavějšího povstání proti Britskému impériu v Africe, Chalífův 
dům, omdurmánský bazar a další exotická tržiště. 
3.den: Chartúm - Naga - Meroe. Jízda terénními auty na sever 
kolem posledního, šestého nilského kataraktu. Ruiny meroj-
ského královského města a kultovního centra Naga: Amonův 
chrám, Lví chrám a římská kaple. Největší chrámový komplex 
merojského království Musawarat as-Sufra (UNESCO). Přejezd 
pouštním údolím Awatib do Meroe se zastávkou v Šendi: trži-
ště a tradiční výroba oděvů. 
4.den: Meroe - Nuri - Karima. Nejvýznamnější starověká lo-
kalita Núbie - královské město Meroe (UNESCO) s největším 
počtem pyramid na světě. Nezapomenutelný výlet mezi desít-
kami černých pyramidových hrobek uprostřed písečných dun. 
Jízda do Atbary, přejezd na západní břeh Nilu do Umm Tuyuru. 
Přes poušť Bajúda do Nuri: pohřebiště založené faraonem Ta-
harkou s pyramidami napatských vládců 26. dynastie. Přejezd 
do Karimy, nocleh v tradičním núbijském domě. 
5.den: Karima, Džebel Barkal, El Kurru. Výstup na červenou 
stolovou horu Džebel Barkal (UNESCO), posvátnou pro Nú-
bijce i Egypťany. Úchvatné výhledy na Nil a pyramidy. Velký 
Amonův chrám, nejvýznamnější náboženské centrum říše 

Kuš. Přes Nil do Kurru, nekropole 25.dynastie: Podzemní hrob-
ka faraóna Tanwetamaniho s dochovanými malbami. Návrat 
do  centra napatské civilizace - Karimy.  
6.den: Karima - Dongola - Kerma. Přejezd přes Dongolu do 
Kermy, metropole Horní Núbie v časech egyptské Staré říše. 
„Diffufa“ - obří konstrukce z vepřovic, stará téměř jak pyramidy 
v Gíze. Další noc v núbijském domě, tentokrát v Kermě.   
7.den: Kerma - Sesebi - Soleb. Malebnou krajinou s krásnými 
výhledy na zelené břehy Nilu s políčky a palmériemi sevřený-
mi pouští. Ostrůvky, kde dosud žijí krokodýli nilští. Granitová 
skaliska vytvářející peřeje na Nilu - katarakty. Barevné núbijské 
vesnice s originálně malovanými a zdobenými domy. Sese-
bi - předsunutá vojenská výspa faraona Achnatona. Soleb: 
Núbijská kopie luxorského Amonova chrámu s mohutným 
sloupořadím.   
8.den: Soleb - Vádí Halfa. Jízda na sever pouští po staré kara-
vanní stezce Darb el-Arbain, Cestě čtyřiceti (dní), po níž byli ze 
Súdánu do Egypta dopravováni otroci. Pohraniční Vádí Halfa 
na březích Asuánské přehrady - „Núbijského moře“. 
9.den: Vádí Halfa - Abu Simbel - Asuán.  Odjezd na hranice do 
Aškitu, překročení hranic Egypta. Lodí přes Násirovo jezero  
a dále do Abu Simbelu: Monumentální skalní chrám  Ramesse 
II. a královny Nefertari, přemístěné před zatopením. Přejezd do 
Asuánu. 
10.den: Asuán. Posvátný ostrov Philae uprostřed staré Asu-
ánské přehrady s ptolemaiovským chrámem bohyně Ísis, dle 
mnohých nejkrásnějším staroegyptským chrámem vůbec. 
Obří hráz nové (Vysoké) Násirovy přehrady. Plavba po Nilu 
domorodými felúkami mezi ostrovy (včetně Sloního a Kit-
chenerova) a pod mauzoleem Agy Chána prvním kataraktem  
v nejkrásnějším egyptském údolí Nilu.
11.den: Asuán - Kom Ombo - Edfu - Luxor. Přes vesnice felláhů 
a rybářů do Kom Omba: Sobekův krokodýlí chrám a muzeum. 
Hórův chrám v Edfu, nejzachovalejší egyptský ptolemaiovský 
chrám s krásně zdobenými stěnami a kamennými hlavicemi. 
Přejezd do Luxoru, dávné metropole Střední a Nové říše zná-
mé jako Véset nebo Théby. Večerní návštěva Amonova chrá-
mu v Luxoru.  
12.den: Luxor - Káhira. Přes Nil na jeho západní břeh. Údolí 
králů, pohřebiště faraonů Nové říše s jejich hrobkami. Zádušní 
chrám královny Hatšepsut, později koptský klášter Dér el-Ba-
hrí. Memnonovy kolosy - 18 m sochy Amenhotepa III. Návrat 
na východní břeh Nilu. Velký Amonův chrám v Karnaku - nej-
rozsáhlejší a nejvýznamnější ze všech egyptských chrámů. 
Odjezd nočním vlakem do Káhiry.  
13.-14.den: Gíza. Káhira - Praha. Káhira: proslulé Egyptské ar-
cheologické muzeum, mj. s poklady Tutanchamonovy hrobky. 
Gíza: pyramidy faraonů Staré říše s Velkou sfingou - jeden ze 
sedmi divů starověkého světa. Zakončení cesty na obřím ba-
zaru Chán al-Chalílí ve staré islámské Káhiře. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU:

601
602
603

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
13.3. - 26.3. 2022
20.11. - 3.12. 2022
12.3. - 25.3. 2023

88 990,-
89 590,-
89 990,-

14
14
14
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61 JORDÁNSKO - POUŠTÍ MEZI MRTVÝM A RUDÝM MOŘEM

Země Blízkého Východu plná přátelských obyvatel, jejíž území je plné vzácných památek i přírod-
ních skvostů nevšední krásy. Země, kde se tvořily dějiny, kde se střetávala tři hlavní monoteistická 
náboženství, kde se rodily i zanikaly dávné, slavné civilizace. Pouštní přeludy Wadi Rum jak z pla-
nety Mars, filmové kulisy skalní architektury Petry, nejhlubší proláklina světa - léčivé Mrtvé moře  
s jedinečným složením a salinitou, tropické Rudé moře s bohatým životem pod hladinou, velko-
lepé mešity, bludiště bazarů a súků, křižácké hrady i překrásné antické památky… Komfortně  
a s polopenzí!

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.den: Praha - Ammán. Let do hlavního města Jordánska - „bí-
lého“ Ammánu (římské Filadelfie). Transfer z letiště na ubyto-
vání. Večeře a nocleh. 
2.den: Ammán, Machaerus, Mrtvé moře. Prohlídka centra 
Ammánu: antický amfiteátr, citadela s umajjovským palá-
cem. Ruiny antické pevnosti Machaerus nad Mrtvým mořem 
- místo uvěznění a popravy sv. Jana Křtitele. Prudký sjezd do 
prolákliny k Mrtvému moři až do -422 m pod hladinou moře. 
Možnost koupání (i pro neplavce) v extrémně slané vodě  
s léčivým bahnem. 
3.den: Adžlun, Džeraš. Na sever do Adžlunu: ruiny středověké-
ho muslimského hradu, nádherný výhled do okolí i směrem 
do Galileje v nedalekém Izraeli. Antický Džeraš - mimořádně 
zachovalé římské provinční město: Artemidin a Diův chrám, 
divadla, oválné fórum a jedinečná sloupořadí. 
4.den: Ammán - Kerak - Petra. Jízda na jih působivou horskou 
Královskou cestou s kaňony vádí a křižáckými hrady. Přes mo-
numentální Wadi Mudžib do Keraku: Krak des Moabites - nej-
významnější křižácký hrad Jordánska. Přejezd do Wadi Musa, 

V ceně je: Doprava. Vstup na pláž k Mrtvému moři. 2-ho-
dinová jízda 4x4 džípy do pouště Wadi Rum. Vyřízení víz  
a vstupní poplatky. Ubytování a strava. Český průvodce, 
anglicky mluvící řidič, místní průvodci dle potřeby, zdra-
votní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: 
Letecká včetně tax a poplatků, pronajatý minivan popř. 
mikrobus s místním řidičem po celé trase zájezdu. Ubyto-
vání: 7x 3* hotely (3x Ammán, 2x Petra, 2x Akaba) - 2-lůž-
kové pokoje s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj za příplatek 
6300 Kč (7x). Strava: 7x polopenze.

Délka tras: letadlem 6000 km, po zemi 900 km, pěšky 3x 
2-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 22-32 °C, voda 28-30°C 
Nástupní místo: Praha 

výchozího místa pro návštěvu „růžové“ oázy Petry. 
5.den: Petra. Jedno z nejúžasnějších míst na celém světě. Čer-
vené nabatejské a římské město vytesané ve skalách. Na koni 
a pěšky hlubokou a úzkou soutěskou Siq k Pokladnici - vstup 
do města, který vyrazí dech. Filmové kulisy pro řadu slavných 
hollywoodských trháků (např. Indiana Jones). 
6.den: Petra - Wadi Rum - Akaba. Na jih do Wadi Rum. Dvou-
hodinová projížďka džípem po divukrásných pouštních sce-
nériích - kontrast písku a červených skal, erozí vymodelova-
ných do řady bizarních útvarů. Přejezd k Rudému moři.  
7.den: Akaba. Přístav Akaba - nejjižnější bod cesty. Volný den 
pohody u tropického Rudého moře: koupání, šnorchlování, 
glassboaty, barevný svět korálových útesů. 
8.den: Akaba - Ammán - Praha. Návrat do Ammánu, odlet 
domů. 

611
612

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
30.4. - 7.5. 2022
22.10. - 29.10. 2022

38 990,-
38 990,-

8
8

62 LIBANON - ZA CEDRY A FÉNIČANY 
Libanon, malá a dnes polozapomenutá zemička, ukrývá hrdou, bohatou a pestrou minulost. 
Kolébka starověké fénické říše i symbol společenské a náboženské tolerance v kulisách vysokých 
pohoří, čímž si zasloužil přezdívku „Švýcarsko Blízkého východu“. Klenot Středomoří s mohutnou 
hradbou třítisícových vrcholů. „Paříž Východu“ Bejrút, tajemné terasy v Baalbeku. Pásma pohoří 
Libanon a Anti-Libanon, rozdělené údolím Bikáa se zbytky dnes přísně chráněných cedrů, které 
jsou symbolem Libanonu. Ruiny prastarých fénických přístavů i dalších řeckých a římských antic-
kých památek. Komfortně, do 4* hotelu a s polopenzí!

1.den: Praha - Bejrút. Let do metropole Libanonu - Bejrútu.
2.den: Baalbek, Andžár, Zahlé. Přes pohoří Libanon a úrodné 
údolí Bikáa do Baalbeku (1170 m, UNESCO) s legendárními 
terasami zpropagovanými ufology v čele s E. von Dänikenem: 
jeden z největších starořímských chrámových komplexů na 
světě - „osmý div starověkého světa“. Andžár (UNESCO) - histo-
rické město z 8. století z dob Umajjovského chalífátu. Zahlé na 
březích řeky Bardouni - město vína, poezie a kvalitního araku. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

3.-4.den: Údolí Bikáa. Návštěva proslulých vinařství v oblasti 
Bikáa - St. Thomas, Massaya, Kouroum, Ksara. Vápencová ska-
liska při ústí řeky Nahr El Kalb s více než 20 nápisy a reliéfy. 
Faqra: jedinečné ruiny chrámů v neobvyklém prostředí. Jes-
kyně Jeita Grotto s množstvím nádherných krasových útvarů. 
Harissa: lanovkou nahoru k Panně Marii Libanonské s vyhlíd-
kou na zátoku Jounieh.
5.-6.den: Týr, Sidón, údolí Kadíša. Týr (UNESCO) - starověký fé-
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V ceně je:  Doprava. Ubytování a polopenze. Český 
průvodce, místní průvodce po celou dobu zájezdu, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.  Do-
prava:  Letecká včetně tax a poplatků, transfery z/na 
letiště, pronajatý minivan/mikrobus po celé trase zájezdu 
s místním řidičem. Ubytování: 8x 4* hotely - 2-lůžkové po-
koje s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj za příplatek 8500 Kč 
(8x). Strava: 8x polopenze (z toho 1x večeře ve vyhlášené 
restauraci Bou Melhem).

Délka tras: letadlem 5000 km, po zemi 1300 km, pěšky 7x 
4-8 km (volitelně)
Počasí: vzduch 18-30 °C
Nástupní místo: Praha

621
622

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
1.5. - 9.5. 2022
22.10. - 30.10. 2022

39 990,-
39 990,-

9
9

Pozn. Libanonské vízum je možné obdržet pouze do pasu, 
který neobsahuje izraelské razítko.

nický přístav na pobřeží Středozemního moře: největší římský 
hippodrom na světě, křesťanská čtvrť s křižáckou katedrálou, 
súky, rybářský přístav. Po středomořském pobřeží do staroby-

lého Sidónu: Mořský palác, chrám Echmun a staré arabské ba-
zary. Dále podél pobřeží kolem Bejrútu na sever země. Od le-
toviska Chekka na východ do Svatého údolí Kadíša (UNESCO), 
jedna z nejkrásnějších horských scenérií Libanonu, nabízející 
výhledy na štíty a soutěsky. Posvátný cedrový háj se stromy 
starými i přes 1000 let. Bšarré s červenými střechami, muze-
um světově známého spisovatele a básníka Chalíla Džibrána 
(Prorok). Za příznivého počasí návštěva údolí s jeskyněmi  
a skalními přístřešky obývanými již před 5000 lety, klášter sv. 
Antonína i jiné skalní kláštery a kaple, nejvyšší hora Libanonu 
- Kurnat (3088 m).
7.den: Byblos, Annaya. Jedno z nejstarších permanentně osíd-
lených měst světa, již z dob neolitu - cca 7000 let existující 
Byblos (UNESCO), po němž nese název Bible i obecně všechny 
knihy (v latině): ruiny různých epoch, staré město s trhy, křižác-
ký hrad, pláže. Horská Annaya: klášter St. Charbel.
8.-9.den: Damur. Bejrút - Praha. Přímořské letovisko nedaleko 
Damur. Výlet do vnitrozemí. „Měsíční klášter“ Deir al Qamar 
- rezidence libanonského emíra v době Osmanské říše.  Bei-
teddine: pohádkový „Šeherezádin“ horský palác emíra Bašíra. 
Hlavní město Bejrút: nová i tradiční Čtvrť 21. století, procházka 
po promenádě Corniche i po hraně útesu, odkud je krásný vý-
hled na záliv a Holubí skály. Návrat do Prahy.

63 ZAKAVKAZSKO - GRUZIE, ARMÉNIE, ÁZERBAJDŽÁN
Tři země pod Kavkazem, v mnohém si podobné a v jiném odlišné. Historické a tradiční křesťanské 
Arménie a Gruzie a tolerantně muslimský a z ropy bohatnoucí Ázerbajdžán. Země orlů a vysokých 
hor, pastevců na koních a jejich stád. Země kamenných věží, opevněných vesnic a prastarých 
klášterů srostlých s krajinou. Země dračích kamenů, skalních kreseb pravěkého světa, kráterů 
vulkánů, bahenních sopek, ropných polí i tyrkysového jezera Sevan. Země bájných míst ze sta-
rých řeckých pověstí. Zde ležela Kolchida a právě zde bohové přikovali Prométhea k mohutnému 
Kazbeku. Ale hlavně země zvláštních, hrdých a neuvěřitelně pohostinných lidí… 

1.-3.den: Praha - Jerevan a okolí. Let do Jerevanu: obří schodi-
ště Kaskáda, socha Matky Arménie, opera a bulváry, bývalé Le-
ninovo náměstí s národní galerií a muzeem arménské historie, 
národní knihovna Matenadaran. Muzeum arménské genocidy 
Tsitsernakaberd. Exkurze ve výrobně slavného koňaku Ararat. 
Posvátný Ečmiadzin - „Vatikán“ arménské církve: hlavní kate-
drála Mayr Tachar, pokladnice. Starobylé kostely. Majestátní 
pevnost Amberd v pohoří Aragats, krátká túra. Kláštery Sagh-
mosavank a Hovhannavank. Klášter Geghard (UNESCO) zčásti 
vytesaný do skály: místo, kde bylo uschováno svaté kopí. Gar-
ni - neuvěřitelně zachovalý antický chrám v nádherné horské 
scenérii.  
4.-5.den: Sevan, Dilidžan. Na jih k hranicím Turecka: čápi a trž-
nice s ovocem. Klášter Chor Virap - úchvatné výhledy na sop-
ku Ararat (5137 m) a mezi skalami posazený klášter Noravank. 

Přes Selimův průsmyk (2410 m) a středověkou karavanseraj  
k jezeru Sevan. Noratus: pitoreskní hřbitov se starobylými kač-
karovými kříži. Sevanavank s výhledy na jezero a prezident-
skou vilu. Možnost koupele v průzračné vodě jezera téměř 
2000 m nad mořem. Tunelem do horské dilidžanské přírod-
ní rezervace. Dilidžan: tradiční kamenné domy s dřevěnými 
pavlačemi. Túra ke zříceninám zarostlých kostelů Juchtavank  
a na pravý arménský venkov s horskými loukami, lesy a zapo-
menutými vesničkami.  
6.den: Dilidžan - Praha/Tbilisi. 631: Návrat do Jerevanu, odlet 
domů. 634, 635: Od Sevanu přes etnické ruské vesnice Fiole-
tovo a Lermontovo do kaňonu řeky Debed. Krátký výšlap k „ar-
ménskému Angkor Watu“ - ruinám kláštera Kobayr. Poslední 
arménský klášter - impozantní Haghpat (UNESCO). Cesta na 
hranice s Gruzií. Přejezd do Tbilisi.

PROGRAM ZÁJEZDU 631: ARMÉNIE (634, 635)

1.-3.den: Praha - Tbilisi - Kazbegi. 632, 633: Let do Gruzie. Spo-
jení se skupinami 634 a 635. Prohlídka Tbilisi, asi nejkrásněj-
šího města Zakavkazska: staré město, Sameba - třetí největší 
pravoslavná katedrála světa, pevnost Narikala. Přejezd vojen-
skou silnicí do hor na sever se zastávkou u pevnosti Ananuri. 
Fotopauzy na horských vyhlídkách. Přes zimní lyžařská stře-
diska do Kazbegi (1750 m). Výjezd terénními vozy ke kostelíku 
Nejsvětější Trojice do výšky 2200 m, za příznivých podmínek 
nádherné výhledy na pětitisícový Kazbek. Typická obranná 
věž, barevná travertinová skála. 
4.-6.den: Kutaisi - Svanetie. Bývalé hlavní město Gruzie Mt-
scheta (UNESCO) - památky na počátky gruzínského křesťan-
ství: skalní klášter sv. Kříže, katedrála Svetischoveli, kostel sv. 
Avrama, starobylé uličky, vinárny. Cesta na západ země, do 
kraje bájné Kolchidy (cíl výpravy argonautů pro Zlaté rouno). 
Kutaisi: klášter Gelati s asi nekrásnějšími freskami na Kavkaze 
a hrobem krále Davida Stavitele, katedrála Bagrati (UNESCO). 
Přírodní rezervace Sataplia s dinosauřími stopami, jeskyní  

a futuristickou vyhlídkou. Náročný přejezd horami do rázovi-
tého kraje Svanetie (UNESCO) s majestátními štíty Kavkazu, 
obrannými věžemi a kamennými vesničkami, kde se zastavil 
čas. Moderní muzeum svanetské historie a archeologie. Terén-
ními auty srdcem Svanetie do Ušguli, asi nejkrásnější vesnice 
regionu. Vysoké horské štíty, svérázní lidé, vynikající kuchyně. 
7.-9.den: Svanetie - Batumi - Tbilisi. Přejezd k Černému moři. 
Přístav a hlavní letovisko gruzínské černomořské riviéry - Ba-
tumi: botanická zahrada, pláže a koupání. Přes hory zpět do 
centrální Gruzie. Unikátně dochovaný středověký hrad Chert-
visi. Symbol Gruzie - jeskynní klášter Vardzia vyhloubený ve 13 
patrech nad sebou se stovkami mnišských cel a s 25 vinnými 
sklepy. Lázně Bordžomi s minerální vodou vyhlášenou po ce-
lém bývalém SSSR. Gori: Stalinův rodný dům, muzeum a ne-
průstřelný vagón. Skalní město Uplistsiche. Návrat do Tbilisi: 
návštěva národního muzea či tradičních sirných lázní a masáží 
v Abanotubani.  
10.den: Tbilisi - Praha. Odlet domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 632: GRUZIE (633, 634, 635)
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V ceně je:  Doprava. Výlety terénními vozy v  Gruzii (Sva-
netie - 632,633). Víza a jejich vyřízení (Ázerbajdžán - 633). 
Ubytování a snídaně. Český průvodce, místní průvodci 
dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály  
a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, prona-
jatý minibus po trase zájezdu. Ubytování: *dle místních 
standardů. Arménie: 3*  (631 - 4x), Gruzie: 3-4* (632 - 8x), 
Ázerbajdžán: 3-4*  (633 - s Gruzií 16x) hotely - vždy 2-lůž-
kové pokoje s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj za příplatek 
- 631: 2400 Kč (4x), 632: 5600 Kč (8x), 633: 8400 Kč (16x), 
634: 7300 Kč (14x), 635: 10 800 Kč (21x). Strava: 631: 4x, 
632: 8x, 633: 16x snídaně. Láhev s vodou na osobu a den. 
Ochutnávka vína (Ázerbajdžán 633).

Délka tras: letecky 6000 km, místní dopravou 2300 km, 
pěšky 8x 4-8 km (volitelně) - vše pro 635 
Počasí: 20-35 °C 
Nástupní místo: Praha

631
632
633

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
2.7. - 7.7. 2022
7.7. - 16.7. 2022
7.7. - 24.7. 2022

31 690,-
43 690,-
70 490,-

6
10
18

Termín                                    č. zájezdu         dní               cena v Kč

Možnost spojení samostatných tras 631 a 632 do zájezdu 634 
(Arménie a Gruzie) nebo  tras 631 a 633 do zájezdu 635  (Arménie, 
Gruzie a Ázerbajdžán) s kompletním programem.  

634
635

2.7. - 16.7. 2022
2.7. - 24.7. 2022

57 990,-
85 990,-

15
23

1.-9.den: Praha - Tbilisi. Shodný s programem zájezdu 632.
10.-12.den: Kachetie. Odjezd z Tbilisi na východ do vinařské 
oblasti Kachetie. Dva z někdejších 15 jeskynních klášterů  
v oblasti David Garedža. Kachetská metropole Telavi.  Opev-
něné historické Signaghi s vinárnami. Winandali - muzeum 
A. Chavchavadze s krásnou anglickou zahradou. Akademie 
Ikalto, středověká církevní škola. Významná katedrála Ala-
verdi, degustace ve vinném sklepě. Alternativně možnost 
výletu terénními auty do úchvatného kavkazského regionu 
Tušetie přes průsmyk téměř 3000 m nad mořem. Drama-
tická krajina, obranné věže, středověké vesnice. Info o ceně  
v CK, realizace závisí na aktuálních přírodních podmínkách.
13.-15.den: Telavi - Šeki - Baku. Bývalá královská pevnost 
Gremi. Hranice Ázerbajdžánu. Horská vesnice Ilisu s hradem  
a starobylým minaretem, ázerbajdžánské „Švýcarsko“. Starobylé 
Šeki: chánův palác, karavanseraj, šachová škola. Tradiční horské 
městečko měďotepců Lahic, starosvětské místo s geniem loci. 
Pastýři, psi a stáda koz pod bílými štíty Kavkazu. Šamachi: starý 
muslimský hřbitov. Středověké mauzoleum Deri Baby. Přejezd 
ke Kaspickému moři do expandující metropole Baku (UNESCO) 
- středověké město i moderní architektura magnátů: Panenská 
věž, palác Širvanšáhů, jazzové bary, noční kluby. 
16.-17.den: Poloostrov Abšeron, Gobustán. Perverzní krása 
krajiny zdevastované všudypřítomnou ropou, fascinující ohně 
planoucí ze země. Ohnivá hora (popsaná už Marko Polem). 
Suraxani: zoroastrijský chrám věčného ohně Atešgah, místo 
uctívané i hinduisty. Středověký hrad Merdekan. Velkolepá 

moderní mešita v Šivelanu. Bývalá rezidence ropného mag-
náta Murtuzy Muchtarova. Cesta na jih podél pobřeží Kaspiku 
kolem ropných polí s těžebními věžemi (bondovka Jeden svět 
nestačí) do Gobustánu: jedinečné prehistorické petroglyfy 
(UNESCO), bublající bahenní sopky, v jejichž množství je Ázer-
bajdžán první na světě. 
18.den: Baku - Praha. Návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 633: GRUZIE A ÁZERBAJDŽÁN (635) 

64 UZBEKISTÁN A TURKMENISTÁN
Postsovětské středoasijské republiky, svou geografickou polohou, kulturou a exotickými obyvateli 
nám tolik vzdálené, přitom v mnohém tak blízké, s přátelskými lidmi, s nimiž se bez větších problé-
mů domluvíte česky. Uzbekistán s nekonečnou stepí a starobylými památkami z časů prosperity 
Hedvábné stezky. Obří mešity, velkolepé hrobky, minarety, medresy či karavanseráje, které v histo-
rických městech dosud existují jako funkční součást uzbeckého života. Tajemný Turkmenistán si 
díky autoritářským vládcům zachovává neopakovatelný nádech orientálního středověku v kon-
textu 21. století. Pouště Karakum a Kyzylkum, středoasijský veletok Amudarja a smutné pozůstat-
ky kdysi obřího Aralského jezera, nazývaného moře…

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.den: Praha - Taškent. Přelet do metropole Uzbekistánu. 
2.-3.den: Taškent - Samarkand. Šahrisabz. Přejezd vlakem 
do klenotu světové architektury, legendárního Samarkandu 
(UNESCO): náměstí Registán se třemi medresami, obří mešita 
Bibi Chánum, tyrkysový komplex mauzoleí Šahi Zinda, mau-
zoleum obávaného dobyvatele Timura Lenka (Tamerlána)  
a jeho osvíceného vnuka, Ulugbekova observatoř. Ruiny sta-
rověkého Samarkandu, muzeum Afrosiab, sarkofág s údajnou 
18 m rukou proroka Daniela, pestrý bazar Siab. Výlet přes hory 
do Tamerlánova rodiště Šahrisabzu (UNESCO): portál Bílého 
paláce, mešita Kok Gumbaz, mauzoleum Timurovců.
4.den: Samarkand - Sarmyš Saj - Buchara. Přejezd do Bucha-
ry, cestou karavanseráj Malik a skalní kresby z doby bronzové  
v Sarmyš Saj. Večerní Buchara.
5.den: Buchara. Prohlídka Buchary (UNESCO): středověká 
pevnost Arg, náměstí Kalján s tyrkysovými kupolemi medresy 
Mir-i Arab a mešity Kalján se 47 m vysokým minaretem, ži-
dovská čtvrť, mauzoleum Ismaila Samáního, mešita Maghoki 

Attar a medresa Čár Minár, dílny řemeslníků ve starých měst-
ských karavanserájích.
6.den: Buchara - Mary. Přes hranice do Turkmenistánu. Přes 
řeku Amudarju a město Türkmenabat dále do oázy Mary  
v poušti Karakum: bazar, páteční mešita, ruský pravoslavný 
chrám.
7.den: Mary - Merv - Ašchabad. Prohlídka ruin nedalekého 
Mervu (UNESCO), nejstarší oázové metropole na Hedvábné 
stezce. Cestou do Ašchabadu zastávka u ruin mešity Anau  
a kdysi bohatého kupeckého města Abiverd na Hedvábné 
stezce. Případná návštěva (dle časových možností) chovné 
stanice slavných turkmenských achaltekinských koní, nejstar-
ších (nejméně 3 tisíce let) plnokrevníků na světě.  
8.den: Ašchabad, Nisa. Prohlídka hlavního města Turkmenis-
tánu, komicky okázalého Ašchabadu, vyrostlého na ropném 
bohatství země: Park nezávislosti s prezidentským palácem, 
bizarní vládní budovy a sochy vládců, mešita Ertuğrul Gazi, 
ruský bazar. Pompézní mauzoleum zbožštělého postsovětské-
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65 KAZACHSTÁN (A ČÍNA) - SKAL A STEPÍ DIVOČINOU
Největší z postsovětských středoasijských republik, jehož okázalá metropole (dnes Nur-Sultan, 
dříve Astana, předtím Akmola, ještě dříve Celinograd a nejdříve Akmolinsk - to vše v průběhu 
necelých 60 let) je v naprostém protikladu k nevlídným rustikálním představám o této zemi z fil-
mu Borat. Rozlehlá země travnatých stepí „celin“ od Kaspiku a Uralu po Altaj, ale i s nádhernými 
divokými velehorami s jezery, skalisky a písečnými pouštěmi, s bývalým hlavním městem Alma 
Ata, legendárním kosmodromem Bajkonur, či zakázaným atomovým městem Kurčatov. K tomu 
jako bonus jednodenní výpad do exotického pohraničí Ujgurské autonomní oblasti čínského Sin-
-ťiangu. 

1.-2.den: Praha - Nur-Sultan (Astana). Odlet do hlavního měs-
ta (od 1997) Kazachstánu, dřívější Astany, přejmenované na 
Nur-Sultan (2019). Pyšná metropole demonstrující ekonomic-
ký rozvoj země, s megalomanskými architektonickými výstřel-
ky: gigantická mešita Nur-Astana, prezidentský palác, Palác 
míru a usmíření, sluneční věž Bayterek, Památník nezávislosti, 
bazar a lázně Keremet Baňa. Noční vlak do města Kurčatov.
3.den: Kurčatov. Prohlídka extravagantního, původně nukle-
árně-vědeckého města Kurčatov, jednoho z nejutajenějších 
měst SSSR: Muzeum sovětského výzkumu. Fakultativně exkur-
ze do slavné sovětské střelnice ve vesnici Znamenka. Nocleh  
v dobové ubytovně Kurčatov.
4.-5.den: Kurčatov - Ridder. Přes industriální Öskemen (dříve 
Usť-Kamenogorsk) do líbezné vesnice Ridder pod pohořím Al-
taj. Ubytování na samotě ve stylové dřevěné roubence. Volný 
den na nenáročné procházky v horách. Divoká kazašská tajga, 
průzračná radonová jezera, volně žijící sobi, možnost projížď-
ky na čtyřkolkách nebo na koních.
6.den: Ridder - Öskemen - Almaty. Přejezd do města Öskemen 
na řece Irtyš. Krátký přelet do bývalé metropole a největšího 
města Kazachstánu Almaty (dříve Alma-Ata) pod masivem 
Zailijského Alatauv pohoří Ťan-šan: Centrální mešita, kated-

rála Zenkov, Panfilov park, rozsáhlé náměstí Respublika Alany  
s Památníkem nezávislosti, tržiště Zelený bazar, západ slunce 
na Kok-Tobe.
7.-8.den: Almaty - Medea - N.P. Jezera Kolsaj. Prohlídka okolí 
Almaty. Nejvýše položený  zimní stadion na světě (1691 m) 
- legendární Medeu s nejrychlejší rychlobruslařskou dráhou. 
Vysokohorský resort Šymbulak. Přejezd k panenským jezerům 
Kolsaj. Ubytování a večeře u místních v domácím ubytování. 
Pěší výlet k jezerům v národním parku Kolsaj, fakultativně  
offroad k jezeru Kaindy, proslulému stojícími zkamenělinami 
stromů ve vodě.
9.den: Kaňon Čaryn. Brzký přejezd do kaňonu Čaryn: Vyhlídka 
na kaňon a pěší prohlídka epického „středoasijského Grand 
Canyonu“, dlouhého téměř 100 km a hlubokého přes 100 m. 
Procházka v Údolí hradů, jeho nejkrásnější části. Ubytování  
a večeře v tradiční jurtě uprostřed kaňonu. Časně ráno mož-
nost druhé pěší prohlídky pro fotografy. 
10.-11.den: N.P. Altyn-Emel. Přejezd přes vesnici Koktal do je-
dinečného národního parku Altyn-Emel. Ubytování v útulném 
minihotelu u rangerů na stanici Kalinino. Vyprahlý národní 
park skalisek i písečných dun Altyn-Emel: Zpívající duna, ba-
revné skály, pouštní saxauly, „kazašský Stonehenge“ Bešatyr. 

PROGRAM ZÁJEZDU 651: OKRUH KAZACHSTÁNEM 

641
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
17.9. - 2.10. 2022 60 990,-16

V ceně je: Doprava. V Turkmenistánu vstupné na navští-
vená místa dle programu. Vyřízení povolení vstupu do 
Turkmenistánu. Ubytování a snídaně. Český průvodce, 
místní průvodce po celou dobu v Turkmenistánu, ostatní 
dle potřeby. Zdravotní připojištění, informační materiály 
a DPH. Doprava: Letecká do Uzbekistánu a vnitrostátní 
přelet Nukus - Taškent včetně tax a poplatků, nájemní (po 

Délka tras: letecky 10 000 km, busy, auty a vlaky 2700 km, 
pěšky (volitelně) 3x 4-6 km, 1x 10-15km 
Počasí: vzduch 20-30 °C, sušší než u nás 
Nástupní místo: Praha

Pozn. Vzhledem ke zdlouhavé proceduře u turkmenských 
víz je třeba přihlásit se na zájezd včas (tj. nejpozději 2 měsí-
ce před odjezdem) a dodat potřebné dokumenty a cestov-
ní pas platný min. 6 měsíců po skončení zájezdu.

dobu pobytu v Turkmenistánu, autobusy, terénní auta, mi-
nibusy, taxi) i veřejná (busy, popř. vlaky, metro). Ubytování: 
13x turistické hotely - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x 
jednodušší - 1x v jurtách max. po 4 os. a 1x u rodiny po 2-4 
osobách na pokoj. 1-lůžkový pokoj za příplatek 8900 Kč 
(13x, v rodině a jurtě nelze). Strava: 15x snídaně, 1x večeře 
(barbecue) u Darwazy. V ceně není vízum (cca 55-60 USD) 
a migrační taxa (cca 15 USD) do Turkmenistánu (obojí se 
vyřizuje a platí při vstupu na hranicích, cena se může ne-
čekaně měnit). 

ho vládce Turkmenbašiho, Památník obětem zemětřesení. Bý-
valá metropole Parthské říše ze 3. stol. př. Kr. - Nisa (UNESCO).
9.den. Ašchabad - Darvaza. Přejezd terénními auty přes poušt-
ní oázu Erbent s velbloudy a jurtami k „Bráně do pekla“ Darva-
ze, 70 m širokému hořícímu kráteru v zemi. V noci pozorování 
hry barev hořících plynů, barbeque a noc v jurtě nebo stanech 
pod hvězdnou klenbou pouště Karakum.
10.den. Darvaza - Kuňja-Urgenč - Chiva. Džípy na sever 
Turkmenistánu do údolí Amudarji k historickému komplexu 
Kuňja-Urgenč (UNESCO), někdejšímu hlavnímu městu Chóre-
zmu a správnímu středisku Achajmenovců - Ürgençu: Kutlug-
-Timurův minaret, mauzolea, zbytky pevností Ak Kala a Cho-
rezm Bag. Průzkum ruin pouštní pevnosti Šahsenem. Přejezd 
hranice do Uzbekistánu.
11.den. Chiva. Bývalé centrum obchodu s otroky Chiva  
s pohádkovým a stále živým historickým jádrem Ičan Kala 
(UNESCO): Páteční mešita, pevnost Kuchna Ark, medresy  
s majolikovou výzdobou, mauzoleum Pahlavona Muhamma-
da, vyhlídka z minaretu Islama Chodži.
12.den. Chiva - Mujnak. Přejezd přes Karakalpackou autonom-

ní republiku do Mujnaku, bývalého rybářského přístavu upro-
střed „Červené pouště“ Kyzylkum. Cestou návštěva stepních 
pevností Ayaz Kala a Toprak Kala u solného jezera. Ubytování  
v jednodušších podmínkách u rodiny v Mujnaku.
13.den. Mujnak - Nukus. Aralské jezero. Procházka v okolí Muj-
naku, kde zašlou slávu bohatého aralského přístavu připomí-
ná zajímavé muzeum a rezavějící lodě v poušti, která bývala 
dnem Aralského moře. Přejezd do Nukusu. Večerní procházka, 
podle času a zájmu návštěva Nukuského muzea umění s uni-
kátní „Savického sbírkou“ ruské avantgardy 20.-40. let, ukrytou 
zde před Stalinem. 
14.den: Nukus - Taškent. Ranní přelet do Taškentu. Prohlídka 
hlavního města Uzbekistánu: Památník nezávislosti, medresa 
Kukeldaš, bazar Čorsu, Páteční mešita, náboženský komplex 
Hazrati Imam. Zdobené stanice prvního středoasijského me-
tra, případně Timurovo muzeum.
15.den: Ťan-Šan. Jednodenní výlet do hor ve výběžku pohoří 
Ťan-Šan s kratší pěší túrou. 
16.den: Taškent - Praha. Odlet domů. 
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V ceně je: Doprava. Vyřízení povolení a vstup do kosmod-
romu Bajkonur (652). Ubytování a snídaně. Český průvod-
ce, místní průvodce v areálu kosmodromu v ruštině nebo 
angličtině (652), další dle potř. zdrav. připoj., inf. mater.  
a DPH. Doprava: Mezinárodní letecká doprava, vnitrostát-
ní přelety Öskemen-Almaty, Almaty - Kyzylorda - Almaty 
(652) včetně tax a poplatků, nájemní (minibusy, terénní 
auta, taxi) i veřejná (1x noční vlak, busy, metro, MHD). 
Ubytování: 651: 9x, 652: 11x turistické hotely - 2-lůžkové 
pokoje s příslušenstvím, 1x horská chata a 1x jurta max. po 
4 os., 1x ve stylové socialistické ubytovně Kurčatov - 2-lůž-
kový pokoj se společným příslušenstvím, 1x 4-místné kupé 
v lůžkovém vlaku. 1-lůžkový pokoj za příplatek 651: 7800 
Kč (11x), 652: 9600 Kč (13x). Strava: 651: 6x snídaně, 652: 
8x snídaně, 1x oběd. V ceně není případné vízum (60 USD), 
dočasně zavedené v důsledku pandemie covidu-19.

Délka tras: letadlem 13 000 km, po zemi 2700 km, pěšky 
(volitelně) 7x 4-12 km - vše pro 652
Počasí: vzduch 20-33°C, sušší než u nás 
Nástupní místo: Praha

Pozn. Pro výlet do Bajkonuru je nutná závazná přihláška  
v dostatečném předstihu - nejpozději do 10.4. - bližší infor-
mace v CK.
Pozn. Program zájezdu č. 652 najdete na www.nomad.cz

651
652

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
12.6. - 25.6. 2022
12.6. - 27.6. 2022

49 990,-
78 690,-

14
16

66 UZBEKISTÁN - POHÁDKA O STŘEDNÍ ASII
Bývalá středoasijská sovětská republika, v níž přátelští místní obyvatelé znají naši zemi daleko 
lépe než my tu jejich. K naší škodě… Samarkand, Buchara a Chiva - tři krásná a bohatá města 
na Hedvábné stezce, spojující kdysi Evropu s Orientem i Čínou. Obří mešity s minarety a školami 
islámu, velkolepé hrobky, starobylá města s rušnými bazary i staré hliněné pevnosti v poušti Ky-
zylkum. A kromě skvostů architektury i nádherná příroda vysokých hor, úrodných dolin v povodí 
dvou životodárných tepen - Syrdarji a Amudarji či pouštní slané Aralské jezero, pro svoji bývalou 
velikost tradičně nazývané moře. Na zájezdu zažijete kromě jiného i nocleh v tradiční jurtě nebo 
výlet v pohoří Čatkal a koupání v horské Čarvačské přehradě. 

V ceně je: Doprava. Ubytování a strava. Český průvodce, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Dopra-
va: Letecká do Uzbekistánu a vnitrostátní přelet Taškent - 
Nukus včetně tax a poplatků, autobusy, minibusy, taxi. 
Ubytování: 13x turistické hotely - 2-lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím, 1x v jurtě. 1-lůžkový pokoj za příplatek 6900 Kč 
(13x). Strava: 13x snídaně, 1x plná penze (v jurtě).

Délka tras: letecky 10 000 km, vlaky, busy a auty 1900 km, 
pěšky 5x 3-15 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 12-32 °C, sušší než u nás 
Nástupní místo: Praha 

1.-3.den: Praha - Taškent - Nukus. Odlet do metropole 
Uzbekistánu. Taškent: Památník nezávislosti, Timurovo muze-
um. Přelet do střediska Karakalpacké autonomní republiky - 
Nukusu: Savického galerie s díly zachráněnými před zničením 
za Stalinova režimu. Bývalé přístavní město Mujnak u vysycha-
jícího Aralského jezera. Vraky lodí na někdejším jezerním dně, 
muzeum Aralského jezera, starodávné pohřebiště Mizdachán. 
4.den: Toprak Kala, Ajaz Kala. Výlet do pouště Kyzylkum k dva 
tisíce let starým hliněným pevnostem Toprak Kala a Ajaz Kala. 
Nocleh v tradičních jurtách pod pevností. 
5.-6.den: Chiva. Cesta podél toku majestátní Amudarji do 
Chivy u turkmenských hranic na okraji pouště Karakum. Chi-
va - pohádkové staré město obehnané hradbami: Historické 
jádro Ičan Kala (UNESCO), pevnost Kuchna Ark, medresy  
s kachlíčkovou výzdobou, mauzoleum Pahlavona Muhamma-
da, vyhlídka z minaretu. 
7.-9.den: Buchara. Přejezd pouští Kyzylkum. Buchara 
(UNESCO) - bývalé kulturní a obchodní centrum celé Střední 
Asie: středověká pevnost, velkolepé mešity, minarety, mauzo-
lea, paláce, sufijské svatyně, živá náměstí… Náměstí Kalján 
s tyrkysovými kupolemi medresy Mir-i Arab a mešity Kalján 
se 47 m vysokým minaretem, mauzoleum Izmaila Samaního, 
mešita Maghoki Attar a medresa Čár Minár, dílny řemeslní-
ků ve starých městských karavanserájích, možnost návštěvy 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

folklorního představení, tradičních lázní či Letního paláce 
emíra. 
10.-12.den: Samarkand, Šahrisabz. Přejezd z Buchary do Sa-
markandu. Gižduván: Ulughbekova medresa. Karavanseráj 
Malik, keramická dílna a petroglyfy z doby bronzové v Sarmyš 
Sai. Legendární Samarkand (UNESCO) - jedno z nejstarších 
měst na světě, centrum říše Tamerlána (Timura Lenka): pro-
hlídka skvostu světové architektury - náměstí Registán. Kom-
plex mauzoleí Šahi Zinda, mohutné brány, obří mešity, ob-
servatoř a hrob geniálního Ulugbeka, pestrý bazar Siab. Ruiny 
starověkého města a muzeum Afrosiab. Šahrisabz (UNESCO) 
- rodiště slavného dobyvatele Tamerlána: portál Bílého paláce, 
mešita Kok Gumbaz, mauzoleum Timurovců. 
13.-16.den: Čatkalský hřbet - Taškent - Praha. Přejezd do Taš-
kentu a dále k Čarvačské přehradě (860 m) v pohoří Čatkal, 
výběžku pohoří Ťan-Šan. Možnost výstupu na Malý Čimgan 
(2097 m). Návrat do hlavního města. Moderní Taškent s roz-
máchlými bulváry, ale i historické jádro: medresa Kukeldaš, 
bazar Čorsu, Páteční mešita, centrum uzbeckého islámu Chast 
Imám s nejstarším dochovaným koránem Utmana z 8. století. 
První středoasijské metro se zajímavě vyzdobenými stanicemi. 
Návrat domů. 

661
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
10.9. - 25.9. 2022 50 990,-16

Při troše štěstí pozorování divokých kulanů, medvědů, rysů  
a koní Převalského. Přejezd do Žarkentu, večeře v kazašské piv-
nici, ubytování v místním minihotelu.
12.den: Korgas (Čína, Sin-ťiang). Pohraniční město Korgas 
rozkládající se na kazašské i čínské straně hranic. Překroče-
ní hranic (za normální situace): návštěva místního bazaru  
s ochutnávkou tradičních čínských specialit a možností náku-
pů. Procházka a poznávání místního koloritu a kultury. Návrat 
do Kazachstánu a do Žarkentu.
13.-14.den: Kapčagaj - Almaty - Praha. Kolem přehrady Kap-
čagaj: koupání v malebném resortu u jezera. Přejezd zpět do 
Almaty, odlet domů. 
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67 ÍRÁN - KRÁSA SKRYTÁ POD ČÁDOREM
Udělejte si vlastní obrázek o zemi, kterou nám média obvykle líčí jako nebezpečí planety. Zjistí-
te, že nedůvěru a předsudky vystřídá poznání, že v Íránu žijí mimořádně vstřícní a přátelští lidé  
a je plný úžasných historických památek i přírodních krás. Poznáte exotiku a rozmanitost rozleh-
lé země. Svatá místa islámu, zoroastrismu, judaismu i pravoslaví. Mezopotámské, staroperské, 
biblické, židovské, arménské i safíovské perské památky. Pouště, oázy i ostrovy a horké pobřeží 
Perského zálivu, popř. Kaspického moře…

V ceně je: Doprava. Ubytování a snídaně. Český průvod-
ce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH.  Doprava:  Letecká do Írá-
nu a přelet z ostrova Kešm do Teheránu (673: ze Šírázu 
do Teheránu) včetně tax a poplatků, veřejná a nájemní 
(komfortní dálkové busy, minibusy, vlak, taxi, metro, 
MHD).  Ubytování:  13x hotely a penziony - 2-lůžkové po-

Délka tras: letadlem 10 000 km, po zemi 3300 km, pěšky 6x 
5-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 20-33 °C (jaro, podzim), 30-36 °C (léto), voda 
20-24 °C (jaro), 26-28 °C (léto - Kaspik), 27-29 °C (podzim) 
Nástupní místo: Praha

671
672
673
674
675

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
7.5. - 22.5. 2022
14.5. - 29.5. 2022
15.10. - 30.10. 2022
21.8. - 5.9. 2022 
22.10. - 6.11. 2022

49 990,-
49 990,-
49 990,-
49 990,-
49 990,-

16
16
16
16
16

1.-2.den: Praha - Teherán - Qom. Let do Teheránu - metropo-
le Íránu: symbol města - monument Ázádí. Qom, posvátné 
město šíitů s největší šíitskou univerzitou na světě (možnost 
besedy o islámu) a kolébka islámské revoluce: hrobka Fatimy, 
sestry šíitského Imáma Rézy (do samotné hrobky může být 
turistům přístup odepřen).
3.-4.den: Kašan, Abjáne. Pouštní oáza Kašan: honosné ku-
pecké domy, zahrada Fin (UNESCO), spletitý bazar s mešitami  
a karavanseráji. Překrásná horská vesnička Abjáne - jed-
na z nejstarších vesnic v Íránu, postavená z červeného jílu  
a s unikátní kulturou (květované kroje). Natanz: mešita a hrob-
ka súfijského šejka Abd al-Samada z konce 13. století.
5.-6.den: Isfahán. Nejkrásnější íránské město Isfahán (UNES- 
CO): obrovské náměstí Imáma (dřívější Šáhovo) s mešitami 
Imáma a Lotfolláha, královský palác Ali Qapu, starobylé mosty 
včetně nejstaršího Pol-e Čúbí, starý bazar, zdobný arménský 
kostel Vank s muzeem aj. Přejezd přes dramatické pohoří Zag-
ros do provincie Chúzestán. Cestou zastávky s výhledy na hor-
ské velikány a jezera, poznávání poetiky íránského venkova.
7.den: Súsy. Jedna z metropolí Elamské a Perské říše a údajně 
nejdéle osídlené město světa - Súsy (UNESCO): palác Ápádá-
ná, mauzoleum proroka Daniela. Šuštar - přehrada a mosty 
postavené starými Římany (UNESCO). Nejzachovalejší pěti-
stupňový zikkurat na světě - Čoga Zambil (UNESCO). Noční 
přejezd do Šírázu.
8.-9.den: Šíráz, Persepolis. „Město básníků, růží a slavíků“  
(a před islámskou revolucí i vína) - Šíráz: městská pevnost 
Arg, hrobky slavných básníků Háfeze a Sádího, Rajská zahra-
da Eram (UNESCO), hammam, bazar, oranžérie, romantická 
Al-Molkova mešita růží, skvostný komplex zrcadlových mešit 
Šáh Čerák. Naqš-e Rostam: údolí králů, skalní reliéfy a hrobky 
achajmenovských panovníků. Ceremoniální město Perské říše 

- Persepolis (UNESCO): Síň sta sloupů, paláce králů aj. Hrobka 
Kýra Velikého - Pasargad (UNESCO).
10.-12.den: Šíráz - Jazd. Přejezd do Jazdu (UNESCO) - srdce 
oblasti vyznavačů Zarathuštry: chrám věčného ohně áteška-
de, pohřební věže mlčení, křivolaké uličky hliněné mediny, 
zahrada Bagh-e Dolat. Středověké podzemní vodovody (ka-
náty) i domy s přírodní klimatizací a větrnými věžemi (bad-
giry). Výlet do horské zoroastrijské svatyně Čak Čak nebo do 
pouštní vesničky Choranag. Návštěva ledárny a karavanseráje 
v Mejbod. Noční přejezd lehátkovým vlakem na jih k moři do 
Bandar Abbásu.
13.-14.den: Bandar Abbás, ostrov Kešm. Přístav Bandar Abbás 
ve strategickém Hormuzském průlivu, který odděluje Perský 
záliv od Indického oceánu a Írán od Arábie. Místo se silnými 
arabskými i africkými vlivy, jak v místních zvycích, kuchy-
ni, hudbě i etnickém složení obyvatel. Místo, kde ženy stále 
používají masky s mřížkami přes celý obličej. Rybí trh, moř-
ská promenáda. Přejezd lodí na největší íránský ostrov Kešm  
v Perském zálivu: starý rybářský přístav Laft s větrnými věže-
mi. Plavba džunglí mangrovníků Harra se spoustou vodního 
ptactva a ryb. Výlet do unikátního „měsíčního“ kaňonu Padající 
hvězdy, obranným jeskyním Chorbas a k ostrůvku Naz. Pozo-
rování delfínů během plavby Perským zálivem, návštěva ost-
rova Hengam s plážovým trhem. Přelet do Teheránu.
15.-16.den: Teherán - Praha. Teherán: šáhovy paláce Golestán 
(UNESCO), jedinečné muzeum klenotů mj. s Mořem světla 
(největším růžovým diamantem světa - 182 karátů), vyhlášený 
teheránský bazar. Pro zájemce možnost individuálního výle-
tu lanovkou na horu Točal (3957 m) s výhledy na celou obří 
metropoli, popř. návštěva dalších muzeí, nákupy suvenýrů. 
Dle možností návštěva hrobky ajatolláha Chomejního v noci 
cestou na letiště. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 671, 672, 674, 675:

Vzhledem k vysokým teplotám na jihu Íránu v létě bude pro 
srpnový termín (program 673) částečně upraven. 
Vypadnou nejteplejší oblasti, tj. 6., 7., 13. a 14. den programu. 
Místo na jih k Perskému zálivu se podíváte na sever na po-

PROGRAM ZÁJEZDU 673: 

koje s příslušenstvím (673: 13x hotely a penziony, 2x rodin-
ná vila), 1x lůžkový vlak (s povlečením), 1x VIP noční bus 
(673 je bez nočních přejezdů). 1-lůžkový pokoj za příplatek 
5900 Kč (12x), 673: 6900 Kč (13x).  Strava:  13x snídaně.  
V ceně není vízum do Íránu a jeho vyřízení (2200 Kč).

břeží Kaspického moře s příjemnějším klimatem, do horské 
vesničky Másúle a navštívíte i města Kazvín, Nain a podzemní 
katakomby ve městě Nušabad (Ouyi).
Podrobný program zájezdu 673 naleznete na našich stránkách 
www.nomad.cz 

67
673
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68 SEVERNÍ OMÁN - OKRUH PO POHÁDKOVÉM SULTANÁTU
Poznejte s námi pohostinný Omán, historii této prastaré velmoci a jeho přírodní krásy. Navštívíme 
množství zajímavých lokalit v severním Ománu. Uvidíme historická města a jejich pevnosti, tra-
diční súky, hliněné paláce a domy, horské kaňony a nádherná vádí, oázy datlových palem, okraj 
pouště s písečnými dunami. Při večerním safari budete moci pozorovat vzácné želvy - karety, které 
připlouvají na místní písečné pláže, aby zde zajistily své potomstvo. Na závěr možnost pokračovat 
do ománské exklávy, hornatého Musandamu a užít si plavbu typickou lodí dhow ve fjordu Khor 
ash Sham s možností koupání a pozorování delfínů i dobrodružnou jízdu terénním autem do hor 
pod vrchol Džabal Harim. 

V ceně je: Doprava. Ubytování a strava. Český průvodce, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Dopra-
va: Letecká vč. tax (limit 14 000 Kč), minivan s místním ři-
dičem, terénní auta pod Džabal Šams, loďka ve vádí Shab. 
Ubytování: 9x hotely nebo apartmány (2-lůžkové pokoje  
s příslušenstvím). 1-lůžkový pokoj za příplatek 5400 Kč 
(9x). Strava: 6x snídaně. V prodloužení navíc v ceně: Jízda 
do hor terénním autem. Plavba lodí s občerstvením (oběd, 
ovoce, nápoje). Přelet Maskat - Khasab - Maskat (limit 
3500 Kč). 3x turistický hotel - 2-lůžkové pokoje s příslušen-
stvím. 1-lůžkový pokoj za příplatek 7200 Kč (12x). V ceně 
není vízum do Ománu 500 Kč (12 dní), 1400 Kč (15 dní).

Délka tras: letadlem 10 000 km, po zemi 1500 km, pěšky 5x 
3-7 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 30-35 °C, voda 25-30 °C 
Nástupní místo: Praha 

1.-2.den: Praha - Maskat. Letecky do Maskatu, metropole 
Ománu. Prohlídka města na pobřeží Ománského zálivu, pro-
menáda Mutrah Corniche, šíitský okrsek Soor al Lawatia, pev-
nost Mutrah, park Al Riyam, staré město, palác Al Alam, por-
tugalské pevnosti z 16. století - Mirani a Al Džalali, prohlídka 
velkolepé vstupní haly hotelového paláce Al Bustan. 
3.-4.den: Maskat - Bimmah Sinkhole - Ras al-Hadd. Návštěva 
rybího trhu, Velká mešita Sultána Qaboose - jeden z největších 
koberců světa, Královská opera, muzeum Bait al Baranda s ex-
pozicí historie a prehistorie, rozsáhlý Mutrah súk provoněný 
kadidlem. Propast vzniklá propadem jeskynního stropu zalitá 
vodou (20 m hluboká, 50 m široká), koupání. Vádí Shab - plav-
ba loďkou do nitra vádí, průchod kaňonem s nádhernými sce-
nériemi, možnost koupání, „Ománský Zanzibar“ - přístav Sur, 
historické hlavní centrum ománského obchodu a překladiště 
afrických otroků: návštěva doků s ruční výrobou slavných arab-
ských lodí dhow z týkového dřeva. Pobřežím do Ras al-Hadd, 
možnost večerního safari v přírodní rezervaci Ras Al Džinz  
s nádhernými pohledy na Arabské moře a členité pobřeží. 
Večer možnost pozorování vzácných želv karet obrovských při 
kladení vajec na pláži.
5.-6.den: Al Kamil - Al-Mudayrib. Místní pevnost s tradičním 
pohoštěním kávou a datlemi, podél pohoří do Vádí Bani Khalid 
- zelené zahrady a přírodní jezírka v horském kaňonu, možnost 
koupání, výstup do vesnice Muqal na hřebeni kopce s nádher-
ným výhledem do kaňonu. Nocleh na okraji  pouště Wahiba 
Sands. Vesnice Al-Mudayrib s hliněnými domy a četnými stráž-
ními věžemi, Ibra - důležitý ochranný bod obchodní cesty mezi 

Maskatem a Surem. Staré město s opuštěnými domy a paláci. 
7.den: Džabal Al Achdar. Zelená oblast pod svahy pohoří Dža-
bal Al Achdar, kterou umožňují zavlažovací systémy, tzv. afláže 
(UNESCO), v Ománu více než 3000 stále funkčních. Historické 
hlavní město Ománu - posvátná Nizwa (UNESCO) - orientální 
súk se stříbrem a starožitnostmi, návštěva zvířecího trhu, pev-
nost s kruhovou obrannou věží ze 17. stol., zastávka u Faláže 
Daris (UNESCO) - jeden z největších zavodňovacích kanálů, 
krápníková jeskyně Al Hoota, jízda vláčkem, procházka hlině-
ným městečkem Al Hamra, horská vesnička Misfat al Abriyeen. 
8.-9.den: Džabal Šams - Vádí Al Ain. Průjezd Vádím Ghul a vý-
jezd terénními auty na planinu pod vrchol nejvyšší hory Džabal 
Šams (Sluneční hora, 3009 m). Procházka s nádhernými výhle-
dy do 1000 m hlubokého ománského „Grand kaňonu“ - Vádí 
Nakhar. Bahla (UNESCO) - největší pevnost v Ománu, oáza za 
12 km dlouhou zdí: výroba keramiky. Džabrin - mohutný hrad 
ze 17. století, prohlídka bývalého imámova paláce, zdobené 
stropy popsané arabskými básněmi a koránem, učebny stu-
dentů koránu, tajné chodby a místnosti. Vádí Al Ain - archeo-
logické naleziště 5000 let starého osídlení s hroby, tzv. „včelími 
úly“. Výhledy na masiv Džabal Misht, přejezd na sever. Rustaq 
- město pod zubatými vrcholy pohoří Al Hajar: prohlídka pev-
nosti, horký pramen Ain al Kasfah. Průjezd kamenitým Vádím 
Bani Awf.
10.-12.den: An Nachal - Maskat - Praha. An-Nachal: vojenská 
pevnost na útesu nad oázou, horké prameny Ain Thowara (36 
°C) - možnost koupání v bazénku, pobřeží Ománského zálivu - 
relaxace, koupání. Odlet zpět do ČR.

681
682
683
684
685
686

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
19.2. - 2.3. 2022
19.2. - 5.3. 2022
22.10. - 1.11. 2022
22.10. - 5.11. 2022
26.12. - 5.1. 2023
24.12. - 7.1. 2023

55 990,-
 66 990,-
55 290,-
66 990,-
58 990,-
69 990,-

12
15
12
15
12
15

PROGRAM ZÁJEZDU 681, 683, 685, 687: OKRUH SEVERNÍM OMÁNEM

PROGRAM ZÁJEZDU 682, 684, 686, 688: PRODLOUŽENÍ O EXKLÁVU MUSANDAM

1.-11.den: Praha - Maskat - Khasab. Shodný s programem zá-
jezdu 681 až po odlet z Maskatu. Přelet z Maskatu do Khasabu.
12.-13.den: Khasab. Musandam. Hornatý výběžek Ománu při 
Hormuzském průlivu, známý svými fjordy („arabské Norsko“). 
Khasab: prohlídka města, pevnost s působivou expozicí, mož-
nost pozorovat papoušky, pobyt na pláži Bassa, plavba lodí 
dhow do fjordu Khor ash Sham - koupání a šnorchlování poblíž 
Telegraph Island a Seebi Island, možnost pozorování delfínů,  
v zátokách rybářské vesničky, jízda terénním autem do hor, vy-
hlídka s pohledy do fjordu Khor an Najd a pod vrchol Džabal 

Harim (2087 m) - vyhlídka do kaňonu, horská oáza s políčky, 
petroglyfy, fosilie. 
14.-15.den: Khasab - Maskat - Praha. Odlet a návrat zpět do ČR. 

681
682
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V ceně je: Doprava. Ubytování a strava. Český průvodce, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Dopra-
va: Letecká včetně tax a poplatků, pronajatý minibus, vlak. 
Ubytování: 13x hotely (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím). 
1-lůžkový pokoj za příplatek - Srí Lanka: 6200 Kč (13x), Srí 
Lanka a Maledivy: 20 700 Kč (14x hotel, 6x kajuta). Strava: 
polopenze (13x). V ceně není vízum na Srí Lanku a jeho 
vyřízení (1000 Kč).

Délka tras: letadlem 16 000 km, busem 1900 km, pěšky 
2x15 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 26-34 °C (v horách o cca 10-15 °C chladněji), 
voda 27-29 °C 
Nástupní místo: Praha 

693
696

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
2.7. - 17.7. 2022
19.11. - 4.12. 2022

52 990,-
51 990,-

16
16

69
70

69 SRÍ LANKA - OSTROV ČAJE, SLONŮ A ÚSMĚVŮ
Srí Lanka, dříve známá především jako Ceylon, je idylickým tropickým ostrovem s přívětivým oby-
vatelstvem, tuk tuky na ulicích, prastarými chrámy, překrásnými skalními kresbami, buddhistický-
mi dágobami a sochami Buddhy. Kolorit dokreslují vyhlášené čajové plantáže a volně žijící sloni 
v džungli. Díky písčitému pobřeží s modrým mořem je jedním z nejkrásnějších ostrovů na světě. 

1.-3.den: Praha - Anuradhapura. Odlet do největšího města Srí 
Lanky Colomba. Pevnost Yapahuwa ztracená v džungli. Sta-
rověké Mhintale: poutníky navštěvovaná kolébka ostrovního 
buddhismu, přírodní park, nádherné kamenické práce. Staro-
bylé centrum země Anuradhapura (UNESCO): buddhistické 
svatyně, největší dágoby na světě, chrámy a nádrže. 
4.-5.den: Anuradhapura - Polonnaruwa - Kandy. Socha 
Buddhy v Aukaně. Středověké hlavní město Polonnaruwa 
(UNESCO): paláce, chrámy, skvělé historické muzeum, mož-
nost ranní projížďky na slonech. Sigiriya (UNESCO): vodní za-
hrady, schodiště na Lví skálu, fresky žen z 5. století. Malbami 
zdobené jeskynní chrámy v Dambulle (UNESCO) - největší 
komplex maleb na světě. Zahrada koření, příjezd do Kandy. 
6.-7.den: Kandy - Dalhousia. Návštěva unikátního sloního 
sirotčince v Pinnawelle a koupání slonů v řece Ma Oya. Bo-

tanická zahrada Peradeniya s orchidejemi a palmami. Večerní 
taneční představení. Kandy (UNESCO) - město opředené tra-
dicemi a legendami: chrám „Buddhova zubu“, vyhlídka Upper 
Kandy, pestrobarevná tržnice. Odjezd do hor. 
8.-9.den: Dalhousia - Haputale. Možnost výstupu na poutní 
horu Adam’s Peak (2243 m), údajné první Adamovo útočiště 
po vyhnání z ráje. Jízda vláčkem svěží krajinou čajovníkových 
plantáží z Hattonu do Nuwara Eliya, exkurze do čajové továrny. 
Horské Haputale: výlet Srílanskou vysočinou na náhorní ploši-
nu Horton´s Plains (UNESCO), procházka na vyhlídku „Konec 
světa“ nebo výlet mezi nejkrásnější čajové plantáže na vyhlíd-
ku Lipton´s Seat a horské středisko Ella s vodopádem Rawana. 
10.-11.den: Haputale - Unawatuna. Vysoký (170 m) vodopád 
Diyaluma. Prohlídka Buddhových soch v Buduruwagala. Úžas-
né chrámové obřady v buddhistickém, hinduistickém i mus-
limském duchovním centru Kataragama. Ranní safari v N.P. 
Yalla s volně žijícími zvířaty (sloni, opice, levharti, krokodýli, 
varani, pávi). Cesta podél pobřeží, blowhole (mořský gejzír), 
maják na nejjižnějším mysu Dondra, rybáři lovící na kůlech. 
12.-14.den: Unawatuna. Koupání a odpočinek na bílých plá-
žích Indického oceánu v Unawatuně. Prohlídka koloniální 
holandské pevnosti Galle. Stanice pro záchranu mořských 
želv. Možnost plavby mezi mangrovníky po řece Madu Ganga, 
fakultativně návštěva deštného pralesa Sinharája. 
15.-16.den: Colombo - Praha. Vyhlídková jízda hlavním měs-
tem Šrí Džajavardanapura Kotte. Krátká zastávka v největším 
městě Colombo. Odlet domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč

Možnost spojení tras 69 a 70 (Maledivy): 
V ceně je i přelet mezi Colombo (Srí Lanka) a Malé (Maledivy).

6902.7. - 24.7. 2022 90 990,-23

699

69811.2. - 26.2. 2023 53 990,-16
69718.12. - 2.1. 2023 62 990,-16

69119.11. - 11.12. 2022 89 990,-23
69218.3. - 9.4. 2023 94 990,-23
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71 POKLADY SEVEROZÁPADNÍ INDIE 
Ochutnávka toho nejlepšího z Kašmíru, Paňdžábu, Rádžastánu, Ágry a metropole Dillí. Roman-
tický Šrínagar a magický Zlatý chrám v Amritsaru, svatyně Sikhů - dvě z nejúžasnějších míst 
celé Indie, nejslavnější stavba země - Tádž Mahal v Ágře. Tisíce vodních ptáků v národním parku 
Keoladeo Ghana. Rádžastán - výjimečný „pouštní“ stát indické federace s ohromujícími paláci  
a pevnostmi rozesetými po kraji. Písečné duny rozlehlé pouště Thár, safari na velbloudech v okolí 
Džajsalmeru. Posvátný Puškar se svým vyhlášeným velbloudím veletrhem, modrý Džódpur a rů-
žový Džajpur. A hlavní město celého subkontinentu - historické i Nové Dillí na závěr.

V ceně je:  Doprava. Výlet lodí po jezeře Dál v Šrínagaru, 
vstup do N.P. Keoladeo Ghana,  velbloudí safari do pouš-
tě Thár. Víza (Indie) včetně vyřízení. Ubytování a snídaně. 
Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní při-
pojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká 
do Dillí a místní přelety Dillí-Šrínagar, Šrínagar-Amritsar, 
Džajsalmer-Dillí včetně tax a poplatků, vlaky, busy včetně 
pohodlných dálkových, pronajatá auta, lodě, rikšové, taxi, 
velbloudi. Ubytování: 11x hotely, penziony - 2-lůžkové po-
koje s příslušenstvím, 2x hausbót (jezero Dál - Šrínagar), 2x 
lehátka v nočním vlaku. 1-lůžkový pokoj za příplatek 6600 
Kč (13x). Strava: 13x snídaně. 

Délka tras: letadlem 15 000 km, po zemi 2000 km, pěšky 
(volitelně) 4x 3-6 km  
Počasí: vzduch 23-30 °C, v Šrínagaru 12-20 °C
Nástupní místo: Praha

1.-3.den: Praha - Dillí - Šrínagar. Let do hlavního města Indie 
Dillí a dále do centra Kašmíru - magického Šrínagaru, „indic-
kých Benátek“ s domy na jezeře, obklopeného horami: Páteční 
mešita, projížďka lodí po jezeře Dál, královské zahrady Šalimar, 
údajný hrob Ježíše Krista. Noci na hausbótu.
4.-6.den: Šrínagar - Amritsar - Ágra. Odlet do indické části 
Paňdžábu. Amritsar: svatyně Sikhů - Zlatý chrám. Omamně 
psychedelická večerní atmosféra u posvátného jezírka kolem 
chrámu (i s možností přenocování). Studna Jallianwala Bagh 
- místo masakru 2000 Indů (viz film Gándhí). Návrat do Dillí  
a dále na jihovýchod do Ágry: legendární pomník lásky - Tádž 
Mahal, Červená pevnost. 
7.-9.den: Ágra - N.P. Keoladeo Ghana - Džajpur. „Město du-
chů“ - bývalá metropole Mughalské říše Fatehpur Sikri. Jedna  
z největších ptačích rezervací v Indii - Keoladeo Ghana. „Růžo-
vá perla“ Džajpur: impozantní Palác větrů, mahárádžův palác, 
observatoř Džantar Mantar. Opevněný palác Amber - stará 
metropole Rádžastánu. 
10.-11.den: Adžmér, Puškar. Dvě z nejvýznamnějších poutních 
míst v Indii: Adžmér pro muslimy a Puškar pro hinduisty. Neza-
pomenutelný zážitek! - účast na největším velbloudím (vele)
trhu v Indii na prahu Velké indické pouště Thár.
12.-14.den: Džódpur - Džajsalmer. Fascinující „modré město“ 
Džódpur s křivolakými uličkami, nad nimiž se tyčí mohut-
ná pevnost Meharangarh. Hluboko do pouště Thár do oázy 
Džajsalmer - „Zlaté město“ jak z Pohádek tisíce a jedné noci: 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

městská pevnost, džinistické chrámy. Výlet na západ slunce  
v poušti na velbloudech. 
15.-16.den: Džajsalmer - Dillí. Přelet do Dillí: Velká Páteční me-
šita (největší v Indii), tržiště a uličky starého města. Metropole 
Indie Nové Dillí: Brána Indie aj. Nejstarší minaret v Indii Kutub 
Minár s proslulým nerezavějícím železným sloupem. 
17.den: Díllí - Praha. Návrat domů.

711
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
4.11. - 20.11. 2022 60 790,-17

70 MALEDIVY - PLAVBA PO SOUOSTROVÍ TROPICKÉHO RÁJE

Bezstarostná, pohodová dovolená na lodi mezi tisíci korálovými ostrůvky v Indickém oceánu, kte-
ré tvoří Maledivy. Bělostné pláže, dlouhé pásy korálových útesů s ideálními podmínkami pro šnor-
chlování, pokaždé na jiné lokalitě. Bohatý život pod hladinou oceánu. Pozorujte žraloky, manty, 
delfíny, murény a mořské želvy a vychutnejte si atmosféru nejplošší země světa! 

1.-2.den: Praha - Malé - Fihaalhohi. Odlet na Maledivy, přiví-
tání na lodi. Plavba k opuštěné písčině u ostrova Fihaalhohi. 
Oběd na palubě, koupání a šnorchlování, uvítací večeře. 
3.den: Felidhoo - Vashugiri - Raggadu. Pozorování delfínů, 
plavba k atolu Felidhoo, vnitřkem atolu k nádhernému pikni-
kovému ostrovu Vashugiri, šnorchlování u písčiny Kunaavashi 
(želvy, žraloci útesoví). Plavba k písčině Raggadu, šnorchlování 
mezi hejny pestrobarevných ryb u obrovských deskových ko-
rálů. Noc na lodi. 
4.-5.den: Ambaraa - Bodumohoraa - Felidhoo. Plavba k os-
trovu Ambaraa: skvělé šnorchlování na kolmém korálovém 
útesu. Opuštěný ostrov Bodumohoraa, odpočinek na lidu-
prázdných plážích, koupání, opalování a slavnostní večeře na 
pláži. Noc na lodi v laguně nebo na pláži. Ráno šnorchlování 
u ostrůvku Ruh hurihuraa, plavba k trojici domorodých ostro-
vů Keyodhoo, Felidhoo a Thinadhoo. Šnorchlování a návštěva 
obydleného ostrova Felidhoo: seznámení s místními obyva-
teli. Noc na lodi. 
6.-7.den: Thinadhoo - Fulidhoo - Malé. Pozorování delfínů, 
šnorchlování na korálové stěně u ostrova Thinadhoo (murény, 
nekonečná hejna pestrobarevných ryb). Plavba na Fulidhoo. 
Koupání a šnorchlování (trnuchy, želvy), procházka po ostrově, 
tradiční řemesla domorodců (stavba lodí aj.). Plavba směr atol 
Jižní Malé, šnorchlování u resortu Embudu Village, noc na lodi. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je:  Doprava. Turistické ubytovací taxy. Ubytování  
a strava. Český průvodce, zdravotní připojištění, infor-
mační materiály a DPH.  Doprava:  Letecká včetně tax  
a poplatků, loď po ostrovech. Ubytování: 6x kajuty na lodi 
- 2-lůžkové klimatizované kajuty s vlastním příslušenstvím, 
na vyžádání i 3-lůžkové. Samostatná (1-lůžková) kajuta 
za příplatek 14 000 Kč (6x). Strava: 6x plná penze na lodi 
včetně kávy, čaje a balené vody. V ceně není spropitné pro 
posádku cca 60 USD.

Délka tras: letadlem 16 000 km, lodí 250 km 
Počasí: vzduch 28-33 °C, voda 27-30 °C 
Nástupní místo: Praha

702
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
16.7. - 24.7. 2022 61 590,-9

8.-9.den: Malé - Praha. Návštěva hlavního města Malé: islám-
ské centrum, muzeum, místní trh s rybami a ovocem nebo od-
počinek na plážích umělého ostrova Hulhumalé. Odlet domů. 

7033.12. - 11.12. 2022 60 990,-9
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73 INDICKÝ KALEIDOSKOP 
- OD POSVÁTNÉ GANGY DO POUŠTÍ RÁDŽASTÁNU

Obří metropole celého subkoninentu Dillí se slavnými památkami. Mystické hinduistické „město 
měst“ Váránasí na březích Gangy. Nejkrásnější hrobka světa - Tádž Mahal v Ágře. Ohromující paláce 
Rádžastánu a pevnosti rozeseté po kraji. Pohádková města v poušti Thár - poklidné Bundi, modrý 
Džódpur, bílá perla Udajpur, posvátný Pušar se svým legendárním velbloudím veletrhem… Oprav-
dový kaleidoskop poznání, plný barev, vůní a zážitků.

1.-2.den: Praha - Dillí. Odlet do Indie. Metropole Indie Nové 
Dillí: Brána Indie aj. Nejstarší minaret v Indii Kutub Minár s pro-

PROGRAM ZÁJEZDU: 
slulým nerezavějícím železným sloupem. 
3.-4.den: Dillí - Váránasí. Nejposvátnější město celé Indie - Vá-
ránasí: večerní obřad na oslavu „Matky Gangy“, spalovací ghá-

72 JIŽNÍ INDIE A *ANDAMANY

To nejlepší z jihoindických států Tamilnádu, Karnátaka, Goa a Maháráštra. Hinduistické, džini-
stické a buddhistické památky chrámových měst a skalních svatyň, prastaré pevnosti, muslim-
ské mešity i křesťanské katedrály. Život a obyčeje prostých lidí, budoucnost Indie v prosperujících 
čtvrtích velkoměst i chudinské slumy jak z Milionáře z chatrče. Poutní místa kypící životem, pestré 
bazary, horská střediska, přírodní rezervace s exotickou zvířenou či překrásné pláže lákající k od-
počinku. „Smaragdový ráj” Andamany - celkem 572 ostrovů a ostrůvků (jen 38 obydlených) v In-
dickém oceánu s tropickou vegetací, průzračnou vodou, bělostnými plážemi, kokosovými palma-
mi, korálovými útesy, a „neindickými” domorodci, etnicky příbuznými spíše obyvatelům blízkého 
Thajska, Barmy a Sumatry.

1.-2.den: Praha - Čennaj (Madrás). Let do velkoměsta Čennaje 
(resp. Madrásu) na pobřeží Bengálského zálivu. Poutní Mahá-
balípuram: pobřežní skalní chrámy. 
3.-4.den: Mahábalípuram - Madurai. Tiruččiráppalli: Skalní 
pevnost, Šrírangam - ostrovní chrámový komplex, největší  
v Indii. Prastarý Madurai - město poutníků, žebráků a bazarů: 
fascinující chrám Šrí Minákší. 
5.-7.den: Madurai - Utakamund (Uty). Na severozápad pod 
Kardamonovými horami, krajem bavlny, kaučuku, rýže, kešu 
oříšků, kopry, čaje, kávy a palmových hájů k Modrým horám. 
Jízda nejzajímavější indickou železnicí s ohromným převý-
šením do horského letoviska Utakamundu (2240 m) pod 
Doddabettou (2633 m) - nejvyšší horou Východního Ghátu. 
Procházka v Nilgiri Hills. 
8.-11.den: Utakamund (Uty) - Mysuru (Majsúr) - Hampi. Průjezd 
národním parkem Mudumalai s tygry, pantery, čitaly, opicemi, 
lenochody, krokodýly a slony. Majsúr - město santalového dře-
va a vonných tyčinek. Posvátná Šravanabelagola, poutní místo 
pro džinisty se 17 m sochou božstva Bahubali - největší mo-
nolitická kamenná socha na světě. Belur: Čennakešava - jeden 
z nejzajímavějších hinduistických chrámů jižní Indie. Hampi: 
opuštěné ruiny středověkého hinduistického města, jedno  
z nejkrásnějších míst v celé Indii. Přes pohoří Západní Ghát  

k pobřeží Indického oceánu. 
12.-13.den: Goa. Nejznámější rekreační oblast Indie s desít-
kami hotelů a resortů i zimní útočiště batůžkářů již od časů 
hippies. Rybí jídelny, noční bary, levný alkohol, portugalské 
katedrály ve Staré Goi a především božské pláže a prohřátý 
oceán. Relaxace v tropickém ráji uprostřed vrcholící zimy. 
14.-16.den: Goa - Bombaj - Praha. Přelet na sever do největšího 
města Indie a množstvím produkce prvního města světového 
filmu („Bollywood“) - Bombaje: Brána Indie, Malabarské vrchy, 
Chowpatty Beach, viktoriánská architektura. Lodí na Sloní ost-
rov: jeskynní hinduistické svatyně. Odlet domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

*Volitelný výlet: Andamanské ostrovy.
1.-9.den: Praha - Port Blair - Čennaj. Let do Indie a dále na východ 
přes Bengálský záliv do správního centra Andaman. Port Blair: 
kobky britské věznice na Zmijím ostrově, večerní světelné před-
stavení. Návštěva Ross Island - bývalé trestanecké kolonie, prv-
ní setkání s Andamanským mořem. Lodí na ostrovy Neil, Long  
a Havelock: šnorchlování v korálových útesech, tyrkysové moře 
stovky odstínů, romantický západ slunce na pláži Radhanagar, 
snad nejkrásnější pláži v Asii. Neil Island: rybářské vesnice Ben-
gálců, možnost cyklovýletu, ochutnávka rybích specialit. Návrat 
do Port Blair, přelet do Madrásu, setkání se skupinou. 
Termín: 11.11. - 19.11. 2022
Cena: 22 490,- Kč
V ceně je: Letecká doprava na Andamany včetně tax, vstup-
ní permity, místní doprava (po zemi - nájemní i veřejná, lodě, 
popř. kola), ubytování a snídaně (8x hotely, penziony, vybave-
né bungalovy - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1-lůžkový 
pokoj za příplatek 5300 Kč), český průvodce, místní průvodci 
dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

V ceně je:  Doprava. Loď na Sloní ostrov (Bombaj), jízda 
horskou úzkokolejkou v Modrých horách. Víza (Indie) včet-
ně vyřízení. Ubytování a snídaně. Český průvodce, místní 
průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační 
materiály a DPH. Doprava: Letecká do Indie a přelet Goa 
- Bombaj včetně tax a poplatků, nájemní (především mini-
vany s místním řidičem, popř. taxi, rikšové) a veřejná (vlaky, 
popř. komfortní dálkové busy), lodě. Ubytování: 14x hotely 
a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, obvykle 
klimatizované. 1-lůžkový pokoj za příplatek 6900 Kč (14x). 
Strava: 14x snídaně.

Délka tras: letadlem 14 000 km, po zemi 1500 km, pěšky 3x 
4-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 29-32 °C, voda 27-29 °C 
Nástupní místo: Praha 

721
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
19.11. - 4.12. 2022 57 290,-16
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V ceně je: Doprava. Víza (Indie) včetně vyřízení. Ubytování 
a snídaně. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Do-
prava: Letecká do Dillí včetně tax a poplatků, vlaky, busy 
včetně pohodlných dálkových, pronajatá auta, lodě, taxi, 
rikšové. Ubytování: 9x hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje 
s příslušenstvím, 4x lehátka v nočním vlaku. 1-lůžkový po-
koj za příplatek 4900 Kč (9x). Strava: 9x snídaně.

Délka tras: letadlem 12 000 km, po zemi 3800 km, pěšky 
(volitelně) 4x 3-6 km (volitelně)
Počasí: vzduch 20-30 °C
Nástupní místo: Praha

731
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
4.11. - 18.11. 2022 48 890,-15

ty, brána do nirvány, východ slunce nad řekou. Neuvěřitelné 
momentky životního cyklu na březích Gangy. 
5.-6.den: Váránasí - Ágra. Starobylá Ágra: nejnavštěvovanější 
památka Indie a nejslavnější mauzoleum světa - Tádž Mahal, 
Červená pevnost. 
7.-8.den: Ágra - Bundi. Rádžastán - výjimečný „pouštní” stát in-
dické federace. Pohodové Bundi stranou hlavních turistických 
cest: Opuštěná pevnost obývaná opicemi, palác máharádži. 
Ochutnávka šafránového lassi - vynikajícího indického jogur-
tového koktejlu.
9.-10.den: Bundi - Udajpur - Džódpur. Kouzelné bílé „Město 
jezer“ a paláců - Udajpur: slavný mramorový Jezerní palác na 

jezeře Pičola, „Monzunový palác“ - pevnost Sadžangarh, Měst-
ský palác aj.
11.-12.den: Džódpur - Puškar. Džódpur - fascinující „modré 
město“ s křivolakými uličkami, nad nimiž se tyčí mohutná pev-
nost Meharangarh. Puškar - významné místo pro hinduistické 
poutníky. Nezapomenutelný zážitek a pastva pro fotografy! 
- účast na největším velbloudím (vele)trhu v Indii na prahu 
Velké indické pouště Thár.
13.-15.den: Puškar - Dillí - Praha. Přejezd přes Adžmér a Džaj-
pur zpět do Dillí. Staré Dillí s Velkou Páteční mešitou (největší 
v Indii), tržišti a uličkami. Odlet domů.

74 INDICKÝ HIMÁLAJ - K PRAMENŮM GANGY, ZLATÝ CHRÁM A TÁDŽ MAHAL

Trek k pramenům nejposvátnější indické řeky Gangy pod údajně nejkrásnější himálajskou horou. 
Výstup k posvátné Kraví tlamě, kde řeka Ganga vytéká z ledovcové jeskyně. Panoptikum indic-
kých svatých nejrůznějších sekt a kast. Meditační města na Ganze Rišikéš a Hardvár. „Malý Tibet“ 
Dharamsala - dalajlámovo útočiště v Indii. Svatyně Sikhů - Zlatý chrám v Amritsaru, jedno z nej-
magičtějších míst subkontinentu. Nejnavštěvovanější místo Indie Ágra s bělostnou hrobkou Tádž 
Mahal a její hlavní město - „Nové“ i starobylé Dillí.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Doprava. Permit do oblasti Gangotri. Víza (In-
die) včetně vyřízení. Ubytování a snídaně. Český průvodce, 
místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, infor-
mační materiály a DPH. Doprava: Letecká do Dillí včetně 
tax a poplatků, vlaky, busy včetně pohodlných dálkových, 
pronajatá auta, lodě, taxi, rikšové. Ubytování: 10x hotely 
a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x horská 
ubytovna, 2x lehátka v nočním vlaku, 1x dálkový noční 
autobus. 1-lůžkový pokoj za příplatek 6300 Kč (10x), na 
horské ubytovně není možný. Strava: 10x snídaně.

Délka tras: letadlem 12 000 km, po zemi 2700 km, pěšky 4x 
5-15km (volitelně) 
Počasí: nížiny 32-36 °C, Himálaj 15-25 °C 
Nástupní místo: Praha

741
742

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
21.4. - 7.5. 2022
20.4. - 6.5. 2022

54 390,-
55 790,- 

17
17

1.-2.den: Praha - Dillí. Odlet do hlavního města Indie Dillí: nej-
starší minaret v Indii Kutub Minár s proslulým nerezavějícím 
železným sloupem, Velká mešita (největší v Indii), Červená 
pevnost, tržiště a uličky starého Dillí. 
3.-4.den: Máthura, Ágra. Na jihovýchod do Krišnova rodiště - 
svatého města Mathura: lodí po Jamuně podél ghátů s věřící-
mi. Historická Ágra: nejikoničtější památka Indie a nejslavnější 
mauzoleum světa - bělostný Tádž Mahal, mohutná Červená 
pevnost. 
5.-6.den: Dillí - Amritsar - Dharamsala. Přejezd na severozá-
pad do indické části Paňdžábu. Amritsar: magická svatyně 
Sikhů - Zlatý chrám. Omamná večerní atmosféra u posvátné-
ho jezírka kolem chrámu (i s možností přenocování). Studna 
Jallianwala Bagh - místo masakru 2000 Indů (viz film Gándhí). 
Přejezd na severovýchod přes Pathankot do hor „Malého Ti-
betu“. 
7.-8.den: Dharamsala - Hardvár. Dharamsala - centrum la-
maistického buddhismu v Indii, exilové útočiště tibetského 
dalajlámy. Přejezd podhůřím Himálaje přes Šimlu a Déhrádún 
do povodí Gangy. 
9.-10.den: Hardvár - Rišikéš. „Boží brána“ Hardvár, kde posvát-
ná řeka hinduismu Ganga opouští Himálaj: poutní ghát Har ki 
Pairi, lanovkou k chrámu Mansa Devi. Světová metropole jógy 
a meditací - Rišikéš (zde pobývali mj. Beatles či hollywoodské 
hvězdy), pro zájemce rafting na Ganze. 
11.-15.den: Gangotri. Přes pásma Himálaje do Gangotri (3050 
m). Třídenní pobyt v Gharwalském Himálaji. Trek k pramenům 
Gangy k ledovcové jeskyni Gaumukh (Kraví tlama - 3890 m),  

s případným pokusem o výstup k horské louce Tapovan  
(4450 m). Jedinečné pohledy na snad nejkrásnější horu Himá-
laje - „Matterhorn“ Shivling (6543 m), Bhagirathi I (6856 m) aj. 
Obří ledovec Gangotri, svatí poutníci sádhuové, nazí nágové 
aj. Návrat do Rišikéše. 
16.-17. den: Dillí - Praha. Návrat do Dillí. Případná další pro-
hlídka města (dle časových možností): moderní hlavní město 
Indie New Delhi, Rádž Ghát s Gándhího muzeem, nákup su-
venýrů aj. Odlet domů. 
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75 BANGLADÉŠ, BENGÁLSKO, ÁSÁM A NÁGSKO 

- (NEJEN) PRO FOTOGRAFY
Bangladéš - neprávem opomíjená země s tolika pozoruhodnými místy, že budete žasnout. Nád-
herné mešity, hinduistické chrámy a paláce. Největší mangrovový prales na světě (domov ben-
gálského tygra). Pestrá směsice různých etnik. Země skrz na skrz protkaná vodními toky, na nichž 
se odehrává značná část života místních obyvatel. Návštěva čtyř svazových států nejvýchodnější 
části Indie. Západní Bengálsko - bývalé hlavní město Indie Kalkata. Malý stát Méghálaj, v pře-
kladu trefně Příbytek mraků, s nejdeštivějším místem na světě. Ásám s nekonečnými čajovými 
plantážemi, veletokem Brahmaputrou (říční delfíni) či národním parkem Kaziranga (největší kon-
centrace nosorožců na planetě, sloni, šance vidět tygry). Výprava za bývalými lovci lebek do ta-
jemného Nágska a účast na výpravném festivalu Hornbill tradičních zvyků domorodých kmenů.
Zájezd si vychutnají profesionální i amatérští fotografové (ti se zde mohou něco přiučit), a nejen oni. 
Možnost společného fotografování a hodnocení snímků s průvodcem zájezdu (a zkušeným ama-
térským fotografem - vítězem národního kola fotosoutěže National Geographic na téma reportáž).

1.-2.den: Praha - Dháka. Let do hlavního města Bangladéše, 
ale i všech rikšů světa (na 400 000!) - Dháky: moderní budova 
parlamentu, arménský kostel, mešita Sitara s nádhernými mo-
zaikami, nejstarší hinduistický chrám Dhakeswari, starobylé 
domy s dílničkami (šperky z lastur), bazar Šankaria. 
3.-4.den: Dháka - Rangamati. Autobusem k Bengálskému 
zálivu do přístavu Čitagong a dále do vnitrozemského Ranga-
mati, města na jezeře Kaptai. Výprava za menšinovými etniky 
Čakma, Mru, Mizo, Mohu a Kuki žijícími v horách kolem jezera. 
Plavba loďkou po vesničkách na březích jezera, návštěva bam-
busových buddhistických svatyní. 
5.-6.den: Rangamati - Cox´s Bazar. Na jižní cíp země u hranic  
s Barmou do největšího (a jediného) přímořského letoviska Cox 
´s Bazar: několik desítek kilometrů dlouhá pláž, rybářský přístav, 
dřevěný barmský klášter. Kmenové území osídlené barmskými 
uprchlíky. Bývalé hlavní město Arakanského království - Ramu 
(Lama) Bazar: barmské buddhistické kláštery a chrámy. 
7.-9.den: Cox´s Bazar - Čitagong - Mongla. Podél pobřeží zpět 
do Čitagongu, druhého největšího města země: pohřebiště 
lodí, rybářský přístav, barevná tržnice. Zpět do Dháky, odtud 

autobusem a trajekty přes nejširší ramena Bengálské delty ve-
letoků Gangy a Brahmaputry do měst Khulna a Mongla. Výlet 
do města Bagerhat: mešita Šait Gumbád. 
10.-12.den: N.P. Sundarbans. Třídenní výlet lodí do nitra del-
ty největším mangrovovým pralesem na světě až k pobřeží 
Bengálského zálivu do národního parku Sundarbans: největší 
světová populace bengálských tygrů, krokodýli, říční delfíni, 
opice, axisové. Výstup na pozorovací věž nad džunglí, stopo-
vání tygrů, návštěva vesnice prostitutek na břehu řeky.  V době 
výletu plná penze a spaní na lodi. 
13.den: Morrelganj - Dháka. Plavba koloniálním kolesovým 
parníkem (v kajutách 1. třídy) spletí úzkých kanálů řek Madhu-
mati, Tetulia a Meghna přes Barisal a Čandpur zpět do Dháky. 
Zkusíme fotografickou reportáž z celodenní plavby unikátním 
plavidlem? 
14.-15.den: Dháka - Praha. Prohlídka Dháky: říční přístav Sa-
darghat a loděnice na toku Burigangy s nepředstavitelným 
množstvím lodí, loděk a lodiček. Fotografování mumraje na 
řece, v docích a dílnách u řeky. Mughalská pevnost Lalbagh 
aj. Návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 751: BANGLADÉŠ

1.-3.den: Praha - Dháka - Šrímangal. Let do Dháky. Prohlídka 
města: říční přístav Sadarghat a loděnice na toku Burigangy  
s nepředstavitelným množstvím lodí, loděk a lodiček. Fotogra-
fování mumraje na řece, v docích a dílnách u řeky. Mughalská 
pevnost Lalbagh aj. Přejezd na severovýchod země. 
4.-7.den: Šrímangal - Méghálaj. Šrímangal - čajové centrum 
Bangladéše v nejmalebnější části země. Vesnice Džaflong na 
hranici s Indií: primitivní těžba stavebních kamenů v hraniční 
řece. Přechod hranice do indického státu Méghálaj. Odjezd do 
„Skotska Východu“ - Šilaungu: muzeum Don Bosco, tržnice 
Iew Duh. Výlet do Čérápundží na nejdeštivější místo světa, 
jeskyně Mawsmai a vodopád Noh Kalikai. 
8.-10.den: Assam. Přejezd do Ásámu. Hlavní město Guváhátí: 
posvátné hinduistické chrámy Kamakhya a Uma Nanda, plav-
ba po Brahmaputře s možností pozorovat říční delfíny, chrám 
Devíti planet - Naba Graha. Safari na slonech v národním par-
ku Kaziranga (nosorožci, tygři, panteři, sloni, sambarové). Kdo 
udělá nejlepší fotku jednorohého nosorožce? 
11.-15.den: Nagaland. Cesta krajem orchidejí do Kohimy - me-
tropole Nágska, izolovaného indického státu - oblasti býva-
lých lovců lebek. Zastávka u jezera Barapáni. Účast na setkání 
příslušníků různých kmenů Nágska - jedinečném festivalu 
Hornbill: válečné tance lovců lebek, tradiční písně, hry, teto-
vání i místní speciality k jídlu. Atmosféru festivalu se pokusíme 
zachytit našimi fotoaparáty. Chonoma - místo posledních brit-
sko-nágských bojů. Kulturní centrum kmene Konyak - Mon 
a nedaleké vesnice původních lovců lebek Longwa nebo 

Singha Chingnyu. Tetované obličeje i těla. 
16.-19.den: Nagaland - Kalkata - Praha. Přejezd do „Tea City of 
India“ Dibrugarhu, města obklopeného čajovými plantážemi 
na široké Brahmaputře s novým nejdelším silničním a želez-
ničním mostem Indie (délka 4940 m). Odlet do metropole 
Bengálska a nejdrsnějšího indického města - Kalkaty: památ-
ník královny Viktorie, chrám bohyně Kálí, misie Matky Terezy, 
botanická zahrada, květinový trh, Howrah - nejrušnější most 
světa, běhající rikšové. Odlet domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 752: MÉGHÁLAJ, NÁGSKO, ÁSÁM A BENGÁLSKO

Délka tras: letadlem 17 000 km, po zemi 2500 km, po vodě 
400 km, pěšky 9x 4-8 km (volitelně) - vše pro 753
Počasí: vzduch 14-18 °C (hory), 22-30 °C (nížiny) 
Nástupní místo: Praha

751
752

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
11.11. - 25.11. 2022
23.11. - 11.12. 2022

63 890,-
62 490,-

15
19

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč

Možnost spojení tras 751 a 752 do zájezdu 753 s kompletním pro-
gramem. 

75311.11. - 11.12. 2022 88 590,-31

V ceně je:  Doprava. Třídenní výlet na lodi s permitem 
do N.P. Sundarbans (751). Celodenní plavba unikátním 
kolesovým parníkem (751). Sloní safari v N.P. Kaziranga - 
vstupní permit, jízda na slonu (752). Ubytování a strava. 
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751
752

1.-3.den: Praha - Dárdžiling (Západní Bengálsko). Letecky do 
Dillí a dále vnitrostátním letem do Siliguri. Přejezd do čajové 
metropole a „perly britské koloniální říše“ (R.Kipling) - Dárdži-
lingu: návrší Chowrastha, hinduisticko-buddhistický chrám na 
vršku Observation Hill s krásnými výhledy po okolí, návštěva 
čajové továrny a plantáže, horolezecký institut, ZOO s chovem 
himálajských zvířat (leopard sněžný, panda červená) a památ-
ník prvního pokořitele Everestu šerpy Tenzinga Norkeje. Pro-
jížďka historickou úzkokolejkou (UNESCO). 
4.-7.den: Sikkim. N.P. Jaldapara (Západní Bengálsko). Svítání 
na vrcholu Tiger Hill s výhledem na třetí nejvyšší horu světa 
Kančendžengu (8598 m). Horskou krajinou do Gangtoku, hlav-
ního města až do 70. let nezávislého, dnes indického budd- 
histického knížectví Sikkim. Překrásné vyhlídky na Himálaj, 
klášter Enchey, pulzující M.G.Road i scénická jízda ke klášte-
ru Phodong. Klášter Rumtek, sídlo nejvyššího představitele 

V ceně je: Doprava. Vstupní permity. Safari na slonovi či  
v džípu. Ubytování a strava. Český průvodce, zdravotní při-
pojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká 
do Indie, přelety Dillí - Siliguri a Paro - Káthmándú včetně 
letištních tax. Po trase pronajatými auty. Ubytování: 761: 
12x, 762: 16x standardní turistické hotely - 2-lůžkové po-
koje s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj za příplatek - 761: 
8500 Kč (12x), 762: 10 600 Kč (16x). Strava: V Indii snídaně, 
v Bhútánu plná penze a servis. V ceně nejsou víza do Indie 
1500 Kč (e-víza), Bhútánu včetně vyřízení 1300 Kč a Nepálu 
30 USD (na hranicích), strava v Nepálu, volitelně let k Eve-
restu cca 210 USD.

76 SIKKIM, BHÚTÁN - Z BENGÁLSKA DO NEPÁLU
Čtyři klenoty Himálaje. Dárdžiling, kde roste nejlepší čaj na světě. Tajemný buddhistický Sikkim 
s kláštery i safari na slonech. Tradiční království Bhútán, střežící si svoji starobylou kulturu mj. 
i přísnými limity návštěvníků. Monumentální nedobytné hrady, skvostné buddhistické chrámy, 
turnaje v lukostřelbě a panenská himálajská příroda. V prodloužení i živá a barevná metropole 
Nepálu Káthmándú, pohádkový Bhaktapur a Káthmándské údolí, jehož kulturu utvářelo splývání 
hinduismu a buddhismu. 

buddhistické školy Karma kagjü. Rušný horský Kalimpong, 
dřívější vstupní brána do Tibetu. Nížiny Západního Bengálska  
s divokou přírodou. Safari na slonech či v džípu v N.P. Jaldapara 
(nosorožci, buvoli a tropické ptactvo). 
8.-13.den: Bhútán. Výjezd do hor Bhútánu, do Thimphu - 
jediného hlavního města na světě bez semaforů: vyhlídka 
na město, pevnost Tashicho Dzong (uvidíme krále?), ma-
nufaktura ručního papíru, rezervace takinů - bhútánského 
národního zvířete. Přejezd horskou krajinou přes průsmyk 
Dochu-La (3050 m) do zapadlého ledovcového údolí Phob-
jika v Černých horách, zimoviště jeřábů černokrkých. Oběd  
v tradičním bhútánském obydlí, ochutnávka slaného čaje  
a pálenky ara. Procházka malebným údolím, civilizací nedot- 
čený život bhútánských vesničanů. Starobylý klášter Gangtey. 
Přesun do Wangdue a Punakhy. Pěší výlet k chrámu Kham-
sum Lhakhang a zdobnému hradu Punakha Dzong s krásnými 
výhledy. Chrám Chimmi Lhakhang bhútánského světce, který 
šířil buddhismus za pomocí sexu, vína a zpěvu. Přejezd do his-
torického Paro. Výstup do nejsvětějšího místa Bhútánu - kláš-
tera Tygří hnízdo, zavěšeného na strmém útesu. Chrám Kyichu 
Lhakhang ze 7. stol. Národní muzeum, hrad Paro Dzong (film 
Malý Buddha). Rozvaliny hradu Drukyel Dzong, Návrat do Paro. 
14.den: Paro (Bhútán) - Káthmándú (Nepál). Přelet z Bhútánu 
do hlavního města Nepálu s panoramatickým výhledem na 
hřeben Himálaje s nejvyšší horou světa Mt. Everestem (8848 
m). Odlet zájezdu 761, návrat domů 15. den.
15.-17.den: Káthmándské údolí (Nepál). Královské město 
Bhaktapur: stupňovité pagody s erotickými dřevořezbami. 
Svítání s vyhlídkou na Himálaj. Pěší výlet k buddhistickému 
klášteru Namo Buddha. Fakultativně vyhlídkový let k Everestu 
(cca 210 USD). Posvátný hinduistický Pašupatináth s ghátem 
na spalování mrtvých. Buddhistické stúpy Boudhanáth a Sva-
jambhúnáth. Královské náměstí Durbar. Ukáže se nám živoucí 
bohyně Kumárí? 
18.-19.den: Káthmándú - Praha. Odlet přes Dillí domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Délka tras: letecky 16 000 km, pronajatou dopravou 400 
km, pěšky 4x 4-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 10-25 °C, nad 2000 m mohou klesat až k 0 °C 
Nástupní místo: Praha 

761
762

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
1.11. - 15.11. 2022
1.11. - 19.11. 2022

98 890,-
103 990,-

15
19

Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Mezi-
národní letecká (751,752) a vnitrostátní přelet z Ásámu do 
Kalkaty (752) - vše včetně tax a poplatků, veřejná (kom-
fortnější dálkové a místní busy, lodě, popř. vlaky) a nájem-
ní (minivany s místním řidičem, taxi, rikšové). Ubytování: 
751: 9x, 752: 14x hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje  
s příslušenstvím, 752: 2x vícelůžkové pokoje , 751: 2-lůžko-
vá kajuta 1.třídy na parníku, 751: 2x 2-lůžková kajuta na 
lodi (Sundarbans), na lodích společná sprcha a WC, 751: 
1x, 752: 1x noční autobus. 1-lůžkový pokoj za příplatek - 
751: 3900 Kč (9x), 752: 6400 Kč (14x), 753: 9900 Kč (22x). 
Na lodích (751, 3x) a na festivalu Hornbill (752, 2x) nelze 
zaručit. Strava: 751: 10x, 752: 16x snídaně. 751: Plná pen-
ze v průběhu 3-denního výletu lodí (Sundarbans). V ceně 
nejsou víza do Indie (752, 753) - osobně na ambasádě 
v Praze (2570 Kč), víza do Bangladéše při příletu (51 USD).
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77 TIBETSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ - ČÍNA, TIBET, NEPÁL, INDIE
Velká cesta jak pro milovníky velehor, tak buddhistických klášterů, hinduistických svatyní či ghá-
tů. Putování za čínskou oponu do nepřístupné země jaků, sněhu, řídkého vzduchu a himálajských 
velikánů. Hlavní lákadla čínské metropole - náměstí Nebeského klidu, Zakázané město a Velká 
čínská zeď. Terakotová armáda v Si-anu. Chovná stanice chráněné pandy velké. Vysoko položená 
tibetská Lhasa, sídlo dalajlámy Potala, kláštery Ghanden, Norbulinka a Sera. Přejezd po nejvyšší 
silnici světa Friendship Highway. Výhled na nejvyšší vrchol světa Mt. Everest. Starobylé Káthmán-
dú, spalovací gháty ve Váránasí a nezapomenutelný pomník lásky Tádž Mahal v Ágře. Hlavní 
atrakce Starého i Nového Dillí.

1.-4.den: Praha - Peking. Velká čínská zeď. Odlet do čínské 
metropole Pekingu: Zakázané město, náměstí Nebeského kli-
du s mauzoleem Mao Ce-Tunga. Velká čínská zeď (UNESCO) 
- procházka po „osmém divu světa“. Letní císařský palác  
s mramorovou lodí poslední císařovny. „Pupek světa“ - Chrám 
nebes. Nočním lehátkovým vlakem do Si-anu. 
5.-6.den: Si-an (Xi´an). Starověký Čchang-an a výchozí bod 
Hedvábné stezky - Si-an: 2000 let stará hrobka prvního císa-
ře a terakotové armády, Husí pagoda, městské hradby, tržiště  
s hady, želvami, rybami, kraby a dalšími „lahůdkami“. Taoistický 
klášter Osmi nesmrtelných. Nočním lehátkovým vlakem do 
Čcheng-tu. 
7.den: Čcheng-tu (Chengdu). Chuang-lung-si. Provincie S´-
-čchuan (Sečuán) na veletoku Jang-c´-ťiang, kraj bambuso-
vých lesů - areál pandy velké. Metropole Čcheng-tu: Návštěva 
světoznámé populární chovné stanice pandy velké. Starobylé 
Chuang-lung-si (Huanglongxi): Buddhistický chrám Ku-lung 
S‘, čajovny na nábřeží. 
8.-10.den: Čcheng-tu - Lhasa a okolí. Přelet na Tibetskou ná-
horní plošinu na letiště Gonkar, cesta do „města bohů“ Lhasy 
(3658 m). Posvátný poutní okruh Barkor, sídla dalajlámů v Po-
tale a Norbulingce. Živoucí tibetské kláštery Džókhang a Sera 
s meditujícími mnichy. (Nejen aklimatizační) výjezd do kláš-
tera Ganden, hlavního sídla lamaistické školy Žlutých čepic 
(Gelug-pa): ruční tisk modlitebních praporků a súter, tradiční 
dřevořezba.
11.-16.den: Lhasa - Everest B.C. - Káthmándú. Šestidenní jíz-
da po Friendship Highway, jedné z nejvyšších silnic světa  
s několika průsmyky nad 5000 m, směrem k nepálské hranici. 
Štíří jezero Jamdrok-co s jaky a nebesky modrou vodou. Sta-
ré město Gjance: nejkrásnější stúpa Kumbum, čorten Pango, 
klášter Palkhor, tibetské pevnosti dzongy. Druhé největší měs-
to Tibetu - Šigace: sídlo pančenlámů - klášter Tašilhünpo. Přes 
nejvyšší bod trasy - sedlo Gatso La (5220 m) do New Tingri. 

Neuvěřitelné panorama Himálají se čtyřmi osmitisícovkami 
zároveň. Celodenní výlet k nejvýše položenému klášteru světa 
- Rongbuku. Everest Base Camp (5200 m) a okolí s nádher-
nými výhledy na nejvyšší vrchol světa - Mt. Everest (8848 m). 
Přejezd směrem na tibetsko-nepálské hranice s výhledem na 
další majestátní vrcholy, zejména nejnižší osmitisícovku Šiša 
Pangma (8013 m). Prudký sjezd z pusté náhorní tibetské plo-
šiny do zeleného Nepálu s banánovníky a mandarinkami (přes 
2000 m výškového rozdílu). Buddhismus vystřídá hinduismus. 
Dojezd do údolí Káthmándú s památkami UNESCO. Majestát-
ní stúpa Svajambhunáth (Opičí chrám) s výhledem na město.
17.-18.den: Káthmándú a okolí. Metropole Nepálu Káthmán-
dú: působivé dřevěné chrámy starobylého centra města. 
Královský palác na chrámovém náměstí Durbar, tržiště. Pa-
lác Kumari Devi, jediné živé bohyně světa. Spalovací gháty 
Pašupatináth na řece Bagmátí, nejsvětější místo nepálských 
hinduistů. Večerní obřady u Boudhanáthu, největší tibetské 
stúpy mimo území Tibetu. Architektonický skvost - královské 
město Bhaktapur, historická metropole Káthmándského údo-
lí. Možnost nákupu tradičních suvenýrů - malované thanky, 
nože gurků či obřadní masky. Fakultativně let k Mt. Everestu 
(cca 210 USD). 
19.den: Káthmándú - Praha. Návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 771, 773: ČÍNA, TIBET A NEPÁL

1.-18.den: Praha - Peking - Lhasa - Káthmándú. Shodný s pro-
gramem zájezdu 771, resp. 773 až po odlet z Káthmándú. 
19.-21.den: Káthmándú - Váránasí. Přejezd do Gorakphuru. 
Hranice Indie. Nočním lůžkovým vlakem do Váránasí, nejpo-
svátnějšího města hinduismu: Višvanáth, zlatý chrám Šivy, 
večerní návštěva ghátů s mystickou rituální obětí řece Ganze, 
východ slunce z loďky na Ganze. Očistné koupele hinduistů  
i svérázné pradleny. Sárnáth - místo prvního Buddhova kázání. 

Nočním lůžkovým vlakem do Ágry. 
22.-24.den: Ágra - Dillí. Příjezd do Ágry. Centrum mughalské 
říše na řece Jamuně: nejkrásnější hrobka světa - Tádž Mahal 
(UNESCO). Červená pevnost. Přejezd do Díllí. Moderní hlavní 
město New Delhi: prezidentský palác, třída Rádžpáth, India 
Gate. Tepající střed města Connaught Place, Červená pevnost, 
staré muslimské Dillí s Páteční mešitou a bazary.
25.den: Dillí - Praha. Letecký návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 772, 774: ČÍNA, TIBET, NEPÁL, INDIE



strana

63
cestovní kancelář nomád s.r.o.
www.nomad.cz
e-mail: nomad@nomad.cz

CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel: 566 623 642
přednášky, články, aktuality: facebook.com/cknomad.cz/
fotografie ze zájezdů: instagram.com/ck_nomad/

78 ZE SEČUÁNSKA DO VIETNAMU - PŘES BÁJNOU ŠANGRI-LA
Výprava pro milovníky krásné přírody, vysokých hor i zajímavých etnik. Hornatými provinciemi 
Číny Sečuán a Jün-nan na jih do Vietnamu. Sečuán - životní areál pandy velké. Horní tok hlav-
ního čínského veletoku - „Dlouhé řeky“ Jang-c´-ťiang. Posvátné hory, buddhistické a taoistické 
kláštery a chrámy. Velehorské scenérie a legendární Šangri-La na pomezí Jün-nanu a Tibetu. Trek 
v kaňonu Tygřího skoku - nejhlubším na světě. Rýžová políčka, čajové terasy, bambusové háje. 
Horské kmeny Bai a Naxi v Jün-nanu, Hmong a Dzao v Sa Pě. Hlavní město Vietnamu Hanoj  
a věhlasná Dračí zátoka s fantaskními krasovými útvary… Na podzim, mimo hlavní nápor turis-
tů, kdy teploty jsou sice už nižší, zato téměř neprší a obloha bývá jasná. A ohřejete se na závěr ve 
Vietnamu u moře!

1.-2.den: Praha - Čcheng-tu. Odlet do provincie S´-čchuan 
(Sečuán) na veletoku Jang-c´-ťiang, kraje bambusových lesů 
- areál pandy velké v jihozápadní Číně. Metropole Sečuánu 
- Čcheng-tu: klášter Wen-šu zasvěcený bohu moudrosti, ná-
vštěva světoznámé chovné stanice pandy velké. 
3.-5.den: Le-šan. E-mej-šan. Le-šan: Da Fo - největší (71 m) 
socha sedícího Buddhy na světě, projížďka na loďce s nejlep-
ším výhledem na sochu. Výjezd lanovkou na Zlatý vrcholek  
E-mej-šanu, hory Vznešeného obočí (3099 m) - jednu ze čtyř 
nejposvátnějších hor buddhismu. Výhledy na ledovec Miňa 
Konka (Gongga Shan, 7556 m). Přejezd do horské provincie 
Jün-nan u hranic Tibetu. 
6.-8.den: Li-ťiang. Shangri-La. „Čínský Šrínagar“ se říká městu 
a údolí Li-ťiang (UNESCO), obývanému lidem Naxi: dřevěné 
domy, vodní kanály, trhy. Údajná mýtická Šangri-La: tibetské 
kláštery, Ganden Sumtseling v nadmořské výšce 3300 m - je-
den z největších vně Tibetu. 
9.-10.den: Soutěska skákajícího tygra. Dvoudenní výlet pod 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Sněžnými horami Nefritového draka (vysokými kolem 5500 
m) do Soutěsky skákajícího tygra na horním toku veletoku 
Jang-c´-ťiang: pěší túra nejhlubším (dokonce až 4 km!) kaňo-
nem světa. 
11.-12.den: Li-ťiang - Ta-li. Ta-li (Dali) - nejpohodovější město 
Číny a mekka baťůžkářů: staré město, Tři pagody se 6 stupňo-
vou a 70 m vysokou Čchien-Sün, barevné trhy horských Baiů. 
Zájemci na kolech kolem jezera Er-chaj pod čtyřtisícovkami. 
13.-16.den: Ta-li - Kchun-ming - Sa Pa a okolí. Přejezd do met-
ropole Jün-nanu - Kchun-mingu a dál na jih do Vietnamu. Sa 
Pa - vysokohorské městečko na vietnamsko-čínském pomezí, 
výhledy na nejvyšší vietnamskou horu Fan Si (3143 m). Oblast 
nespoutané přírody, nádherné rýžové terasy. Domov horských 
kmenů (Hmong, Red Dzao), žijících ještě téměř v době ka-
menné. Návštěvy domorodých vesniček, pěší výlety. Přejezd 
na pobřeží k Hai Phongu. 
17.-18.den: Halong Bay. „Zátoka padajícího draka“ (UNESCO). 
Výlet lodí v labyrintu tří tisíc vápencových ostrůvků a homolí 
bizarních tvarů, tyčících se z hladiny slavné Dračí zátoky. Nád-
herné pláže, koupání v průzračné vodě, tajuplné jeskyně, zá-
pad slunce na palubě lodi. 
19.-21.den: Hanoj - Praha. Hlavní město Hanoj: prezidentský 
palác, Ho Či Minovo mauzoleum, magické jezero Hoan Kiem, 
pagody, české hospůdky, tržnice aj. Odlet domů. 

V ceně je:  Doprava. Výlety do Halong Bay s plavbou po 
zátoce a noclehem na lodi a do Sa Pa k horským kmenům. 
Víza do Vietnamu a jejich vyřízení. Ubytování a strava. Čes-
ký průvodce, služby místních CK a průvodců dle potřeby, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Do-
prava: Mezinárodní letecká včetně tax a poplatků, veřejná 
(vlaky, dálkové busy) a nájemní (minivany, taxi). Ubytová-
ní: 15x hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušen-
stvím, 1x lehátkový vlak, 1x loď v Halong Bay, 1x u rodin  
v horách. 1-lůžkový pokoj za příplatek 9600 Kč (15x). Stra-
va: 15x snídaně. 2x plná penze během výletů do Halong 
Bay a Sa Pa. V ceně nejsou víza do Číny - osobně na amba-
sádě v Praze (2700 Kč), podklady zajistíme.

Délka tras: letadlem 18 000 km, busy a vlaky 3600 km, 
pěšky 6x 4-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 15-20 °C (Čína), 23-28 °C (Vietnam), v horách 
cca o 10 °C chladněji, voda 24-27 °C (Vietnam)
Nástupní místo: Praha

781
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
16.10. - 5.11. 2022 85 490,-21

Délka tras: letadlem 16 000 km, autobusy, auty a vlaky 
celkem 5000 km, pěšky 4x 5-12 km (volitelně) - vše pro 
772, 774 
Počasí: vzduch 12-30 °C 
Nástupní místo: Praha 

771
772
773
774

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
7.4. - 25.4. 2022
7.4. - 1.5. 2022
13.9. - 1.10. 2022
13.9. - 7.10. 2022

91 690,-
97 890,-
91 690,-
97 890,-

19
25
19
25

V ceně je:  Doprava. Projížďka na loďkách ve Váránasí 
(772,774). Permity do Tibetu. Ubytování. Český průvodce, 
místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informač-
ní materiály a DPH. Doprava: Mezinárodní letecká a přelet 
Chengdu - Lhasa včetně tax, pronajatá vozidla, dálkové au-
tobusy, vlaky. Ubytování: 771,773: 13x, 772,774: 17x v hotýl-
cích, 1x v jednoduchém hotýlku se společným sociálním 
zařízením pod Everestem, 771,773: 2x, 772,774: 4x lehátkový 
vlak. 1-lůžkový pokoj za příplatek - 771,773: 9600 Kč (13x), 
772,774: 11 200 Kč (17x). V ceně nejsou víza - do Číny 2700 Kč, 
Indie 2350 Kč (772,774) - víza osobně na ambasádě, přípla-
tek za přípravu podkladů pro víza 600 Kč, Nepálu 30 USD (na 
hranicích), fakultativní aktivity (let k Everestu cca 210 USD).

Pozn. Podklady pro vyřízení víza do Vietnamu je třeba do-
dat do CK nejpozději 6 týdnů před odjezdem.
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1.-3.den: Praha - Hanoj - Vientiane. Let do metropole Vietna-
mu Hanoje - „Města na zatáčející řece“: jezero Hoan Kiem, Ho 
Či Minovo mauzoleum, pagody, vojenské muzeum aj. Přelet 
do hlavního města Laosu - Vientiane. 
4.-6.den: Vientiane - Luang Prabang. Prohlídka Vientiane: 
Zlatá pagoda, jeskynní chrámy, Národní muzeum, Vítězný ob-
louk, královský palác, západ slunce nad Mekongem. Na sever 
přes Vang Vieng v oblasti homolovitých krasových útvarů do 
královského města Luang Prabang (UNESCO): buddhistické 
chrámy, waty, pagody, ranní pochůzka mnichů. Výlety do 
okolí - vápencová jeskyně Pak Ou se stovkami sošek Buddhy. 
Mohutné vodopády Kuang Si Falls ukryté v džungli. 
7.-9.den: Luang Prabang - Chiang Mai. Plavba po majestátním 
Mekongu. Chiang Khong - překročení thajské hranice. Oblast 
„Zlatého trojúhelníku“ proslavená pěstováním opia - místo 
styku Barmy, Laosu a Thajska. Mae Salong - orlí hnízdo obý-
vané čínskou komunitou. Mae Sai: Štíří chrám, muzeum opia, 
možnost výletu do Barmy - návštěva příhraničního města Ta-
chileik s trhy a řemesly. 
10.-13.den: Chiang Mai a oblast horských kmenů. „Růže se-
veru“ - Chiang Mai, jedno z nejpříjemnějších thajských měst: 
Wat Phra Sing, Wat Chedi Luang, proslulý klášter na hoře Doi 
Suthep. Muzeum horských kmenů, tradiční řemesla, noční ba-
zar, thajský box. Pěší výlet v N.P. Doi Ithanon s nejvyšší horou 
Thajska (2565 m): mlžné horské pralesy, vodopády. Dvouden-
ní trek do oblasti domorodých horských kmenů, s pobytem  
a stravováním v jejich vesnicích, jízda na slonech a bambuso-

V ceně je:  Doprava. 2-denní trek s místním průvodcem 
včetně jízdy na slonech a na bambusovém voru. Víza do 
Laosu a do Vietnamu včetně jejich vyřízení. Ubytování  
a strava. Český průvodce, služby místních CK a průvodců 
dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály  
a DPH. Doprava: Mezinárodní letecká a přelet Hanoj- 
Vientiane včetně tax a poplatků, nájemní (minivany, taxi) 
a veřejná (pohodlné dálkové busy, vlaky, lodě). Ubytování: 
12x hotely a penziony - 2-lůžkové klimatizované pokoje 
s příslušenstvím, 1x jednodušší ubytování na treku, 1x 
lehátkový vlak, 1x noční autobus s lůžkovou úpravou. 
1-lůžkový pokoj za příplatek - 791,792,793: 8100 Kč (12x), 
794,795,796: 12 500 Kč (23x), na treku nelze. Strava: 12x 
snídaně. Plná penze během 2-denního treku.

79 NAPŘÍČ INDOČÍNOU - VIETNAM, LAOS, THAJSKO
Fantastické barvy tropické přírody, rýžová políčka, čajové terasy, bambusové háje, horské hřebeny 
pokryté neprostupnou džunglí, krasové jeskyně, buddhistické kláštery a chrámy, pestré trhy plné 
zboží a neuvěřitelné kulinářské speciality. Scénické krasové ostrůvky v Dračí zátoce i svět sám pro 
sebe v horách na hranicích Vietnamu a Číny. Hlavní města - pulsující Hanoj a důstojný Vientiane. 
Luang Prabang se skvostnými památkami i okolní přírodou. Plavba po veletoku Mekong. Na-
kouknutí do Barmy, osady horských kmenů, kde se zastavil čas. Legendární most přes řeku Kwai. 
A vzrušující metropole nádhery i hříchu Bangkok na závěr…

vých vorech. Noční přejezd do Bangkoku. 
14.den: Damnoen Saduak, Kanchanaburi. Plovoucí trh Dam-
noen Saduak. Most přes řeku Kwai proslavený knihou P. Boulla 
a oscarovým filmem, válečné muzeum a hřbitov. 
15.-17.den: Bangkok - Praha. Hlavní město Bangkok: králov-
ský palác a Wat Phra Keo se Smaragdovým Buddhou, Plavba 
po řece Chao Praya k Chrámu červánků Wat Arun, Wat Pho  
s pozlaceným ležícím Buddhou, posvátná Zlatá hora Wat Sa-
ket. Vyhlášená ulička go-go barů Soi Cowboy, popř. světozná-
má erotická gymnastika ve večerním Pat Pongu. Návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Délka tras: letadlem 19 000 km, busy a vlaky 2100 km, 
loděmi 400 km, pěšky 4x 4-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 20-32 °C, voda 25-28 °C
Nástupní místo: Praha

791
792
793

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
21.4. - 7.5. 2022
11.11. - 27.11. 2022
20.4. - 6.5. 2023

74 690,-
75 590,-
75 990,-

17
17
17

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 79 a 80 (Severní Vietnam): 

794
795
796

8.4. - 7.5. 2022 
29.10. - 27.11. 2022
7.4. - 6.5. 2023 

96 990,-
97 790,-
98 590,-

30
30
30

1.-2.den: Praha - Danang. Odlet do středního Vietnamu. 
3.den: Hoi An, My Son. Historický Hoi An (UNESCO) s čínskou 
atmosférou: francouzská kolonáda, čínské pagody, chrá-
my a svatostánky, japonský krytý most, místní trhy. My Son 
(UNESCO) - bývalé královské sídlo říše Čampa: hinduistické 
chrámy zarostlé v džungli. 

80 SEVERNÍ VIETNAM - ZEMĚ VZDÁLENÁ I BLÍZKÁ
Úchvatné scenérie krasových ostrůvků Dračí zátoky, horské hřebeny pokryté neprostupnou džun-
glí na severu země. Malebná historická města s řadou památek UNESCO i uspěchané hlavní měs-
to Hanoj. Neuvěřitelné kulinářské speciality i obchody natřískané zbožím, kde nic není nemožné 
aneb komunistický kapitalismus v té nejryzejší formě. Díky okolnostem nám možná nejbližší ze 
všech exotických zemí - kde jinde v tropech máte šanci posedět v českých hospůdkách a občas se 
domluvit i česky?

4.-5.den: Danang. Dva dny odpočinku u tropického Jihočín-
ského moře na bělostných plážích pod Mramorovými hora-
mi s možností výjezdu nejdelší kabinovou lanovkou na světě 
(5,772 km) do hor Ba Na 1400 m nad Danang: Pagoda Linh 
Ung s nejvyšší sochou Buddhy ve Vietnamu (67 m), vodopád 
Toc Tien, nejnovější atrakce - jedinečný Zlatý most podepřený 
obříma kamennýma rukama s nádhernými výhledy. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Možnost spojení do více zájezdů (např. s Jižním Vietnamem a Kam-
bodžou). Informace na vyžádání v CK.
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V ceně je:   Doprava. Výlety do Halong Bay s plavbou po 
zátoce a noclehem na lodi a do Sa Pa k horským kmenům. 
Víza a jejich vyřízení. Ubytování a strava. Český průvodce, 
služby místních CK a průvodců dle potřeby, zdravotní při-
pojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Meziná-
rodní letecká včetně tax a poplatků, nájemní (minivany, 

Délka tras: letadlem 21 000 km, po zemi 1800 km, pěšky 4x 
3-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 20-32 °C, voda 25-28 °C
Nástupní místo: Praha

801
802
803

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
8.4. - 23.4. 2022
29.10. - 13.11. 2022
7.4. - 22.4. 2023

63 390,-
63 990,-
64 690,-

16
16
16

Možnost spojení tras 80 a 79 (Vietnam, Laos, Thajsko) do zájezdů 
794. Resp. 796. Termín: 8.4. - 7.5. 2022, cena: 96 990 Kč.
Možnost spojení tras 80 a 81 (Jižní Vietnam) do zájezdů  
po celém Vietnamu - 813. Resp. 814. Termín: 28.3. - 23.4. 2022, cena: 
85 790 Kč.
Možnost spojení do více zájezdů (např. s Thajskem a Kambodžou). 
Informace na vyžádání v CK.

1.-3.den: Praha - Saigon. Delta Mekongu. Odlet do největší-
ho vietnamského velkoměsta. Saigon (Ho Či Minovo Město) 
s 9 miliony obyvateli a 4 miliony motorek: Palác sjednocení, 
muzeum války, katedrála, tržnice aj. Výlet do delty veleto-
ku Mekongu - rýžovnice Vietnamu. My Tho, vesnice rybářů  
a farmářů - typický život místních obyvatel, exotické přírodní 
scenérie spleti vodních kanálů. 
4.den: Tay Ninh (Caodai), Cu Chi. Klášter Tay Ninh - centrum 
originálního náboženství Cao Dai (bizarní ale působivá kom-
binace buddhismu, hinduismu i katolictví mezi jehož svatými 
jsou Victor Hugo, Ježíš, Mohammed, Shakespeare, Jana z Arku 
i V.I. Lenin), účast na barevné a výpravné bohoslužbě. Cu chi - 
síť tunelů, odkud komunistický Vietkong podnikal výpady na 
Saigon, nahlédnutí do podzemí vietnamské války. 
5.-6.den: Saigon - Muine. Na východ do idylického Mui Ne  
s 10 km dlouhou bílou pláží a rybářskými bárkami. „Vietnamská 
Sahara“ - neuvěřitelné bílé a červené obří duny ve „vlhkých“ 
tropech, vzniklé díky jedinečnému suchému mikroklimatu. 
Naboso teplou říčkou nádherným kaňonem k Pohádkovému 
prameni. Možnost výletů na kolech, mořského rybolovu, čtyř-
kolek po poušti a dalších aktivit. Plantáže dračího ovoce. Věže 
dávné kultury Čampa. Poutní hora Ta Cu: lanovkou k nejdelší 
(49 m, ležící) soše Buddhy v celém Vietnamu. 
7.-9.den: Muine - Da Lat. Od pobřeží vzhůru do horského Da 

81 TO NEJLEPŠÍ Z JIŽNÍHO A STŘEDNÍHO VIETNAMU
Delta Mekongu s brčálově zelenými rýžovými terasami dávajícími úrodu třikrát do roka. Půvabná 
horská krajina s vodopády a vesnicemi původních etnik s čajovými, kávovými i květinovými plan-
tážemi. Dlouhé bílé pláže lemované kokosovými palmami i zcela nečekaná tropická „Sahara“  
s kaňony a obřími dunami různých barev. Poklidná historická města v seznamu UNESCO i blázni-
vé Ho Či Minovo (velko)město s miliony skútrů v ulicích.

Latu (1500 m) - města věčného jara, Francouzi nazývaného 
„Malá Paříž“: místní „Eiffelovka“, letní palác císaře Bao Dai, Cra-
zy House - architektonický úlet ve stylu Gaudího, spektaku-
lární Dračí pagoda, Údolí lásky, adrenalinový sjezd „horskou 
dráhou“ k vodopádu Datanla, tržiště. Výlet do okolí: vesnice 
horských kmenů, Sloní vodopád, Usměvavý Buddha, kávové  
a čajové plantáže, nekonečné zelené skleníky a květinová 
pole, manufaktura na výrobu hedvábí, cibetkové farmy. 
10.-11.den: Da Lat - Nha Trang. Scénickou krajinou na viet-
namskou riviéru. Letovisko Nha Trang v zálivu řazeném mezi 
deset nejkrásnějších na světě: koupání a slunění, masáže, rybí 
speciality. Hinduistický chrám Po Nagar, pagody. Celodenní 
výlet lodí: koupání a šnorchlování na korálových útesech, ne-
zapomenutelné plovoucí bary, mořské akvárium, pláž. Mož-
nost výletu do termálních lázní s bahenními koupelemi, popř. 
4 km jízda lanovkou nad mořem do „vietnamského Disneylan-
du“ Vinpearl na ostrově Hón Tre. 
12.-13.den: Nha Trang - Danang. Hoi An, My Son. Přejezd na 
sever do středního Vietnamu, do blízkosti někdejší hranice 
dvou nepřátelských vietnamských států. Historický Hoi An 
(UNESCO) s čínskou atmosférou: francouzská kolonáda, čínské 
pagody, chrámy a svatostánky, japonský krytý most, místní 
trhy. My Son (UNESCO) - bývalé královské sídlo říše Čampa: 
hinduistické chrámy zarostlé v džungli. 
14.-15.den: Danang. Dva dny odpočinku u tropického Jihočín-

PROGRAM ZÁJEZDU: 

6.-7.den: Danang - Hue - Hanoj. Přes slavný průsmyk Hai Van 
do Hue (UNESCO): císařský palác se zapovězeným Purpuro-
vým městem, citadela. Možnost plavby po Voňavé řece k pa-
godám a hrobkám císařů. Přejezd do bývalého Sev. Vietnamu. 
8.-11.den: Sa Pa a okolí. Z Hanoje na severozápad k čínským 
hranicím. Sa Pa - vysokohorské městečko na vietnamsko-čín-
ském pomezí, výhledy na nejvyšší vietnamskou horu Fan Si 
(3143 m). Oblast nespoutané přírody, nádherné rýžové terasy. 
Domov horských kmenů (Hmong, Red Dzao), žijících ještě té-
měř v době kamenné. Návštěvy domorodých vesniček, pěší 
výlety. Přejezd na pobřeží k Hai Phongu. 
12.-13.den: Halong Bay. „Zátoka padajícího draka“ (UNESCO). 
Výlet lodí v labyrintu tří tisíc vápencových ostrůvků a homolí 
bizarních tvarů, tyčících se z hladiny slavné Dračí zátoky. Nád-
herné pláže, koupání v průzračné vodě, tajuplné jeskyně, zá-
pad slunce na palubě lodi. 
14.-16.den: Halong Bay - Hanoj - Praha. Návrat do hlavního 
města Hanoje: prezidentský palác, Ho Či Minovo mauzoleum, 
magické jezero Hoan Kiem, pagody, české hospůdky, tržnice 
aj. Odlet domů. 

81
80

taxi) a veřejná (pohodlné dálkové busy, lodě). Ubytování: 
11x hotely a penziony - 2-lůžkové klimatizované pokoje  
s příslušenstvím, 1x loď v Halong Bay, 2x noční autobus  
s lůžkovou úpravou. 1-lůžkový pokoj za příplatek 6300 Kč 
(11x). Strava: 8x snídaně. 4x plná penze během výletů do 
Halong Bay a Sa Pa.
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V ceně je:  Doprava. Celodenní výlety do delty Mekongu 
a lodí po ostrovech u Nha Trang. Víza a jejich vyřízení. 
Ubytování a strava. Český průvodce, služby místních CK 
a průvodců dle potřeby, zdravotní připojištění, informační 
materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, 
veřejná (pohodlné dálkové busy) a nájemní (mikrobusy, 
taxi, lodě). Ubytování: 13x hotely a penziony - 2-lůžko-
vé klimatizované pokoje s příslušenstvím, 2x noční bus  
s lůžkovou úpravou. 1-lůžkový pokoj za příplatek - 811,812: 
8100 Kč (13x), 813,814: 12 600 Kč (21x). Strava: 13x snída-
ně. 1x oběd a občerstvení na lodi (Nha Trang).

Délka tras: letadlem 19 000 km, po zemi 2200 km, pěšky 3x 
3-5 km (volitelně)
Počasí: vzduch 25-34 °C, voda 26-29 °C
Nástupní místo: Praha

811
812

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
28.3. - 13.4. 2022 
27.3. - 12.4. 2023 

62 490,-
63 490,-

17
17

Možnost spojení tras 81 a 82 (Kambodža a Jižní Vietnam) do zájezdů 
823. Termín: 17.3. - 13.4. 2022, cena: 86 990 Kč. Resp. 824. Termín: 16.3. 
- 12.4. 2022, cena: 88 390 Kč. Možnost spojení do více zájezdů (např.  
s Thajskem a Kambodžou). Informace na vyžádání v CK.

1.-2.den: Praha - Siem Reap. Odlet do Kambodže. Siem Reap: 
Relaxace v hotelovém bazénku. Večerní show s vystoupením 
půvabných tanečnic apsar a hostinou. 
3.-4.den: Angkor, Tonle Sap. Den v chrámovém komplexu 
Angkor (UNESCO), centru mocné khmerské říše a jednom  
z nejúchvatnějších míst světa, kde desítky chrámů svádějí zá-
pas s džunglí. Možnost výjezdu na slonech na západ slunce 
nad Angkorem. Lodí na největší jezero Indočíny - Tonle Sap. 
Plovoucí vesnice obývané vietnamskou minoritou: muzeum, 
škola, kostel, rybí pasti, hadi. Přejezd do Phnompenhu. 
5.-6.den: Phnompenh - Sihanoukville. Hlavní město Kambo-
dže mezi čtyřmi řekami Mekongu: královský palác a Stříbrná 
pagoda, národní muzeum, legendární Wat Phnom. Za tem-
nou historií hrůzovlády Rudých Khmerů do věznice S 21 a na 
„Vražedná pole“. Živé nábřeží Mekongu s bouřlivým večerním 
životem, tržnice. Projížďka lodí po Mekongu s panoramatem 
města. Přejezd na pobřeží k Thajskému zálivu. 
7.-10.den: Sihanoukville, Koh Rong. Pobyt u moře v Siha-
noukville, hlavním letovisku Kambodžské riviéry: písečné plá-
že, rušný společenský život, skvělá a levná kuchyně založená 
na darech moře a čerstvém kampotském pepři, uznávaném 
jako nejlepší na světě. Možnosti potápění, rybaření, šnorch-
lování. Výlet lodí na půvabný ostrov Koh Rong s bělostnými 
plážemi a nádhernou atmosférou tropického ráje. Možnosti 
výletů na další ostrůvky nebo do primárních deštných lesů  
a mangrovových porostů N.P. Ream, k plantážím pepřovníku  
a „krále ovoce“ durianu, který nikde na světě nekoupíte lev-
něji, popř. do hor N.P. Bokor k pochmurnému francouzskému 
„městu duchů” s grandhotelem, kasínem a palácem z 20. let. 
Návrat do Phnompenhu. 
11.-13.den: Phnompenh - Delta Mekongu - Saigon. Plavba po 
veletoku Mekongu do Vietnamu. Vesnice rybářů a farmářů - 
typický život místních obyvatel na kanálech i rýžovištích. Pří-
rodní scenérie spleti vodních kanálů, plovoucí trhy, hadí farma 
- už jste pili horkou kobří krev? Příjezd do metropole Jižního 
Vietnamu Saigonu (Ho Či Minova Města): Palác sjednocení, 
katedrála, tržnice aj. 
14.den: Tay Ninh (Caodai), Cu Chi. Klášter Tay Ninh - centrum 
originálního náboženství Cao Dai (bizarní ale působivá kom-
binace buddhismu, hinduismu i katolictví mezi jehož svatými 

82 KAMBODŽA A JIŽNÍ VIETNAM
Státy s neobvykle pevnými vazbami k naší zemi - kambodžský král i desetitisíce Vietnamců stále 
umí česky. Okruh po Kambodži, zemi tak atraktivní a přitom turisticky stále nedoceněné (naštěs-
tí!). Angkor - jeden z nejzásadnějších monumentů celé planety. Stále výstavnější a zajímavější 
hlavní město Phnompenh. Tropický svět pláží a ostrůvků jižního pobřeží. Ráj pepře, durianu  
a dračího ovoce. Spletí ramen veletoku Mekongu do jeho úrodné delty v jižním Vietnamu. A nej-
větší město Vietnamu - živý a dychtivý Saigon na závěr.

jsou Victor Hugo, Ježíš, Mohammed, Shakespeare, Jana z Arku 
i V.I. Lenin), účast na barevné a výpravné bohoslužbě. Cu chi - 
síť tunelů, odkud komunistický Vietkong podnikal výpady na 
Saigon, nahlédnutí do podzemí vietnamské války. 
15.den: Saigon - Praha. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 82 a 81 (Jižní a střední Vietnam) do zájezdů: 

823
824

17.3. - 13.4. 2022
16.3. - 12.4. 2023

86 990,-
88 390,-

28
28

Možnost spojení tras 82 a 83 (Thajsko a Kambodža) do zájezdů 833. 
Termín: 13.3. - 31.3. 2022, cena: 73 690 Kč. Resp. 834. Termín: 12.3. - 
30.3. 2023, cena: 74 890 Kč.
Možnost spojení do více zájezdů (např. s Thajskem a Vietnamem). 
Informace na vyžádání v CK.

Délka tras: letadlem 20 000 km, po zemi 1600 km, lodí 200 
km, pěšky 3x 3-6 km (volitelně)
Počasí: vzduch 30-34 °C, voda 26-29 °C
Nástupní místo: Praha

821
822

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
17.3. - 31.3. 2022 
16.3. - 30.3. 2023

61 990,-
62 990,-

15
15

V ceně je: Doprava. Výlet lodí na jezero Tonle Sap, taneč-
ní show a večeře v Siem Reap, projížďka lodí po Mekongu  
v Phnompenhu, celodenní výlet lodí na ostrov Koh Rong, 
2-denní plavba po Mekongu. Vietnamská víza a jejich 
vyřízení. Ubytování a strava. Český průvodce, služby míst-
ních CK a průvodců dle potřeby, zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax  
a poplatků, veřejná (pohodlné dálkové busy) a nájemní 
(mikrobusy, taxi, tuk-tuky). Ubytování: 12x hotely a pen-
ziony - klimatizované 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím. 
1-lůžkový pokoj za příplatek - 821,822: 7000 Kč (12x), 
823,824: 13 200 Kč (23x). Strava: 12x snídaně, 1x večeře  
v Siem Reap, plná penze během 2-denní plavby po Mekon-
gu. V ceně nejsou kambodžská víza - 30 USD na letišti při 
příletu.

ského moře na bělostných plážích pod Mramorovými hora-
mi s možností výjezdu nejdelší kabinovou lanovkou na světě 
(5,772 km) do hor Ba Na 1400 m nad Danang: Pagoda Linh 
Ung s nejvyšší sochou Buddhy ve Vietnamu (67 m), vodopád 
Toc Tien, nejnovější atrakce - jedinečný Zlatý most podepřený 
obříma kamennýma rukama s nádhernými výhledy. 
16.-17.den: *Hue, Danang - Praha. Volitelně Hue (UNESCO): 
císařský palác, Purpurové město, citadela. Z Danangu domů.

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč

Možnost spojení tras 81 a 80 (Severní Vietnam) do zájezdů s kom-
pletním programem po celém Vietnamu:

813
814

28.3. - 23.4. 2022
27.3. - 22.4. 2023

85 990,-
87 590,-

27
27
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1.-3.den: Praha - Bangkok. Odlet do thajské metropole Bang-
koku: královský palác, Wat Pho s pozlacenou sochou ležící-
ho Buddhy, Chrám úsvitu Wat Arun, Wat Praimit se sochou 
Buddhy z 5,5 tuny ryzího zlata. Wat Saket - posvátná Zlatá 
hora. Plavba po kanálech řeky Chao Praya. Vyhlídka na noční 
Bangkok z 84. patra Baiyoke Tower II, nejvyššího v Thajsku (304 
m). Vyhlášená ulička go-go barů Soi Cowboy, popř. Pat Pong  
s erotickými show, denní i noční trhy. 
4.-5.den: Damnoen Saduak, Kanchanaburi. Ayuthaya. Ratcha- 
buri: plovoucí trhy s ovocem, jídlem a suvenýry Damnoen 
Saduak. Kanchanaburi u barmských hranic: Most přes řeku 
Kwai proslavený oscarovým filmem i knihou, válečné muze-
um. Bývalé siamské královské město Ayuthaya: historický park  
s buddhistickými památkami. 
6.den: Bangkok - Siem Reap. Přejezd do kambodžského Siem 
Reapu. Relaxace v hotelovém bazénku. Večerní show s vystou-
pením půvabných tanečnic apsar a hostinou. 
7.-8.den: Angkor, Tonle Sap. Den v chrámovém komplexu 
Angkor (UNESCO), centru mocné khmerské říše a jednom  
z nejúchvatnějších míst světa, kde desítky chrámů svádějí zá-
pas s džunglí. Možnost výjezdu na slonech na západ slunce 
nad Angkorem. Lodí na největší jezero Indočíny - Tonle Sap. 
Plovoucí vesnice obývané vietnamskou minoritou: muzeum, 
škola, kostel, rybí pasti, hadi. Přejezd do Phnompenhu. 
9.-10.den: Phnompenh - Sihanoukville. Hlavní město Kambo-
dže mezi čtyřmi řekami Mekongu: královský palác a Stříbrná 
pagoda, národní muzeum, legendární Wat Phnom. Za tem-
nou historií hrůzovlády Rudých Khmerů do věznice S 21 a na 
„Vražedná pole“. Živé nábřeží Mekongu s bouřlivým večerním 
životem, tržnice. Projížďka lodí po Mekongu s panoramatem 
města. Přejezd na pobřeží k Thajskému zálivu. 
11.-13.den: Sihanoukville, Koh Rong. Pobyt u moře v Siha-
noukville, hlavním letovisku Kambodžské riviéry: písečné plá-
že, rušný společenský život, skvělá a levná kuchyně založená 
na darech moře a čerstvém kampotském pepři, uznávaném 
jako nejlepší na světě. Možnosti potápění, rybaření, šnorch-
lování. Výlet lodí na půvabný ostrov Koh Rong s bělostnými 

83 THAJSKO A KAMBODŽA
Dvě země Zadní Indie, resp. Indočíny, s bohatou historií a vyspělou kulturou. Thajsko - hrdé Siam-
ské království a Kambodža se slavnou minulostí Khmerské říše i tragickým mementem vietnam-
ské války a Pol Potovy genocidy. Svůdný Bangkok s leskem paláců i bídou kurtizán. Plovoucí trhy 
a most přes řeku Kwai. Úchvatný Angkor Wat, který nemá na světě obdoby. Odpočinek v letovisku 
Sihanoukville na plážích Thajského zálivu.

plážemi a nádhernou atmosférou tropického ráje. Možnosti 
výletů na další ostrůvky nebo do primárních deštných lesů  
a mangrovových porostů N.P. Ream, k plantážím pepřovníku 
a „krále ovoce“ durianu, který nikde na světě nekoupíte lev-
něji, popř. do hor N.P. Bokor k pochmurnému francouzskému 
„městu duchů” s grandhotelem, kasínem a palácem z 20. let. 
14.-15.den: Sihanoukville - Phnompenh - Praha. Návrat do 
Phnompenhu a odlet domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 83 a 82 (Kambodža a Jižní Vietnam):

833
834

13.3. - 31.3. 2022
12.3. - 30.3. 2023

73 690,-
74 890,-

19
19

V ceně je: Doprava. Výlet lodí na jezero Tonle Sap, taneč-
ní show a večeře v Siem Reap, projížďka lodí po Mekongu  
v Phnompenhu, celodenní výlet lodí na ostrov Koh Rong. 
Ubytování a strava. Český průvodce, služby místních CK  
a průvodců dle potřeby, zdravotní připojištění, informační 
materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, 
veřejná (pohodlné dálkové busy) a nájemní (mikrobusy, 
taxi, tuk-tuky). Ubytování: 12x hotely a penziony - klimati-
zované 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím. 1-lůžkový pokoj 
za příplatek - 831,832: 8300 Kč (12x), 833,834: 10 000 Kč 
(16x). Strava: 12x snídaně, 1x večeře v Siem Reap. V ceně 
nejsou kambodžská víza - cca 40-45 USD na thajsko-kam-
bodžských hranicích.

Délka tras: letadlem 19 000 km, po zemi 1800 km, pěšky 3x 
3-6 km (volitelně)
Počasí: vzduch 30-34 °C, voda 26-29 °C
Nástupní místo: Praha

831
832

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
13.3. - 27.3. 2022
12.3. - 26.3. 2023

57 690,-
58 590,-

15
15

Možnost spojení do více zájezdů (např. s Vietnamem). Informace na 
vyžádání v CK.

Cestovní kancelář NOMÁD nabízí

Podle Vašich představ vytvoříme 
a zdarma zašleme nabídku zájezdu či cesty.

Staňte se sami spoluautorem 
 vlastní cesty.

KONTAKTUJTE CK NOMÁD NA: 
www.nomad.cz

Smetanova 34, 591 01, Žďár n Sáz.
tel/fax: 566 623 642

e-mail: nomad@nomad.cz

FIREMNÍ AKCE, ZÁJEZD JAKO CENA 
DO SOUTĚŽE A  INCENTIVNÍ ZÁJEZDY
Firemní akce, utužení kolektivu, společné zážitky v kolektivu. 
Incentivní cesty jako odměna a motivace pro zaměstnance, 
zákazníky a partnery. Zájezdy i jako ceny do soutěží.

POZNÁVACÍ NEBO AKTIVNÍ PROGRAM 
PRO FIREMNÍ ČI JINÉ KOLEKTIVY
Pro kolektivy zaměstnanců, přátel, kluby a sdružení připravujeme cesty se 
zážitky, poznáváním či aktivním programem. Od víkendových pobytů po 
Evropě, přes aktivní turistické a cykloturistické zájezdy, poznávací zájezdy 
s plavbou lodí nebo různorodými aktivitami. 

EXOTICKÉ CESTY PRO VIP PARTNERY 
A ZÁKAZNÍKY (EXOTIKA, NÁPADY, ZÁŽITKY) 
Zajišťujeme také exklusivní cesty s vysokým standardem  
a detailním zajištěním služeb pro velké korporace a VIP klienty 
firem. Exotické zájezdy s atraktivním programem a službami. 
Nápady a „perličky“ kterými Vaše partnery překvapíte.

CESTY NA VELETRHY A KONGRESY, 
PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY
Připravujeme programy a zajištění pracovních a služebních 
cest, cest na odborné veletrhy a kongresy, ale také programy 
se zaměřením na exkurzi v partnerském podniku, nebo na 
konkrétní poznání jak daný obor funguje v zahraničí.

ZÁJEZDY 
NA ZAKÁZKU

Zájezdy pro pracovní kolektivy, incentivní 
zájezdy, pracovní cesty na výstavy a veletr-
hy a další cesty za poznáním a dobrodruž-
stvím organizujeme již přes 25 let !

NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT !

Od 15 lidí a na letecké zájezdy od 4 lidí lze hovořit o skupině, pro kterou má smysl udělat speciální zájezd na zakázku s tím, že cena bude srovnatelná s běžnou nabídkou cestovních kanceláří. Takových zájezdů pořádáme desítky 
ročně, pro firmy, turistické oddíly, pracovní skupiny, party přátel atd. Většinou má taková skupina nějakou představu o cílové zemi, případně o počtu dní atd. Ve spolupráci s námi vznikne ideální trasa zájezdu tak, jak si skupina přeje.
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1.-3.den: Praha - Yangon (Rangún) - Kyaikto (Kyaiktiyo). Let 
do Yangonu. Prohlídka barmské metropole: 2000 let stará 
pagoda Sule obklopená koloniální architekturou. Fascinující 
zlatá pagoda Shwedagon (98 m), obsahující prý více zlata 
než je v britských bankách. Neopakovatelná atmosféra večer-
ních obřadů, pokorné zástupy věřících, dým vonných tyčinek. 
Válečný hřbitov Taukkyan - místo pietní vzpomínky na hrůzy 
druhé světové války. Přejezd do města Bago. Nejvyšší stúpa  
v zemi - Shwemawdaw (114 m), socha obřího ležícího Buddhy 
(55 m), vedle níž věřící postavili ještě jednu, úplně novou  
a delší. Rekonstruovaný zlatý královský palác. Přejezd pod 
poutní Zlatou skálu. 
4.-6.den: Kyaikto - Hpa An - Taungoo. Pralesem do hor na 
korbě terénního náklaďáku. Poutní Kyaikto: Zlatá skála s po-
zlaceným viklanem - Buddhovým vlasem „popírající gravitaci“. 
Hpa An: buddhistické jeskyně s mračny netopýrů, fascinující 
klášter Kyauk Kalat se svatyní na štíhlé skalní jehle. Nocleh  
v někdejším královském městě Taungoo. 
7.-8.den: Taungoo - Neipyijto - Kalaw. Přejezd se zastávkou  
v novém (od r. 2005) hlavním městě Neipyijto, vystavěném na 
„zelené louce“: muzeum drahokamů, dle benevolence ostrahy 
průjezd až 20-ti proudou příjezdovou silnicí k monstróznímu 
sjezdovému paláci. Úchvatná jízda scénickou krajinou do 
městečka Kalaw. Jednodenní trek v Šánských horách borový-
mi lesy, rýžovými a čajovými plantážemi za horským kmenem 
Palaungů. 
9.den: Kalaw - Inle. Přejezd k jezeru Inle se zastávkou v kraso-
vých jeskyních Pindaya, významném poutním místě s více než 
6 tisíci sochami Buddhy. Dílničky s ruční výrobou mnišských 
deštníků, lampionů a papíru, náštěva vinice u jezera Inle. 
10.den: Jezero Inle. Celodenní výlet na člunu po exotickém 
horském jezeře, přírodním skvostu Inle: dílničky a zahrady, se-
dmnáct vesniček na pylonech obklopených komplexy svatyň 
a stúp, zdejší kultura Intha proslulá zručností, návštěva ně-
kterých manufaktur, tkalcovské dílny „žirafích žen“. Tajemství 
výroby „lotosového hedvábí“ a tradičních barmských cigár, 
mistrovství kovářů, stříbrotepců a šperkářů. Rybáři pádlující 
vestoje nohou, „zahradníci“ pěstující květiny na plovoucích 
zahradách. 
11.-13.den: Inle - Mandalay. Přejezd do teplého, úrodného 
údolí veletoku Iravádí. Dle časových možností zastávka v Palei: 
„Pagoda tří hadů“. Mandalay - kulturní a náboženské centrum 
Barmy: královský palác obklopený vodními příkopy, „největ-
ší kniha na světě“ - Kuthodaw Paya, pagoda Mahamuni se 

V ceně je:  Doprava. Výlet člunem po jezeře Inle. Plavba 
lodí po Iravádí do Mingunu. 1-denní trek v Šánských ho-
rách. Ubytování. Český průvodce, zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax 
a poplatků (limit 19 000 Kč), po trase pronajatý mikrobus 
s místním řidičem, loď a člun. Ubytování: 16x turistické ho-
tely a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím. 1-lůž-
kový pokoj za příplatek 6500 Kč (16x). Strava: Na většině 
míst snídaně. V ceně není vízum do Barmy a jeho vyřízení 
(1400 Kč).

84 BARMA - ZLATÁ ZEMĚ
Barma (Myanmar) je komplikovaná země plná kontrastů. Země dávných bohatých říší, nedotče-
né uchvacující přírody a přežívajících folklórních tradic. Uvidíte velké množství pagod ze zlata, 
hor rubínů, ale i prostých chýší z palmových větví. Desítky rozmanitých etnických skupin milých 
a přátelských obyvatel, krajinu nebetyčných hor i rozlehlých planin. Myanmar je pro návštěvníky 
oázou klidu, bezpečí a buddhistické tolerance. Je snad právě Barma tou zaslíbenou zemí, o níž 
mluvil sám Buddha přede dvěma a půl tisíci lety? Poznejte ji a odpovězte si sami. Ale pospěšte si! 
Ač byla dlouhodobě ostrovem sama pro sebe, odtržena od Jihovýchodní Asie a jejího ekonomic-
kého rozvoje, vše nyní rychle dohání a probíhající změny společnosti jsou velmi radikální. A jedno 
je jisté - za pár let bude Barma úplně jiná a čas už se zpátky nevrátí… 

slavnou sochou Buddhy a zázračnými sochami, ukořistěnými  
v kambodžském Angkoru, proslulá ulička kameníků a sochařů, 
stovky mnichů proudících z ranní žebroty na oběd do kláš-
tera Mahagandhayon. Královská Amarapura: přes jezero po 
nejdelším týkovém mostu na světě k pagodě Kyauktawgyi 
Paya s nádhernými freskami. Výstup k pagodám na Manda-
lay Hill na místa, kde prý pobýval sám Buddha. Plavba lodí po 
široké Iravádí do Mingunu: největší nepoškozený zvon světa, 
obří pagoda, která měla být největší stavbou světa. Opuštěné 
královské město Sagaing: vrchy poseté pagodami, nezapome-
nutelné pohledy do údolí Iravádí. 
14.den: Pyin U Lwin. Okolí někdejšího britského horského stře-
diska Pyin U Lwin. Pěší výlet v rozsáhlém jeskynním systému 
Peik Chin Hmyaung. Podél podzemní řeky s vodopády, přes 
dómy s krápníkovou výzdobou i pitoreskními sochami dra-
ků z barmské mytologie až k buddhistické svatyni uprostřed 
hory a ke kaskádám Pwe Kauk. Trek k divokým a impozantním 
vodopádům Anisakan. Pokud čas dovolí, večer v malebných 
koloniálních botanických zahradách Kandawgyi: ptačí voliéra, 
orchideje, muzeum motýlů, jezírka aj. 
15.-16.den: Pyin U Lwin - Bagan (Pagan). Nejpůsobivější místo 
Barmy - Bagan (UNESCO): tisíce chrámů a pagod různého stáří 
a stylů zaplňujících velkou planinu podél Iravádí. Možnost vy-
půjčení kola, popř. vyhlídkového letu balonem. „Myanmarský 
Olymp“ - mystická sopka Popa. „Hora květin“, kde se střetává 
buddhismus s animismem. Klášter vystavěný na vrcholové 
plošině vysokého sopouchu, sídlo bůžků natů opředené le-
gendami. Výstup po stovkách strmých schodů s tlupami do-
těrných opic v okolí. 
17.-19.den: Pagan - Yangon - Praha. Scenérie barmského ven-
kova, prodavači palmového vína. Za příznivých podmínek 
návštěva bahenních sopek Jezera dračího dechu. Cesta přes 
Pyay (Prome) s obří sochou sedícího Buddhy a slavnou pa-
godou Shwesandaw. Vykopávky starověkého města Sri Kset-
ra, zastávka v Shwedaungu u svatyně „Buddhy zlatých brýlí“. 
Návrat do Yangonu. Volný program, nákupy suvenýrů. Odlet 
zpět domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Délka tras: letadlem 17 000 km, minivanem 2300 km, 
pěšky 3x 5-12 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 26-33 °C 
Nástupní místo: Praha 

841
842
843

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
2.2. - 20.2. 2022
16.11. - 4.12. 2022 
1.2. - 19.2. 2023

60 990,-
61 990,-
61 990,-

19
19
19
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1.-3.den: Praha - Bangkok. Let do thajské metropole. Bangkok: 
královský palác se sochou Smaragdového Buddhy, chrám Wat 
Pho s pozlaceným ležícím Buddhou, chrám Wat Arun, čínská 
čtvrť, plavba po řece Chao Phraya, večerní Pat Pong s erotický-
mi show. Odjezd do Chiang Mai. 
4.-7.den: Chiang Mai a oblast horských kmenů. „Růže severu” 
- město Chiang Mai, jedno z nejpříjemnějších thajských měst: 
buddhistické chrámy, noční bazar. Vyjížďka do hor ke klášteru 
Doi Suthep s nádhernými výhledy do okolí. Třídenní trek tro-
pickým horským pralesem s návštěvou vesnic kmene Karen, 
dobrodružná jízda na slonech a unikátní rafting na bambu-
sových vorech. 
8.-10.den: Chiang Mai - Chiang Saen. Plavba lodí z Tha Ton do 
Chiang Rai po řece Mae Kok. „Orlí hnízdo“ Mae Salong - město 
obývané čínskou komunitou. Pohraniční Mae Sai: možnost 
výletu do Barmy. Sop Ruak - střed Zlatého trojúhelníku na 
rozhraní Barmy, Laosu a Thajska: muzeum opia. Staré sídelní 
město Chiang Saen: chrám Čedi Luang. 
11.-13.den: Chiang Saen - Luang Prabang. „Království miliónu 
slonů“ - Laos. Plavba po majestátním Mekongu do staroby-
lého města Luang Prabang (UNESCO): buddhistické chrámy, 
koloniální francouzská architektura, královský palác. Výlet  
k vodopádům Tad Sae Kuang Si a koupání v kaskádách. 
14.-15.den: Luang Prabang - Vang Vieng - Vientiane. Jízda 
hornatou krajinou s malebnými vesničkami a oblastí homo-
lovitých krasových útvarů v okolí městečka Vang Vieng. Hlavní 
město Laosu - Vientiane: královský palác, starobylý chrám Wat 
Si Saket s tisíci soškami Buddhy, Velká stúpa, Vítězný monu-
ment, Národní muzeum. 
16.-19.den: Udon Thani - Krabi. Návrat zpět do Thajska. Přelet 
z Udon Thani na ostrov Phuket, do nejkrásnější části thajského 
pobřeží s nezaměnitelnými krasovými homolemi malých ost-
růvků. Plavba lodí přes ostrovy Phi Phi do města Krabi: píseč-
né pláže a korálové útesy - relaxace, koupání a šnorchlování. 
Možnost plavby lodí podél mořských útesů a vápencových 
masivů Phra Nang či potápění. 
20.-21.den: Georgetown. Přejezd do Malajsie na ostrov Penang 
- do „perly Orientu“ a „Asie v miniatuře“. Britský Georgetown: 
prohlídka města, které neztrácí svůj koloniální šarm a čínské-
ho ducha. Čínské a hinduistické chrámy, pevnost Cornwallis, 

V ceně je: Doprava. 3-denní trek v severním Thajsku včet-
ně jízdy na slonech a raftingu na vorech. Ubytování. Český 
průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály  
a DPH. Doprava: Letecká do Bangkoku, ze Singapuru  
a přelet Udon Thani - Phuket včetně tax a poplatků, po 
trase mikrobusy, autobusy, vlak, taxi, tuk tuk, slon, 4x plav-
ba lodí. Ubytování: 23x turistický hotel - 2-lůžkové pokoje 
s příslušenstvím, 1x lehátkový vlak, 2x domorodý dům 
během treku. 1-lůžkový pokoj za příplatek 6900 Kč (23x). 
Strava: 2x plná penze (na treku). V ceně není vízum do La-
osu (30 USD) a do Barmy (30 USD).

85 ZADNÍ INDIE - THAJSKO, LAOS, MALAJSIE, SINGAPUR
Čtyři země jihovýchodní Asie, průřez Indočíny v celé její kráse. Thajsko, bývalý Siam, plné nesčet-
ných buddhistických chrámů, přímořských letovisek a hříšného nočního života. Probouzející se 
Laos, nejchudší a nejopomíjenější země regionu, s úžasně přátelským obyvatelstvem a obrovským 
potenciálem. Malajsie - muslimská federace tvořená pestrou směsí rozličných ras, národů i nábo-
ženství, žijících však pospolu v toleranci a pořádku. Singapur - bohatý asijský tygr, jenž dokáže 
absorbovat z každé kultury, která ho vytváří, to přínosné k prospěchu všech… Každá z nich je jiná, 
přesto je spojuje bohatá historie, úchvatná příroda s plážemi snů, pestré trhy i vynikající kuchyně. 
Je jen na Vás vše vyzkoušet a poznat. 

čínský klanový dům Khoo Kongsi, buddhistický klášter Kek Lok 
Si. Lanovkou na Penang Hill (821 m) s překrásným rozhledem.
22.-23.den: Kuala Lumpur. Dynamická metropole moderní 
Malajsie, Kuala Lumpur: vyhlídková věž Menara (s anténou 
421 m), dvojčata Petronas Towers (452 m) - mezi lety 1998- 
2004 nejvyšší stavba světa, mešita Masjid Negara, noční trh  
v čínské čtvrti. Výlet k hinduistickým jeskyním Batu. 
24.-26.den: N.P. Taman Negara, Melaka. Jeden z nejstarších 
pralesů světa v N.P. Taman Negara: plavba lodí, výprava do 
noční džungle, procházka po lávkách zavěšených vysoko  
v korunách stromů. Perla Malajsie - přístav Melaka (UNESCO): 
Červené „holandské“ náměstí, vyhlídka a chrám sv. Pavla, čín-
ská čtvrť, ruiny portugalských pevností. 
27.-29.den: Singapur - Praha. Malý, ale mocný městský stát, 
kde se prolíná Východ a Západ s britskou koloniální, čínskou, 
indickou a arabskou čtvrtí. Singapore Flyer - obří vyhlídkové 
kolo (165 m), vyhlídková plošina Sands Skypark, věhlasná ZOO 
s možností nočního safari, nákupy. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Délka tras: letadlem 20 000 km, busy a auty 2100 km, 
vlakem 700 km, lodí 250 km, pěšky 4x 5-10 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 25-32 °C, voda 26-28 °C 
Nástupní místo: Praha 

851
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
5.11. - 3.12. 2022 66 390,-29



strana

70
cestovní kancelář nomád s.r.o.
www.nomad.cz
e-mail: nomad@nomad.cz

CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel: 566 623 642
přednášky, články, aktuality: facebook.com/cknomad.cz/
fotografie ze zájezdů: instagram.com/ck_nomad/

86 MALAJSIE, SINGAPUR, BORNEO A BRUNEJ - PO STOPÁCH SANDOKANA

Různé tváře tří zemí rovníkové jihovýchodní Asie, obývaných pestrou směsí rozličných ras, náro-
dů, kultur i náboženství, žijících však pospolu ve vzorné toleranci a pořádku. Vzorové „město bu-
doucnosti“ - supermoderní Singapur, ambiciozní Kuala Lumpur, ropný sultanát Brunej. Historická 
města v Malacké úžině - Melaka a Georgetown. Koupání a odpočinek na nádherných ostrovech 
Pulau Perhentian, resp. v silvestrovském termínu na Langkawi. „Trochu jiná“ Malajsie - Borneo. 
Džungle, plavba do nitra ostrova po řece Batang Rajang, „lesní muži“ orangutani či opice s nosy 
jak po jablíčku z Tří veteránů. Připomínky divokých Dajaků, bývalých lovců lebek, i britské koloni-
ální přítomnosti a mýtus legendárního Tygra z Mompracemu - Sandokana. 

1.-3.den: Praha - Kuala Lumpur. Let do dynamické metropole 
moderní Malajsie: dvojčata Petronas Towers (452 m) - bývalá 
nejvyšší stavba světa, vyhlídková věž KL Tower (421 m), mešita 
Masjid Negara, noční trh v čínské čtvrti, koloniální centrum. 
Výlet k psychedelickým hinduistickým jeskyním Batu. 
4.-5.den: Kuala Lumpur - Penang. Přejezd do „perly Orientu“ 
a „Asie v miniatuře“ - na ostrov Penang. Britský Georgetown 
(UNESCO) - město s koloniálním šarmem a čínským duchem. 
Čínské a hinduistické chrámy, pevnost Cornwallis, buddhistic-
ký klášter Kek Lok Si. Podvečerní výjezd lanovkou na Penang 
Hill (821 m) s vyhlídkou.
6.-9.den: Pulau Perhentian. Na východní pobřeží do přístavu 
Kuala Besut, plavba na nejkrásnější malajské ostrovy Pulau 
Perhentian: odpočinek, koupání, šnorchlování, možnost potá-
pění nebo lodních výletů na vzdálenější korálové útesy. 
10.-13.den: N.P. Taman Negara - Melaka. Návštěva jedno-
ho z nejstarších pralesů světa v N.P. Taman Negara: výprava 
do noční džungle, procházka po lávkách vysoko v korunách 
stromů, plavba lodí. Zpět na západní pobřeží do nejhezčího 
města země - Melaky (UNESCO): červené „holandské“ náměs-
tí, vyhlídka a kostel Sv. Pavla, čínská čtvrť, ruiny portugalské 

pevnosti. 
14.-16.den: Singapur - Praha. „Lví město“ a stát Singapur, kde 
se prolíná Východ a Západ: britské koloniální památky, hin-
duistické a čínské chrámy, mešity, downtown s mrakodrapy, 
vyhlídková plošina Sands Skypark, možnost jízdy na nejvyšším 
vyhlídkovém kole na světě Singapore Flyer (165 m), návštěvy 
světově proslulé ZOO, botanické zahrady, Národního muzea, 
zahrad Gardens by the Bay, nebo vyhlídkové plavby po Marina 
Bay. Návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 861: MALAJSIE A SINGAPUR

77 990,-

V ceně je: Doprava. Ubytování. Český průvodce, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Kom-
pletní letecká včetně tax a poplatků, po trase lodě, mini-
busy, autobusy, metro a taxi. Přelet na Borneo (862). Přelet 
Langkawi - Kuala Lumpur (863). Ubytování: 861: 10x, 862: 
20x, 863: 13x turistické hotely (většinou 2-lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 3x jednoduché bungalovy na ostrovech 
(861,862). 1-lůžkový pokoj za příplatek - 861,863: 5800 Kč 
(13x), 862: 9800 Kč (23x). 

1.-15.den: Praha - Kuala Lumpur - Pulau Perhentian - Singa-
pur. Shodný s programem zájezdu 861 po odlet ze Singapuru.
16.-19.den: Sarawak. Kuching a okolí. Přelet na ostrov Borneo. 
Hlavní město všech koček světa a nesmírně pohodová met-
ropole Sarawaku - Kuching, založená „bílým rádžou ze Sara-
waku“ - lordem Brookem, úhlavním protivníkem Sandokana: 
pevnost Margherita, muzea. Návštěva centra Semenggoh pro 
návrat orangutanů do volné přírody. Pobřežní N.P. Bako: pro-
cházka po fascinujícím ekosystému slaných blat, mangrove, 
masožravých rostlin, ptactva, cibetek, létajících lemurů (le-
tuch) a opic, včetně endemického a velmi ohroženého kahau 
nosatého. N.P. Gunung Gading (v případě, že pokvete největší 
květina světa - smrdutá masožravka raflésie) nebo kulturní 

vesnice a koupání na pláži v Damai. 
20.-23.den: Sarawak. Sibu, N.P. Niah. Přejezd do města Sibu: 
čínský chrám Tua Pek Kong, rušný říční přístav. Plavba do nitra 
Bornea po řece Batang Rejang za dajackými kmeny žijícími  
v dlouhých společných domech v okolí městečka Kapit. Ná-
vrat do Sibu. Vápencový N.P. Niah s jednou z největších jeskyní 
světa, obývanou půl milionem netopýrů. 
24.-26.den: Brunej. Bandar Seri Begawan - Praha. Na severo-
východ do sultanátu Bruneje, jednoho z nejbohatších států 
světa, jehož obyvatelé nemusí platit žádné daně. Hlavní měs-
to Bandar Seri Begawan: zlatá mešita Omar Ali Saifuddien, 
osvětlený sultánův palác. Lodní výlet do 28 vodních vesnic na 
kůlech v Kampung Ayer. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 862: PRODLOUŽENÍ O BORNEO A BRUNEJ

Délka tras: letadlem 23 000 km, po zemi 1200 km, loděmi 
120 km, pěšky 5x 3-8 km (volitelně) - vše pro 862 
Počasí: vzduch 28-32 °C, voda 27-29 °C 
Nástupní místo: Praha 

1.-5.den: Praha - Kuala Lumpur - Penang. Shodný s progra-
mem zájezdu 861. 
6.-9.den: Langkawi. Cesta na ostrov Langkawi v Andaman-
ském moři u hranic s Thajskem: odpočinek, koupání, možnost 
výjezdu lanovkou na horu Gunung Mechinchang s výhledy na 
celé souostroví. Koupání ve vodopádech Seven Wells, horké 
prameny ve vesnici Air Hangat, možnost lodních výletů, šnor-
chlování, nákupy v bezcelní zóně. Přelet do Kuala Lumpur. 
10.-16.den: N.P. Taman Negara - Melaka - Singapur - Praha. 

PROGRAM ZÁJEZDU 863: VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÁ MALAJSIE A SINGAPUR

861
862
863

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
2.7. - 17.7. 2022
2.7. - 27.7. 2022
18.12. - 2.1. 2023

65 990,-

63 990,-

16
26
16

Shodný s programem zájezdu 861. 
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87 MALÉ I VELKÉ SUNDY 
PO OSTROVECH INDONÉSIE - FLORES, RINCA, KOMODO, LOMBOK, BALI A SULAWESI

Souostroví Nusa Tengarra východně od Bali. Flores s barevnou sopkou Kelimutu, animistické ves-
ničky kmene Ngada. Romantická plavba na Komodo za obřími varany, špičkové šnorchlování  
a večerní hejna kaloňů. Muslimský Lombok s výstupem na posvátnou sopku Rinjani. Relax na ko-
rálových ostrovech Gili. Bali - „ostrov Bohů“ a hinduistů v muslimské Indonésii. Jižní Celebes (Sula-
wesi) - ostrov bohaté historie a mystické atmosféry se skalními hroby a kuriózními obřady Torajů.
PROGRAM ZÁJEZDU 871: FLORES, RINCA, KOMODO, LOMBOK A BALI

1.-7.den: Praha - Bali - Flores. Odlet do Denpasaru na Bali. 
Přímořské letovisko s nekonečnými plážemi. Přelet na Flo-
res - nejkrásnější z ostrovů smaragdového náhrdelníku Nusa 
Tengarra. Směs odlišných kultur, zvláštní zvyky a obětní ri-
tuály animistů. 14 aktivních sopek, rybářské vesničky, pláže. 
Romantická osada Moni. Horké prameny a vodopády. Východ 
slunce na vulkánu Kelimutu. Tři jezera odlišných barev - tyrky-
sové, zelené a černé. Tkalcovské vesničky. Přejezd do Bajawy, 
zastávka na Blue Stone Beach. Pěšky ke kráteru Wawo Mudha, 
nejnovější sopky Floresu. Pěší výlet z kampungů Be´a. Víte 
jak roste vanilka, kakaové boby, pepř či hřebíček? Koupání  
v termálech Manalage. Tradiční vesnice animistických kmenů 
Ngada, vesnička Bena (pod patronátem UNESCO). Nádherné 
výhledy na sopku Inerie. Přelet do Labuan Bajo na západním 
pobřeží, možnost výletu k jeskyni Batu Cermin. 
8.-11.den: Flores - Rinca - Komodo - Lombok. Čtyřdenní plav-
ba z Floresu na Lombok pronajatou lodí s plnou penzí. Raj-
ské ostrovy, šnorchlování. Trek za varany na ostrově Rinca. 
Světoznámé Komodo se světovou atrakcí - varany (UNESCO, 
největší ještěři mají až 3 m délky a 200 kg váhy). Působivá 
příroda - divoký vodní buvol, jeleni, stáda opic. Červená pláž 
s nejbarevnější korálovou zahradou. Ostrovy Moyo, Satonda, 
Laba. Ostrov Lombok: podél severního pobřeží do Senaru na 
úpatí Rinjani. Pěšky k vodopádům Sendang Gile. 
12.-20.den: Lombok - Bali. Třídenní trek (volitelně) na posvát-
nou sopku Rinjani (3726 m) s plnou penzí, nosiči a noclehy 
pod stany. Jezero v 600 m hlubokém kráteru. Gila: horké pra-
meny. Drzé opice v džungli. Dva dny na ostrovech Gili - bílé pí-

sečné pláže, průzračná voda, korálové útesy, možnost potápě-
ní. Pro zájemce na kole kolem ostrova Trawangan. Výlet lodí na 
ostrovy Meno a Air: šnorchlování mezi mořskými želvami. Lodí 
na Bali. Amed - idylická rybářská vesnice. Královské koupele 
Tirtagangga. Tulamben - nejhezčí potápění na Bali, exotické 
masáže. Nejposvátnější místo Besakih: komplex 30 chrámů na 
7 terasách na úpatí sopky Agung (3142 m). Ubud - kulturní 
a umělecké centrum. Ohňový tanec na žhavých uhlících, tra-
diční tance kecak, barong či legong. Opičí prales, Pura Dalem 
- chrám mrtvých v džungli. Batubulan - řezbářské a kamenic-
ké dílničky, sochy, šperky, galerie. Poloostrov Bukit, směrový 
chrám na bílých útesech Tanah Lot. Nekonečné pláže, exotické 
nákupy.  Odlet z Denpasaru, resp. nocleh v Sanuru (872).
21.den: Bali - Praha. Návrat domů.

V ceně je: Doprava. Čtyřdenní plavba z Floresu na Lom-
bok. Dvoudenní trek na Sulawesi (872) a třídenní trek 
na Rinjani se službami nosičů. Vstupy do rezervací a N.P. 
Ubytování a strava. Český průvodce, zdravotní připojiště-
ní, informační materiály a DPH.  Doprava:  Mezinárodní  
i vnitrostátní letecká včetně tax, místní (bus), pronajaté 
minibusy, lodě Lombok - Gili, Gili - Bali.  Ubytování:  871: 
13x, 872: 17x v hotýlcích, 3x na palubě lodi (plavba Flores 
- Lombok), 2x v pronajatých stanech (trek na Rinjani), 872: 
1x v tradičních obydlích Torajů (trek na Sulawesi), 872: 1x 
dálkový noční bus. 1-lůžkový pokoj za příplatek - 871: 5900 
Kč (13x), 872: 7300 Kč (17x). Strava: Během plavby (3x), na 
treku na Rinjani (2x) a na Sulawesi (1x - 872) plná penze,  
v hotýlcích většinou snídaně.

1.-20.den: Praha - Bali. Shodný s programem zájezdu 871 až 
po odlet z Denpasaru. 
21.-25.den: Sulawesi. Přelet do Ujung Pandang na jižním Ce-
lebesu (Sulawesi) - ostrově bohaté historie a mystické atmo-
sféry. Přejezd do Pare-Pare. Rammang-Rammang - návštěva 

jedné z největších krasových oblastí Indonésie, projížďka na 
loďce mezi skalními útvary, jeskyně s prehistorickými nástěn-
nými malbami. Přesun do Rantepaa - centra legendami opře-
dené oblasti Tana Toraja. Džungle, vápencová skaliska, rýžové 
terasy, políčka bavlny, kávovníky, buvolí tržnice. Kuriózní obřa-
dy, pohřební ceremoniály s desítkami obětovaných býků. Po-
hřební jeskyně a skalní hrobky. „Visící“ hroby. Vyhlášení řezbáři. 
Bori - megality. Lemo - skalní terasy s vyřezávanými figurkami 
zemřelých Tau Tau. Dvoudenní trek s plnou penzí mezi hor-
skými vesničkami Torajů, noclehy v tradičních domech (tong-
konanech) se sedlovými střechami, náročnost lze přizpůsobit. 
Noční přejezd do Ujung Pandang. 
26.-27.den: Makassar - Praha. Ujung Pandang (Makassar): čín-
ské taoistické chrámy, přístav s plachetnicemi lidu Bugis při-
pomínající středověk. Pevnost Rotterdam. Výlet lodí na ostrov 
Samalona. Čínská čtvrť. Návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 872: PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU 871 O JIŽNÍ SULAWESI

Délka tras: letadlem 26 000 km, lodí 500 km, po zemi 800 
km, pěšky 8x 6-15 km (volitelně) - vše pro 872 
Počasí: vzduch 28-33 °C, voda 26-29 °C 
Nástupní místo: Praha 

871
872

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
24.7. - 13.8. 2022
24.7. - 19.8. 2022

72 390,- 
85 590,- 

21
27

871
872

3100 Kč sleva pro přihlášené do 18.1. 2022 (872)
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1.-2.den: Praha - Jakarta - Ambon. Odlet na Jávu. Odtud přelet 
do (Kota) Ambonu, hlavního města provincie Moluky (Malu-
ku) na stejnojmenném ostrově.  
3.den: Ambon. Výlet na poloostrov Leihitu: kostel z 18.stol.  
a stará mešita Wapaue z roku 1414. Holandská pevnost Am-
sterdam ze 17.stol., tj. z dob, kdy se v Ambonu začalo obcho-
dovat s kořením. Vesnice Allang, Lilibooi a Hatu. 
4.den: Bandaneira. Z přístavu Ambon rychlým trajektem do 
Bandaneiry, ostrova a stejnojmenného města v srdci vulkanic-
kých ostrovů Banda, které bylo centrem zápasu evropských 
mocností o lukrativní obchod s kořením.  
5.den: Hatta. Výlet na ostrůvek Hatta, ležící asi 25 km od 
Bandských ostrovů. Je pojmenovaný po jednom ze zaklada-
telů nezávislé Indonésie Mohammadovi Hattovi, který zde 
pobýval ve vyhnanství. Koupání a šnorchlování na korálových 
útesech.  

88 MOLUKY - KORÁLOVÉ OSTROVY VONÍCÍ KOŘENÍM 
Bájné Moluky, pravlast hřebíčku, lákaly evropské obchodníky a kolonizátory již od 16.století. So-
pečné ostrovy a ostrůvky v Bandském moři s lákavými plážemi, historickými pevnostmi a upo-
mínkami dávných bojů o ovládnutí lukrativního obchodu s kořením. To vše pod dohledem im-
pozantního vulkánu Gunung Api. Na závěr cesta na jihozápadní Moluky na Kajské souostroví, 
odlehlý klenot s krásnými plážemi s bílým pískem a pozoruhodnými kulturními tradicemi. Ča-
rovné lokality tropického podmořského světa mezi velkými ostrovy Novou Guineou a Celebesem, 
turistikou téměř nedotčené. 

PROGRAM ZÁJEZDU 881: BANDSKÉ OSTROVY

Délka tras: letadly 28 000 km, loděmi 600 km, po zemi 200 
km, pěšky (volitelně) 4x 2-5km- vše pro 882
Počasí: vzduch 30-33 °C, voda 27-29 °C
Nástupní místo: Praha

881
882

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
28.10. - 6.11. 2022 
28.10. - 10.11. 2022

72 290,-
97 590,-

10
14

V ceně je:  Doprava. Výlety loděmi po Bandských a Kaj-
ských (882) ostrovech. Vstupy a aktivity dle programu (s 
výjimkou sportovního vybavení). Ubytování a snídaně. 
Český průvodce, služby místních průvodců dle potřeby, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Do-
prava: Letecká do Jakarty, přelety Jakarta - Ambon - Ja-
karta a Ambon - Kei - Ambon (882) včetně tax a poplatků, 
transfery po ostrovech, trajekt Ambon - Banda - Ambon, 
ostatní lodě. Ubytování: 881: 7x, 882: 11x turistické cha-
tičky (lodge) -2-lůžkové pokoje s příslušenstvím. 1-lůžkový 
pokoj za příplatek - 881: 5300 Kč (7x), 882: 9400 Kč (11x). 
Strava: 881: 7x, 882: 11x snídaně.

6.den: Run, Nailaka, Ai. Koupání a šnorchlování na ostrovech 
Run, Nailaka a Ai, které patří k nejmenším v celém Bandském 
souostroví.  
7.den: Banda Neira. Banda Besar. Prohlídka města Banda 
Neira na stejnojmenném ostrově: pevnosti Nassau a Belgica, 
mini palác, dům Mohammada Hatty. Sousední ostrov Banda 
Besar: pevnost Hollandia.   
8.den: Banda Api. Výstup na sopku Banda Api (Gunung), ty-
čící se 650 m nad hladinou (většina široké sopečné kaldery 
se nachází pod vodou) a tvořící malý izolovaný ostrov. Jde  
o jednu z nejaktivnějších sopek v regionu známou jako „Etna 
Bandského moře“. Úchvatná vyhlídka, po sestupu koupání  
a šnorchlování. 
9.-10.den: Banda Neira - Ambon - Jakarta - Praha. Pravidel-
ným rychlým trajektem zpět do Ambonu. Odlet do Jakarty 
a dále domů.

1.-9.den: Praha - Ambon. Shodný s programem zájezdu 881 až 
po odlet z Ambonu. 
10.den: Ambon - Kei Kecil. Ostrov Ambon: Vesnice Waai s po-
svátnými úhoři (místní lidé věří, že jde o jejich předky). Horké 
prameny v Tulehu. Přelet na ostrov Kei Kecil, v místním jazyce 
Nuhu Roa, jeden z více než 200 velkých a malých ostrovů sou-
ostroví Kei. 
11.den: Ostrovy Ngaf, Er, Ngodan. Celodenní výlet na tři malé 
ostrovy - Ngaf, Er a Ngodan s krásnou bílou pláží: koupání, 
šnorchlování. Jeskyně Hawang, tj. česky Duch, dříve užívaná 
domorodci pro meditace. Koupání v jezeře se směsí slané  
a sladké vody. Krásný západ slunce na pláži Ngurbloat.    
12.den: Ostrovy Pulau Woha, Kei Kecil. Výstup na vrch Masbait 
k památníku Kristus Raja Masbait Kelanit: socha Krista s krás-
nou vyhlídkou na ostrov Kei Kecil. Ostrov Pulau Woha s pláží 
Ngurtafur, pojmenovaná podle svého tvaru Hadí pláž: moře 
s bohatým životem pod hladinou. Ostrov Ohoiwa s perlovou 
farmou.           
13.-14.den: Kei Kecil - Ambon - Jakarta - Praha. Odlet do Am-
bonu, dále do Jakarty a návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 882: PRODLOUŽENÍ O KAJSKÉ OSTROVY
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89 ČÍNA - TOULKY ŘÍŠÍ STŘEDU
To nejlepší a nejtypičtější z obří „Říše Středu“. Nejkrásnější čínské přírodní scenérie Čchuang-šan. 
Posvátné hory a poutní místa, buddhistické a taoistické kláštery a chrámy. Skvosty světové histo-
rie a kultury - Velká čínská zeď, Čchang-čou, Tchung-li, Nanking, současná i historické metropole 
Peking, Si-an a Kchaj-feng. Prosperující a bohatnoucí východočínské provincie v čele s Šanghají. 
Žlutá a Dlouhá řeka - veletoky Čchuang-čche a Jang-c´-ťiang. Nekonečná rýžová políčka, čajové 
terasy a bambusové háje…

1.-3.den: Praha - Šanghaj. Let do Šanghaje, hlavního kon-
kurenta metropole Pekingu a dnes snad nejdynamičtějšího 
asijského města. Transfer z letiště nejrychlejším vlakem světa 
Maglev (až 431 km/hod). Nábřeží Bund, vyhlídka z Perly Orien-
tu, 468 m vysoké televizní věže. Možnost plavby lodí po řece 
Čchuang-pchu centrem města kolem nejznámějších mrako-
drapů, návštěvy představení akrobatů aj. „Benátky Orientu“, 
jedno z osmi „vodních měst“ u Velkého kanálu a jezer při ústí 
Jang-c´-ťiangu - Tchung-li (Tongli): malebné středověké měs-
to vodních kanálů a typických kamenných mostů. 
4.-5.den: Šanghaj - Čchang-čou (Hangzhou). „Hlavní měs-
to čínské turistiky“ - Čchang-čou: Západní jezero - možnost 
projížďky lodí, ostrov Osamocené hory, Chrám Požehnaného 
odloučení, Pagoda šesti souladů (60 m). 
6.-7.den: Čchang-čou - Čchuang-šan (Huangshan). Masiv 
Čchuang-šan - nejslavnější čínské přírodní scenérie Žlutých 
hor se 72 vrcholky: lanovkou a pěšky na nejvyšší vrchol Loto-
sový květ (1864 m), koupání v termálech Nachového obláčku. 
8.den: Čchuang-šan - Nanking. Jedno z nejvýznamnějších čín-

ských měst - Nanking: mohutné hradby a brány městského 
opevnění, vrch Čung-šan Ling s hroby císařů a mauzoleem 
otce moderní Číny Sunjatsena. Nejdelší veletok Asie - Jang-c´- 
-ťiang. Noční přejezd lehátkovým vlakem na sever. 
9.-11.den: Čchü-fu (Qufu) - Tchaj-an. Poutní Čchü-fu - rodiště 
Konfucia: obří chrám a filozofův hrob. Tchaj-an: chrám Dai, vý-
stup po 6660 schodech (nebo lanovkou) na nejposvátnější z 5 
taoistických hor - Tchaj-šan (1545 m). Po nové vysokorychlost-
ní trati CRH (až 350 km/h) čínským „šinkansenem“ do Pekingu. 
12.-15.den: Peking - Praha. Hlavní město Číny: Zakázané 
město, obří náměstí Tchien-an-men (Tiananmen) s mauzo-
leem Mao-Ce-tunga, letní císařský palác s mramorovou lodí 
poslední císařovny, komplex sportovišť LOH 2008. Výlet na 
Velkou čínskou zeď, Svatá cesta k hrobkám dynastie Ming. 
„Pupek světa“ - chrám Nebes. Projížďka po hutonzích - pů-
vodní pekingské zástavbě s neopakovatelnou atmosférou. 
Nákup suvenýrů na Hedvábné tržnici, kde nic není nemožné. 
Pro zájemce návštěva pekingské opery a konzumace neméně 
vyhlášené pekingské kachny. Návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 891: ZE ŠANGHAJE DO PEKINGU

1.-4.den: Praha - Peking. Let do Pekingu: Zakázané město, ná-
městí Nebeského klidu, mauzoleum Mao Ce-tunga, hutongy, 
procházka po Velké čínské zdi, hrobky císařů dynastie Ming, 
Nebeský chrám aj. 
5.-6.den: Peking - Kchaj-feng (Kaifeng) - Teng-feng (Deng-
feng). Superexpresem CRH po vysokorychlostní železnici (až 
350 km/h) z Pekingu do Čeng-čou. Provincie Čche-nan na 
Žluté řece, kde vznikla čínská civilizace. Někdejší čínská metro-
pole Kchaj-feng: Železná pagoda - nejslavnější čínská pagoda 
(58 m), Dračí pavilon - panovnické sídlo 6 dynastií, s nádher-
nými výhledy, Duhový most. 
7.-8.den: Šaolin - Luo-jang. Teng-feng (Dengfeng): národní 
chrám taoismu Čung-jüe. Proslulý klášter Šaolin pod posvát-
nou taoistickou horou Sung-šan: školy kung-fu, les pagod 

- největší v Číně. Místo, kde se zrodil zenový buddhismus. 
Nejstarší dochovaná čínská pagoda Sung-jüe. Luo-jang: první 
buddhistický chrám v Číně, jeskyně Dračí brána se 100 tisíci 
podobami Buddhy. 
9.-10.den: Si-an (Xi´an). Starověký Čchang-an a výchozí bod 
Hedvábné stezky - Si-an: hrobka prvního císaře a terakotové 
armády, Husí pagody, městské hradby, Velká mešita, tržiště  
s hady, želvami, rybami, kraby a dalšími delikatesami. Nočním 
lehátkovým vlakem do Čcheng-tu. 
11.den: Čcheng-tu (Chengdu). Provincie S´-čchuan (Sečuán) na 
veletoku Jang-c´-ťiang, kraj bambusových lesů - areál pandy 
velké. Metropole Čhceng-tu: klášter Wen-šu zasvěcený bohu 
moudrosti, návštěva světoznámé chovné stanice pandy velké. 
12.-13.den: Le-šan, E-mej-šan. Le-šan: Da Fo - největší (71 m) 
socha sedícího Buddhy na světě, projížďka na loďce s nejlep-
ším výhledem na sochu. Výjezd lanovkou na Zlatý vrcholek 
E-mej-šanu, hory Vznešeného obočí (3099 m) - jednu ze čtyř 
nejposvátnějších hor buddhismu. Výhledy na ledovec Miňa 
Konka (Gongga Shan, 7556 m). 
14.-15.den: Čcheng-tu - Praha. Návrat domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU 892: Z PEKINGU DO SEČUÁNSKA

V ceně je:  Doprava. Ubytování a snídaně. Český průvod-
ce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax  
a poplatků, veřejná a nájemní (především vlaky - včetně jíz-
dy superexpresy Maglev (891) a CRH, autobusy, minibusy, 
taxi, metro). Ubytování: 12x hotely a penziony - 2-lůžkové 
pokoje s příslušenstvím, 1x noční přejezd v klimatizovaném 
lehátkovém vlaku. 1-lůžkový pokoj za příplatek - 891: 8100 
Kč (12x), 892: 7600 Kč (12x), 893: 13 100 Kč (21x). Strava: 
12x snídaně (většinou na asijský způsob). V  ceně nejsou 
víza do Číny - osobně na ambasádě v Praze (2700 Kč).

Délka tras: letadlem 17 000 km, po zemi 5000 km, pěšky 8x 
3-10 km (volitelně) - vše pro 893
Počasí: vzduch 26-33 °C
Nástupní místo: Praha

891
892

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
4.8. - 18.8. 2022
14.8. - 28.8. 2022

64 590,-
65 490,-

15
15

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč

Možnost spojení tras 891 (ze Šanghaje do Pekingu) a 892 (z Pekingu 
do Sečuánska) do zájezdu 893 s kompletním programem.

8934.8. - 28.8. 2022 97 690,-25

892
891
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90 NEJKRÁSNĚJŠÍ SCENÉRIE ČÍNY
Putování jižní a východní Čínou z Hongkongu do Šanghaje po místech, která patří jednoznačně  
k tomu nejkrásnějšímu, co Čína nabízí. Fantastický kraj vápencových homolí na řece Li. Pohádkové 
výjevy jak z jiného světa (ne náhodou se film Avatar natáčel právě zde) v národním parku Čang- 
-ťia-ťie, umocněné procházkami, při nichž mrazí, po průhledném skleněném mostě a chodníku nad 
bezednými propastmi. Opěvovaná panoramata Žlutých hor s výlety k jejich nejvyšším vrcholům. 
Třetí nejdelší a nejvodnatější veletok světa - Jang-c´-ťiang (Dlouhá řeka), jehož povodí obývá na půl 
miliardy lidí. Bývalé kolonie Hongkong a *Macao i jedno z největších světových velkoměst Šanghaj.

1.-3.den: Praha - Hongkong. *Macao. Let do bývalé výspy Bri-
tánie v Číně - Hongkongu: vyhlídka na město z Victoria Peak 
(552 m), projížďka double deckerem, mrakodrapy, přístav. 
Možnost návštěvy zábavního Ocean Parku s obřím akváriem 
(bývalé největší na světě). Nejdelší eskalátor světa, květino-
vý trh. Možnost koupání v Jihočínském moři. Aberdeen na 
jihu ostrova Hongkong s „plovoucí vesnicí“ rybářů lidu Tanka  
a množstvím rybích restaurací. Fakultativně výlet lodí do dříve 
portugalské kolonie Macaa. 
4.-6.den: Kuej-lin (Guilin) a okolí. Přes metropoli čínských 
gurmánů Kanton (Guângzhou) na Perlové řece do Kuej-linu, 
dle samotných Číňanů „nejkrásnějšího místa na světě“. Krasové 
scenérie, jeskyně Rákosové flétny. Lung-šeng (Longsheng) - 
nejslavnější čínské rýžové terasy s impozantními políčky, vy-
tvořenými na strmých, několik set metrů vysokých svazích hor. 
Návštěva speciální čajové farmy. Jang-šuo (Yangshuo) - kraj 
světoznámých vápencových homolí. Výlety po okolí - pěšky 
či na pronajatých kolech: jeskyně, domorodé vesničky s trhy, 
rybáři lovící pomocí cvičených kormoránů. Pro zájemce výlet 
lodí po řece Li-ťiang. 
7.-10.den: N.P. Čang-ťia-ťie (Zhangjiajie). Přejezd na severový-
chod do kraje fantastických scenérií a adrenalinových zážitků. 

V ceně je: Doprava. Ubytování a snídaně. Český průvod-
ce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, in-
formační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax 
a poplatků, veřejná a nájemní (především vlaky - včetně 
jízdy superexpresy CRH a Maglev, autobusy, minibusy, taxi, 
metro). Ubytování: 12x hotely a penziony - 2-lůžkové po-
koje s příslušenstvím, 2x noční přejezd v klimatizovaném 
lehátkovém vlaku. 1-lůžkový pokoj za příplatek 9500 Kč 
(12x). Strava: 12x snídaně (většinou na asijský způsob). 
V ceně nejsou víza do Číny - osobně na ambasádě v Praze 
(2700 Kč), podklady zajistíme.

Procházky v „levitujících“ horách Tchien-c´ (Tianzi): neuvěři-
telné skalní věže známé z filmu Avatar. Chodník se skleněnou 
(+) podlahou na kolmé skalní stěně ve výšce 1400 m v pohoří 
Tchien-men (Tianmen). Jízda nejdelší lanovkou světa. Nejdelší 
(430 m) a nejvyšší (300 m) skleněný most (+) na světě nad čín-
ským Grand Canyonem. 
11.-13.den: Čchuang-šan (Huángshan). Na východ do masivu 
Čchuang-šan. Nejslavnější čínské přírodní scenérie Žlutých 
hor se 72 vrcholky: lanovkou a pěšky pod nejvyšší vrcholy  
s pohádkovými výhledy, koupání v termálech Nachového 
obláčku. 
14.-16.den: Šanghaj - Praha. Povodím Dlouhé řeky na východ 
až k jejímu ústí do Východočínského moře. Šanghaj, největší 
město Číny a asi nejdynamičtější město Asie: nábřeží Bund, 
vyhlídka z Perly Orientu, 468 m vysoké televizní věže. Možnost 
plavby lodí po řece Čchuang-pchu centrem města kolem nej-
známějších mrakodrapů. „Benátky Orientu“, jedno z osmi „vod-
ních měst“ u Velkého kanálu a jezer při ústí Jang-c´-ťiangu - 
Tchung-li (Tongli): malebné středověké město vodních kanálů 
a typických kamenných mostů. Transfer na letiště nejrychlej-
ším vlakem světa Maglev (až 431 km/hod). Odlet domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Délka tras: letadlem 18 000 km, po zemi 3300 km, pěšky 6x 
4-12 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 18-28 °C, voda 23-26 °C 
Nástupní místo: Praha 

901
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
15.10. - 30.10. 2022 71 690,-16

Pozn. Návštěva místa označeného (+) je podmíněna aktu-
ální situací, resp. rozhodnutím čínských orgánů.

91 OSTROV TCHAJ-WAN - JINÁ ČÍNA
„Čínská republika na ostrově Tchaj-wan“, dřívější Formosa (Krásný ostrov) 
s nekomunistickým politickým systémem, zatím stále ještě separovaná 
od obří kontinentální matky. Úchvatné pohledy na téměř čtyřtisícové 
vrcholky hor prorážející moře mraků, vodopády halící se v mlze, kaňon  
s mramorovými útesy (jeden ze „sedmi zázraků Asie“), sopečná a krasová 
pohoří, jezera, termální prameny, letoviska a pláže teplého Pacifiku i živo-
tem vibrující metropole Tchajpej.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-3.den: Praha - Tchaj-pej - N.P. Taroko. Let na Tchaj-wan. Vla-
kem (popř. autem) podél východního pobřeží do N.P. Taroko 
- největší turistické atrakce ostrova, řazené mezi „sedm zázraků 
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Asie“: pěší výlet v kaňonu řeky s impozantními mramorovými 
útesy. Vodopády, deštné lesy se subtropickým rostlinstvem.
4.-6.den: N.P. Taroko - N.P. Jü-šan - A-li-šan. Napříč Tchaj-
-wanem z východní na jihozápadní stranu hor. Adrenalinový 
přejezd přes vysokohorský průsmyk (ve výšce 3200 m, a to 
pouhých cca 20 km od moře), dechberoucí jízda serpen-
tinami nad propastmi. Jezero Slunce a Měsíce. N.P. Jü-šan  
s Nefritovou horou (3952 m) - nejvyšším vrcholem Tchaj-wanu 
i celé Východní Asie. Palmové háje a čajové plantáže. Horské 
letovisko A-li-šan. Úžasné horské scenérie při východu slunce 
za Nefritovou horou. Pěší výlet kolem obrovských tisíciletých 
cypřišů.
7.-8.den: N.P. Kchen-tching. Pod obratník Raka na jih Tchaj-
-wanu. Odpočinek na riviéře v nejznámějším přímořském 
letovisku - Kchen-tchingu: koupání v tropickém moři, mož-
nosti potápění (korálové útesy) a vodních sportů. Nejjižnější 
bod Tchaj-wanu - park a mys Eluanbi: Líbací skála, historický 
maják, kde se mísí vody Jihočínského moře a Tichého oceánu. 
Národní akvárium mj. se žraloky velrybími - jedno z největších 
a nejzajímavějších v Asii.
9.-12.den: N.P. Kenting - Tchaj-pej - Praha. Taiwanským „šin-
kansenem“ (přes 300 km/h) z Kao-siungu zpět na sever os-
trova. Hlavní město Tchaj-pej: jedinečné Národní palácové 
muzeum s největší sbírkou čínského umění na světě, Svatyně 
Mučedníků a Čankajškovo mauzoleum, taoistický Lungšan  
a další chrámy. Taipei 101, mezi lety 2004-2007 nejvyšší budo-
va světa (508 m) i s nejrychlejším výtahem, vyhlídka na město 
z 382 m. Vzrušující noční trhy s ochutnávkou exotických pokr-
mů. Relaxační výlet do lázní Pej-tchou: Pekelné údolí, koupání 
v termálech, masáže. Návrat domů.

Délka tras: letadlem 21 000 km, po zemi 1600 km, pěšky 3x 
4-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 22-30 °C (v horách chladno), voda 25-28 °C 
Nástupní místo: Praha

911
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
2.11. - 13.11. 2022 65 990,-12

V ceně je: Doprava. Ubytování a snídaně. Český průvodce, 
místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, infor-
mační materiály a DPH.  Doprava: Letecká do Tchaj-pej  
a zpět včetně tax a poplatků. Po trase veřejná (vlaky - včetně 
vysokorychlostního superexpresu z  Kao-siungu do Tchaj-
-pej, metro, autobusy) a nájemní (auta či minibusy, taxi).
Ubytování: 9x hotely, motely a penziony - 2-lůžkové pokoje  
s příslušenstvím a klimatizací. 1-lůžkový pokoj za příplatek 
- 911: 8400 Kč (9x), 912: 16 100 Kč (17x). Strava: 9x snídaně.

Možnost spojení tras 91 a 99 (Japonsko - Severní Kjúšú) do zájezdu 
993. Termín: 3.11. - 25.11. 2021, cena: 106 590 Kč. 

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 91 a 110 (Okinawa a Rjúkjú):

91225.10. - 13.11. 2022 112 990,-20

92 DALŠÍ VELKÉ CESTY PO SVĚTĚ

Pokračování „trasy“ 50 další nabídkou zájezdů, které se pro nedostatek místa do katalogu nevešly. Ten-
tokrát akcí na všechny kontinenty s výjimkou Ameriky. Níže propagované zájezdy si můžete prohléd-
nout a najít k nim podrobnější informace na našich webových stránkách www.nomad.cz. Tyto akce, 
stejně jako všechny další zájezdy v katalogu, můžeme připravit i na zakázku pro uzavřenou skupinu 
podle přání zákazníka. Kromě uvedených zájezdů můžete na www.nomad.cz nalézt i některé další. 

Nepál - Mezi Káthmándú a Pokharou 
Fyzicky i časově nenáročný zájezd pro ty, kteří chtějí poznat výjimečnou horskou zemi pod nejvyššími štíty Himálaje, ale nechtě-
jí či nemohou vyrazit na delší náročnější treky. Skvosty hinduistické a buddhistické architektury v metropoli Nepálu - Káthmán-
dú, Pátanu a Bhaktapuru. Město exotiky a pohody Pokhara. Výhledy na osmitisícovky - Annapurnu (8091 m), Manaslu (8163 
m) a Dhaulágiri (8167 m).
921 Termín: 7.3.-15.3. 2022                     9 dní                                           Cena v Kč: 39 990,- 
922 Termín: 20.10.-28.10. 2022                                              9 dní                                          Cena v Kč: 39 990,-

Kromě výše uvedených zájezdů můžete na www.nomad.cz nalézt i další, např. zájezdy na Madagaskar, do Mongolska, Izraele, 
ostrovy Jižního Thajska, pobyty na Maledivách a na Filipínách, Silvestr v Thajsku na „Ostrově slonů“ Koh Chang.

Pro zájemce o poznání připravíme na zakázku i pro menší skupinku zájezdy na většinu míst světa, např. na ostrovy jižního 
Pacifiku, do Japonska, KLDR, na Sibiř, ale i zaoceánské plavby např. Indickým oceánem (Mauritius, Seychely, Madagaskar, 
Réunion), Karibikem (mnoho variant) nebo Korálovým mořem (Austrálie, Nová Kaledonie, Vanuatu), spojené s programem 
s českým průvodcem.

Zajistit můžeme i expedice do Ruska (resp. ex-SSSR, Gruzie), na Sibiř (Kola, Ural, Altaj), zimní výpravy po Kamčatce a mnoho 
dalšího. Milovníkům velehor nabízíme Nepál a treky v Himálaji pod Annapurnou i pod Mt. Everestem. 
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93 KLDR A JIŽNÍ KOREA, RUSKO A ČÍNA 
Korejský poloostrov v dráždivé a lákavé kombinaci. Obávaná severní část, v níž se vrátíte do minu-
losti jak z dob uctívání Stalina či Maa. Jenže KLDR se také rychle proměňuje a mnohé dnes již není 
takové jaké bývalo a jaké byste čekali. Jižní část území stejného národa, která naopak patří mezi 
nejvyspělejší a nejdravější ekonomické tygry Asie. Obří metropole Soul, historické památky z dob 
dávných říší, nejpřísněji střežená hranice světa u 38. rovnoběžky i malebné horské a pobřežní sce-
nérie s nesčetnými vodopády na obou jejích stranách. Navíc návštěva čínské metropole Pekingu 
se skvosty světového významu a jeho okolí včetně Velké Čínské zdi, či Vladivostoku, kosmopolitní 
brány Ruska do Tichomoří, a dříve zapovězeného Ruského ostrova. 

Délka tras: letadlem 22 000 km, po zemi (minibusy, vlaky  
a auty) 4500 km, pěšky 6x 3-8 km (volitelně) - vše pro 933 
Počasí: vzduch 18-26 °C 
Nástupní místo: Praha

PROGRAM ZÁJEZDU 931: OKRUH PO JIŽNÍ KOREJI

1.-3.den: Praha - Soul. Let do korejské metropole. Soul: králov-
ský palác Kjongbokkung, Modrý dům - sídlo prezidenta, park 
Namsan: Soulská věž, výhled z výšky 483 m, Památník války aj. 
4.-5.den: Soul - N.P. Wolchulsan - Pusan. Přejezd na jih. Pěší 
výlet v N.P. Wolchulsan s bizarními skalními útesy. Dinosauří 
park s nalezištěm kostí a otisků stop. Přejezd do Pusanu. 
6.den: Pusan. Nejvýznamnější přístav a druhé město země - 
Pusan: chrám Beomeosa, Dongnae - největší termály Asie, Pu-
sanská věž. Tongdosa - nejslavnější buddhistický chrám v Koreji.
PROGRAM ZÁJEZDU 932: KLDR, VLADIVOSTOK, PEKING A OKOLÍ

1.-3.den: Praha - Vladivostok. Ruský ostrov. Let nad celým 
Ruskem až k Pacifiku.  Kosmopolitní přístav a „ruské San Fran-
cisko“, v sovětských dobách však z vojenských důvodů cizin-
cům nepřístupný Vladivostok: Orlí hnízdo - vyhlídka na město 
a most nad zálivem Zlatý roh, centrum s nejstaršími ulicemi, 
muzeum ponorky „Stalinec“, nádraží s milníkem 9288 km od 
Moskvy - konečná Transsibiřské magistrály. Ikonický maják na 
„konci země“. Nejdelší zavěšený a druhý nejvyšší most světa na 
donedávna zapovězený Ruský ostrov: nové obří mořské akvá-
rium i kampus univerzity Dálného východu, pláže aj.
4.den: Vladivostok - Pchjongjang. Přelet do hlavního města 
KLDR Pchjongjangu. Ubytování v 4* hotelu Yanggakdo (170 

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 931 a 932 do kompletního zájezdu 933:

93326.5. - 14.6. 2022 118 990,-20

931
932

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
26.5. - 4.6. 2022
3.6. - 14.6. 2022

56 990,-
88 990,-

10
12

V ceně je:  Doprava. V  KLDR (932) vstupné do objektů 
v  rámci programu včetně vyhlídky z  věže Čučche. Vstup 
do oceanária na Ruském ostrově (932) včetně show s del-
fíny, mroži a běluhami. Organizované výlety s místními CK 
v Rusku a Číně, v KLDR celý program (932). Vstupní víza do 
Ruska a KLDR a jejich vyřízení včetně pozvání od partner-
ských CK (932). Ubytování a strava. Český průvodce, v KLDR 
i místní průvodci a organizátoři po celou dobu pobytu,  
v Rusku a Číně dle potřeby. Zdravotní připojištění, infor-
mační materiály a DPH. Doprava: Kompletní letecká včetně 
letištních tax a poplatků. Vlaky (včetně vysokorychlostního 
KTX), busy, minivany, metro, popř. taxi (931). Pronajatý mi-
krobus s místním řidičem po celé trase v KLDR a v Rusku, 
částečně i v Číně, tam i taxi a metro (932). Ubytování: 8x 
tzv. business hotely (cca 2-3*) - 2-lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím a klimatizací - evropský styl (931), 4x v nejlépe 
hodnoceném hotelu v Pchjongjangu (cca 4*), 2x ve Vladi-
vostoku a 3x v Pekingu - v hotelu (cca 3*), vždy ve 2-lůžko-
vých pokojích s příslušenstvím, 1x lůžko ve vlaku (vše pro 
932). 1-lůžkový pokoj na přání či při nemožnosti doobsadit 
2-lůžkový pokoj jiným účastníkem za příplatek - 931: 7200 
Kč (8x), 932: 10 500 Kč (9x), 933: 17 400 Kč (17x). Strava:   
V KLDR 4x plná penze, v Rusku, Číně a Jižní Koreji snídaně.

7.-8.den: Pusan - N.P. Kjongdžu - Soul. Přejezd na severový-
chod k Japonskému moři. Jeden z nejdůležitějších historic-
kých areálů v celé Asii - národní park Kjongdžu: chrámy, palá-
ce a hroby dynastie šamanského království Silla. Sokkuramská 
jeskyně se slavnou sochou Buddhy. Návrat do Soulu.
9.-10.den: Pchanmundžom. Soul - Praha. Výlet do rozdělené 
obce Pchanmundžom na nejostřeji střežené hranici světa: po-
hledy do KLDR na vesnici Propagandy s největší vlajkou na světě. 
(Za pár dní ji někteří z vás uvidí i z druhé strany). Odlet domů. 

m). Projížďka městem: Triumfální oblouk (vysoký 60 m a větší 
než pařížský). 170 m vysoká věž Čučche se zářícím plamenem: 
jedinečná vyhlídka na celý Pchjongjang s dominantami obří-
ho stadionu 1. Máje - dějiště Arirangů a především konečně 
dostavěného, ale stále nefunkčního Rjugjongu (s 330 m a 105 
patry v 80. letech plánovaný jako největší a nejvyšší hotel svě-
ta). Obří komplex Mansudae - parlament a památník s 20 m 
sochami Kim Ir-sena a Kim Čong-ila (kladení květin), Památník 
zakladatelů strany s 50 m vysokým srpem, kladivem a štětcem.
5.den: Mjohjangsan. Na sever do Hor tajemné vůně. Výstava 
mezinárodního přátelství s dary světových státníků (včetně 
těch našich, komunistických) oběma zemřelým severoko-
rejským velikánům. Pohjon - nejvýznamnější buddhistický 
chrám v KLDR, na jehož pagodě Kim Ir-sen učil mnichy náso-
bilku. Pěší výlet pod Mt. Mjohjang (1909 m) údolím Manpok 
(Deset tisíc vodopádů) podél působivých mnohastupňových 
kaskádových vodopádů. Návrat do Pchjongjangu.
6.den: Pchanmundžom, Kesong. Na jih do Kesongu, příhranič-
ního města a bývalé metropole království Korjo. Pchanmun-
džom na 38. rovnoběžce - návštěva demilitarizované zóny 
přímo na nejpřísněji střežené hranici světa. Podaří se nám 
opět překvapivý několikametrový výpad do Jižní Korey v kon-
ferenční budově OSN? Vesnička propagandy s největší vlajkou 
na světě, vyhlídka na jihokorejskou „Berlínskou“ zeď. Kesong 
- město ženšenu. Muzeum říše Korjo. Hrobka 31. korejského 
krále Kongmina ze 14. století. Návrat do Pchjongjangu.
7.den: Pchjongjang. Symbolický střed země - náměstí Kim Ir-
-sena s Velkou lidovou knihovnou. Projížďka metrem (stanice 
Rudá hvězda, Soudruh aj.), jedním z nejhlubších a nejokázalej-
ších na světě. Palác dětí a studentů s uměleckou show. Nákupy 
s místními v pchjongjangském supermarketu. Možnost večer-
ní procházky po nasvíceném „pchjongjangském Dubaji“, zcela 
novém bulváru Vědců s avantgardní výškovou architekturou.
8.-9.den: Pchjongjang - Peking. Lůžkovým vlakem do Pekingu. 
Jízda západní částí KLDR, přes řeku Amnok do Číny. Příjezd do 
metropole Číny další den ráno. Zakázané město, obří náměstí 
Tchien-an-men (Tiananmen) s mauzoleem Mao-Ce-tunga. 
Projížďka po hutonzích - zbytcích původní pekingské zástav-
bě s neopakovatelnou atmosférou.  
10.-12.den: Velká čínská zeď. Peking - Praha. Výlet k největ-
šímu dílu lidské historie - procházka po Velké zdi. Hrobky 13 
císařů dynastie Ming. Cesta duší s desítkami kamenných soch 
zvířat, lidí a monster. „Pupek světa” - chrám Nebes. Nákup su-
venýrů na Hedvábné tržnici, kde nic není nemožné. Pro zájem-
ce návštěva pekingské opery a konzumace neméně vyhláše-
né pekingské kachny. Návrat domů.
Pozn. Podklady pro víza je třeba dodat nejpozději 9 týdnů 
před odjezdem, poté na ověření s příplatkem.
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1.-2.den: Praha - Irkutsk. Odlet přes Moskvu na Sibiř, do její-
ho historického i kulturního centra Irkutsku na řece Angaře: 
starobylé kláštery a kostely, kozácké dřevěné domy i usedlosti 
carských vyhnanců - Děkabristů, dům a ulice J. Haška, trhy  
s tradičními produkty sibiřské přírody.
3.-5.den: Jezero Bajkal - Listvjanka. Přejezd k Bajkalu 
(UNESCO). Skanzen Talcy s původní sibiřskou architekturou 
ruských osadníků i jurtami Burjatů či Evenků. Výlet lodí po je-
zeře do zlatokopecké osady Boľšije Koty s procházkou po okolí 
(vesnice, hřbitov, rododendronová tajga). Pobyt v ruské bani 
(sauně) s metličkami i koupel v Bajkalu, tradiční sibiřský oběd 
(nebo večeře) na lodi. Letovisko Listvjanka: limnografické 
muzeum Bajkalu, Něrpinárium s představením tuleňů bajkal-
ských, rybí trhy, vynikající pečení i uzení omulové. Lanovkou 
na Čerského kámen s vyhlídkou na Angaru vytékající z Bajkalu 
i na bájemi opředený Šamanský kámen. Volný den u Bajkalu  
s *možnostmi výletů (např. lodí po Bajkalu s procházkou tu-
nely legendární trati Krugobajkalka, na jižní břeh Bajkalu do 
oblasti Teplých jezer v pohoří Chamar-Daban s možným vý-
stupem na vrch Monomachova čapka a koupáním, popř. i do 
Aršanu a Tunkské kotliny ve Východním Sajanu s burjatským 
osídlením, buddhistickým chrámem, mongolskými trhy, vo-
dopády a horkými prameny). 
6.-7.den: Jezero Bajkal - ostrov Olchon. Přejezd na největší  
z 27 ostrovů Bajkalu - Olchon s živými tradicemi šamanismu. 
Hlavní středisko Chužir: muzeum ostrova a sousední kavárna 
Nomád. Strmé útesy, písečné pláže, symbol celého Bajkalu 
- legendární Šamanská skála s jeskyní vládce ostrova Ežina, 
posvátný mys Burchan. Skalisko Tři bratři, nejodlehlejší i nej-
krásnější místo ostrova - mys Choboj s vysokým útesem a nád-
hernou vyhlídkou na jezero.  Uvidíme něrpy, v přírodě vzácné 
endemické sladkovodní tuleně? Rychlolodí „raketou“ přes půl 
Bajkalu až na úplný sever do Burjatské republiky. 
8.-9.den: Jezero Bajkal - Severobajkalsk. Centrum severního 
Bajkalu Severobajkalsk: Pravoslavné kostely, nádraží, muzeum 
BAM, písečná pláž a koupání v teplejším Malém moři nebo 
možnost bani. Pěší výlet po písečné kose ostrova Jarki k pa-
mátníku nejsevernějšího bodu Bajkalu s prý nejkrásnějšími 
výhledy na jezero na celém Bajkalu. Možnost výletu do okolí 
- návštěva ruin gulagu Akokan na těžbu slídy a vesnice původ-
ních obyvatel Evenků Cholodnaja, nebo do typických ruských 
termálů Gudžekit v malebném prostředí Bajkalského pohoří.
10.-11.den: Severobajkalsk - Čarské písky - Tynda. Po Baj-
kalsko-amurské magistrále na východ přes Severomujský 
hřbet stejnojmenným tunelem (15 343 m - nejdelší na celé 
BAM) směrem k pohoří Kodar. Přes řeku Vitim do Zabajkalska  
a kolem krásného jezera Velké Leprindo do Nové Čary. Za pří-
znivých podmínek (nebude-li hrozit rozvodnění řek bez mož-
nosti návratu) výlet na „sibiřskou Saharu“ do přírodní rezervace 
Čarské písky, „kapesní“ pouště se zlatými písečnými dunami 
vysokými 20-45 m. Přejezd do Amurské oblasti. 
12.-14.den: Tynda - Něrjungri - Jakutsk. Kdysi zlatokopecká 
Tynda, dnes hlavní železniční křižovatka BAM s Amursko-
-jakutskou magistrálou (AJAM): Muzeum BAM, památník 
stavitelům BAM. Po AJAM, nejnovější velké světové trati, na 
sever. Překročení hranic Jakutska (Sacha), největší republiky  
v rámci Ruska, která by sama o sobě byla osmou největší zemí 
světa. Přes města a osady Berkakit, Něrjungi, Čulman, Aldan  
a Tommot, jízda tajgou, tundrou a přes řeky Aldan a Amga do 
Nižného Besťachu u Jakutsku na protilehlém břehu Leny (úsek 

94 BAM A AJAM - NA SEVER SEVEROVÝCHODNÍ LINKOU

z Tommotu je v provozu teprve rok) - podle aktuální situace  
a administrativních opatření, popř. část trasy po silnici miniva-
ny. Přejezd trajektem přes Lenu do Jakutsku.
15.-16.den: Ledovec Buluus. P.P. Lenské sloupy. Celodenní vý-
lety terénními vozy k ledovci Buluus, na útes Turuk-Chaja nad 
neprostupnou tajgou a ke kaskádám Kurulur. Auty a motoro-
vým člunem po Leně k jednomu z divů Sibiře - přírodnímu 
parku Lenské sloupy (UNESCO), impozantní hradbě vápen-
cových věží (až 220 m vysokých), tyčících se nad veletokem. 
Jeskyně, petroglyfy, výstup na vyhlídku nad Lenou.    
17.-18.den: Jakutsk - Moskva - Praha. „Eldorádo Sibiře“ Jakutsk, 
vyrostlý na zlatě a diamantech, největší město na permafrostu 
a nejchladnější velkoměsto světa: Staré město s dřevěnými 
domy a katedrálou proměny Páně. Slavné muzeum mamuta 
i další - historie, kultury či umění „lidu Severu“ Sacha. Králov-
ství permafrostu - unikátní systém tunelů ve zmrzlé půdě  
s pozoruhodnými sochami z ledu a extravagantním mrazivým 
barem. Odlet zpět domů. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je:  Doprava. Výlet pronajatou lodí po Bajkalu 
včetně oběda/večeře a bani (sauny), lanovka na Čerského 
kámen, výlet 4W vozem po Olchonu, výlet 4W vozem na 
ledovec Buluus, výlet auty a lodí po Leně k Lenským slou-
pům. Vstupní vízum do Ruska a jeho vyřízení včetně po-
zvání od partnerské CK. Vstup do přírodního parku Lenské 
sloupy. Ubytování. Český průvodce, místní průvodci dle po-
třeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. 
Doprava: Letecká včetně letištních tax a poplatků. Rychlo-
loď po Bajkalu do Severobajkalsku. Trajekty přes Lenu do/z 
Jakutsku. Vlaky ze Severobajkalsku do Tyndy a z Tyndy do 
Nižného Besťachu (popř. částečně auty či vanem). Po trase 
nájemní (mikrobusy, vany, taxi), výjimečně i veřejná (busy, 
MHD). Ubytování: 12x turistické hotely (ve městech 2*-3*, 
v přírodě jednodušší) - 2-lůžkové pokoje většinou s vlast-
ním, někdy společným příslušenstvím, někde i se snídaní. 4 
noci ve vlaku (lůžkový vlak 2. třídy), popř. 1x na lodi nebo  
v autě. 1-lůžkový pokoj za příplatek 11 800 Kč (8x). 

Délka tras: letadly 17 000 km, vlaky 2200 km, auty a mini-
busy 1200 km, loděmi 700 km, pěšky (volitelně) 8x 4-12 km  
Počasí: velmi různorodé, 5-25 °C 
Nástupní místo: Praha

941
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
30.7. - 16.8. 2022 98 790,-18

Pozn. Posloupnost dnů i program zájezdu se může mírně 
měnit dle aktuálních podmínek (jízdních řádů aj.). Bližší 
info na www.nomad.cz nebo v CK.

Cesta pro nadšené a zasvěcené dobrodruhy, milovníky Sibiře i velkých železničních tratí. Z „Paříže“ 
Sibiře Irkutsku do nejchladnějšího velkoměsta světa Jakutsku. Lodí napříč celým Bajkalem a po 
Bajkalsko-amurské a zcela čerstvé Amursko-jakutské magistrále snad až k samotnému Jakutsku 
na protějším břehu veletoku Leny. Přes odlehlé kraje vzdálené našemu pojetí civilizace, zato však 
nesmírné přírodní krásy. Cesta pro ty, kteří jsou ochotni omezit vlastní komfort v zájmu autenticity 
a síly zážitků a poznání.    
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Nezapomenutelné putování ruskou Sibiří od impozantních skalních věží nad Jenisejem přes zcela 
výjimečné „sladkovodní moře“ Bajkal až k sopkám divukrásné Kamčatky a břehům Tichého oceá-
nu v Přímořském kraji, v nejvýchodnějších a nejvzdálenějších končinách Ruska. Cesta po nejslav-
nější velké železnici světa, divu techniky a lidské nezlomnosti - Transsibiřské magistrále.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Doprava. Výlet pronajatou lodí po Bajkalu včet-
ně pohoštění a bani (sauny), lanovky ve Stolbách a na Čer-
ského kámen, vstup do oceanária na Ruském ostrově včet-
ně vyhlášené show s delfíny, mroži a běluhami. Vstupní 
vízum do Ruska a jeho vyřízení včetně pozvání od partner-
ské CK. Vstup do národních parků na Kamčatce. Ubytování 
a strava. Český průvodce, místní průvodci v navštívených 
destinacích, zdravotní připojištění, informační materiály 
a DPH. Doprava: Kompletní letecká včetně letištních tax  
a poplatků. Vlak (po Transsibiřské magistrále) z Krasno-
jarsku do Irkutska. Nájemní (mikrobusy, vany) po trase, na 
Kamčatce i terénní vozy/busy s místními řidiči. Ubytování: 
951: 12x, 952: 13x hotely (cca 2-3*) - 2-lůžkové pokoje s pří-
slušenstvím, 1x - 4-lůžková chata (na Kamčatce), 1 noc ve 
vlaku (lůžkový vlak 2. třídy). 1-lůžkový pokoj za příplatek: 
951: 16 900 Kč (12x), 952: 17 700 Kč (13x), v chatě nelze. 
Strava: 951: 13x, 952: 14x snídaně, 1x oběd/ večeře při 
plavbě po Bajkalu. V ceně nejsou volitelné výlety označené 
*. Bližší informace o těchto akcích poskytne CK, nutná zá-
vazná přihláška a platba předem. 
Pozn. Podklady pro víza do 8 týdnů před odjezdem.

Délka tras: letadlem 21 000 km, vlakem 1100 km, auty 
a minibusy 1000 km, lodí 100 km, pěšky 6x 5-14 km (volitelně) 
Počasí: velmi různorodé, 5-30 °C, ve vyšších polohách chladno 
Nástupní místo: Praha

1.-4.den: Praha - Krasnojarsk. Krasnojarskije stolby. Odlet 
přes Moskvu do Krasnojarsku, milionového velkoměsta upro-
střed Sibiře nad veletokem Jenisej: vyhlídka na město z vrchu 
Karaulnaja, říční promenáda s parníkem-muzeem sv. Mikuláš, 
který převážel po Jeniseji careviče i Lenina. Lyžařské středisko 
Bobrový Log: lanovkou na vyhlídku na dominantu kraje - ska-
lisko Takmak. Turistika ve skalním městě Stolby, jednom z pří-
rodních skvostů Sibiře. Vyhlídka Car ryba na údolí Jeniseje, Div-
nogorsk: hráz Krasnojarské přehrady s druhou největší ruskou 
vodní elektrárnou. 1100 km přejezd centrální Sibiří z Krasnojar-
sku do Irkutska vlakem po Transsibiřské magistrále.
5.-8.den: Irkutsk, Bajkal. Prohlídka Irkutska, „Paříže Sibiře“ 
na řece Angaře: starobylé kláštery a kostely, kozácké dřevěné 
domy i usedlosti carských vyhnanců - Děkabristů, dům a uli-
ce J. Haška, trhy s tradičními produkty sibiřské přírody. Přejezd  
k Bajkalu. Výlet lodí po jezeře do zlatokopecké osady Boľšije Koty 
s procházkou po okolí (vesnice, hřbitov, rododendronová tajga). 
Pobyt v ruské bani (sauně) s metličkami i koupel v Bajkalu, tra-
diční sibiřský oběd (nebo večeře) na lodi. Letovisko Listvjanka: 
limnografické muzeum Bajkalu, Něrpinárium s představením 
tuleňů bajkalských, rybí trhy, vynikající pečení i uzení omulové. 
Volný den u Bajkalu s *možnostmi výletů (např. lodí po Bajka-
lu s procházkou tunely legendární trati Krugobajkalka, na jižní 
břeh Bajkalu do oblasti Teplých jezer v pohoří Chamar-Daban 
s možným výstupem na vrch Monomachova čapka a koupá-
ním, popř. i do Aršanu a Tunkské kotliny ve Východním Sajanu  
s burjatským osídlením, buddhistickým chrámem, mongolský-
mi trhy, vodopády a horkými prameny). Lanovkou na Čerského 
kámen s vyhlídkou na Angaru vytékající z Bajkalu i na bájemi 
opředený Šamanský kámen. Skanzen Talcy s původní sibiřskou 
architekturou ruských osadníků i jurtami Burjatů či Evenků.
9.den: Irkutsk - Petropavlovsk-Kamčatskij. Přelet nad východ-
ní Sibiří do tektonicky nejaktivnější oblasti Ruska, na poloostrov 
Kamčatku. Hlavní centrum a jediné velkoměsto v širokém okolí 
- Petropavlovsk-Kamčatskij. Panorama „domácích“ vulkánů, je-
muž dominuje nejvyšší sopka Korjacká (3456 m).
10.-11.den: Vulkány Gorelyj a Mutnovskij. Přejezd terénním 
autem do sopečné divočiny. Výstup na vulkán Gorelyj (1828 
m), fantastické výhledy do aktivního kráteru, subalpinská flóra. 
Výstup do aktivního kráteru sopky Mutnovka (2322 m): solfa-
tary, fumaroly, vroucí bahno, vařící potoky - barevná učebnice 
geologie. Výhledy na sopky Viljučinská (2173 m), Gorelaja (1828 
m) a Opala (1776 m). Vodopády Mutnoj a Viljučinskij. Koupání  
v termálech ve Sněžné dolině či v Paratunce.
12.den: Petropavlovsk-Kamčatskij. *Plavba Tichým oceánem. 
Prohlídka města, v němž se zastavil čas: Leninovo náměstí 
s jeho obří sochou, památníky objevných plaveb a obrany 
města, historická děla, regionální muzeum aj., volný program. 
*Možnost půldenní či celodenní plavby motorovou jachtou 
Avačinským zálivem s výhledem na pobřeží a vulkány. Skaliska 
Tři bratři, ostrov Staričkov, u celodenní verze i Ruský záliv s pozo-
rováním kosatek. Ptačí kolonie na útesech, papuchalkové, moř-
ští orli, lachtani. Rybolov a konzumace úlovků přímo na jachtě 

(rybí polévka ucha, krabi, syroví mořští ježci aj.).
13.-14.den: Dolina Vačkažec, vulkán Avačinskij. *Dolina Gejzí-
rů, *Kurilské jezero. Celodenní výlety s horskou turistikou. Vač-
kažec - výstup do kráteru vyhaslé sopky, tajgou a tundrou s jezery, 
vodopády a četnými syslíky. Sopka Avačinskaja (2741 m) - mož-
nost výstupu s fantastickými výhledy (za příznivého počasí) na 
dýmající vulkán Korjackij (3456 m) a celou dlouhou vulkanickou 
řadu až ke vzdálené sopce Ključevskaja (4750 m), nejvyšší hoře 
Kamčatky. *Alternativně možnosti fakultativních celodenních 
výletů helikoptérou. Národní park Kronockij - termály Nalyčevo, 
kaldera sopky Uzon (1617 m) a především světoznámá Dolina 
Gejzírů, jedno z největších gejzírových a geotermálních polí na 
světě (UNESCO) s teplými prameny, vodopády, horkou řekou  
a přibližně 200 gejzíry. Kurilské jezero - světově jedinečné místo, 
kde se shromažďují medvědi (kolem 200 kusů) na lov lososů. 
Neopakovatelné chvíle při jejich pozorování v krásné krajině 
pod vulkánem Iljinskij (1578 m).
15.-16.den: Petropavlovsk-Kamčatskij - Vladivostok. Ruský 
ostrov. Přelet z Petropavlovska do kosmopolitního tichomoř-
ského přístavu Vladivostok. Prohlídka „ruského San Franciska“: 
Orlí hnízdo - vyhlídka na město a most nad zálivem Zlatý roh, 
nádraží s milníkem 9288 km od Moskvy - konečná Transsibiřské 
magistrály, centrum s nejstaršími ulicemi a rodným domem 
Yula Brynnera, muzeum ponorky S-56 „Stalinec“. Nejjižnější mys 
Egersheld s majákem na „konci země“. Přes nejdelší zavěšený  
a druhý nejvyšší most světa (pylon 321 m) na dříve zapovězený 
Ruský ostrov: nové impozantní mořské akvárium i kampus uni-
verzity Dálného východu, obranné pevnosti, pláže aj.
17.den: Vladivostok - Praha. Odlet přes Moskvu domů.

951
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
6.8. - 22.8. 2022 114 990,-17

95 RUSKO - VELKÁ SIBIŘSKÁ CESTA
JENISEJ, BAJKAL, KAMČATKA A VLADIVOSTOK (č. 952 opačně)  

Možnost spojení tras 95 a 97 (KLDR) do zájezdu 972. Termín: 6.8. - 
30.8. 2022, cena: 170 890 Kč. Resp. do zájezdu 973. Termín: 20.8. - 15.9. 
2022, cena: 171 990 Kč.

95229.8. - 15.9. 2022 114 990,-18
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1.-3.den: Praha - Krasnojarsk. Krasnojarskije stolby. Odlet 
přes Moskvu do Krasnojarsku, milionového velkoměsta upro-
střed Sibiře nad veletokem Jenisej: vyhlídka na město z vrchu 
Karaulnaja, říční promenáda s parníkem-muzeem sv. Mikuláš, 
který převážel po Jeniseji careviče i Lenina. Lyžařské středis-
ko Bobrový Log: lanovkou na vyhlídku na dominantu kraje 
- skalisko Takmak. Turistika ve skalním městě Stolby, jednom  
z přírodních skvostů Sibiře. Vyhlídka Car ryba na údolí Jeniseje, 
Divnogorsk: hráz Krasnojarské přehrady s druhou největší rus-
kou vodní elektrárnou. 
4.-6.den: Krasnojarsk - Bratsk - Severobajkalsk. Přejezd po 
Transsibiřské magistrále z Krasnojarsku do Tajšetu, kde je nultý 
kilometr Bajkalsko-amurské magistrály (a dále po ní 3819 km 
a 3 časová pásma), a do Bratsku. Skansen Angarské vesnice na 
břehu Bratské přehrady s dřevěnými ruskými domy a týpími 
Evenků. Vlakem po gigantické hrázi Bratské přehrady, ve své 
době největší hydroelektrárny na světě. Na východ kolem vý-
běžku Usť-Ilimské nádrže, podél soutoku Leny a Kuty v Usť-Ku-
tu, po dlouhém mostě přes Lenu. Dabanským tunelem (6686 
m) pod dvoutisícovým Bajkalským pohořím překrásným úse-
kem cesty do Burjatska k severním břehům Bajkalu. 
7.-10.den: Bajkal. Centrum severního Bajkalu Severobajkalsk: 
Pravoslavné kostely, nádraží, písečná pláž. Koupání v Bajkalu 
(pro otužilé). Možnost ruské bani (sauny) s metličkami. Pěší 
výlet po písečné kose ostrova Jarki k památníku nejseverněj-
šího bodu Bajkalu s údajně nejkrásnějšími výhledy na jezero 
na celém Bajkalu. Návštěva ruin gulagu Akokan na těžbu slídy 
a vesnice původních obyvatel Evenků Cholodnaja. Typické 
ruské termály Gudžekit v malebném prostředí Bajkalského 
pohoří.
11.-12.den: Severobajkalsk - Čarské písky - Tynda. Na východ 
přes Severomujský hřbet stejnojmenným tunelem (15 343 m 
- nejdelší na celé BAM) k pohoří Kodar. Kolem krásného jezera 
Velké Leprindo do Nové Čary. Za příznivých podmínek (ne-
bude-li hrozit rozvodnění řek bez možnosti návratu) výlet na 
„sibiřskou Saharu“ do přírodní rezervace Čarské písky, „kapes-
ní“ pouště se zlatými písečnými dunami vysokými 20-45 m. 
Překročení hranic Jakutska (Sacha), největší republiky v rámci 

96 BAJKALSKO-AMURSKÁ MAGISTRÁLA
Železniční odysea pro opravdové dobrodruhy ruskou Sibiří po mladší, divočejší a mnohem méně 
známé sestře Transsibiřské magistrály. Veletoky Jenisej, Angara, Lena a Amur. Bajkalské pohoří  
a severní, panenštější pobřeží „sibiřského moře“ Bajkalu. Připomínky temné doby gulagů, termální 
prameny, písečné duny pod horskými pustinami Kodaru. Velkoměsta Krasnojarsk a Chabarovsk 
na Transsibiřské magistrále. 

Ruska, která by sama o sobě byla osmou největší zemí světa. 
13.-14.den: Tynda - Komsomolsk. Kdysi zlatokopecká Tynda, 
dnes hlavní železniční uzel na BAM, kde se trať kříží s Amur-
sko-jakutskou magistrálou: Muzeum BAM, památník stavite-
lům BAM. Poslední a nejdelší úsek cesty po BAM na východ 
přes přehradu na řece Zeje, kolem Norské a horské Badžalské 
přírodní rezervace a velkého jezera Evolon do Komsomolska 
na Amuru: mozaiky, památníky, muzeum historie města. 
15.-17.den: Komsomolsk - Chabarovsk - Praha. Centrum Dál-
ného Východu, horký Chabarovsk u hranic s Čínou: projížďka 
výletní lodí po veletoku Amuru při soutoku s Ussuri, městská 
pláž s možností koupání, centrální Leninovo náměstí s vlád-
ním „Bílým domem“, muzea, nová monumentální katedrála 
Proměny Páně, třetí největší v Rusku, procházka v parku na 
březích Amuru, živý večerní a noční život. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

V ceně je: Doprava. Plavba výletní lodí po Amuru. Vstupní 
vízum do Ruska a jeho vyřízení včetně pozvání od partner-
ské CK. Ubytování. Český průvodce, místní průvodci dle po-
třeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. 
Doprava: Letecká včetně letištních tax a poplatků. Vlak  
z Krasnojarsku přes Komsomolsk do Chabarovska. Po trase 
nájemní (mikrobusy, vany, taxi), částečně i veřejná (busy, 
MHD). Ubytování: 11x turistické hotely (někde i 3*) - 2-lůž-
kové pokoje s příslušenstvím, většinou se snídaní. 4 noci ve 
vlaku (lůžkový vlak 2. třídy). 1-lůžkový pokoj za příplatek 
12 500 Kč (9x). Strava: 9x snídaně. 

Délka tras: letadlem 16 000 km, vlakem 4600 km, auty 
a minibusy 500 km, pěšky 6x 4-15 km (volitelně) 
Počasí: velmi různorodé, 5-30 °C, ve vyšších polohách 
chladno 
Nástupní místo: Praha

961
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
21.7. - 6.8. 2022 87 590,-17

Pozn. Posloupnost dnů i program zájezdu se může lehce 
měnit dle aktuálních jízdních řádů. Bližší info na www.no-
mad.cz nebo v CK. 
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97 KLDR A VLADIVOSTOK - S NÁVŠTĚVOU DIAMANTOVÝCH HOR

Cesta na niž nezapomenete. V menší skupince pro silnější zážitky. „Za hranice všedních dní“ 
zpět do rozjásané „stalinské“ atmosféry 50.let. Do jedné z nejobtížněji přístupných zemí světa, 
vyznávající Kim Ir-senovu ideu absolutní soběstačnosti - Čučche, kdy „člověk vše vede a vše roz-
hoduje“. Do země, kde květiny nesou jména velkých vůdců. Do země s dálnicemi, na nichž mů-
žete hrát fotbal. S prázdnými bulváry, monumentálními a prostornými hotely, paláci, památníky  
i výjimečně krásnou korejskou přírodou. Zlatým hřebem je prodloužený pobyt v Diamantových 
horách, nejkrásnější části korejského poloostrova. KLDR se nesmírně rychle proměňuje a byť je 
Pchjongjang ještě stále jediným velkoměstem na světě, kde neřešíte problémy s parkováním, i on 
vás ohromí překotnými změnami a velkorysou výstavbou. Není čas s návštěvou otálet, za pár let 
bude KLDR již zcela jinou zemí než je ta, kterou očekáváte! Přídavkem je návštěva Vladivostoku, 
konečné Transsibiřské magistrály a brány Ruska do Tichomoří, a Ruského ostrova s novým obřím 
akváriem, včetně velkolepé show s delfíny, mroži a běluhami. 
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Vladivostok. Ruský ostrov. Let do kosmo-
politního tichomořského přístavu Vladivostok. Prohlídka 
„ruského San Franciska“: Orlí hnízdo - vyhlídka na město  
a most nad zálivem Zlatý roh, nádraží s milníkem 9288 km od 
Moskvy - konečná Transsibiřské magistrály, centrum s nej-
staršími ulicemi a rodným domem Yula Brynnera, muzeum 
ponorky S-56 „Stalinec“. Nejjižnější mys Egersheld s majákem 
na „konci země“. Přes nejdelší zavěšený a druhý nejvyšší most 
světa (pylon 321 m) na dříve zapovězený Ruský ostrov: nově 
otevřené impozantní mořské akvárium i kampus univerzity 
Dálného východu, obranné pevnosti, pláže aj.
3.den: Vladivostok - Pchjongjang. Přelet do hlavního města 
KLDR Pchjongjangu. Ubytování v 4* hotelu Yanggakdo (170 
m), popř. Koryo (143 m). Projížďka městem: Triumfální oblouk 
(vysoký 60 m a větší než pařížský). 170 m vysoká věž Čučche 
se zářícím plamenem: jedinečná vyhlídka na celý Pchjong-
jang s dominantami obřího stadionu 1. Máje - dějiště Ariran-
gů a především konečně dostavěného, ale stále nefunkčního 
Rjugjongu (s 330 m a 105 patry v 80. letech plánovaný jako 
největší a nejvyšší hotel světa). Obří komplex Mansudae - par-
lament a památník s 20 m sochami Kim Ir-sena a Kim Čong-ila 
(kladení květin), Památník zakladatelů strany s 50 m vysokým 
srpem, kladivem a štětcem.
4.den: Mjohjangsan. Na sever do Hor tajemné vůně. Výstava 
mezinárodního přátelství s dary světových státníků (včetně 
těch našich, komunistických) oběma zemřelým severoko-
rejským velikánům. Pohjon - nejvýznamnější buddhistický 
chrám v KLDR, na jehož pagodě Kim Ir-sen učil mnichy náso-
bilku. Pěší výlet pod Mt. Mjohjang (1909 m) údolím Manpok 
(Deset tisíc vodopádů) podél působivých mnohastupňových 
kaskádových vodopádů. Návrat do Pchjongjangu.
5.den: Pchanmundžom, Kesong. Na jih do Kesongu, příhra-
ničního města a bývalé metropole království Korjo. Pchan-
mundžom na 38. rovnoběžce - návštěva demilitarizované 
zóny přímo na nejpřísněji střežené hranici světa. Podaří se 
nám opět překvapivý několikametrový výpad do Jižní Korey  
v konferenční budově OSN? Rozkročíme se nad hranicí  
s každou nohou v jiné Koreji? Vesnička propagandy s největší 
vlajkou na světě, vyhlídka na jihokorejskou „Berlínskou“ zeď. 
Kesong - město ženšenu. Muzeum říše Korjo. Hrobka 31. korej-
ského krále Kongmina ze 14. století. Návrat do Pchjongjangu.
6.den: Pchjongjang. Kumsusan - ohromující mauzoleum 
Věčného prezidenta Kim Ir-sena a Milovaného vůdce Kim 
Čong-ila, proti němuž prý vypadá „to Maovo jako králíkár-
na a Leninovo jako krabice od bot“. Muzeum korejské války 
s monumentálním panoramatem bitvy o Tedžon. Prohlídka 
americké špionážní lodě Pueblo - trofeje z r. 1968. Symbolický 
střed země - náměstí Kim Ir-sena s Velkou lidovou knihovnou, 
v níž nechybí ani české odborné tituly. Palác dětí a studentů 
s uměleckou show. Možnost večerní procházky po nasvíce-
ném „pchjongjangském Dubaji“, zcela novém bulváru Vědců 
s avantgardní výškovou architekturou.

7.-8.den: Pchjongjang - Wonsan - Kumgangsan. Napříč Korej-
ským poloostrovem na východ k Japonskému moři. Horský 
vodopád Ulim. Přístav a první severokorejské přímořské le-
tovisko Wonsan. Návštěva družstevní farmy Čonsam. Jezero 
Sižung s léčivým bahnem (možnost léčebných a kosmetic-
kých procedur - od cca 20 EUR), koupání na nedotčených 
písečných plážích Východního (Japonského) moře. Jízda do 
překrásných Diamantových hor (1639 m) s 12 tisíci jehlovitý-
mi žulovými štíty, vodopády, jeskyněmi, termálními prameny  
a buddhistickými pagodami a poustevnami. Turistika v horách 
Kumgansanu - výstup k nejkrásnějšímu korejskému vodopá-
du Kurjong (Vodopád devíti draků, výška 75 m), opředenému 
legendami. Pobyt a možnost koupání u Kumgangského moře 
- nejkrásnější části pobřeží Korey s abradovanými skalisky, la-
gunami, nesčetnými žulovými sloupy a plážemi. Laguna Sa-
milpo: utěšené scenérie jezera s ostrůvky porostlými borovice-
mi. Noclehy v hotelu Kumgangsan nedaleko ostře střežených 
hranic obou Korejí.
9.den: Kumgangsan - Masik - Pchjongjang. Na cestě zpět za-
stávka v moderním lyžařském letovisku Masikrjong (1350 m), 
„severokorejském Aspenu“ se 110 km sjezdovek. Oběd v lu-
xusním resortním hotelu Masik. Zpět do Pchjongjangu. Man-
gjongdae: rodný dům Kim Ir-sena. Projížďka metrem (stanice 
Rudá hvězda, Soudruh aj.), jedním z nejhlubších a nejokázalej-
ších na světě. Procházka parkem Moran: historické opevnění, 
vyhlídky na Pchjongjang, altánky s radostnými tanci náhod-
ných návštěvníků, zastřílíte si na střelnici? Nákupy s místními  
v pchjongjangském supermarketu. Večeře na rozloučenou.
10.-11.den: Pchjongjang - Vladivostok - Praha. Odlet  
z Pchjongjangu do Vladivostoku. Volný program v centru a na 
nábřežích, případně prohlídka dalších míst (např. Mořský hřbi-
tov s hroby 163 čs. legionářů). Návrat domů.

V ceně je:  Doprava. V KLDR vstupné do objektů v  rámci 
programu včetně vyhlídky z  věže Čučche. Vstup do oce-
anária na Ruském ostrově včetně show s  delfíny, mroži  
a běluhami. Dvouvstupové vízum do Ruska a vstup-

Délka tras: letadlem 19 000 km, po zemi (minibusy) 1800 
km, pěšky 3x 3-10 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 26-33 °C, voda 25-28 °C 
Nástupní místo: Praha

971
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
20.8. - 30.8. 2022 95 690,-11

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení trasy 97 a trasy 95 (Rusko - Velká Sibiřská cesta):

9726.8. - 30.8. 2022 170 890,-25

Pozn. Podklady pro víza je třeba dodat nejpozději 9 týdnů 
před odjezdem, poté na ověření s příplatkem.

97320.8. - 15.9. 2022 171 990,-27
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ní vízum do KLDR a jejich vyřízení včetně pozvání od 
partnerských CK. Ubytování a strava. Český průvodce,  
v KLDR i místní průvodci a organizátoři po celou dobu 
pobytu, v Rusku dle potřeby. Zdravotní připojištění, in-
formační materiály a DPH.  Doprava:  Kompletní letecká 
včetně letištních tax a poplatků. Pronajatý mikrobus 
s místním řidičem po celé trase v KLDR i v Rusku. Ubytová-
ní: 9x hotely (5x Pchjongjang - v 4*, nejlépe hodnoceném 
hotelu ve městě, 2x Kumgangsan - v 4* resortním hotelu, 
2x Vladivostok - v 3* hotelu, vždy ve 2-lůžkových pokojích  
s příslušenstvím). 1-lůžkový pokoj na vlastní přání nebo při 
nemožnosti doobsadit 2-lůžkový pokoj jiným účastníkem 
za příplatek - 971: 12 100 Kč (9x), 972: 27 500 Kč (21x), 973: 
28 700 Kč (22x). Strava: V KLDR 7x plná penze, v Rusku 2x 
snídaně.

Po jižní části Korejského poloostrova a přes moře do Japonska. Jižní Korea - dříve agrární provin-
cie, dnes vyspělá ekonomická mocnost, jeden z „asijských tygrů“. Obří metropole Soul i malebné 
národní parky. Horské scenérie, pastelové barvy podzimních lesů. Krátery, lávová pole, tunely, jes-
kyně, vodopády, termální lázně i pláže Východočínského moře. Pozůstatky dávných vyspělých 
civilizací, buddhistické chrámy a kláštery. Rozdělený svět na hranici s KLDR. Sopečný ostrov Čedžu 
(Jeju) - „korejská Havaj“. Japonský ostrov Kjúšú a jeho živé centrum Fukuoka. Návštěva zápasů 
sumo na jednom z šesti turnajů japonského „grand slamu“.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-4.den: Praha - Soul. Pchanmundžom. Let do korejské met-
ropole. Soul: královský palác Kjongbokkung, Modrý dům - síd-
lo prezidenta, park Namsan: Soulská věž - pohled na město  
z celkové výšky 483 m, Památník války aj. Možnost výletu do 
rozdělené obce Pchanmundžom na nejostřeji střežené hrani-
ci světa: pohledy do KLDR na vesnici Propagandy s největší 
vlajkou na světě.
5.-6.den: N.P. Kjongdžu. Přejezd na jihovýchod k Japonské-
mu moři. Jeden z nejdůležitějších historických areálů v celé 
Asii - národní park Kjongdžu: chrámy, paláce a hroby dynastie 
šamanského království Silla. Sokkuramská jeskyně se slavnou 
sochou Buddhy.
7.-9.den: Čedžu. Přelet na „korejskou Havaj“ Čedžu - pozoru-
hodný sopečný ostrov ve Východočínském moři se subtropic-
kým charakterem. Jeskyně Mandžanggul - nejdelší lávový tu-
nel na světě (13 km), vulkanický kráter Sangumburi, sopečný 
kužel Songsan. Vodopád Čongbang - jeden ze dvou v Asii, pa-
dající kolmo do moře. Skanzeny s původními domy a kulturou 
obyvatel ostrova, pláže s lávovým pískem. Možnost výstupu 
na sopku Hallasan - nejvyšší horu Koreje (1950 m).
10.-11.den: Čedžu - Pusan. Odlet zpět na pevninu. Nejvýznam-
nější přístav a druhé město země - Pusan: chrám Beomeosa, 
Dongnae - největší termály Asie, Pusanská věž. Tongdosa - 
nejslavnější buddhistický chrám v Koreji.
12.-14.den: Pusan - Fukuoka - Praha. Přes Korejský průliv lodí 
do Japonska. Hlavní centrum ostrova Kjúšú a nejrychleji ros-

toucí město Japonska - Fukuoka: nábřežní promenáda, vy-
hlídka z Fukuoka Tower (123 m), centrum města s pověstnými 
stánky jatai. Návštěva jednoho z šesti nejvýznamnějších turna-
jů sumo v Japonsku. Po pobřeží do Karacu, proslulého místní 
specialitou jobuko - sašimi z živých olihní: unikátní „mořský“ 
Hrad tančícího jeřába, pláž s rozlehlým hájem černých boro-
vic. Lodí na ostrůvek Takašima se svatyní a vyhlídkou na záliv. 
Návrat do Fukuoky, odlet domů.

98 KOREA, ČEDŽU A KJÚŠÚ

Délka tras: letadlem 21 000 km, vlaky, busy a auty 800 km, 
lodí 200 km, pěšky 4x 4-7 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 15-22 °C, voda 18-21 °C 
Nástupní místo: Praha

981
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
3.11. - 16.11. 2022 74 790,-14

Možnost spojení tras 98 a 110 (Okinawa a Rjúkjú) do zájezdu 1102. 
Termín: 26.10. - 17.11. 2022, cena: 125 990 Kč. 

V ceně je:  Doprava. Výlet lodí na ostrov Takašima. Vstu-
penka na Grand Sumo Tournament ve Fukuoce (na bal-
kón či jiná tzv. western seats). Ubytování a snídaně. Český 
průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály  
a DPH. Doprava: Letecká do Soulu a z Fukuoky, přelet na 
Čedžu a zpět včetně letištních tax a poplatků. Loď z Pusanu 
do Fukuoky. Busy, vlaky, minivany, metro, popř. taxi. Uby-
tování: 12x tzv. business hotely (cca 2-3*) - 2-lůžkové poko-
je s příslušenstvím a klimatizací - evropský styl. 1-lůžkový 
pokoj za příplatek - 981: 10 400 Kč (12x), 982: 17  200 Kč 
(20x). Strava: 12x snídaně (na asijský způsob).

Upozornění: Vzhledem k systému prodeje nelze vstupenky 
na sumo 100% zaručit, zvlášť pro přihlášené po 15.9. Nepo-
daří-li se lístky zajistit, snížíme o ně klientovi cenu zájezdu.

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 98 a trasy 99 (Japonsko - Severní Kjúšú): 

9823.11. - 24.11. 2022 102 690,-22
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99 JAPONSKO - SOPKY, TERMÁLY A HRADY KJÚŠÚ
A také momidžigari - podzimní obdoba jarního svátku sakur hanami, kdy se obdivují barevně 
zbarvené listy japonských javorů. Okruh po Kjúšú - nejjižnějším, nejzápadnějším a nejteplejším 
ze čtyř velkých japonských ostrovů, návštěvníky Japonska často opomíjeném. K jejich velké škodě! 
Majestátní, krásné i hrozivé sopky Unzen a Aso (+), lázně s mnoha druhy léčivých vod. Poklidný 
ostrůvek Takašima i „ostrov duchů“ Gunkandžima. Pozoruhodné hrady v Karacu a Kumamotu 
(+), historická metropole ostrova Dazaifu. Geograficky i obrazně nejzápadnější a snad nejpříjem-
nější velkoměsto Japonska (navzdory A-bombě) - Nagasaki. Návštěva významného turnaje sumo 
v moderní a živé Fukuoce.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-3.den: Praha - Fukuoka, Karacu. Odlet na Kjúšú. Hlavní cen-
trum ostrova a nejrychleji rostoucí město Japonska - Fukuoka: 
nábřežní promenáda, vyhlídka z Fukuoka Tower (123 m), cen-
trum města s pověstnými stánky jatai. Po pobřeží do Karacu, 
proslulého místní specialitou jobuko - sašimi z živých olihní: 
unikátní „mořský“ Hrad tančícího jeřába, pláž s rozlehlým 
hájem černých borovic. Lodí na ostrůvek Takašima se svatyní  
a vyhlídkou na záliv. Návrat do Fukuoky: návštěva jednoho  
z šesti nejvýznamnějších turnajů sumo v Japonsku.
4.-5.den: Fukuoka - Nagasaki. Přejezd do Nagasaki, místa 
druhé exploze atomové bomby, ale i podmanivého města  
s kosmopolitní atmosférou: mírový park a muzeum A-bom-
by, největší chrám Východu - katedrála Urakami, památník 26 
ukřižovaných křesťanů, Čínská čtvrť, Holandské svahy aj. La-
novkou na vrch Inasa (333 m) nad Nagasaki, nabízející jednu 
ze tří nejkrásnějších nočních vyhlídek v Japonsku. Možnost vý-
letu lodí na „zakázaný“ ostrůvek Gunkandžimu, bývalý uhelný 
důl a místo s nejvyšší hustotou obyvatel v historii celé planety, 
vylidněný v r. 1974 a pro svět zpopularizovaný bondovkou 
Skyfall, která se zde natáčela.
6.den: Unzen. Celodenní výlet na poloostrov Šimabara a na 
jednu z nejaktivnějších a nejničivějších japonských sopek 
- Unzen. Lázně Unzen: procházka v „pekelné oblasti“ s ne-
sčetnými geotermálními jevy, koupel v léčivé kyselé termální 
vodě. Lanovkou na vyhlídku k vulkánu Unzen, pěší výlet pod 
krátery, pozorování podzimně zbarvených momidži (japon-
ských javorů).
7.-8.den: Nagasaki - Kumamoto, Aso-san (+). Přejezd do střed-
ního Kjúšú. Kumamoto s mohutným pevnostním komplexem 
jednoho z nejkrásnějších japonských hradů (+), jehož marné 
obléhání uspíšilo konec „posledního samuraje“ Saiga Takamo-
riho.: slavné zahrady Suizendži s miniaturní Fudži. Do hornaté-
ho vnitrozemí na gigantickou sopku Aso: pěší výlet uvnitř nej-
větší aktivní kaldery světa s výhledy do jícnu aktivního kráteru 
Naka-dake se zeleným jezírkem (+). Alternativně po domluvě 
s průvodcem výlet do Nagasaki, na ostrovy Amakusa aj.
9.-10.den: Kumamoto - Beppu - Jufuin - Fukuoka. Napříč Kjúšú 
na pobřeží Vnitřního moře. Bezkonkurenčně největší lázně Ja-
ponska, ne-li světa - Beppu: Pekelná oblast - horká zřídla, kou-
pele, ale i bizarní muzeum sexu. Termální megamarket aneb 
vše, co jste kdy (ne)chtěli vědět o masové turistice v Japonsku. 
Jufuin - nedaleká klidnější a příjemnější verze Beppu pod ho-
rou Jufu: procházka k jezeru Kinrinko, koupel v termálech na 

jeho březích. Přejezd zpět na severní pobřeží do Fukuoky. 
11.-12.den: Dazaifu, Fukuoka - Praha. Středověká metropole 
Kjúšú - Dazaifu: významná šintoistická svatyně Tenmangu, 
chrám Komjozendži se suchou zenovou zahradou, Národní 
muzeum Kjúšú aj. Termály Fucukaiči: koupel v radioaktivní 
vodě. Odlet z Fukuoky domů.

V ceně je:  Doprava. Výlet lodí na ostrov Takašima. Vstu-
penka na Grand Sumo Tournament ve Fukuoce (na bal-
kón či jiná tzv. western seats). Ubytování a snídaně. Český 
průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály  
a DPH. Doprava: Letecká včetně letištních tax a poplatků. 
Vlaky (včetně jízdy vysokorychlostním expresem šinkansen 
mezi Fukuokou a Kumamotem), busy, taxi, metro. Ubyto-
vání: 10x tzv. business hotely (cca 2-3*) - 2-lůžkové pokoje 
s příslušenstvím a klimatizací - evropský styl. 1-lůžkový po-
koj za příplatek - 991: 8500 Kč (10x), 992: 17 200 Kč (20x), 
993: 17 700 Kč (21x). Strava: 10x snídaně (asijský styl).

Délka tras: letadlem 22 000 km, vlaky, busy a auty 1400 
km, lodí 50 km, pěšky 6x 4-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 16-20 °C (v horách chladněji) 
Nástupní místo: Praha

991
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
14.11. - 25.11. 2022 66 990,-12

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení trasy 99 a trasy 109 (Jižní Kjúšú a Jakušima): 

9924.11. - 25.11. 2022 104 990,-22

Pozn. Návštěva místa označeného (+) je podmíněna přija-
telnou vulkanickou aktivitou, resp. aktuálním stavem ob-
novy po zemětřesení na Kjúšú (2016). Případný alternativní 
program dle dané situace.
Upozornění: Vzhledem k systému prodeje nelze vstupenky 
na sumo 100% zaručit, zvlášť pro přihlášené po 15.9. Nepo-
daří-li se lístky zajistit, snížíme o ně klientovi cenu zájezdu.

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení trasy 99 a trasy 91 (Tchaj-wan):

9933.11. - 25.11. 2022 107 990,-23

Možnost spojení tras 99 a 98 (Jižní Korea) do zájezdu 982. Termín: 
3.11. - 24.11. 2022, cena: 102 690 Kč. 
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100 JAPONSKO - OSTROVEM HONŠÚ ZA SAKURAMI
Cesta do Japonska na jaře - v období, které Japonci milují z celého roku nejvíc. V době, kdy kvetou 
sakury a lidé je obdivují při svátcích hanami. Kombinace přírody, historie i současnosti. Historické 
metropole Japonska - Nara, Kjóto, Kamakura i současné Tokio, Hirošima se stigmatem atomové 
bomby, přístav Jokohama, půvabný ostrov Mijadžima, nejobdivovanější japonský hrad v Himedži, 
zahrady v Okajamě, poutní Nikkó v Japonských Alpách („kdo neviděl Nikkó, neví, co je krásné…“), 
posvátný symbol země - sopka Fudži. Velkoměstské džungle Tokia a Ósaky v kontrastu s oázami 
klidu japonských zahrad a přírody. Výpravné historické festivaly v Kjótu a Kamakuře, resp. bizarní 
festival penisů v Kawasaki. Ochutnávky japonských specialit… A samozřejmě sakury!
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Tokio. Let nad Sibiří do Tokia: mrakodrapy  
v Šindžuku, vyhlídka na Tokio z Metropolitní radnice (243 m), 
blyštivá čtvrť barů, jídelen, divadel a „červených luceren“ Ka-
buki-čó. Ochutnáme na úvod šabu-šabu?
3.-5.den: Tokio - Ósaka. Himedži, Kjóto. Šinkansenem pod 
Fudži (3776 m) do velkoměsta byznysu a jídla - Ósaky: futuri-
stický SkyBuilding, podzemní město Umeda, neonový bulvár 
Dótombori, Americká vesnice, možnost ochutnávky legen-
dární i obávané delikatesy fugu. Himedži: Pevnost bílé volav-
ky - čerstvě rekonstruovaný nejobdivovanější japonský hrad. 
Nejvýznamnější historická metropole země - Kjóto: zámek Ni-
džó šógunů Tokugawa, nejslavnější zenová kamenná zahrada 
Rjóandži, Zlatý pavilon. Východní Kjóto se starosvětskou čtvrtí 
divadel a gejš Gion: možnost návštěvy večerního programu  
s ukázkami tradiční japonské kultury (divadlo i hudba - bunra-
ku, nó, čajový obřad, ikebana…), kulinářská ulička Pontočó 
aj. Festival kvetoucích sakur Taiko Hanami Gjorecu (982, 984)  
s procesím v historických kostýmech z 16. stol. Možnost veče-
ře v suši baru s pojízdným pásem s talířky s pokrmy.
6.-7.den: Nara, Okajama - Hirošima. První hlavní město Japon-
ska - Nara: chrám Tódaidži - největší dřevěná stavba světa se 
sochou Velkého Buddhy, chrámy a svatyně, park s 1200 jelínky 
šika, šintoistická svatyně Kasuga. Magická svatyně tisíců torií-
FušimiInari. Přejezd na západ do Okajamy: slavná zahrada Ko-
rakuen, jedna ze tří nejkrásnějších v Japonsku. Historické Ku-
rašiki: malebná oblast kolem vodního kanálu se zachovalými 
sýpkami a domy - muzei. Dále na západ Honšú do Hirošimy.
8.-9.den: Mijadžima. Hirošima - Tokio. Lodí kolem ústřicových 
plantáží na posvátný ostrov Mijadžimu s opicemi a krotkými 
jelínky: svatyně Icukušima se slavnou „plovoucí branou“ torii, 
lanovkou (pěšky) na horu Misen (530 m): vyhlídky na Hiroši-
mu a na Vnitřní moře s ostrůvky. Ochutnávky místních specia-
lit - ústřic a okonomijaki. Hirošima: Muzeum A-bomby, Mírový 
park, ruiny Průmyslového paláce (UNESCO) projektovaného 
Čechem J. Letzelem, Kapří hrad, zahrady Šukkei-en. Šinkan-
senem přes Ósaku, Kjóto, Nagoju a pod Fudži (3776 m) do 
hlavního města Tokia.

10.den: Nikkó. Národní park Nikkó v Japonských Alpách: 
velkolepá poutní svatyně Tóšógú s mauzoleem nejvýznam-
nějšího šóguna japonské historie Tokugawy Iejasu. Možnost 
návštěvy bývalé luxusní rezidence císařské rodiny (v níž byl 
během 2. sv. války ukrýván bývalý císař Akihito).
11.den: N.P. Fudži-Hakone-Izu. Na západ od Tokia do lázní Ha-
kone a dále zubačkou a lanovkami na geotermální pole Ówa-
kudani (za příznivé vulkanické situace) s bublajícím bahnem, 
fumaroly, sirnými jezírky a černými vajíčky v něm vařenými. 
Plavba lodí po jezeře Aši s úchvatnými výhledy (bude-li přát 
počasí) na majestátní Fudži s bílou čepicí. Stará celnice a cedry 
na historické cestě Tókaidó.
12.den: Kamakura, Jokohama. Středověká metropole a paci-
fické letovisko Kamakura: Velký Buddha, chrám Hasedera. Fes-
tival s jedinečnou možností vidět samurajské bojové umění 
jabusame - lukostřelbu v plné zbroji ze sedla běžícího koně 
(1002, 1004). Jokohama: vyhlídka z Landmark Tower (296 m), 
bývalého nejvyššího mrakodrapu Japonska, Čtvrť 21. století se 
zábavním parkem, čínská čtvrť.
13.-14.den: Tokio - Praha. Východní zahrady císařského paláce, 
most Nidžúbaši. Asakusa - chrám Sensódži, Nebeský strom - 
nejvyšší věž a druhá nejvyšší stavba světa - (634 m) z r. 2012. 
Volitelný program - obchodní čtvrť Ginza, kontroverzní svaty-
ně Jasukuni, nákupy v „elektrickém městě“ Akihabara, popř. 
Tokijská věž (333 m), parky a muzea v Uenu, plavba po řece 
Sumidě, „břicho Tokia“ - rybí trh Tojosu, večeře u svatostánku 
sumo s exotickými i „kontroverzními“ delikatesami (tataráky 
z koně, velryby aj.). Pro zájemce možnost návštěvy světově 
unikátního festivalu ocelového falusu v šintoistické „svatyni 
prostitutek“ Kanamara v Kawasaki s pozoruhodnými suvený-
ry (1001, 1003), popř. robotí restaurace s nezapomenutelnou 
bláznivou show. Odlet domů.

V ceně je:  Doprava. Zubačka, lanovka a výletní loď po 
jezeře Aši (N.P. Hakone-Fudži). Ubytování a snídaně. Čes-
ký průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály 
a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po trase 
vlaky (převážně vysokorychlostními expresy šinkansen), 
autobusy a MHD, trajekt na ostrov Mijadžimu.  Ubytová-
ní:  12x tzv. business hotely (cca 2-3*) - 2-lůžkové pokoje  
s příslušenstvím a klimatizací - evropský styl. 1-lůžkový po-
koj za příplatek - 1001,1002: 10 200 Kč, 1003,1004: 10 200 
Kč (12x). Strava: 12x snídaně (na japonský způsob).

Délka tras: letadlem 20 000 km, vlaky a busy 4000 km, 
pěšky 4x 5-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 14-20 °C, mírně tepleji než u nás 
Nástupní místo: Praha

Pozn. Posloupnost dnů programu se může měnit dle termí-
nů festivalů v jednotlivých letech.1001

1002
1003

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
25.3. - 7.4. 2022
7.4. - 20.4. 2022
23.3. - 5.4. 2023

77 990,-
78 890,-
78 990,-

14
14
14

10045.4. - 18.4. 2023 78 990,-14
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Do Japonska v době vrcholícího jara - nejvhodnější době pro jeho návštěvu, kdy vzduch je ještě 
průzračný, teploty příjemné a obloha většinou modrá a slunečná. Na tři ze čtyř hlavních ostrovů. 
Všechny historické metropole - Nara, Kjóto, Kamakura a Edo (Tokio). Čtyři z nejkrásnějších japon-
ských hradů - Macujama, Himedži, Macumoto a Kumamoto (+). Jednička světového lázeňství 
- Beppu, memento atomové hrozby - Nagasaki. Největší aktivní sopka světa - Aso (+). Japonské 
Alpy - mohutný vodopád Kegon, olympijské Nagano, koupající se opice v termálních lázních, tra-
diční venkovská architektura Takajamy i poutní Nikkó. Výpravné festivaly v Kjótu, Nikkó i v Tokiu  
i ukázky umění nindžů. Návštěva hlavního turnaje sumo v jeho „svatostánku” Kokugikan v Tokiu.
PROGRAM ZÁJEZDU 1011: Z TOKIA AŽ DO NAGASAKI (S NÁVŠTĚVOU TURNAJE SUMO) 

1.-2.den: Praha - Tokio. Let do Tokia: zahrady Císařského pa-
láce, kontroverzní svatyně Jasukuni, mrakodrapy v Šindžuku 
- vyhlídka na Tokio z Metropolitní radnice (243 m), oslnivé 
neony Kabuki-čó.
3.-4.den: Tokio - Macujama. Jízda na jihozápad Honšú do 
Okajamy a dál přes zázrak moderní techniky - 13,1 km dlouhý 
systém mostů Seto-Ohaši na ostrov Šikoku. „Metropole haiku“ 
- Macujama: rozsáhlý hrad na kopci, termální koupel v kouzel-
ných historických lázních Dogo.
5.den: Macujama - Beppu. Lodí z Šikoku na ostrov Kjúšú. Bez-
konkurenčně největší lázně Japonska, ne-li světa - Beppu: Pe-
kelná oblast - horká zřídla, koupele, ale i bizarní muzeum sexu. 
Termální megamarket aneb vše, co jste kdy (ne)chtěli vědět  
o masové turistice v Japonsku.
6.den: Beppu - Aso-san (+) - Kumamoto. Napříč Kjúšú přes 
sopku Aso - pěší výlet uvnitř největší aktivní kaldery světa  
s možností výhledů do jícnu dýmajícího kráteru Naka-dake se 
zeleným jezírkem (+).
7.-8.den: Kumamoto - Nagasaki - Ósaka. Kumamoto s mohut-
ným hradním komplexem jedné z nejpůsobivějších japon-
ských pevností (+): slavné zahrady Suizendži. Kosmopolitní 
Nagasaki - brána křesťanství v Japonsku i místo exploze druhé 
a snad i poslední válečné atomové bomby: mírový park a mu-
zeum A-bomby, největší chrám Východu - katedrála Urakami, 
památník 26 ukřižovaných křesťanů, Čínská čtvrť, Holandské 
svahy aj. Lanovkou na vrch Inasa (333 m) nad Nagasaki, na-

bízející jednu z nejkrásnějších vyhlídek v Japonsku. Šinkanse-
nem z Fukuoky (Hakaty) tunelem pod mořem zpět na Honšú 
do Ósaky.
9.-10.den: Ósaka, Himedži, Horjúdži, Nara. Velkoměsto byzny-
su a jídla - Ósaka: futuristický Sky Building, podzemní město 
Umeda, večer na neonovém bulváru Dótombori a v Americké 
vesnici. Možnost ochutnávky legendární i obávané delikatesy 
fugu. Himedži: Pevnost bílé volavky - čerstvě rekonstruovaný 
nejobdivovanější japonský hrad. Horjúdži - nejstarší chrám 
Japonska i nejstarší dřevěná stavba na světě. První japonská 
metropole - Nara: chrám Tódaidži - největší dřevěná stavba 
světa s Velkým Buddhou, šintoistická svatyně Kasuga, park  
s 1200 krotkými jelínky.
11.-12.den: Ósaka - Kjóto - Tokio. Kjóto: zámek Nidžó, chrám  
a zahrady Rjóandži, Zlatý pavilon, chrám Kijomizu. Čtvrť diva-
del a gejš - Gion: volitelně večerní program s ukázkami tradiční 
japonské kultury (bunraku, nó, čajový obřad, ikebana…). Fes-
tival Aoi - procesí císařských poslů v historických kostýmech  
v ulicích města. Superexpresem Hikari do Tokia.
13.-14.den: Tokio - Praha. Asakusa - chrám Sensódži s obřím 
lampiónem. Nebeský strom - nejvyšší věž a druhá nejvyšší 
stavba světa - (634 m) z r. 2012. Možnost návštěvy „elektrické-
ho města” Akihabara, festivalu Sandža v Asakuse - největšího 
a nejodvázanějšího v Tokiu aj. Účast na jednom z 6 hlavních 
turnajů sumo přímo v jeho nejvýznamnějším areálu Kokugi-
kan. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 1012: TOKIO A OKOLÍ (S NÁVŠTĚVOU TURNAJE SUMO)

1.-2.den: Praha - Tokio. Let do Tokia: Asakusa - chrám Sensó-
dži, Nebeský strom - nejvyšší věž a druhá nejvyšší stavba světa 
- (634 m) z r. 2012. Možnost návštěvy „elektrického města” Aki-
habara, festivalu Sandža v Asakuse - největšího a nejodváza-
nějšího v Tokiu aj. Účast na jednom z 6 hlavních turnajů sumo 
ve věhlasném Kokugikanu.
3.-4.den: Nikkó - Tokio. Dva dny v N.P. Nikkó v Japonských Al-
pách: velkolepá poutní svatyně Tóšógú s mauzoleem šóguna 
Tokugawy Iejasu. Jezero Čúzendži, vodopád Kegon (99 m) - 
jeden z nejvyšších i nejkrásnějších v Japonsku. Sennin Gjorecu 
- dva hlavní festivaly svatyně: střelba samurajských lučištníků 
na běžících koních na terč a procesí v historických kostýmech 
a maskách.
5.-6.den: N.P. Fudži-Hakone-Izu, Kamakura, Jokohama. Ce-
lodenní výlet do oblasti Hakone. Jízda zubačkou a lanovkami 
na geotermální pole Owakudani (+) s bublajícím bahnem, fu-
maroly, sirnými jezírky a černými vajíčky v něm vařenými. Pro-

cházky, plavba lodí po jezeře Aši s úchvatnými výhledy (bude-
-li přát počasí) na nejvyšší horu a symbol Japonska - sopku 
Fudži (3776 m). Stará celnice a cedry na historické cestě Tókai-
dó. Středověká metropole a pacifické letovisko Kamakura: Vel-
ký Buddha, chrám Hasedera. Jokohama: vyhlídka z Landmark 
Tower (296 m), bývalého nejvyššího mrakodrapu Japonska, 
Čtvrť 21. století se zábavním parkem, přístav, čínská čtvrť. 
7.-9.den: Tokio - Praha. Tokio: zahrady Císařského paláce, kon-
troverzní svatyně Jasukuni, mrakodrapy v Šindžuku - vyhlídka 
na Tokio z Metropolitní radnice (243 m), oslnivé neony Kabu-
ki-čó. Alternativně program dle preferencí a domluvy s prů-
vodcem: parky a muzea v Uenu, exkluzivní obchodní třídy ve 
čtvrtích Ginza a Šibuja, popř. pro zájemce možnost vyhlídkové 
plavby po řece Sumidě, návštěvy Tojosu - největšího rybího 
trhu na světě, Robotí restaurace s nezapomenutelnou blázni-
vou show aj. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 1013: JAPONSKÉ ALPY 

1.-3.den: Praha - Tokio. Let do Tokia: zahrady Císařského pa-
láce, kontroverzní svatyně Jasukuni, mrakodrapy v Šindžuku - 
vyhlídka na Tokio z Metropolitní radnice (243 m), oslnivé neony 
Kabuki-čó aj. 
4.den: Tokio - Nagoja. Superexpresem šinkansen pod posvát-
nou Fudži do Nagoji: unikátní muzeum vlaků s vystavenými 
exponáty japonských lokomotiv a souprav od počátku až po 
budoucnost, včetně šinkansenů a maglevu, trenažéry jízdy 
maglevem v 500 km/h.  
5.-6.den: Iga Ueno, Hikone, Nakasendó. Rodiště mistra hai-
ku - básníka Bašó a místo vzniku školy obávaných nindžů - 

Iga Ueno: muzeum Nindža jašiki s ukázkami jejich bojového 
umění. Hikone na březích největšího japonského jezera Biwa: 
národní poklad - hrad řazený mezi 12 původních a čtyři nej-
krásnější v Japonsku, výhledy na jezero. Procházka (8 km) pro-
bouzející se jarní přírodou Japonských Alp po historické silnici 
Nakasendó přes malebné starobylé vesnice, v nichž se čas za-
stavil před staletími. 
7.-8.den: Nagoja - Takajama - Macumoto. Horskou krajinou Ja-
ponských Alp do tradiční Takajamy: historická čtvrť Sanmači. 
Hida - skanzen japonské vesnice. Lázně Okuhida: lanovkami na 
Mt. Šinhotaka (2150 m) s krásnými výhledy na Japonské Alpy 

101 JAPONSKO - HONŠÚ, ŠIKOKU,  KJÚŠÚ
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Délka tras: letadlem 23 000 km, vlaky a busy 6300 km, lodí 
200 km, pěšky 10x 4-8 km (volitelně) - vše pro 1016
Počasí: vzduch 20-26 °C (v horách chladněji), voda 18-21 °C 
Nástupní místo: Praha

V ceně je: Doprava. Vstupenka na Grand Sumo Tournament 
v Tokiu (na balkón či jiná tzv. western seats - 1011,1012). 
Zubačka, lanovka a výletní loď po jezeře Aši (N.P. Hakone-
-Fudži - pro 1012). Ubytování a snídaně. Český průvodce, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Dopra-
va:  Letecká včetně tax a poplatků, po trase vlaky (převážně 
vysokorychlostními expresy šinkansen), autobusy a MHD, 
loď mezi ostrovy Šikoku a Kjúšú (1011).  Ubytování: tzv. bu-
siness hotely (cca 2-3*) - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím  
a klimatizací - evropský styl (1011 - 12x, 1012 - 6x, 1013 - 9x), 
ryokan - japonský styl se spaním na zemi (1012, 1013 - 1x, 
popř. hotel). 1-lůžkový pokoj za příplatek - 1011: 10 100 Kč 
(12x), 1012: 6800 Kč (7x), 1013: 8800 Kč (10x), 1014: 16 000 
Kč (18x), 1015: 13 500 Kč (15x), 1016: 23 000 Kč (26x). Stra-
va: 1011: 12x, 1012: 7x, 1013: 10x snídaně ( japonský způsob).

Pozn. Návštěva místa označeného (+) je podmíněna při-
jatelnou vulkanickou aktivitou, resp. aktuálním stavem 
obnovy po zemětřesení na Kjúšú (2016). Případný alterna-
tivní program dle dané situace. 
Upozornění: Vzhledem k systému prodeje nelze vstupen-
ky na sumo 100% zaručit, zvlášť pro přihlášené po 31.3. 
Nepodaří-li se lístky zajistit, snížíme o ně klientovi cenu 
zájezdu. 
Pozn. Posloupnost dnů programu se může měnit dle termí-
nů festivalů v jednotlivých letech.

1011
1012
1013

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
4.5. - 17.5. 2022
15.5. - 23.5. 2022
20.5. - 31.5. 2022

80 990,-
64 990,-
72 990,-

14
9

12

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč

Možnost spojení tras 1011 a 1012 do zájezdu 1014, tras 1012 a 1013 
do zájezdu 1015 a všech tří tras 1011, 1012 a 1013 do zájezdu 1016 s 
kompletním programem.

1014
1015
1016

4.5. - 23.5. 2022
15.5. - 31.5. 2022
4.5. - 31.5. 2022

101 990,-
96 990,-

134 990,-

20
17
28

Rychlovlaky po zemi historických tradic i nejmodernější současnosti, v níž je celá desetina všech 
aktivních sopek světa. Celou zemí od severu na jih - ostrovy Honšú, Kjúšú a Hokkaidó. Národní 
park Šikocu-Tója: sopky, jezera, termály, vesnice původních obyvatel - „japonských indiánů“ Ainuů. 
Aso - největší aktivní vulkanická kaldera na Zemi (+), Sakuradžima - nejaktivnější vulkán Japon-
ska. Historické metropole Kjóto, Nara, Kamakura. Memento 20. století Hirošima. Neonové bulváry 
velkoměstských džunglí Tokia a Ósaky. Město piva a zimní olympiády - Sapporo. Nihon Sankei - tři 
nejkrásnější přírodní scenérie Japonska: Macušima, Mijadžima a Amanohašidate. Bonbónek na 
závěr - možnost výstupu na posvátný symbol země - sopku Fudži… 

102 JAPONSKO - Z HOKKAIDA AŽ NA JIH KJÚŠÚ

PROGRAM ZÁJEZDU 1021: HOKKAIDÓ, HONŠÚ A KJÚŠÚ

1.-2.den: Praha - Tokio - Sendai. Odlet do Tokia. Přejezd vyso-
korychlostním šinkansenem do severní části Honšú - Tóhoku, 
znovu obnovené po zkáze způsobené zemětřesením a tsu-
nami v r. 2011. Moderní Sendai - největší velkoměsto severní 
poloviny Honšú.
3.-4.den: Sendai - Hakodate - Tója. Dále až na úplný sever 
Honšú. Po nejnovější trati šinkansenu (od r. 2016) a do ne-
dávna nejdelším tunelem na světě - Seikan (53 850 m) - pod 
mořem na Hokkaidó. „Brána ostrova“ Hakodate: lanovkou na 
vyhlídku nad městem považovanou za jednu ze tří nejkrásněj-
ších v Japonsku, ruský pravoslavný chrám, rybí trhy s ochut-
návkou syrových mořských ježků a dalších laskomin.
5.-6.den: Tója - Noboribecu - Sapporo. Vulkanický národní park 
Šikocu-Tója: kalderové jezero Tója-ko, Šówa Šinzan - sopka 
„narozená“ v r. 1943. Lanovkou na Usuzan (704 m): vyhlídka, 
možnost sestupu ke kráteru. Noboribecu Onsen - lázně s 11 
různými léčivými prameny, procházky po Pekelném údolí  
s geotermálními jevy. Hlavní město Hokkaidó - Sapporo: „le-
dový” bulvár Ódóri, vyhlídka z TV věže, exkurze v prvním mezi 

nebo koupání v termálech. Vyhlídkovou horskou silnicí kolem 
zasněžených třítisícovek do Macumota.

9.-10.den: Macumoto - Nagano - Tokio. Podmanivé Macumo-
to: nejstarší japonský hrad. Dějiště ZOH 1998 Nagano: poutní 
chrám Zenkódži, hala Big Hat, kde naši hokejisté získali zlato 
(vzpomínáte?). Jedinečný horský park Džigokudani jaenkóen, 
kde se opice koupou v termálních bazéncích pod tisíci obřích 
japonských cedrů. Návrat do Tokia.
11.-12.den: Tokio - Praha. Asakusa - chrám Sensódži s obřím 
lampiónem. Nebeský strom - nejvyšší věž a druhá nejvyš-
ší stavba světa - (634 m) z r. 2012. Alternativně program dle 
preferencí a domluvy s průvodcem - např. bulvár Haradžuku 
s extravagantní mládeží, šintoistická svatyně císaře Meidži, 
monorailem na Odaibu - ostrov oddechu, zábavy a nákupů: 
termály stylizované do šógunských dob, muzeum vědy a tech-
niky, Socha svobody nad Tokijským zálivem aj. Návrat domů.

japonskými pivovary s ochutnávkou jeho nejlepších piv. 
Areál ZOH 1972: vyhlídka ze skokanského můstku, olym-
pijské muzeum s trenažéry jízdy na bobech, lyžích i skoků 
z můstků.
7.-9.den: Sapporo - Aomori - Nikkó. Zpět na Honšú. Širaoi: 
vesnice Ainuů, původních obyvatel Japonska - tradiční 
obydlí, zvyky, kulturní představení. Jeden ze tří přírodních 
divů Japonska - Macušima. Možnost vyhlídkové plavby zá-
livem, „přírodní japonskou zahradou“ mezi bizarně vyero-
dovanými ostrůvky s borovicemi a s nálety racků. N.P. Nik-
kó v Japonských Alpách: velkolepá poutní svatyně Tóšógú 
s mauzoleem šóguna Tokugawy. Bývalá luxusní rezidence 
císařské rodiny (v níž byl během války ukrýván bývalý císař 
Akihito). Návrat do Tokia.
10.-11.den: Tokio - Kagošima. Přejezd šinkansenem Hikari 
do Ósaky a další linkou až na jih ostrova Kjúšú. „Japonská 
Neapol“ Kagošima. Nejjižnější poloostrov Japonska Sacu-
ma-Hantó. Čiran: skanzen ulice samurajů, muzeum kami-
kaze. „Koupel“ v přírodním horkém písku v lázních Ibusuki 
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Délka tras: letadlem 20 000 km, vlaky a busy 8400 km, 
pěšky 9x 4-8 km (volitelně) - vše pro 1022 
Počasí: vzduch 26-35 °C, voda 26-29 °C 
Nástupní místo: Praha

V ceně je: Doprava. Zubačka, lanovka a výletní loď po je-
zeře Aši (N.P. Hakone-Fudži - 1022). Ubytování a snídaně. 
Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materi-
ály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po tra-
se vlaky (převážně vysokorychlostními expresy šinkansen), 
autobusy a MHD, trajekty na ostrovy Mijadžimu a Saku-
radžimu. Ubytování: 1021: 22x, 1022: 23x tzv. business ho-
tely (cca 2-3*) - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím a klima-
tizací - evropský styl. 1021: 1x, 1022: 2x ryokan - japonský 
styl se spaním na zemi (popř. hotel). 1022: 1x horská chata 
s hromadným spaním na palandách. 1-lůžkový pokoj za 
příplatek - 1021: 20  300 Kč (23x), 1022: 22  000 Kč (25x). 
Na horské chatě není možný, v  ryokanech nelze zaručit. 
Strava: 1021: 23x, 1022: 26x snídaně (na japonský způsob).

PROGRAM ZÁJEZDU 1022: PRODLOUŽENÍ O VÝSTUP NA FUDŽI

1.-24.den: Shodný s programem 1021 až po odlet z Tokia.
25.-26.den: Tokio - Fudžisan - Kawagučiko. Autobusem z Tokia 
do Kawagučiko a dále na 5. stanici (2305 m). Pěšky na 7. stanici 
(cca 2 hod., 2700 m), nocleh na horské chatě. Noční výstup na 
nejvyšší horu Japonska - Fudžisan (cca 5-6 hod.). Ranní pobyt 
na vrcholu (3776 m) s možností obejít kráter. Sestup na 5. sta-
nici (cca 4 hod.) a návrat do Kawagučiko. Odpočinek, pro od-
vážné možnost výletu do zábavního parku Fudži-Q Highland 
s projížďkou na Takabiše, nejstrmější horské dráze na světě.
27.-28.den: N.P. Fudži-Hakone-Izu - Tokio - Praha. Přejezd do 
oblasti Hakone. Několikakilometrová jízda lanovkou, geoter-
mální pole Ówakudani (+) s bublajícím bahnem a sirnými 
výpary. Procházky, plavba lodí po jezeře Aši s úchvatnými vý-
hledy na sopku Fudži (bude-li přát počasí). Stará celnice a ce-
dry na historické cestě Tókaidó mezi Edem (Tokiem) a Kjótem. 
Návrat do Tokia. Odlet domů. 

1021
1022

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
6.6. - 30.6. 2022
6.6. - 3.7. 2022

120 990,-
135 990,-

25
28

- jediných svého druhu na světě.
12.-13.den: Kagošima - Aso-san (+) - Kumamoto. Lodí na 
(polo)ostrov Sakuradžimu s nejaktivnější sopkou souostroví. 
Procházka po lávou pohřbeném ostrově Torišima, koupá-
ní. Fakultativně okružní výlet po Sakuradžimě s vyhlídkami 
na vulkány. Kumamoto s pevnostním komplexem jednoho  
z nejkrásnějších japonských hradů (+): slavné zahrady Suizen-
dži s miniaturní Fudži. Celodenní výlet na sopku Aso: pěší výle-
ty uvnitř největší aktivní kaldery světa s možností výhledů do 
jícnu kráteru Naka-dake se zeleným jezírkem (+). Alternativně 
po domluvě výlet do Nagasaki, na ostrovy Amakusa aj.
14.-15.den: Kumamoto - Hirošima. Návrat na Honšú. Hirošima: 
Muzeum A-bomby, Mírový park, ruiny Průmyslového paláce, 
Kapří hrad, zahrady Šukkei-en. Lodí na posvátný ostrov Mija-
džima: svatyně Icukušima se slavnou „plovoucí branou“ torii, 
lanovkou (pěšky) na horu Misen (530 m) - japonský opičí „Gib-
raltar“: vyhlídka na záliv s ostrůvky. Alternativně koupání.
16.-18.den: Hirošima - Nara - Ósaka. Velkoměsto byznysu  
a jídla - Ósaka: mohutný hrad sjednotitele Japonska Hidejoši-
ho, futuristický Sky Building, podzemní město Umeda, neono-
vý bulvár Dótombori, Americká vesnice, možnost ochutnávky 
legendární i obávané delikatesy fugu aj. První hlavní město 
Japonska - Nara: chrám Tódaidži - největší dřevěná stavba svě-
ta, 16 m bronzová socha Velkého Buddhy, chrámy a svatyně, 
park s 1200 krotkými jelínky,  legendární šintoistická svatyně 
Kasuga s tisíci kamenných a bronzových luceren. 
19.-21.den: Ósaka - Kjóto - *Amanohašidate - Tokio. Historická 
metropole Kjóto: zámek Nidžó šógunů Tokugawa, nejslavnější 

Pozn. Návštěva místa označeného (+) je podmíněna při-
jatelnou vulkanickou aktivitou, resp. aktuálním stavem 
obnovy po zemětřesení na Kjúšú (2016). Případný alterna-
tivní program dle dané situace. 
Pozn. Posloupnost dnů programu se může měnit (optima-
lizace dle aktuální situace.)

1021
1022

zenová kamenná zahrada Rjóandži, Zlatý pavilon, chrám Kijo-
mizu v horách nad Kjótem, magická svatyně tisíců torií Fušimi 
Inari a chrám bohyní Kannon Sandžúsangendó, starosvětská 
čtvrť Gion, ulička Pontočó aj. *Volitelně výlet k Japonskému 
moři. „Most do nebe“ - 3,5 km dlouhá písečná kosa Amanoha-
šidate: park Kasamacu s nezapomenutelnou vyhlídkou vzhů-
ru nohama, procházky, koupání. Alternativně pobyt v Kjótu. 
Superexpresem Hikari pod legendární sopkou Fudžisan (3776 
m) zpět do Tokia.
22.den: Kamakura, Jokohama. Středověká metropole země  
a pacifické letovisko Kamakura: Velký Buddha, chrám Hasede-
ra bohyně Kannon. Přístav Jokohama: vyhlídka z Landmark To-
wer (296 m), druhého nejvyššího mrakodrapu Japonska, Čtvrť 
21. století se zábavním parkem, čínská čtvrť.
23.-25.den: Tokio - Praha. Tokio: Most Nidžúbaši a Východní 
zahrady císařského paláce. Mrakodrapy v Šindžuku, vyhlídka 
na Tokio z Metropolitní radnice (243 m), blyštivá čtvrť barů, 
jídelen, divadel a „červených luceren“ Kabuki-čó. Asakusa - 
chrám Sensódži, Nebeský strom (634 m) - nejvyšší věž a druhá 
nejvyšší stavba světa. Volitelný program - např. obchodní čtvrť 
Ginza, kontroverzní svatyně Jasukuni, „břicho Tokia“ - rybí trh 
Tojosu, Tokijská věž (333 m), parky a muzea v Uenu, plavba 
po řece Sumidě, monorailem na Odaibu - ostrov oddechu, 
zábavy a nákupů: termály stylizované do šógunských dob, 
muzeum vědy a techniky, Socha svobody nad Tokijským záli-
vem, nákupy v „elektrickém městě“ Akihabara aj. Pro zájemce 
možnost návštěvy Robotí restaurace s nezapomenutelnou 
bláznivou show. Odlet domů.
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103 JAPONSKO - HONŠÚ, KJÚŠÚ A FUDŽI
Okruh po dvou nejvýznamnějších ostrovech Japonska. Od Tokia na jihozápad až na úplný jih 
Kjúšú. Historické metropole Kjóto, Nara, Kamakura a Edo (Tokio) v kontrastu s neonovou září 
moderních velkoměst. Atomové memento Hirošima, posvátný ostrov Mijadžima, „Most do nebe“ 
Amanohašidate na severním pobřeží. Aso-san - největší aktivní vulkanická kaldera na Zemi (+). 
Nejjižnější velkoměsto Kagošima ve stínu Sakuradžimy, nejaktivnějšího vulkánu Japonska. Mož-
nost prodloužení o (pro Japonce „povinný“) výstup na posvátný symbol země - sopku Fudži a ná-
vštěvu národního parku Fudži-Hakone-Izu.

Délka tras: letadlem 20 000 km, vlaky a busy 5800 km, 
pěšky 6x 4-8 km (volitelně) - vše pro 1032 
Počasí: vzduch 26-32 °C, voda 23-27 °C 
Nástupní místo: Praha

PROGRAM ZÁJEZDU 1031, 1033: HONŠÚ A KJÚŠÚ

1.-2.den: Praha - Tokio. Let do Tokia: most Nidžúbaši a Východ-
ní zahrady císařského paláce. Mrakodrapy v Šindžuku, vyhlíd-
ka na Tokio z Metropolitní radnice (243 m), blyštivá čtvrť barů, 
jídelen, divadel a „červených luceren“ Kabuki-čó.
3.-4.den: Tokio - Hirošima. Šinkansenem Hikari na jihozápad 
Honšú. Hirošima: Muzeum A-bomby, Mírový park, ruiny Prů-
myslového paláce, Kapří hrad, zahrady Šukkei-en. Lodí na 
posvátný ostrov Mijadžima: svatyně Icukušima se slavnou 
„plovoucí branou“ torii, lanovkou (pěšky) na horu Misen (530 
m) - japonský opičí „Gibraltar“: vyhlídka na záliv s ostrůvky. Al-
ternativně koupání.
5.-6.den: Hirošima - Kagošima. Přejezd na ostrov Kjúšú. „Ja-
ponská Neapol“ Kagošima. Nejjižnější poloostrov Japonska 
Sacuma-Hantó. Čiran: skanzen ulice samurajů, muzeum ka-
mikaze. „Koupel“ v přírodním horkém písku v lázních Ibusuki 
- jediných svého druhu na světě.
7.-8.den: Kagošima - Mt. Aso (+) - Kumamoto. Lodí na (polo)
ostrov Sakuradžimu s nejaktivnější sopkou souostroví. Pro-
cházka po lávou pohřbeném ostrově Torišima, koupání. Fakul-
tativně okružní výlet po Sakuradžimě s vyhlídkami na vulkány. 
Kumamoto s mohutným pevnostním komplexem jednoho  
z nejkrásnějších japonských hradů (+): slavné zahrady Sui-
zendži s miniaturní Fudži. Celodenní výlet na sopku Aso: pěší 
výlety uvnitř největší aktivní kaldery světa s možností výhledů 
do jícnu kráteru Naka-dake se zeleným jezírkem (+). Alterna-
tivně po domluvě s průvodcem výlet do Nagasaki, na ostrovy 
Amakusa aj.
9.-11.den: Kumamoto - Nara - Ósaka. Návrat na Honšú. Vel-
koměsto byznysu a jídla - Ósaka: mohutný hrad sjednotitele 
Japonska Hidejošiho, futuristický Sky Building, podzemní 
město Umeda, neonový bulvár Dótombori, Americká vesnice, 
možnost ochutnávky legendární i obávané delikatesy fugu aj. 
První hlavní město Japonska - Nara: chrám Tódaidži - největší 
dřevěná stavba světa, 16 m bronzová socha Velkého Buddhy, 
chrámy a svatyně, park s 1200 krotkými jelínky, legendární 
šintoistická svatyně Kasuga s tisíci kamenných a bronzových 
luceren. Kjóto: Festival Džidai - několikatisícové procesí v his-
torických kostýmech (z 8. až 19. stol.) v centru Kjóta (1033).
12.-14.den: Ósaka - Kjóto - *Amanohašidate - Tokio. Historická 

metropole Kjóto: zámek Nidžó šógunů Tokugawa, nejslavnější 
zenová kamenná zahrada Rjóandži, Zlatý pavilon, chrám Kijo-
mizu v horách nad Kjótem, magická svatyně tisíců torií Fušimi 
Inari a chrám bohyní Kannon Sandžúsangendó, starosvětská 
čtvrť Gion, ulička Pontočó aj. *Volitelně výlet k Japonskému 
moři. „Most do nebe“ - 3,5 km dlouhá písečná kosa Amanoha-
šidate: park Kasamacu s nezapomenutelnou vyhlídkou vzhů-
ru nohama, procházky, koupání. Alternativně pobyt v Kjótu. 
Superexpresem Hikari pod legendární sopkou Fudžisan (3776 
m) zpět do Tokia.
15.-16.den: Nikkó, Kamakura, Jokohama. N.P. Nikkó v Japon-
ských Alpách: velkolepá poutní svatyně Tóšógú s mauzoleem 
šóguna Tokugawy. Bývalá luxusní rezidence císařské rodiny 
(v níž byl během války ukrýván bývalý císař Akihito). Středo-
věká metropole země a pacifické letovisko Kamakura: Velký 
Buddha, chrám Hasedera bohyně Kannon. Přístav Jokoha-
ma: vyhlídka z Landmark Tower (296 m), druhého nejvyššího 
mrakodrapu Japonska, Čtvrť 21. století se zábavním parkem, 
čínská čtvrť.
17.-18.den: Tokio - Praha. Tokio: Asakusa - chrám Sensódži, 
Nebeský strom (634 m) - nejvyšší věž a druhá nejvyšší stavba 
světa. Volitelný program - např. obchodní čtvrť Ginza, kon-
troverzní svatyně Jasukuni, „břicho Tokia“ - rybí trh Tojosu, 
Tokijská věž (333 m), parky a muzea v Uenu, plavba po řece 
Sumidě, monorailem na Odaibu - ostrov oddechu, zábavy  
a nákupů: termály stylizované do šógunských dob, muzeum 
vědy a techniky, Socha svobody nad Tokijským zálivem, náku-
py v „elektrickém městě“ Akihabara aj. Pro zájemce možnost 
návštěvy Robotí restaurace s nezapomenutelnou bláznivou 
show. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 1032: PRODLOUŽENÍ O VÝSTUP NA FUDŽI

1.-17.den: Shodný s programem 1031 až po odlet z Tokia.
18.-19.den: Tokio - Fudžisan - Kawagučiko. Autobusem z Tokia 
do Kawagučiko a dále na 5. stanici (2305 m). Pěšky na 7. stanici 
(cca 2 hod., 2700 m), nocleh na horské chatě. Noční výstup na 
nejvyšší horu Japonska - Fudžisan (cca 5-6 hod.). Ranní pobyt 
na vrcholu (3776 m) s možností obejít kráter. Sestup na 5. sta-
nici (cca 4 hod.) a návrat do Kawagučiko. Odpočinek, pro od-
vážné možnost výletu do zábavního parku Fudži-Q Highland 
s projížďkou na Takabiše, nejstrmější horské dráze na světě. 
20.-21.den: N.P. Fudži-Hakone-Izu - Tokio - Praha. Přejezd do 
oblasti Hakone. Několikakilometrová jízda lanovkou, geoter-
mální pole Ówakudani (+) s bublajícím bahnem a sirnými 
výpary. Procházky, plavba lodí po jezeře Aši s úchvatnými vý-
hledy na sopku Fudži (bude-li přát počasí). Stará celnice a ce-

Pozn. Návštěva místa označeného (+) je podmíněna při-
jatelnou vulkanickou aktivitou, resp. aktuálním stavem 
obnovy po zemětřesení na Kjúšú (2016). 

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení trasy 1033 a trasy 110 (Okinawa a Rjúkjú):

103410.10. - 5.11. 2022 136 990,-27

1031
1032
1033

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
6.8. - 23.8. 2022
6.8. - 26.8. 2022
10.10. - 27.10. 2022

94 990,-
109 990,-

93 990,-

18
21
18

Pozn. Posloupnost dnů programu se může měnit (dle ter-
mínů festivalů aj.)

dry na historické cestě Tókaidó mezi Edem (Tokiem) a Kjótem. 
Návrat do Tokia. Odlet domů. 
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V ceně je: Doprava. Zubačka, lanovka a výletní loď po je-
zeře Aši (N.P. Hakone-Fudži - 1032). Ubytování a snídaně. 
Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materi-
ály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po tra-
se vlaky (převážně vysokorychlostními expresy šinkansen), 
autobusy a MHD, trajekty na ostrovy Mijadžimu a Saku-
radžimu. Ubytování: 1031,1033: 16x, 1032: 17x tzv. busi-
ness hotely (cca 2-3*) - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím 
a klimatizací - evropský styl, 1032: 1x ryokan - japonský 
styl se spaním na zemi (popř. hotel), 1032: 1x horská chata 
s hromadným spaním na palandách. 1-lůžkový pokoj za 
příplatek - 1031: 14 100 Kč, 1033: 13  700 Kč (16x), 1032: 
15  900 Kč (18x), 1034: 22  100 Kč (25x). Na horské chatě 
není možný, v ryokanu nelze zaručit. Strava: Součástí uby-
tování jsou snídaně (na japonský způsob). 1031, 1033: 16x, 
1032: 19x snídaně (na japonský způsob).

Nejrušnější velkoměsto světa Tokio s blyštivými neony. Návštěva nejvýznamnějšího turnaje sumo 
v jeho „svatostánku” Kokugikan v Tokiu. Výlety do provincií Kanagawa, Chiba a Ibaraki. Největší 
historické i současné sochy Buddhů, parky s rozkvetlými barevnými květy, tradiční onseny s léči-
vou horkou vodou, aukce tuňáků i sašimi či torijaki z těch nejčerstvějších z nich. Japonské Alpy 
s mohutným vodopádem Kegon a poutním Nikkó. Historická metropole Kamakura či hlavní pří-
stav země Jokohama. Ostrovy Enošima a Jogašima. Pěší výlety s podmanivými vyhlídkami na 
Tichý oceán i na četná pohoří, včetně symbolu Japonska - sopky Fudži... Bohatý a pestrý program 
v dosahu hlavního města, bez dlouhého cestování. Květnové Japonsko slibuje většinou slunečné 
a již dostatečně teplé počasí s dlouhými dny, tedy ten pravý čas pro návštěvu.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Tokio. Let do metropole Japonska a nejlidna-
tějšího města světa. Tokio: zahrady Císařského paláce, kontro-
verzní svatyně Jasukuni, mrakodrapy v Šindžuku - vyhlídka na 
Tokio z Metropolitní radnice (243 m), oslnivé neony Kabuki-čó. 
3.den: Hitačinaka, Ušiku. Na severovýchod do prefektury Iba-
raki. Divukrásný a každou roční dobu jinak zbarvený Hitachi 
Seaside Park v  nejatraktivnějším období, kdy kvetou hajničky 
(nemophila) a celý vrch je v barvě nebeské modři. Obří, 120 m 
bronzová Daibucu Ušiku, nejvyšší socha Japonska a 4. na světě: 
Vnitřek Buddhy s galeriemi tisíců sošek a vyhlídka z terasy (85 m).  
4.den: Jokohama. Tokio. Jokohama: vyhlídka z  Landmark To-
wer (296 m), bývalého nejvyššího mrakodrapu Japonska, Čtvrť 
21. století se zábavním parkem, přístav, pobřežní promenáda, 
čínská čtvrť. Účast na jednom z 6 hlavních turnajů sumo přímo 
v tokijském Kokugikanu, nejvýznamnější aréně sumo na světě.  
5.den: Kamakura. Ostrov Enošima. Na jihozápad do provincie 
Kanagawa. Středověká metropole a pacifické letovisko Kama-
kura: slavná socha Velkého Buddhy, chrám Hasedera s  legen-
dární sochou bohyně Kannon. Přejezd pobřežní historickou 
„električkou“ k  ostrovu bohyně Benzeiten - Enošimě: chrámy 
a svatyně, zahrada s  60 m majákem (vyhlídkovou věží), dračí 
jeskyně Iwaya, tichomořské pláže a možnost koupání pro otu-
žilejší nebo vyhlášené pobřežní termály s jeskyněmi a možným 
výhledem na Fudži.
6.den: Poloostrov Miura. Ostrov Jogašima. Přes vojenský pří-
stav Jokosuka na jih poloostrova Miura. Přístav Misaki, kde se 
zastavil čas. Nejlepší místo na pozorování a ochutnávku tuňáků 
v Japonsku. Bárky rybářů a ranní rybářské trhy, snad i s nezapo-
menutelnými aukcemi tuňáků. Početné rybí jídelny s tuňáky na 
každý způsob a nejen jimi. Ostrov Jogašima s majáky, vyhlídka-
mi a mořským ptactvem. Procházky po rozeklaném jižním po-
břeží v Jogašimském parku se slavnou skalní bránou Umanose.   
7.den: Poloostrov Bósó. Nokogirijama. Výlet lodí přes průliv 
Uraga na opačnou stranu Tokijského zálivu na poloostrov Bósó. 
Lanovkou na panoramatickou vyhlídku na Tokijský záliv a dále 
pěšky cestou 1500 arhatů na vrchol Nokogiri (329 m). Závrať 
vyvolávající Pohled do pekla ze Zubu pily, největší kamenný 
Buddha předmoderní doby, lomy z epochy Edo.  
8.den: N.P. Nikkó. Šinkansenem na sever do Ucunomije a dále 
do Japonských Alp do N.P. Nikkó. Velkolepá poutní svatyně 

Tóšógú s mauzoleem šóguna Tokugawy Iejasu. Za příznivých 
podmínek výjezd k jezeru Čúzendži a vodopádu Kegon (99 m) - 
jednomu z nejvyšších a nejkrásnějších v Japonsku. 
9.den: Pohoří Takaosan. Výlet do hornatého západního okolí 
Tokia. Pěší výstup (nebo výjezd lanovkou a dále pěšky) na po-
svátnou chrámovou horu Takao (599 m). Lehčí turistika s vyhlíd-
kami na Tokio a na Fudži, chrám Jakuoin, opičí park s desítkami 
makaků červenolících, popř. koupání v termálech pod horou.  
10.-11.den: Tokio - Praha. Asakusa - chrám Sensódži s obřím 
lampiónem. Nebeský strom - nejvyšší věž a druhá nejvyšší 
stavba světa - (634 m) z r. 2012. Možnost návštěvy „elektric-
kého města” Akihabara, popř. Robotí restaurace v  Šindžuku 
s bláznivou blyštivou show. Alternativně individuální program 
dle preferencí a domluvy s průvodcem - např. monorailem na 
Odaibu - ostrov oddechu, zábavy a nákupů: termály stylizované 
do šógunských dob, muzeum vědy a techniky, Socha svobody 
nad Tokijským zálivem aj. Návrat domů.

104 JAPONSKO - PO TOKIJSKÉM ZÁLIVU

Délka tras: letadlem 20 000 km, vlaky a busy 1200 km, lodí 
30 km, pěšky 9x 4-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 21-24 °C (v horách chladněji), voda 18-21 °C 
Nástupní místo: Praha

1041
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
8.5. - 18.5. 2022 67 990,-11

V ceně je:  Doprava. Vstupenka na Grand Sumo Tourna-
ment v Tokiu (na balkón či jiná tzv. western seats). Zpáteční 
lanovka na Nokogirijamu a loď přes Tokijský záliv. Uby-
tování a snídaně. Český průvodce, zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně tax  
a poplatků, po trase vlaky (včetně jízdy vysokorychlostním 
expresem šinkansen), autobusy a MHD. Ubytování: tzv. busi-
ness hotely (cca 2-3*) - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím  
a klimatizací - evropský styl (9x), popř. 1-3x ryokan - japon-
ský styl se spaním na zemi. 1-lůžkový pokoj za příplatek 
8800 Kč (9x). Strava: 9x snídaně (na japonský způsob).

Upozornění: Vzhledem k systému prodeje nelze vstupenky 
na sumo 100% zaručit, zvlášť pro přihlášené po 31.3. Nepo-
daří-li se lístky zajistit, snížíme o ně klientovi cenu zájezdu..
Pozn. Posloupnost dnů programu se může měnit (optimali-
zace dle aktuální situace).
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105 DO SRDCE JAPONSKA NA FESTIVAL GION, DO ALP A NA SUMO 
Zájezd do oblasti Kansai, která je geograficky, historicky i kulturně opravdovým centrem a srdcem 
této ostrovní země. Velkoměsta Ósaka, Kóbe a Nagoja. Dvě historické metropole Nara a Kjóto, 
některé z nejkrásnějších japonských hradů a zahrad, nejuctívanější svatyně šintó v Ise. Horna-
tý poloostrov Kii, největší japonské jezero Biwa i nejvyšší vodopád Nači. Den na ostrově Šikoku, 
včetně ostrůvku Megidžima, výlet do Japonských Alp i do Hirošimy. K tomu plná hrst třešniček 
na dortu - ukázky umění lovkyň perel, bojovníků nindža, zápasníků sumo, účast na ohňovém 
festivalu v Nači a na procesí alegorických vozů Jamaboko džunkó, zlatém hřebu Gionu, největšího 
festivalu v Kjótu. 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Ósaka, Kjóto. Let do středního Japonska na 
letiště Kansai na umělém ostrově. Prohlídka Kjóta, historicky 
nejdelší, téměř tisícileté metropole Japonska: chrám Kijomizu 
v horách nad Kjótem, navržený mezi sedm novodobých divů 
světa, východní Kjóto se starosvětskou čtvrtí divadel a geiš - 
Gion a kulinářskou uličkou Pontočó. Možnost návštěvy večer-
ního programu s ukázkami tradiční japonské kultury (divadlo  
i hudba - bunraku, nó, čajový obřad, ikebana…).             
3.-4.den: Nagoja. Nakasendó. Šinkansenem do provincie Aiči. 
Nagoja: hrad, unikátní muzeum vlaků s exponáty japonských 
lokomotiv a souprav od počátku až po budoucnost včetně 
šinkansenů a maglevu, trenažéry jízdy maglevem v 500 km/h. 
Návštěva jednoho z šesti nejvýznamnějších turnajů sumo  
v Japonsku. Výlet do Japonských Alp pod třítisícovky. Procház-
ka po historické silnici Nakasendó přes malebné starobylé 
vesnice, v nichž se čas zastavil před staletími. Návrat do Nagoji. 
5.den: Nagoja - Ise - Macuzaka. Jízda podél zálivu Ise na vý-
chod poloostrova Kii do Macuzaky s údajně nejlepším hově-
zím v Japonsku, a tedy i na celém světě. Svatyně v Ise - „Mekka“ 
či „Vatikán” šintoismu, nejposvátnější místo Japonska. Perlový 
ostrov Mikimoto se slavnými „mořskými ženami” Ama v akci. 
6.-7.den: Macuzaka - Kacuura - Ósaka. Přejezd na jih poloost-
rova Kii, největšího na Honšú, se čtyřmi památkami UNESCO. 
Lázně Kacuura: koupání v otevřených termálech rotembu-
ro na pobřeží, vyhlášený rybí trh s ranními aukcemi tuňáků. 
Taidži: muzeum velryb (s prodejem velrybího masa) nebo 
případně možnost vyjížďky lodí za velrybami (bez harpun!). 
Kratší procházky po Kumano Kódó, tisícileté poutnické stezce 
pod mohutnými cedry (UNESCO) a k nejvyššímu japonskému 
vodopádu - impozantnímu Nači (133 m). Ohňový festival Na-
či-no-Hi, jeden ze tří nejobdivovanějších v celém Japonsku. 
Návrat do Ósaky po západním pobřeží poloostrova Kii.
8.-9.den: Ósaka, Iga Ueno, Nara. Druhé centrum Japonska - 
Ósaka: futuristický Sky Building, podzemní město Umeda, 
neonový bulvár Dótombori, Americká vesnice aj. Možnost 
ochutnávky legendární i obávané delikatesy fugu. Rodiště 
mistra haiku - básníka Bašó a místo vzniku školy obávaných 
nindžů - Iga Ueno: muzeum Nindža jašiki s ukázkami jejich 
bojového umění. Nejstarší metropole Japonska Nara: chrám 
Tódaidži (UNESCO) - největší dřevěná stavba světa se sochou 
Velkého Buddhy, chrámy a svatyně, park s 1200 krotkými je-
línky šika. 
10.-11.den: Kjóto a festival Gion, jezero Biwa. Nejoceňova-
nější část Gion macuri, zřejmě nejslavnějšího festivalu v Kjótu  
i v celém Japonsku - výpravný průvod dvoupatrových dře-
věných vozů Jamaboko džunkó. Přejezd k největšímu ja-
ponskému jezeru Biwa: odpočinek na pláži, koupání v čisté 
a teplé vodě. Hikone: národní poklad - hrad řazený mezi 12 
původních a čtyři nejkrásnější v Japonsku. Kjóto - nejvýznam-
nější historická metropole Japonska s množstvím památek 
UNESCO: zámek Nidžó šógunů Tokugawa, nejslavnější zenová 
kamenná zahrada Rjóandži, tvořená štěrkem a patnácti, me-
chem pokrytými kameny. Zlatý pavilon - jeden ze symbolů 
Japonska. Magická svatyně tisíců torií Fušimi Inari. 
12.den: Himedži, Hirošima. Himedži: Pevnost bílé volavky 
- čerstvě rekonstruovaný nejobdivovanější japonský hrad. 
Superexpresem šinkansen do Hirošimy: Muzeum A-bomby, 

Mírový park, ruiny Průmyslového paláce. 
13.-14.den: Kóbe, Takamacu, Megidžima. Přístav Kóbe, po-
stižený tragickým zemětřesením v r. 1995, ale i synonymum 
pro delikátní hovězí. Lanovkou na vrchol Rokkosan (931 m) 
s úchvatnou vyhlídkou na Kóbe a Ósaku: zahrady, vodopády 
Nunobiki. Přístav s originální Přístavní věží (108 m), Čínská 
čtvrť, starosvětská Kitanočó s domy diplomatů a evropských 
obchodníků z 19. stol. Návštěva muzea sake s ochutnávkou. 
Šinkansenem do Okajamy a dál přes zázrak moderní techniky 
- 13,1 km dlouhý systém mostů Seto-Ohaši na ostrov Šiko-
ku. Přístav Takamacu s nejdelší nákupní arkádou v Japonsku. 
Zahrady Ricurin - jedny z nejkrásnějších v celé zemi. Lodí na 
ostrov Megidžima: pobyt na písečných plážích, koupání ve 
Vnitřním moři. 
15.den: Ósaka - Praha. Odlet domů.  

Délka tras: letadlem 20 000 km, vlaky, busy a lodí 3400 km, 
pěšky 8x 4-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 28-34 °C, voda 25-27 °C 
Nástupní místo: Praha

Upozornění: Vzhledem k systému prodeje nelze vstupenky 
na sumo 100% zaručit, zvlášť pro přihlášené po 15.5. Ne-
podaří-li se lístky zajistit, snížíme o ně klientovi cenu zájez-
du. Pořadí dnů a navštívených míst se může měnit podle 
toho, na který den se podaří lístky na sumo zajistit.

1051
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
9.7. - 23.7. 2022 86 990,-15

V ceně je: Doprava. Výlet lodí na ostrov Megidžima. Vstu-
penka na Grand Sumo Tournament v  Nagoji (na balkón 
či jiná tzv. western seats). Ubytování a snídaně. Český 
průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály  
a DPH. Doprava: Letecká včetně tax a poplatků, po trase 
vlaky (včetně vysokorychlostních expresů šinkansen), au-
tobusy a MHD. Ubytování:  12x  tzv. business hotely (cca 
2-3*) - 2-lůžkové pokoje s  příslušenstvím a klimatizací - 
evropský styl, 1x ryokan - japonský styl se spaním na zemi 
(Kacuura, popř. hotel). 1-lůžkový pokoj za příplatek 11 300 
Kč (13x), v ryokanu nelze zaručit. Strava: 13x snídaně (na 
japonský způsob).
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106 JAPONSKO PRO MILOVNÍKY ŽELEZNIC, TECHNIKY A BIZARNOSTÍ

Zájezd pro všechny, kteří mají rádi vláčky, techniku, architekturu, ale i další aspekty japonské ci-
vilizace, včetně kulinářství a zábavy. Kontrasty nejvyspělejších technologií a nejnovějších trendů 
se staletými zvyky a tradicemi, upjatého a seriózního běžného chování s někdy až bláznivými  
a úletovými formami trávení volného času vás v této zemi nikdy nepřestanou překvapovat… Ja-
ponsko křížem krážem po všech hlavních ostrovech od severu k jihu a po obou pobřežích. Z devíti 
linek šinkansenu jich projedete sedm. Odvážná a velkorysá moderní architektura i některé z nej-
navštěvovanějších historických památek, temné připomínky 2. světové války i blyštivá robotí show  
a mnoho, mnoho dalšího.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-3.den: Praha - Tokio - Hakodate. Let do Tokia. První jízda šin-
kansenem Tóhoku z Tokia přes severní polovinu ostrova Hon-
šú do Aomori a dále po nejnovější trati (Hokkaidó šinkansen 
- od jara 2016) dříve nejdelším tunelem na světě - Seikan (53 
850 m) - pod mořem až na ostrov Hokkaidó. „Brána ostrova“ 
Hakodate: lanovkou na vyhlídku nad městem považovanou za 
jednu ze tří nejkrásnějších v Japonsku, rybí trhy s ochutnávkou 
syrových mořských ježků a dalších laskomin.
4.-5.den: Hakodate - Akita - Nagano. Šinkansenem pod Cu-
garským průlivem zpět na Honšú do Aomori. Odtud do Akity 
linkou Gono, tratí s údajně nejkrásnějšími výhledy v Japonsku, 
po pobřeží Japonského moře a pod horským pásmem Šira-
kami (UNESCO). Koupání v termálech Furofuši na mořském 
pobřeží. Další pobřežní tratí pod horami do Akity.  Odtud stej-
nojmennou linkou šinkansenu (Akita) do Morioky a dalšími 
šinkanseny tratí Tóhoku a Hokuriku do Japonských Alp. Dějiště 
ZOH 1998 Nagano: poutní chrám Zenkódži, hala Big Hat, kde 
naši hokejisté získali zlato (vzpomínáte?).
6.-7.den: Nagano - Kanazawa - Ósaka. Jedinečný horský park 
Džigokudani jaenkóen, kde se opice koupou v termálních 
bazéncích pod tisíci obřích japonských cedrů. Po čerstvě pro-
dloužené lince šinkansenu Hokuriku (otevřené v březnu 2015) 
z Japonských Alp do malebné Kanazawy: vyhlášená zahra-
da Kenrokuen - jedna ze tří nejkrásnějších v Japonsku, hrad  
s parkem, historická čtvrť Nagamači se samurajskými domy  
a zahradami, zábavní čtvrť s domem gejš Šimy. Přejezd na jižní 
pobřeží do Ósaky.
8.-9.den: Ósaka, Kjóto. Velkoměsto byznysu a jídla - Ósaka: ne-
obvyklý mrakodrap Sky Building, neonový bulvár Dótombori. 
Kaijúkan - jedno z největších a nejkrásnějších mořských akvárií 
na světě. Návštěva infocentra a vyhlídka z mostu Akaši-Kaikjó, 
nejdelšího visutého mostu na světě (vzdálenost 1991 m mezi 
pylony). Historická metropole Kjóto: Zlatý pavilon, magická 
svatyně tisíců torií Fušimi Inari, muzeum parních lokomotiv, 
pro zájemce muzeum komiksů manga aj.
10.den: Ósaka - Kagošima. Šinkansenem Sanyó přes západ-
ní Honšú a celý ostrov Kjúšú na úplný jih souostroví. Město 
„posledního samuraje“ Saigó Takamoriho a „Japonská Neapol“ 
- Kagošima. Lodí na (polo)ostrov Sakuradžimu s nejaktivnější 
sopkou Japonska. Procházka po lávou pohřbeném ostrově To-
rišima, vyhlídka na vulkány, sopečné muzeum, koupání.
11.den: Kagošima - Kitakjúšú - Šimonoseki. Přejezd šinkan-

senem na sever Kjúšú do konurbace Kitakjúšú, složené mj.  
z Kokury - původního cíle atomové bomby na Nagasaki, histo-
rického přístavu Modžikó aj. Přechod podmořským pěším tu-
nelem Kanmon (780 m dlouhý) mezi Kjúšú a Honšú. Rybářský 
přístav Šimonoseki na nejzápadnější výspě Honšú - po celém 
Japonsku proslavený jako „hlavní město“ legendárních čtver-
zubců fugu.  Možnost ochutnávky této delikatesy pro odvážné 
v rybích  jídelnách v okolí přístavu.  
12.-13.den: Šimonoseki - Hirošima - Kure - Kóbe. Rychlolodí 
zpět přes Kanmonskou úžinu na Kjúšú. Šinkansenem Sanyó 
do Hirošimy: Muzeum a dóm A-bomby, Mírový park. Přístav 
Kure, kde byly spuštěny na vodu největší a nejlépe vyzbrojené 
bitevní lodě v historii lidstva: muzea ponorky Akišio a bitevní 
lodě Jamato v měřítku 1:10. Zázrak moderní techniky - 13,1 
km dlouhý systém mostů Seto-Ohaši spojující ostrovy Honšú 
a Šikoku.
14.den: Kóbe - Nagoja - Tokio. Přes Ósaku (přestup na první 
vysokorychlostní trať na světě - Tókaidó, od r. 1964) do Nagoji: 
unikátní muzeum vlaků s vystavenými exponáty japonských 
lokomotiv a souprav od počátku až po budoucnost včetně 
šinkansenů a maglevu, trenažér jízdy maglevem v 500 km/h. 
Přejezd šinkansenem Hikari zpět do Tokia.
15.den: Mišima, Jamanaši. Přejezd pod sopku Fudži (3776 m). 
Mišima: Za příhodného počasí procházka na místo, odkud se 
fotí slavné obrázky jedoucího šinkansenu pod kuželem Fudži, 
ikonický symbol Japonska. Jamanaši: návštěvnické centrum 
zkušebního okruhu maglevu.
16.-18.den: Jokohama, Tokio - Praha. Přístav Jokohama: vy-
hlídka z Landmark Tower (296 m), druhého nejvyššího mra-
kodrapu Japonska, Čtvrť 21. století se zábavním parkem, obří 
modelové železniční kolejiště (1200 m2). Největší megapole 
světa Tokio (cca 40 mil. obyvatel): Asakusa - chrám Sensódži, 
Nebeský strom - nejvyšší věž a druhá nejvyšší stavba světa - 
(634 m) z r. 2012. Vyhlídka z budovy WTC na centrum Tokia  
a šinkanseny pod ní. Monorailem na Odaibu - ostrov oddechu, 
zábavy a nákupů: Socha svobody nad Tokijským zálivem, mož-
nost návštěvy Miraikanu - muzea nově vznikající vědy s huma-
noidními roboty, Toyota Mega Web se simulátory nejnovějších 
aut aj. „Elektrické město” Akihabara. Mrakodrapy v Šindžuku, 
vyhlídka na Tokio z Metropolitní radnice (243 m), neustále živá 
čtvrť barů, jídelen, divadel a „červených luceren“ Kabuki-čó. 
Možnost návštěvy Robotí restaurace s nezapomenutelnou 
bláznivou show. Odlet domů.

V ceně je: Doprava. Lanovka na vyhlídku nad Hakodate. 
Ubytování a snídaně. Český průvodce, zdravotní připojiš-
tění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká včetně 
tax a poplatků, po trase vlaky (převážně vysokorychlost-
ními expresy šinkansen), autobusy a MHD, monorail na 
Odaibu, trajekt na Sakuradžimu, rychloloď z Honšú na Kjú-
šú. Ubytování: 16x tzv. business hotely (cca 2-3*) - 2-lůž-
kové pokoje s příslušenstvím a klimatizací - evropský styl. 
1-lůžkový pokoj za příplatek 13 700 Kč (16x).  Strava:  16x 
snídaně (na japonský způsob).

Délka tras: letadlem 20 000 km, po zemi (téměř výhradně 
vlaky) 7800 km, pěšky 8x 4-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 25-30 °C 
Nástupní místo: Praha

1061
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
31.5. - 17.6. 2022 90 590,-18
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107 JAPONSKO - FUDŽI STOKRÁT JINAK, ONSENY A LES DÉMONŮ 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Tokio - Takasaki. Let do japonské metropole 
Tokia. Vysokorychlostním expresem po trati šinkansenu Džóe-
cu na sever do partnerského města Plzně - Takasaki: obří socha 
(42 m) bohyně Kannon nad městem s nádhernou vyhlídkou.
3.den: Kusacu. Celodenní výlet do Japonských Alp. Sesterské 
město Karlových Varů, věhlasné horské lázně „sta léčivých 
pramenů“ - Kusacu, kde prý uzdraví všechny bolesti až na 
zlomené srdce: nejvydatnější japonský horký pramen Juba-
take, geotermální pole a rotemburo Sainokawara - koupání 
ve velkém termálním bazénu pod širým nebem, nebo výlet 
k aktivnímu vulkánu Kusacu-Širane (2160 m) se smaragdově 
zeleným kráterovým jezírkem (+).
4.den: Takasaki - Kawagučiko. Jamanaši. Další linkou šinkan-
senu Hokuriku do Sakudairy a odtud po malebné horské tra-
ti pod Japonskými Alpami do Ocuki a dále do Kawagučiko. 
Jamanaši: unikátní návštěvnické centrum zkušebního okruhu 
vlaku budoucnosti - maglevu. První nezapomenutelné výhle-
dy na Fudži od pagody Čúreitó. 
5.-6.den: Kawagučiko. Výstup na Fudži. Pobyt v městečku 
nebo u jezera Kawaguči, pro odvážné možnost výletu do 
zábavního parku Fudži-Q Highland s krutopřísnými horskými 
dráhami dřívějších či současných světových rekordů, včetně 
Dodonpy s nejsilnější akcelerací a nejstrmější Takabiši, popř. 
alternativně pobyt v onsenu. Odjezd busem na 5. stanici Fudži 
(2305 m). Pěšky na 7. stanici (cca 2 hod., 2700 m), nocleh na 
horské chatě. Noční výstup na nejvyšší horu a symbol Japon-
ska - Fudžisan (cca 5-6 hod.). Východ slunce a ranní pobyt na 
vrcholu (3776 m) s možností obejít kráter. Sestup na 5. stanici 
(cca 4 hod.) a návrat do Kawagučiko. Odpočinek, exkurze do 
rodinné výrobny sake s ochutnávkou. Možnost výjezdu lanov-
kou na horu Komagatake s ikonickou vyhlídkou na jezero Ka-

waguči a Fudži v pozadí. 
7.den: Saiko. Aokigahara. Den pod Fudži u jezer Kawaguči  
a Saiko. S kurážnými zájemci procházka v jednom z nejděsivěj-
ších míst světa, temném pralesu Aokigahara, kde nefunguje 
kompas a z něhož se lidé nevracejí (my ale ano a všichni!). 
Ledová a Větrná, popř. Netopýří jeskyně. Ijaši no Sato: skan-
zen s původní dřevěnou architekturou a tradičními řemesly. 
Kawagučiko: možnost výletní plavby lodí po jezeře, koupání  
v onsenu, pronájmu lodiček nebo kol. 
8.den: Kawagučiko - Mišima. Objezd kužele Fudži ze západní 
strany do Fudžinomije: mohutný vodopád Otodome a po-
svátný, 150 m široký Širaito, jeden z nejkrásnějších vodopádů 
v Japonsku, šintoistická svatyně Fudžisan Hongú Sengen Taiša, 
zasvěcená božstvu sopky Fudži. Mišima: procházka na místo, 
odkud se fotí slavné obrázky jedoucího šinkansenu pod ku-
želem Fudži (při vhodné viditelnosti), popř. výlet na Mishima 
Skywalk: 560 m chůze „v oblacích“ po visutém chodníku nad 
údolím s výhledy na Fudži, nebo adrenalinový zip-slide na 
kladce na laně.   
9.den: Šimizu, Izu. Přejezd k Tichému oceánu do přístavu Ši-
mizu. Poloostrov Miho s legendární pláží borovic Miho no Ma-
cubara: úchvatný výhled na Fudži a poloostrov Izu od oceánu, 
řazený do nového Nihon Sankei - tří nejkrásnějších japonských 
scenérií. Plavba lodí přes záliv Suruga na hornatý poloostrov 
Izu, do národního parku Fudži-Hakone-Izu. Přístav, onsen  
a zlatý důl Toi s muzeem a možností vlastnoručního rýžování 
zlata. Starobylé lázně Šuzendži: onsen Tokko no ju, buddhistic-
ký chrám, bambusová pěšina. 
10.den: N.P. Fudži-Hakone-Izu. Další den v národním parku, 
tentokrát v okolí lázní Hakone. Několikakilometrová jízda la-
novkou, geotermální pole Ówakudani (+) s bublajícím bah-
nem a sirnými výpary. Procházky, plavba lodí po jezeře Aši  
s úchvatnými výhledy na sopku Fudži (bude-li přát počasí). 
Stará celnice a cedry na historické cestě Tókaidó mezi mocen-
skými centry země Edem (Tokiem) a Kjótem.
11.den: Kamakura, Jokohama. Středověká metropole země  
a přímořské letovisko Kamakura: Velký Buddha, chrám Hase-
dera bohyně Kannon, pláž Pacifiku s možností vykoupání. Pří-
stav Jokohama: vyhlídka z Landmark Tower (296 m), druhého 
nejvyššího mrakodrapu Japonska, Čtvrť 21. století se zábav-
ním parkem, procházka po nábřeží, (pod)večerní čínská čtvrť.
12.-13.den: Jokohama - Tokio - Praha. Návrat do Tokia: Asa-
kusa - chrám Sensódži s obřím lampiónem. Nebeský strom 
(634 m) - nejvyšší věž a druhá nejvyšší stavba světa. Dle časo-
vých možností „elektrické město” Akihabara nebo mrakodrapy  
v Šindžuku, vyhlídka na Tokio z Metropolitní radnice (243 m), 
blyštivá čtvrť hospůdek, nočních podniků a zábavy Kabuki-čó. 
Odlet domů. 

V ceně je:  Doprava. Zubačka, lanovka a výletní loď po 
jezeře Aši (N.P. Fudži-Hakone-Izu), exkurze do rodinné vý-
robny sake s ochutnávkou, loď přes záliv Suruga z Šimizu 
do Toi. Ubytování a snídaně. Český průvodce, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH.  Doprava: Letec-
ká včetně tax a poplatků, po trase vlaky (včetně 2 jízd vy-
sokorychlostním expresem šinkansen), autobusy a MHD. 
Ubytování: 7x tzv. business hotely (cca 2-3*) - 2-lůžkové 
pokoje s příslušenstvím a klimatizací - evropský styl, 3x 
ryokan - japonský styl se spaním na zemi (popř. také ho-
tel), 1x horská chata s hromadným spaním na palandách. 
1-lůžkový pokoj za příplatek 6700 Kč (7x). Na horské chatě 
není možný, v ryokanu nelze zaručit. Strava: 10x snídaně 
(na japonský způsob).

Délka tras: letadly 20 000 km, vlaky a busy 1300 km, lodě-
mi 40 km, pěšky (volitelně) 8x 3-8 km  
Počasí: vzduch 27-32 °C (v horách chladněji), voda 25-27 °C 
Nástupní místo: Praha

1071
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
26.6. - 8.7. 2022 69 990,-13

Pozn: Návštěva místa označeného (+) je podmíněna při-
jatelnou vulkanickou aktivitou. Případný alternativní 
program dle dané situace. Posloupnost dnů programu se 
může měnit (optimalizace dle aktuální situace).

108 JAPONSKO POUTNICKÉ A MYSTICKÉ
Cesta kolem Vnitřní moře se spoustou malých ostrůvků, mezi hlavními ostrovy Šikoku, Hon-
šú a Kjúšú. Hornatá prefektura Wakajama, historické srdce císařství - oblast Kansai s prv-
ními dvěma trvalými hlavními městy Nara a Kjóto, moderní velkoměsta Ósaka a Hiroši-
ma. Ostrov Šikoku s legendární poutnickou cestou po 88 chrámech (cca 1200-1400 km, 
30-60 dní, i my po ní malý kousek projdeme), mystický ostrov Mijadžima a „hora“ - údolí Kója  
s večeří, nocí a meditacemi v jednom z buddhistických klášterů. Neobvyklá setkání s kočkou, která 
šéfuje nádraží, krotkými jelínky a opicemi i výletem na králičí ostrov. Nepochopitelné kontrasty 
mezi mírumilovným buddhismem, láskou ke zvířatům a připomínkami krutostí 2. světové války. 

1.-3.den: Praha - Ósaka. Nara. Let do středního Japonska na 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
letiště Kansai na umělém ostrově. Druhé centrum Japonska 
- Ósaka: futuristický Sky Building, podzemní město Umeda, 
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109 JAPONSKO - JIŽNÍ KJÚŠÚ A MYSTICKÁ JAKUŠIMA
Oblast Japonska, která není tak známá jako Tokio či Kjóto. Proto vás možná překvapí, kolik krás 
všeho druhu nabízí. V první řadě Jakušimu. Ostrov, kterých na světě mnoho nenajdete a k němuž 
Japonci chovají hlubokou úctu a obdiv. Soutěsku Takačiho, která přitahuje jak krásou přírody, 
tak legendami o vzniku japonského císařství. Nejaktivnější sopku Japonska, téměř stále kouřící 
Sakuradžimu. Termální onseny nebo světově unikátní „pohřbívání” do horkého písku v Ibusuki. 
Připomínky samurajské historie či bližší seznámení s neblahými kamikaze. Nečekané rarity jako 
kočičí ostrov nebo sochy moai. A mnoho dalšího, nemluvě o listopadově příjemném počasí a stále 
teplém moři či začínajícím momidžigari, podzimní nádheře zbarvených listů japonských javorů.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-3.den: Praha - Kagošima. Sakuradžima. Odlet na Kjúšú. „Ja-
ponská Neapol“ Kagošima: mořské akvárium, park Širojama 
s venkovními termály a vyhlídkou na město a Sakuradžimu. 
Jeskyně, v níž „poslední samuraj” Takamori Saigó ukončil život 
obřadnou sebevraždou seppuku. Lodí na (polo)ostrov Saku-
radžimu s nejaktivnější sopkou Japonska. Procházka po lávou 
pohřbeném ostrově Torišima, koupání. Fakultativně okružní 
výlet po Sakuradžimě s vyhlídkami.
4.-6.den: Ostrov Jakušima. Lodí na Jakušimu (UNESCO) v sou-
ostroví Ósumi, nejsevernější části bývalého království a ostrov-
ního řetězce Rjúkjú. Naprosto unikátní vlhký a hornatý ostrov 
(nejvyšší bod - 1935 m), téměř z 80% porostlý hustými lesy se 
změtí kořenů, pod nimiž můžete i projít. Procházky v cedro-
vých hájích pod velikány v tajemné atmosféře přítmí, kdy si 
budete připadat jak hobiti mezi enty. Uctívaný obr Džómon-
sugi - možná nejstarší strom světa (údajně až 7000 let). Hor-
ké prameny, vodopády, pláže, muzea, místní jelínci jakušika  
a opice jakuzaru. Návrat lodí do Kagošimy.
7.-8.den: Poloostrov Sacuma. Mt. Kaimon. Nejjižnější polo-
ostrov Japonska Sacuma-Hantó. Čiran: skanzen ulice domů 
a zahrad samurajů, výcvikové centrum a muzeum kamikaze. 
„Koupel“ v přírodním horkém písku v lázních Ibusuki - jedi-
ných svého druhu na světě. Možnost (nenáročného) výstupu 
na „Sacumskou Fudži“ - dominantní Kaimon-dake (924 m)  

s úchvatným rozhledem na ostrovy i Sakuradžimu.
9.den: Kagošima - Mijazaki. Ostrov Aošima. Přejezd na vý-
chodní pobřeží. Centrum oblasti Mijazaki. „Kočičí ostrov“ Aoši-
ma, jeden z 11 v Japonsku, kde kočky vládnou: místní svatyně 
pro manželské štěstí, geologický fenomén Ďáblova valcha. 
Botanická zahrada, pláže a možnost koupání.
10.den: Ničinan. Divoké skalnaté pobřeží mezi Mijazaki a Niči-
nanem: 7 soch moai, jediných  na světě, které mohou veřejně 
stát mimo Velikonoční ostrov s jeho svolením. Jeskynní sva-
tyně Udo v pobřežním útesu, zasvěcená mýtickému prvnímu 
císaři země. Želví skála. Obi a Ničinan: historický hrad a měst-
ský kanál.
11.den: Soutěska Takačiho. Jedno z nejkrásnějších míst v Ja-
ponsku, úzká skalní štěrbina s mnoha vodopády. Vyhlídková 
procházka i možnost projížďky na loďkách po řece Gokase 
pod útesy. Šintoistická svatyně Takačiho. Nejvýznamnější 
místa japonských legend - jeskyně, v níž se ukrývala uražená 
sluneční bohyně Amaterasu a místo, kde její vnuk Ninigi-no-
-mikoto poprvé sestoupil na zem a založil tak božský původ 
japonských císařů.
12.-13.den: Mijazaki - Praha. Odlet domů s mezipřistáním (pro-
gram, popřípadě nákupy dle časových možností). Návrat domů.

Kobo Daišiho, posvátný háj obřích japonských cedrů. Přes Ki-
nokawu, kde „přednostou stanice“ je kočka, do Wakajamy. 
6.-7.den: Wakajama - Tokušima. Lodí z Honšú na Šikoku. Přístav 
Tokušima: vstupní bod na Kjúšú i pro pouť po 88 chrámech. My 
na ní strávíme cca den a navštívíme asi 5-6 prvních chrámů. 
Naruto: možnost vyhlídkové plavby v úžině Naruto kolem vírů 
a mořských proudů pod obřím visutým mostem spojujícím 
Honšú s ostrovem Awadži a Šikoku. 
8.-10.den: Megidžima. Takamacu - Macujama. Přístav Takama-
cu s nejdelší nákupní arkádou v Japonsku. Zahrady Ricurin - 
jedny z nejkrásnějších v celé zemi. Lodí na ostrov Megidžima: 
pobyt na písečných plážích, koupání ve Vnitřním moři. Zen-
cudži - 75. a snad nejkrásnější chrám poutní cesty, v němž se  
r. 774 Kobo Daiši narodil. Přejezd na západ Šikoku do „metropo-
le haiku“ - Macujamy: rozlehlý hrad na kopci, termální koupel  
v kouzelných historických lázních Dogo.
11.-12.den: Macujama - Hirošima. Mijadžima. Lodí přes Vnitřní 
moře mezi ostrůvky z Šikoku na Honšú. Hirošima: Muzeum A-
-bomby, Mírový park, ruiny Průmyslového paláce (UNESCO), 
Kapří hrad, zahrady Šukkei-en. Lodí na posvátný ostrov Mija-
džima: svatyně Icukušima se slavnou „plovoucí branou“ torii 
(UNESCO), lanovkou (pěšky) na horu Misen (530 m) - japon-
ský opičí „Gibraltar“: vyhlídka na záliv s ostrůvky. Alternativně 
koupání.        
13.-14.den: Hirošima - Okunošima - Ósaka. Přístav Kure, kde 
byly spuštěny na vodu největší a nejlépe vyzbrojené bitevní 
lodě v historii lidstva: muzea ponorky Akišio a bitevní lodě Ja-
mato v měřítku 1:10. Lodí na králičí ostrůvek Okunošima.         
15.-16.den: Kjóto - Kansai I.A. - Praha. Historicky nejdelší, té-
měř tisíciletá metropole Japonska - Kjóto (UNESCO): nejslav-
nější zenová kamenná zahrada Rjóandži, Zlatý pavilon - jeden 
ze symbolů Japonska, východní Kjóto se starosvětskou čtvrtí 
divadel a geiš - Gion. Odlet domů.

V ceně je:  Doprava. Zubačka na Kójasan. Výlety lodí na 
ostrovy Megidžima, trajekty na ostrovy Mijadžimu. Ranní 
meditační modlitby na Kójasan. Ubytování a strava. Čes-
ký průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály 
a DPH.  Doprava:  Letecká včetně tax a poplatků, trajekty 
Wakajama - Tokušima, Macujama - Hirošima, po trase 
vlaky (včetně vysokorychlostních expresů šinkansen), au-
tobusy a MHD. Ubytování:  13x tzv. business hotely (cca 
2-3*) - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím a klimatizací - ev-
ropský styl, 1x ryokan - japonský styl se spaním na zemi, 
společným příslušenstvím a horkými lázněmi (Kójasan). 
1-lůžkový pokoj za příplatek 11  200 Kč (13x), v  ryokanu 
není možný. Strava:  13x snídaně (na japonský způsob),  
v ryokanu 1x vegetariánská snídaně a večeře.

Délka tras: letadlem 20 000 km, vlaky, busy a lodí 3400 km, 
pěšky 8x 4-12 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 22-28 °C, voda 24-27 °C 
Nástupní místo: Praha

1081
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
23.10. - 7.11. 2022 87 890,-16

Možnost spojení tras 109 a 99 (Severní Kjúšú) do zájezdu 992. Ter-
mín: 4.11. - 25.11. 2022, cena: 104 990 Kč. 

neonový bulvár Dótombori, Americká vesnice aj. Možnost 
ochutnávky legendární i obávané delikatesy fugu. Nejstarší 
metropole Japonska Nara (UNESCO): chrám Tódaidži - největší 
dřevěná stavba světa se sochou Velkého Buddhy, chrámy a sva-
tyně, park s 1200 krotkými jelínky šika. Magická svatyně tisíců 
torií Fušimi Inari.
4.-5.den: Nara - Kójasan - Wakajama. Přejezd na polostrov 
Kii. Zubačkou vzhůru na posvátnou „horu“ Kója (UNESCO)  
s více než sto chrámy a kláštery. Ubytování, meditace a nocleh  
v jednom z nich. Chrám a největší hřbitov v Japonsku Okunoin 
- svatyně a mauzoleum zakladatele šingonského buddhismu 
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V ceně je: Doprava. Ubytování a snídaně. Český průvodce, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Dopra-
va: Letecká do Japonska a vnitrostátní přelety na/z Kjúšú 
včetně letištních tax a poplatků. Lodě na ostrov Jakušimu, 
trajekty na Sakuradžimu. Vlaky, busy, taxi. Ubytování: 10x 
tzv. business hotely (cca 2-3*) - 2-lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím a klimatizací - evropský styl. 1-lůžkový pokoj za 
příplatek - 1091: 9500 Kč (10x), 1092: 18 000 Kč (19x). Stra-
va: 10x snídaně (na asijský způsob).

Délka tras: letadlem 23 000 km, vlaky, busy a auty 900 km, 
lodí 300 km, pěšky 5x 4-10 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 18-24 °C, voda 23-25 °C 
Nástupní místo: Praha

1091
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
4.11. - 16.11. 2022 70 990,-13

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 109 a 110 (Okinawa a Rjúkjú): 

109226.10. - 16.11. 2022 117 990,-22

Rjúkjú - protáhlé souostroví asi 60 ostrovů, bývalé samostatné království mezi Tchaj-wanem  
a Kjúšú, „úplně jiné“, tropické Japonsko. Hlavní ostrov Okinawa s nejjižnějším japonským velko-
městem Nahou. Připomínky jedné z nejkrutějších bitev 2. světové války, jedna z nejpůsobivějších 
světových jeskyní. Nejjižnější ostrovní skupina Jaejama s odlehlými ostrůvky Išigaki, Iriomote a Ta-
ketomi. Pěší a lodní výlety v porostech džungle a mangrove, vodopády, přírodní termály, korálové 
útesy a překrásné bílé pláže teplého Filipínského a Východočínského moře.

110 OKINAWA A OSTROVY RJÚKJÚ

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-3.den: Praha - Tokio - Išigaki. Odlet do metropole Japonska. 
Prohlídka Tokia dle časových možností. Přelet na ostrov Išigaki 
v jižním Rjúkjú.
4.-6.den: Išigaki, Iriomote, Taketomi. Išigaki: možnost výletu 
na glassboatu v Kabira Bay, nejkrásnější zátoce ostrova. Ko-
rálové pláže, samurajská rezidence. Rychlolodí na panenský 
ostrov Iriomote, z 90% porostlý pralesy a obývaný endemic-
kou kočkovitou šelmou jamaneko. Výlet lodí džunglí po řece 
Urauči k dvěma krásným vodopádům, možnosti potápění  
a šnorchlování na útesech a mezi mantami či na kajacích di-
vočinou s porosty mangrove. Koupání v tradičních přírodních 
termálech (rotemburo). Lodí na ostrov Taketomi: tradiční ves-
nice z období království Rjúkjú, vyhlídka z věže Nagaminoto. 
Prvotřídní koupání a šnorchlování na všech třech ostrovech.

7.-9.den: Okinawa. Přelet na Okinawu ve středním Rjúkjú. 
Centrum souostroví - Naha: bulvár Kokusai s rušným nočním 
životem. Místní folklór včetně pálenky awamori s jedovatým 
hadem habu na dně láhve. „Zakázané město” Šuri: královský 
zámek a park, chrámy, hroby, symbol Okinawy - brána Šurei-
mon. Tomigusuku: památník krvavé bitvy v r. 1945, katakomby 
velitelství, kde 4000 Japonců spáchalo sebevraždu. Jedineč-
né dvoukilometrové krápníkové jeskyně Gjokusendó pod 
mořským dnem. Ocean Expo Park na poloostrově Motobu  
s Okinawa Churaumi, jedním z největších a nejkrásnějších 
mořských akvárií světa.
10.-11.den: Naha - Tokio - Praha. Odlet zpět na Honšú. Prohlíd-
ka Tokia dle časových možností. Návrat domů.

Délka tras: letadlem 24 000 km, po zemi 600 km, lodí 100 
km, pěšky 3x 4-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 24-28 °C, voda 25-27 °C 
Nástupní místo: Praha

1101
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
26.10. - 5.11. 2022 76 590,-11

V ceně je: Doprava. Výlet lodí po řece Urauči a pěší výlet 
k vodopádu s místním průvodcem. Ubytování a snídaně. 
Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letec-
ká do Tokia a přelety Tokio-Išigaki-Okinawa-Tokio včetně 
tax a poplatků. Lodě mezi ostrovy Išigaki, Iriomote a Ta-
ketomi, po trase veřejnou (na Okinawě monorail a auto-
busy, v Tokiu vlaky, metro) a nájemní (auta či minibusy, 
taxi). Ubytování: 9x hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje 
s příslušenstvím a klimatizací. 1-lůžkový pokoj za přípla-
tek pro zájezdy číslo 1101: 8600 Kč (9x), 1102: 18  900 Kč 
(20x). Strava: 9x snídaně.

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 110 a 98 (Jižní Korea): 

110226.10. - 17.11. 2022 125 990,-23

Možnost spojení tras 110 a 1033 (Honšú a Kjúšú) do zájezdu 1034. 
Termín: 10.10. - 5.11. 2022, cena: 136 990 Kč.
Možnost spojení tras 110 a 109 (Jižní Kjúšú a Jakušima) do zájezdu 
1092. Termín: 26.10. - 16.11. 2022, cena: 117 990 Kč.
Možnost spojení tras 110 a 91 (Tchaj-wan) do zájezdu 912. Termín: 
26.10. - 14.11. 2022, cena: 112 990 Kč.
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Za životním zážitkem - plaváním a šnorchlováním v blízkosti žraloků obrovských, resp. velrybích 
- na jih ostrova Luzon. Do těžce přístupné ale o to krásnější ostrovní oblasti u poloostrova Cara-
moan, kterou světu přiblížila řada trosečnických reality show - zahrajete si na Robinsony? Domi-
nantní stratovulkán Mayon s dokonalým kuželovým tvarem. Hlavní město Manila, impozantní 
soutěska a vodopády Pangsanjan a Busay Falls. Ostrovy Bohol s pohádkovou krajinou Čokolá-
dových vrchů, Panglao a Virgin Island s nádhernými plážemi a korálovými útesy. Jeskyně, deštné 
pralesy a roztomile okatý nejmenší primát nártoun…

111 FILIPÍNY - NA ROBINSONŮV OSTROV, ZA NÁRTOUNY A ŽRALOKY VELRYBÍMI

Délka tras: letadlem 23 000 km, po zemi 1400 km, na lodi 
100 km, pěšky 6x 3-8 km (volitelně)
Počasí: vzduch 27-33 °C, voda 26-29 °C
Nástupní místo: Praha

V ceně je:  Doprava. 2x celodenní výlet lodí po ostro-
vech v oblasti Caramoan. Výlet lodí za žraloky velrybími  
v Donsolu včetně vybavení pro šnorchlování. Výlet na 
tradiční vahadlové lodi na Virgin Island. Výlet na kánoích  
a bambusových vorech u Pagsanjanu. Ubytování a stra-
va. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letec-
ká na Filipíny a vnitrostátní přelety včetně tax a poplatků  
(s výjimkou odletových tax - celkem cca 10 USD). Po tra-
se pronajatý minibus (van) s místním řidičem, komfortní 
dálkové autobusy (Manila-Naga-Donsol), jeepney a lodě. 
Ubytování: 12x hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje s pří-
slušenstvím, většinou s klimatizací, 1x noční přejezd dálko-
vým busem. 1-lůžkový pokoj za příplatek 10 800 Kč (12x). 
Strava: 12x snídaně, během výletu 3.den (Pagsanjan) 1x 
oběd a během celodenních lodních výletů na Caramoan 
2x plná penze.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-2.den: Praha - Manila. Odlet na Filipíny. Největší ostrov 
Luzon a hlavní město Manila: pevnost Santiago a katedrála 
ve španělské koloniální čtvrti Intramuros s klášterem sv. Au-
gustina (UNESCO), Binondo - nejstarší čínská čtvrť na světě. 
Unikátní čínský hřbitov plný mramorových „vil“. 
3.den: Pagsanjan. Celodenní výlet k Pagsanjanu: jízda na 
kánoích s místním průvodcem vzhůru peřejemi hlubokým 
kaňonem s liánami a vodopády (kulisy pro slavný film F.F. 
Coppoly Apokalypsa), na bambusových raftech pod mohutný 
vodopád v hrdle soutěsky. 
4.-5.den: Manila - Caramoan. Noční přejezd z Manily na „konec 
světa“ - na izolovaný poloostrov Caramoan. Skrytý ráj s kra-
sovými útesy a jeskyněmi, bělostnými plážemi, průzračnými 
lagunami a korálovými zahradami. Ideální podmínky pro šnor-
chlování, potápění a mořský kajaking. Dva celodenní výlety 
lodí po okolních ostrůvcích, z nichž Matukad a Sabitang Laya 
můžete znát z Robinsonova ostrova nebo jiných sérií Survivor. 
6.-8.den: Caramoan - Donsol. Přejezd na úplný jih Luzonu do 
Donsolu. Výlety lodí za velrybími žraloky v zálivu Donsol Bay, 
nezapomenutelný pobyt ve vodě v blízkosti těchto největších 
žraloků i (pa)ryb na světě vůbec (až 13 m délky, nejsou nebez-
peční!). Návštěva kohoutích zápasů - tradiční národní zábavy 
s nepopsatelnými výkony sázkařů, procházka podél pobřeží  
s autentickými filipínskými vesničkami. Možnost večerního 
výletu lodí za milióny světlušek. 
9.-11.den: Okolí Mt. Mayon, pláž Sogod, Legazpi. Černá pláž 
Sogod, místní rybáři a hromadné výlovy ryb z moře. Prohlídka 
Legazpi - centra jižního Luzonu: čtvrť Embarcadero. Vyjížďka 
kolem pravidelného kužele sopky Mt. Mayon (2421 m), výhle-
dy na vulkán z Lignon Hill a od slavné zříceniny kostela Cagsa-
wa Ruins, Mayon Skyline s planetáriem a vědeckým parkem. 

Možnost přenocování v domku přímo pod sopkou. Kaskády 
vodopádů Busay Falls v džungli: koupání, případně i kratší pěší 
výlet. Historické Tabaco City. 
12.den: Legazpi - Manila - Bohol - Panglao. Přelet přes Manilu 
na ostrov Bohol, jeden z Visajských ostrovů ve střední části Fili-
pín. Přejezd na sousední Panglao: bílá pláž Alona Beach. 
13.-14.den: Virgin Island, Bohol. Výlet lodí k Virgin Island - 
unikátnímu korálovému atolu ve tvaru hada: procházka po 
písečné pláži, ochutnávka mořských ježků. Výlet autem po 
Boholu, magickém ostrově s unikátními a nesmírně fotoge-
nickými Čokoládovými vrchy. Přesně 1268 trávou porostlých 
30 - 50 m vysokých kopců vděčí za své jméno hnědé barvě 
trávy na konci období sucha. Přes městečka Loboc a Bacla-
yon s ruinami dvou nejstarších kostelů na Filipínách z konce 
16. stol. a s možností projížďky po řece. Přírodní rezervace  
s ohroženým primátem nártounem (byl inspirací pro postavu 
E.T. mimozemšťana), umělý mahagonový prales, vodopády 
Mag-Aso Falls, jeskyně Hinagdanan Cave, případně i rýžové 
terasy Lunab. 
15.-16.den: Manila - Praha. Přelet zpět do Manily, návrat domů. 

1111
1112

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
2.4. - 17.4. 2022
1.4. - 16.4. 2023

68 490,-
69 990,-

16
16
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Fantastické scenérie horských pásem Luzonu i tropický ráj ostrova Boracay. Vulkány, vodopády, 
krasové jeskyně, nejúžasnější systémy rýžových teras na světě, animistické kultury kmene Ifugao. 
Možnosti prodloužení o další kouzelné ostrovy. Palawan, odlehlá perla souostroví, dosud poměr-
ně ukrytá před náporem turistů. Nezapomenutelné přírodní scenérie krasových homolí, jeskyn-
ních řek, pláží a korálových zahrad. Bohol, ostrov Čokoládových hor a nejmenší opičky nártouna. 
Výlet za delfíny u pobřeží ostrova Panglao.
PROGRAM ZÁJEZDU 1121, 1123, 1125: HLAVNÍ OSTROV LUZON A RAJSKÝ BORACAY

1.-2.den: Praha - Manila. Odlet na Filipíny. Největší ostrov 
Luzon a hlavní město Manila: Unikátní čínský hřbitov plný 
mramorových „vil“, pevnost Santiago a katedrála ve čtvrti In-
tramuros s klášterem sv. Augustina (UNESCO), návštěva filipín-
ské mše se zpěvy a všeobjímající atmosférou. Park Rizal, lidové 
tržnice i luxusní obchodní galerie. 
3.-4.den: Pagsanjan, Manila, *Taal. Kolem břehů Laguna de 
Bay do Pagsanjanu: na kánoích vzhůru peřejemi obřím ka-
ňonem s liánami a vodopády (scenérie pro kultovní film F.F. 
Coppoly Apokalypsa), na bambusových vorech pod mohut-
ný vodopád v hrdle soutěsky. Dopolední návštěva kohoutích 
zápasů - národní zábavy s nepopsatelnými výkony sázkařů. 
Celodenní pobyt v hlavním městě. *Za příznivé situace (dle 
aktuálního stavu po ničivé erupci v lednu 2020) fakultativně 
na jih k vulkanickému kalderovému jezeru Taal. Výlet motoro-
vou loďkou (vinta) na ostrov s novým kráterem. 
5.-7.den: Manila - Batad - Banaue. Noční přejezd na sever do 
hornatého vnitrozemí Luzonu. Nenáročný trek a návštěva 
domorodé vesnice Hapao, koupání v přírodním termálním 
jezírku. Noc v originálních chýších Ifugao s krásnou vyhlídkou. 
Treky v okolí Batadu: vesnice původních obyvatel - lovců lebek 
- Ifugao. 30 m vysoký vodopád Tappia. Bontoc: etnografické 
muzeum. „Osmý div světa“ - přes dva tisíce let staré rýžové 
terasy u Banaue. 
8.-9.den: Banaue - Sagada - Baguio. Horská Sagada: pěší výlet 

v Údolí ozvěn s jeskyněmi visících rakví. Hluboký sestup do 
krasové jeskyně Sumaging: dobrodružný průchod podzemní 
řekou a vodopády. Jízda do Baguia přes hlavní pásmo Cen-
trálních Kordiller po Halselma „Zig Zag“ Road, silničce tisíce 
serpentin s adrenalinovými výhledy do propastí. Město květin 
Baguio: trhy, parky, pokus o návštěvu u faith healers, zázrač-
ných léčitelů, operujících pouze rukama. 
10.-11.den: Angeles. Pinatubo. Dále na jih do Angeles. Celo-
denní výlet ke kráteru supervulkánu Pinatubo, jehož erupce (v 
r. 1991) byla druhou nejsilnější na světě od výbuchu Krakatoy 
(1883): jízda džípem tufovou planinou, pěší výlet bizarním so-
pečným kaňonem podél řeky, kráterové jezero, obydlí místního 
kmene Aeta, blízkých příbuzných Aboridžinců a Melanésanů.  
12.-15.den: Boracay. Odlet do střední části Filipín na souost-
roví Visayas. Pobyt na ostrově Boracay, jehož 5 km dlouhá Bílá 
pláž lemovaná palmami s jemným pískem a smaragdovým 
mořem je řazena mezi deset nejkrásnějších pláží světa. Dny 
rajské pohody: slunění, koupání, možnost výletů se šnorch-
lováním na korálových útesech. Jedinečné lokality pro potá-
pěče, možnosti krátkodobých kurzů i pro začátečníky. Pravé 
filipínské masáže, diskotéky, bary, kulinářské speciality. Mož-
nosti výletů na domorodých loďkách kolem ostrova, rybaření, 
golfu… 
16.-17.den: Boracay - Manila - Praha. Lodí na ostrov Panay, le-
tecky zpět na Luzon. Odlet z Manily domů. 

112 FILIPÍNY - ZEMĚ SEDMI TISÍC OSTROVŮ

Délka tras: letadlem 25 000 km, místní dopravou 1800 km, 
pěšky (volitelně) 6x 4-10 km - vše pro 1122 (1124, 1126)  
Počasí: vzduch 25-33 °C, voda 28-30 °C 
Nástupní místo: Praha

PROGRAM ZÁJEZDŮ 1122, 1124, 1126: PRODLOUŽENÍ O OSTROV PALAWAN 

1.-16.den: Shodný s programem zájezdu 1121 (resp. 
1123,1125) až po odlet z Manily. 
17.den: Manila - Palawan. Odlet z Manily na ostrov Palawan, 
nejodlehlejší a dle mnohých i nejmalebnější ze všech filipín-
ských ostrovů.
18.-22.den: Palawan. Hlavní středisko ostrova Puerto Princesa. 
Krokodýlí farmy. Sabang: výlet lodí podél vápencových útesů 
k obří jeskyni sv. Pavla, tropická fauna a flóra stejnojmenné-
ho národního parku, výlet člunem proti proudu podzemní 
řeky v impozantním jeskynním systému. El Nido: souostroví 
Bacuit - jedna z nejkrásnějších tropických scenérií na světě. 
Desítky ostrůvků, vysokých krasových homolí nad tyrkysovým 
a smaragdovým mořem. Skryté laguny, panenské pláže, sou-
vislý porost primární džungle. Šnorchlování, potápění na ko-
rálových útesech, považovaných za jedny z nejzachovalejších 
i nejkrásnějších na celém světě.
23.-24.den: Palawan - Manila - Praha. Let zpět do Manily  
a domů.

*Volitelný výlet: Bohol a Panglao.
1.-2.den: Praha - Bohol - Panglao. Odlet na Bohol (popř. letecky 
na Cebu a na Bohol lodí), jeden z Visajských ostrovů ve střední 
části Filipín. Přejezd na sousední Panglao. 
3.den: Bohol. Magický ostrov s unikátními Čokoládovými horami. 
Přesně 1268 trávou porostlých 30 - 50 m vysokých kopců vděčí 
za své jméno hnědé barvě trávy na konci období sucha. Okruh 
po ostrově s návštěvou chovné stanice nejmenšího primáta na 
světě nártouna, přes městečka Loboc a Baclayon s ruinami dvou 
nejstarších kostelů na Filipínách z konce 16. stol. aj. 
4.den: Panglao. Den u moře na ostrově Panglao. Koupání a od-
počinek na pláži Alona, jedné z nejkrásnějších na celých Visaj-
ských ostrovech. Výlet člunem na otevřené moře s pozorováním 
delfínů. 
5.den: Panglao - Bohol - Manila. Přejezd z Panglaa a přelet z Bo-

1121
1122
1123
1124
1125
1126

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
22.4. - 8.5. 2022
22.4. - 15.5. 2022
18.11. - 4.12. 2022
18.11. - 11.12. 2022
21.4. - 7.5. 2023
21.4. - 14.5. 2023

70 290,-
87 590,-
70 990,-
88 590,-
71 990,-
88 990,-

17
24
17
24
17
24

holu do Manily. Pobyt v metropoli do příletu skupiny příští den. 
Termíny: 19.4. - 23.4. 2022, 15.11. - 19.11. 2022, 18.4. - 22.4. 2023 
Cena: 13 690,- Kč
V ceně je: Letecká doprava na Bohol a do Manily, transfery 
mezi letištěm a hotelem, okruh po Boholu v pronajatém mini-
busu s místním řidičem, výlet lodí za delfíny, ubytování se snída-
němi (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím a klimatizací, příplatek 
za 1-lůžko 3200 Kč), vstupy do chovné stanice nártounů a na vy-
hlídkovou plošinu na Chocolate Hills, český průvodce, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. 

V ceně je:  Doprava. Výlet na kánoích a bambusových 
vorech u Pagsanjanu. Výlet lodí po moři do N.P. sv. Pavla 
a po podzemní řece (1122,1124,1126). Výlet džípy k sopce 
Pinatubo. Vstupy v Manile dle programu a na kohoutí 
zápasy. Ubytování a snídaně. Český průvodce, místní 
průvodci dle potřeby. Zdravotní připojištění, informační 
materiály a DPH. Doprava: Letecká na Filipíny, vnitros-
tátní zpáteční lety na Boracay (Panay) a na Palawan 
(1122,1124,1126) včetně tax a poplatků. Loď Caticlan - Bo-
racay a zpět. Nájemní minibusy a džípy s místními řidiči, 
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113 SILVESTR NA BORACAY - FILIPÍNY
Prožijte přelom let 2020 a 2021, resp. 2021 a 2022, resp. 2022 a 2023 v exotickém prostředí tropických 
Filipín se sopkami, vodopády, jezery a soutěskami a především na plážích řazených mezi nejkrásnější 
na světě! Zájezd je možné si prodloužit o výlet na jeden z nejkrásnějších ostrovů na celém světě - Pa-
lawan.
PROGRAM ZÁJEZDŮ 1131, 1133, 1135: SILVESTR NA BORACAY A OSTROV LUZON

1.-2.den: Praha - Manila. Odlet na Filipíny. Největší ostrov 
Luzon a hlavní město Manila: Čínský hřbitov u Chinatownu, 
pevnost Santiago a katedrála ve čtvrti Intramuros s klášterem 
sv. Augustina (UNESCO), návštěva filipínské mše se zpěvy  
a všeobjímající atmosférou. Park Rizal, lidové tržnice i luxusní 
obchodní galerie. 
3.-6.den: Boracay. Odlet do střední části Filipín na souostroví 
Visayas. Pobyt na prohřátém ostrově Boracay, jehož 5 km dlou-
há Bílá pláž lemovaná palmami s jemným pískem a smarag-
dovým mořem je řazena mezi deset nejkrásnějších pláží světa. 
Rozloučení se starým rokem a oslava nového (silvestrovskou 
večeři s lahví sektu máte v ceně zájezdu). Dny rajské pohody: 
slunění, koupání, možnost výletů se šnorchlováním na korá-
lových útesech. Jedinečné lokality pro potápěče, možnosti 
krátkodobých kurzů i pro začátečníky. Pravé filipínské masáže, 
diskotéky, bary, kulinářské speciality. Možnosti různých výletů 
na domorodých loďkách kolem ostrova, rybaření, golfu… 
7.den: Boracay - Angeles. Návrat zpět na Luzon do města An-

geles.  
8.den: Pinatubo. Celodenní výlet ke kráteru supervulkánu Pi-
natubo, jehož erupce (v r. 1991) byla druhou nejsilnější na svě-
tě od výbuchu Krakatoy (1883): jízda džípem tufovou planinou, 
pěší výlet bizarním sopečným kaňonem podél řeky, kráterové 
jezero, obydlí místního kmene Aeta, blízkých příbuzných Abo-
ridžinců a Melanésanů. Přejezd do Manily. 
9.den: Pagsanjan. Kolem břehů Laguna de Bay do Pagsan-
janu: na kánoích vzhůru peřejemi obřím kaňonem s liánami  
a vodopády (scenérie pro kultovní film F.F. Coppoly Apokalyp-
sa), na bambusových vorech pod mohutný vodopád v hrdle 
soutěsky. Dopolední návštěva kohoutích zápasů - národní zá-
bavy s nepopsatelnými výkony sázkařů. 
10.-11.den: Manila, *Taal - Praha. Celodenní pobyt v hlavním 
městě. *Za příznivé situace (umožní-li to aktuální stav po ničivé 
erupci v lednu 2020) fakultativně na jih k vulkanickému kalde-
rovému jezeru Taal. Výlet motorovou loďkou (vinta) na ostrov  
s novým kráterem. Odlet z Manily domů. 

PROGRAM ZÁJEZDŮ 1132, 1134, 1136: PRODLOUŽENÍ O OSTROV PALAWAN 

1.-10.den: Shodný s programem zájezdu 1131 (resp. 1133, 
1135) až po odlet z Manily. 
11.den: Manila - Palawan. Odlet z Manily na ostrov Palawan, 
nejodlehlejší a dle mnohých i nejmalebnější ze všech filipín-
ských ostrovů.
12.-16.den: Palawan. Hlavní středisko ostrova Puerto Princesa. 
Krokodýlí farmy. Sabang: výlet lodí podél vápencových útesů 
k obří jeskyni sv. Pavla, tropická fauna a flóra stejnojmenného 
národního parku, člunem proti proudu podzemní řeky v impo-
zantním jeskynním systému. El Nido: souostroví Bacuit - jedna 
z nejkrásnějších tropických scenérií na světě. Desítky ostrůvků, 
vysokých krasových homolí nad tyrkysovým a smaragdovým 
mořem. Skryté laguny, panenské pláže, souvislý porost pri-
mární džungle. Šnorchlování, potápění na korálových útesech, 

považovaných za jedny z nejzachovalejších i nejkrásnějších na 
celém světě.
17.-18.den: Palawan - Manila - Praha. Let zpět do Manily  
a domů.

Délka tras: letadlem 25 000 km, místní dopravou 800 km, 
pěšky (volitelně) 4x 4-6 km (volitelně) - vše pro zájezdy 1132 
(1134, 1136)  
Počasí: vzduch 28-33 °C, voda 28-30 °C 
Nástupní místo: Praha

V ceně je:  Doprava. Výlet na kánoích a bambusových 
vorech u Pagsanjanu. Výlet lodí po moři do N.P. sv. Pavla 
a po podzemní řece (1132,1134,1136). Výlet džípy k sopce 
Pinatubo. Vstupy v Manile dle programu a na kohoutí zá-
pasy. Ubytování a strava. Český průvodce, místní průvodci 
dle potřeby. Zdravotní připojištění, informační materiály 
a DPH. Doprava: Letecká na Filipíny, vnitrostátní zpáteční 
lety na Boracay (Panay) a na Palawan (1132,1134,1136) 
včetně tax a poplatků. Loď Caticlan - Boracay a zpět. Ná-

komfortní dálkové busy, výlet tradičním jeepney. Uby-
tování: 1121,1123,1125: 12x, 1122,1124,1126: 19x hotely 
- 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím a klimatizací (mimo 
hor, kde není třeba), volitelně 1x horská ubytovna nebo 
autentické chýše domorodců (po 4-6 osobách), 1x noční 

jemní minibusy s místními řidiči, výlet tradičním jeepney. 
Ubytování: 1131,1133,1135: 8x, 1132,1134,1136: 15x ho-
tely - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím a klimatizací. Sil-
vestrovský pobyt na Boracay (4 noci) je v příjemném hote-
lu u pláže. 1-lůžkový pokoj za příplatek - 1131,1133,1135: 
10 600 Kč (8x), 1132,1134,1136: 16 400 Kč (15x). Strava: 
1131,1133,1135: 8x, 1132,1134,1136: 15x snídaně. Při výle-
tu na Pagsanjan i oběd. Silvestrovská večeře a láhev sektu 
pro 2 osoby.

11
32

přejezd dálkovým busem. 1-lůžkový pokoj za příplatek - 
1121,1123,1125: 10 400 Kč (13x), 1122,1124,1126: 16 100 
Kč (20x). Strava: 1121,1123,1125: 13x, 1122,1124,1126: 20x 
snídaně. Při výletu na Pagsanjan i oběd. 

1131
1132
1133
1134
1135
1136

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
27.12. 2021 - 6.1. 2022
27.12. 2021 - 13.1. 2022
27.12. 2022 - 6.1. 2023
27.12. 2022 - 13.1. 2023
27.12. 2023 - 6.1. 2024
27.12. 2023 - 13.1. 2024

71 990,-
91 990,-
72 990,-
92 990,-
73 990,-
93 990,-

11
18
11
18
11
18
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Nezapomenutelné putování severním Tichomořím na exotické ostrovy Koror (Palau, Karolíny), 
Yap (Federativní státy Mikronésie) a Guam (Severní Mariany, USA). Jedny z nejúžasnějších lokalit 
planety pro pozorování života pod hladinou při potápění a šnorchlování. Rozsáhlé korálové úte-
sy s hejny ryb různých velikostí, tvarů a barev, čtvrttunoví mlži, vraky potopených lodí, unikátní 
jezero s nežahavými medúzami, „létající lišky“ - netopýři kaloni, krokodýli, mangrove, vodopády 
a jeskyně v džungli, překrásné bílé pláže teplého Pacifiku či památky z dob španělské nadvlády  
i z bitev o Pacifik. K tomu návštěva živé metropole Tchaj-wanu, spojující bohatou historii s nejmo-
dernější současností.

114 PERLY MIKRONÉSIE - PALAU, YAP A GUAM

Délka tras: letadlem 28 000 km, po zemi a po vodě 600 km 
Počasí: vzduch 28-32 °C, voda 27-29 °C 
Nástupní místo: Praha

V ceně je: Doprava. Pronájmy aut a celodenní poznávací 
výlet na každém z ostrovů, Palau - celodenní výlet na Rock 
Islands, včetně zapůjčení šnorchlů a permitu. Ubytování 
a snídaně. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Do-
prava: Letecká do Tchaj-pej a přelety Tchaj-pej - Koror 
- Yap - Guam - Tchaj-pej včetně tax a poplatků, po trase 
auty či minibusy, autobusy, taxi, vlaky a metro (Tchaj-pej). 
Ubytování: 14x hotely, motely, bungalovy - 2-lůžkové po-
koje s příslušenstvím, většinou s bazény. 1-lůžkový pokoj 
za příplatek - 1141,1142: 20 900 Kč, 1143: 21 200 Kč (14x), 
1144: 27 700 Kč (22x). Strava: 14x snídaně, při výletu na 
Palau i 1x oběd.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-3.den: Praha - Tchaj-pej (Tchaj-wan). Let do jihovýchodní 
Asie na ostrov Tchaj-wan. Hlavní město Tchaj-pej: Taipei 101, 
mezi lety 2004-2007 nejvyšší budova světa (508 m) i s nej-
rychlejším výtahem, vyhlídka na město z 382 m. Jedinečné 
Národní palácové muzeum s největší sbírkou čínského umění 
na světě, Svatyně Mučedníků a Čankajškovo mauzoleum, tao-
istický Lungšan a další chrámy. Vzrušující noční trhy s ochut-
návkou exotických pokrmů.
4.-8.den: Koror (Palau). Přelet na nejlidnatější z ostrovů Palau 
Koror se stejnojmenným hlavním městem: Národní muzeum 
Palau, mořské akvárium. Rock Islands: lodí na největší atrakci 
Palau - Skalní ostrovy. Smaragdová scenérie vápencových os-
trůvků hřibovitých tvarů, pokrytých zelenou džunglí se slano-
vodními krokodýly, ledňáčky, volavkami či kaloni. Podmořský 
ráj ukrývající vraky 2. světové války viditelné i při šnorchlování. 
Zátoka Milky Way s léčivým bílým bahnem. Nezapomenu-
telné šnorchlování v unikátním Jellyfish Lake plném žlutých 
nežahavých medúz. Vodopád Ngardmau Waterfall. Volné dny 
k relaxaci s možností koupání, šnorchlování, návštěvy delfi 
nária, projížděk na kajacích či potápění na světoznámých úte-
sech: Ngemelis Wall, kde z mělčiny náhle padá kolmá stěna do 
třísetmetrové hloubky, Blue Corner, Chandelier Cave, German 
Channel, krmení krokodýlů na Shimizu River a další. Možnosti 
výletů: korálový atol Kayangel - prstenec bělostných pláží po-
rostlých palmami s průzračnou lagunou uprostřed. Vulkanický 
a liduprázdný Babeldaob s tropickým pralesem, liduprázd-
nými plážemi a tajemnými archeologickými nalezišti. Ostrov 
Peleliu - dějiště jedné z nejkrvavějších bitev v Pacifiku, již při-
pomínají japonské a americké památníky, tanky a bunkry.
9.-11.den: Yap (Mikronésie). Ostrov Yap v souostroví Karolíny, 
součást Mikronéské federace. Potápěčský ráj v průzračných 
vodách s bohatou podmořskou faunou: nádherně zbarvení 
koráli, želvy, rejnoci, ale i tučňáci! Jedinečný zážitek: možnost 
šnorchlování s mantami obrovskými mezi korálovými zahra-
dami. Panensky poklidná atmosféra odlehlého, turisty téměř 
nedotčeného a autentického pacifického ostrova. Architektu-
ra a tradice kultury Yapese: tance, společenské domy i zcela 
unikátní „místní měna” - obří kamenné mince, jedno z nejstar-
ších platidel na světě vůbec. Prohlídka vraků letadel 2. světové 
války ponechané svému osudu v džungli.
12.-15.den: Guam (Mariany, USA). *Saipan, *Tinian. Nejvý-
znamnější z amerických ostrovů Severních Marian - Guam. 
Americká námořní základna nedaleko nejhlubšího oceánské-

ho příkopu světa - Challengeru (-11 034 m). Nejvýchodněj-
ší území USA - místo, kde „Amerika zdraví nový den“. Hlavní 
město Agana: staré španělské pevnosti a mosty, památníky 2. 
světové války. Latte Stone Park - pilíře 1500 let starých domů 
dávných obyvatel Chamorro. Kokosové palmy, písečné pláže 
Tumon Bay, vyhlídka Dvou milenců, starý španělský most 
Tailafak, možnost výstupu na poutní horu Jumullong Manglo  
s krásnými výhledy. Možnost šnorchlování a potápění na korá-
lových útesech nebo k vraku sestřelené japonské stíhačky. *Se 
zájemci možnost výletu na další významné ostrovy Severních 
Marian - na Saipan a popř. i na Tinian (odtud vzlétl B-29 Enola 
Gay s první atomovou bombou na Hirošimu).
16.-17.den: Guam - Tchaj-pej - Praha. Návrat domů přes Tchaj-pej. 

1141
1142

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
1.4. - 17.4. 2022
10.11. - 26.11. 2022

128 990,-
128 990,-

17
17

Pozn. V termínu, programu i ceně může dojít k drobným 
změnám následkem případných změn v letových řádech, 
popř. v dostupnosti letů (aktuální informace v CK nebo na 
www.nomad.cz).

114331.3. - 16.4. 2023 129 990,-17

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 1142 a 91 (Tchaj-wan): 

11442.11. - 26.11. 2022 163 590,-25

• vyhledávání zájezdů CK NOMÁD
• pravidelně aktualizované last moment, přednášky, soutěže 
• podrobné informace o zájezdech, cestopisy, fotografie z cest atd.        

... to je www.nomad.cz

WEB CK NOMÁD
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Slavný monolit Ayers Rock, podzemní obydlí v Coober Peddy, veletok Murray, Pobřeží vraků, útesy
Dvanáct apoštolů, deštné pralesy, Modré hory. Velký zážitek na Velkém bariérovém útesu i s mož-
ností potápění. Metropole Canberra, velkoměsta Brisbane a Adelaide, dvě tváře Austrálie a věční 
rivalové - Sydney a Melbourne. Kaleidoskop krás Nového Zélandu, jedné z nejúžasnějších zemí 
světa - gejzíry, sopky, ledovce, jezera, fjordy a Novozélandské Alpy. Možnost samostatné návštěvy 
Austrálie i Nového Zélandu.
PROGRAM ZÁJEZDU 1151: AUSTRÁLIE

1.-3.den: Praha - Alice Springs. Odlet do Jižní Austrálie. Přelet 
do geografického centra kontinentu - Alice Springs: město  
a okolí, skalní klokani v N.P. Simpsons Gap, kolmý kaňon Stan-
dley Chasm.
4.-8.den: Alice Springs - Uluru - Adelaide - Grampians N.P. Po-
svátný Uluru (Ayers Rock) - největší kámen světa, pustá krajina 
skalních homolí Kata Tjuta (Olgas). Domorodá teritoria Abori-
ginů. Coober Pedy: největší naleziště opálů, podzemní obydlí 
hledačů polodrahokamů. Z Outback kolem pohoří Flinders do 
Port Augusta ve Spencerově zálivu: vyhlášené jihoaustralské 
vinice. Metropole Jižní Austrálie Adelaide. Největší australská 
řeka Murray, skalní jehly v N.P. Grampians.
9.-11.den: Great Ocean Road - Melbourne - Canberra. Bi-
zarní Great Ocean Road: Pobřeží vraků, skalní útvary v moři 
- Dvanáct apoštolů, Loch Ard Gorge, zřícený London Bridge. 
Deštný prales a stromové kapradiny v N.P. Otway, „evropský" 
Melbourne. Jízda kolem Australských Alp, nejvyššího pohoří 
Austrálie s nejvyšší horou Mt. Kosciusko (2228 m). Canberra - 

hlavní město Austrálie plné parků a vodních ploch s unikátní 
budovou parlamentu. 
12.-14.den: Sydney - Blue Mountains N.P. - Byron Bay. Sydney 
- největší a nejživější australské město: Opera (UNESCO), Har-
bour Bridge, historické přístavní čtvrti Rocks a Circullar Quay, 
vibrující Darling Harbour, City s možností vyhlídky z televizní 
věže (309 m). N. P. Modré hory (UNESCO) s velkolepou skalní 
formací Tři Sestry. Odjezd na sever do subtropů. Maják a pláže 
v Byron Bay na nejvýchodnějším mysu Austrálie. 
15.-19.den: Gold Coast - Brisbane - Hervey Bay. Pláže Pacifiku 
na Gold Coast. Podél Glass House Mountains do Hervey Bay: 
koupání, možnosti výletů na největší písečný ostrov Fraser  
a na Great Barrier Reef - „největší živou věc na světě": šnorchlo-
vání, potápění v tropickém ráji útesů Korálového moře. Návrat 
do Brisbane, moderního centra Queenslandu. 
20.-21.den: Brisbane - Praha. Odlet domů (1151) nebo na 
Nový Zéland (1153).  

115 NEJMENŠÍ KONTINENT - AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND

Délka tras: letadlem 38 000 km, po zemi 9500 km, (6500 
km - 1151, 3000 km - 1152), lodí 60 km (1152), pěšky 8x 4-10 
km (volitelně) - vše pro 1153 
Počasí: vzduch 22-32 °C (AUS), 16-27 °C (NZ), voda 17-27 °C 
Nástupní místo: Praha

PROGRAM ZÁJEZDU 1152: NOVÝ ZÉLAND

1.-3.den: Praha - Christchurch. Odlet z Evropy (1152) nebo  
z Austrálie (1153) na Nový Zéland. Spojení obou skupin v me-
tropoli Jižního Ostrova Christchurch.
4.-7.den (21.-24.den): Nový Zéland - Jižní Ostrov. Na jihozápad 
kolem jezer Tekapo a Pukaki, bělostný Mt. Cook (3764 m) - 
nejvyšší hora Nového Zélandu. Queenstown: rodiště bungee 
jumpingu, možnost výletu do Milford Sound s nádhernými 
scenériemi Jižních Alp nebo do jeskynního komplexu Te-Anau 
se zvláštními svítícími živočichy. Ledovce Fox a Franz Josef, lí-
vancové skály v Punakaiki, fjordy v Marlborough Sounds, lodí 
přes Cookův průliv na Severní Ostrov.
8.-11.den (25.-28.den): Nový Zéland - Severní Ostrov. Hlavní 
město Wellington. Filmový Mordor v Pánu prstenů - N.P. Ton-
gariro: krátery a vulkanická jezera, zasněžený vrchol Ruapehu 

1151
1152

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
12.11. - 2.12. 2022
29.11. - 11.12. 2022

109 990,-
78 690,-

21
13

V ceně je: Doprava. Vyřízení australských víz (1151). Uby-
tování. Český průvodce, zdravotní připojištění, informační 
materiály a DPH. Doprava: Mezinárodní letecká a přelet 
do Alice Springs (1151) včetně letištních tax a poplatků. Po 
trase pronajatý mikrobus řízený průvodcem. Trajekt mezi 
ostrovy na Novém Zélandu (1152). Ubytování: 1151: 17x, 
1152: 9x motely, apartmány, bungalovy - 2-lůžkové poko-
je většinou s příslušenstvím a možností přípravy jednodu-
chých jídel, 1151: 1x pokoj po 4 osobách. 1-lůžkový pokoj 
za příplatek - 1151: 22 200 Kč (17x, 1x není možný), 1152: 
13 300 Kč (9x), 1153: 35 500 Kč (26x, 1x není možný). 

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč

Možnost spojení tras 1151 (Austrálie) a 1152 (Nový Zéland) do nejob-
líbenější varianty 1153 s kompletním programem. 
V ceně je i přelet z Austrálie (Brisbane) na Nový Zéland (Christchurch). 

115312.11. - 11.12. 2022 149 990,-30

(2796 m) a „Hora osudu“ - sopka Ngauruhoe. Rotorua: geo-
termální území s gejzíry a bahenními sopkami, maorská ves 
Whaka. „Novozélandské Pompeje“ Te Wairoa - vesnice pohřbe-
ná sopečnou erupcí. Možnost jedinečného leteckého výletu 
na sopečný a dýmající ostrov White Island v Zátoce Hojnosti. 
12.-13.den: Auckland - Praha (29.-30.den). Nejvýznamnější 
město Nového Zélandu Auckland, ležící mezi 60 krátery. Ná-
vrat domů.

1151
1152

1153
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116 AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 

- AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND, FIDŽI, TONGA A SAMOA
Severní ostrov Nového Zélandu s  gejzíry, sopkami a scenériemi známými z  Pána prstenů, po-
lynéské království Tonga s  hlavním ostrovem Tongatapu a ostrůvkem Fafa, dva hlavní ostrovy 
Samoy - Upolu a Savai´i, melanéské Fidži s  nejvýznamnějším ostrovem Viti Levu a ostrůvkem 
Monuriki známým z filmu Trosečník. Na závěr zastávka v Novém Jižním Walesu v největším městě 
Austrálie Sydney a v divukrásných Modrých horách. Není toho víc než dost na pouhých 24 dní?  
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-3.den: Praha - Auckland. Oblet poloviny zeměkoule z Evropy 
přes Asii na Nový Zéland. Auckland - největší město Nového Zé-
landu i celého jižního Pacifiku, vyrostlé na 60 kráterech.
4.-8.den: Nový Zéland. Severní ostrov.  Poloostrov Coroman-
del: rozeklané mořské útesy, liduprázdné kaňony řek, přepy-
chové pláže. Impozantní pobřežní jeskyně Katedrála, termální 
pláž s bazénky, kde horká voda prochází pískem. Matamata  
a okolí - kulisy Hobitína a Kraje (Pán prstenů). Rotorua: gejzí-
ry, termální vodopád, bahenní sopky. Maorská ves Te Wairoa 
- novozélandské Pompeje, sopečná jezera. Měsíční krátery, 
divoké peřeje Huka na řece Waikato. Jezero Taupo, největší  
v Oceánii. N.P. Tongariro: „nejkrásnější jednodenní trek na světě“ 
pod sopkou Ngauruhoe s fantastickými výhledy na zasněžené 
štíty, lávové pouště a jezera. Hora Osudu z Pána prstenů - z Ho-
bitína do Mordoru za 3 dny! Krasové jeskyně Waitomo se světél-
kujícími červy. Scénická Marokopa Road: skalní brána, jeskyně, 
vodopády. Návrat do Aucklandu. Přelet na Tongu.
9.-12.den: Tonga. Tongatapu, Fafa.  Největší ostrov království 
Tonga - Tongatapu. Hlavní město Nuku´alofa (Místo Lásky): krá-
lovský palác, vládní budovy, hrobky královské dynastie Tupouů, 
tržnice s neobvyklými plodinami, tapou a jinými exotickými 
suvenýry. Uvidíme opět krále na nedělní mši? Tonžské národní 
centrum s muzeem historie ostrovů. Okruh po ostrově. Stro-
my obalené „létajícími liškami” - posvátnými obřími netopýry 
kaloni, Mu´a: ruiny královských hrobek. Ha´amonga: „pacifický 
Stonehenge”, Maui Trilithon ze 40-tunových korálových balva-
nů. Krápníková jeskyně Anahulu s bazénky na koupání. Gejzíry 
mořské vody v Mapu´a Vaca Blowholes. Vyhlášený západ slunce 
na nejkrásnější pláži Ha´atafu. Večírek na Pláži lásky s tanečky, 
pečeným prasetem, obřadem přípravy opojné kavy a její spole-
čenská konzumace. Celodenní výlet lodí na rajský ostrůvek Fafa: 
koupání a šnorchlování. Přelet do Nadi na Fidži. 
13.-14.den: Fidži. Viti Levu, Mamanuca.  Viti Levu - hlavní  
a největší z Kanibalských ostrovů (Cookův příhodný název Fid-
ži). Nadi: hinduistický chrám Sri Siva, zahrady Spícího obra plné 
orchidejí, Viseisei - nejstarší vesnice na ostrově. Britské bunkry 
s děly z 2. světové války. Výlet plachetnicí po souostroví Mama-
nuca s barbecue a občerstvením: ostrov Monuriki, kde se mj. na-
táčel film Trosečník s T. Hanksem, ostrov Yanuya s ochutnávkou 
kavy, koupání, šnorchlování. 
15.-19.den: Samoa. Upolu, Savai´i.  Přelet na Samou (Jamesem 
Cookem označenou jako Plavecké ostrovy), jedno z nejkrás-
nějších míst v  Tichomoří. Hlavní město Apia: parlament, ka-
tedrála, rybí trh, mormonský chrám. Ostrov Upolu: Muzeum  
a hrob R.L. Stevensona, chrám bahai. Hornaté vnitrozemí, 100 

m vodopád Papapapa-tai. Koupání v oceánském příkopu To Sua 
- úžasné „modré díře uprostřed džungle“ a „velké jámě na kou-
pání“, do níž se sestupuje po dlouhém žebříku (zařazená mezi 
10 nejskvělejších míst na koupání na celé planetě). Nádherné 
pláže v Lalomanu, jeskynní bazén v Piule, vodopád Fuipisia (55 
m) ukrytý v džungli. Lodí na druhý ostrov Samoy - Savai´i, větší, 
hornatější (až 1866 m), divočejší, ale idyličtější. Desítky krás-
ných kostelů, pýcha místních osad. Živá učebnice vulkanologie 
v Tichomoří - obří lávové proudy, kostel zničený erupcí sopky 
Matavanu, podzemní lávový tunel Trpasličí jeskyně. Procházka 
v deštném pralese, po provazových chodnících na vyhlídku  
v koruně obřího stromu. Rozeklané pobřeží se Skokem milenců 
a skalní bránou. Ponuře krásný mys Falealupo - do r. 2011 nejzá-
padnější bod celé planety. Legendami opředená místa - brána 
do podsvětí, otisk obra Mosa. Koupání ve vodopádu Afu Aau,  
v gejzírech mořské vody z blowhole Alofa´aga nebo přímo  
v laguně s velkými mořskými želvami. 
20.-22.den: Austrálie. Sydney, N.P. Blue Mountains. Přelet (pří-
mý nebo přes Fidži) na jihozápad do Nového Jižního Walesu ve 
východní Austrálii. Ze Sydney do N.P. Modré hory (UNESCO): Ka-
toomba, pěší výlet u vodopádů Wentworth Falls, výhledy z úte-
sů na panorama Modrých hor, impozantní skalní útvar Tři sestry, 
Scenic World: možnost jízdy po nejstrmější železnici světa. Park 
Featherdale s australskou zvířenou, včetně tasmánských čertů. 
Pohladíte si koalu nebo klokana? Návrat do Sydney - největší-
ho a nejživějšího australského města: historické centrum města 
The Rocks s nejstaršími budovami Austrálie. Přístav Quay, slavná 
budova Opery (UNESCO) a most Harbour Bridge: vyhlídka na 
Sydney z pylonu mostu. City s vyhlídkovou věží (309 m), George 
Street s katedrálou sv. Ondřeje, arkádami a galeriemi. Volitelně 
Botanická zahrada a park, čtvrť zábavy Kings Cross, popř. nej-
větší rybí trh jižní polokoule nebo relaxace na Bondi, nejslavnější 
pláži Austrálie. Pulzující večerní život v Darling Harbour. 
23.-24.den: Sydney - Praha. Odlet ze Sydney. Návrat přes Asii 
zpět domů.

Délka tras: letadlem 42 500 km, po zemi 1500 km 
Počasí: vzduch 27-32 °C, voda 26-29 °C 
Nástupní místo: Praha

V ceně je:  Doprava. Výlet lodí po ostrovech Mamanuca 
(Fidži) se šnorchlováním, výlet lodí na ostrov Fafa (Tonga). 
Celodenní výlety auty s místními řidiči na ostrově Viti Levu 
(Fidži) a okružní výlety po ostrovech Tongatapu (Tonga), 
Upolu (Samoa) a Savai´i (Samoa). Vyřízení víz, resp. 
ETA do Austrálie. Ubytování a snídaně (na Tonze, Fidži  
a Samoi). Český průvodce a řidič, místní průvodci (a řidiči) 
dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály 
a DPH. Doprava: Letecká doprava včetně letištních tax  
a poplatků, pozemní doprava (pronajatá auta s místními 
řidiči, taxi, minibusy), lodě mezi ostrovy Upolu a Savai´i,  
v Austrálii a na NZ pronajaté auto. Ubytování: Austrálie 
a NZ motely a hotely - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 
někdy s kuchyňkou či bazénem. Na Fidži, Tonze a Samoi 
hotely a bungalovy - 2-lůžkové pokoje s  příslušenstvím, 
obvykle s bazény. 1-lůžkový pokoj za příplatek 32 200 Kč 
(19x). Strava: Součástí ubytování na Tonze, Fidži a Samoi 
jsou snídaně (11x), při výletu lodí na Fidži i barbecue oběd, 
občerstvení a obřad pití kavy.  

1161
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
29.4. - 22.5. 2022 156 690,-24
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117 SAMOA A FIDŽI - OSTROVY ZÁPADNÍHO PACIFIKU  
Polynéské ostrovy Upolu, Savai´i a melanéské Viti Levu, Mamanuca a *Yasawa. Všechny krásné, 
přitom rozmanité - tropické ráje menších ostrovů mezi rovníkem a obratníkem Kozoroha. Obřady 
pití omamné kavy, kanibalské tradice, selátka v podzemních pecích, všeobjímající láska alofa, 
zpěvy a tance těch nejmilejších lidí na světě.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-3.den: Praha - Nadi/Auckland - Apia. Oblet poloviny země-
koule z Evropy přes Asii na Fidži (popř. na Nový Zéland) a dále 
na Samou (dříve známou jako Plavecké ostrovy), jedno z nej-
krásnějších míst v Tichomoří.
4.-8.den: Samoa. Upolu, Savai´i. Hlavní město Apia: parla-
ment, katedrála, rybí trh, mormonský chrám. Uvidíme i legen-
dární Fiafia show s tradičními zpěvy, tanci a hostinou v Aggie 
Grey, nejslavnějším hotelu Pacifiku? Ostrov Upolu: dům a mu-
zeum R.L. Stevensona, chrám bahai. Hornaté vnitrozemí, 100 
m vodopád Papapapa-tai. Koupání v oceánském příkopu To 
Sua - úžasné „modré díře uprostřed džungle“ a „velké jámě na 
koupání“, do níž se sestupuje po dlouhém žebříku (je mezi 10 
nejlepšími místy na koupání na světě). Nádherné pláže v Lalo-
manu, jeskynní bazén v Piule, vodopád Fuipisia (55 m) ukrytý 
v džungli. Lodí na druhý ostrov Samoy - Savai´i, větší, horna-
tější (až 1866 m), divočejší, ale idyličtější. Desítky krásných 
kostelů, pýcha místních osad. Živá učebnice vulkanologie  
v Tichomoří - obří lávové proudy, kostel zničený erupcí sopky 
Matavanu, podzemní lávový tunel Trpasličí jeskyně. Procházka 
v deštném pralese, po provazových chodnících na vyhlídku  
v koruně obřího stromu. Rozeklané pobřeží se Skokem milen-
ců, skalní bránou a mořskými gejzíry Alofa´aga. Ponuře krásný 
mys Falealupo - donedávna nejzápadnější bod celé planety. 
Legendami opředená místa - brána do podsvětí, otisk obra 
Mosa. Koupání ve vodopádu Afu Aau nebo v laguně spolu  
s velkými mořskými želvami. Přelet do Nadi na Fidži.
9.-12.den: Fidži. Viti Levu, Mamanuca. Viti Levu - hlavní a nej-
větší z Kanibalských ostrovů (Cookův příhodný název Fidži). 
Nadi: hinduistický chrám Sri Siva, zahrady Spícího obra plné 

orchidejí, Viseisei - nejstarší vesnice na ostrově. Britské bunk-
ry s děly z 2. světové války. Korálové pobřeží: N.P. Sigatoka  
s mohutnými písečnými dunami. Výlet do vnitrozemí: původ-
ní domorodé vesnice, návštěva primitivní keramické dílny se 
zpěvy a tanci, obřad pití kavy s náčelníkem, pěší výlet kolem 
políček s farmáři, na vorech přes řeku Sigatoku, brodění pod-
zemního potoka do krasové „Jeskyně kanibalů“ Naihehe. Pev-
nost Tavuni s lidožroutskými tradicemi a širokým rozhledem 
do kraje, kratší trek džunglí k vodopádu Biausevu s osvěžu-
jící koupelí. Výlet lodí po souostroví Mamanuca s barbecue  
a drinky, šnorchlování mezi hejny barevných ryb, písečné ost-
růvky, průzračné „modré díry“. Pobyt a koupání na „filmovém“ 
ostrově Monuriki, kde se natáčel Trosečník (Tom Hanks) nebo 
Kontakt (Jodie Foster).
13.-14.den: Nadi - Praha. Návrat domů.

Délka tras: letadlem 42 000 km, po zemi 600 km, loděmi 
150 km, pěšky 3x 3-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 28-32 °C, voda 27-29 °C 
Nástupní místo: Praha 

V ceně je: Doprava. Výlet lodí po ostrovech Mamanuca se 
šnorchlováním, okružní celodenní výlety - Upolu, Savai´i 
a 3x Viti Levu, obřad pití kavy. Ubytování a snídaně. Český 
průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojiš-
tění, informační materiály a DPH. Doprava: Kompletní le-
tecká včetně letištních tax a poplatků, pozemní (pronajaté 
vany/minibusy s místními řidiči, taxi), lodě mezi ostrovy 
Upolu a Savai´i. Ubytování: 1171: 10x, 1172: 18x, 1173: 24x 
hotely, bungalovy (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, ob-
vykle s bazény). 1-lůžkový pokoj za příplatek - 1171: 18 200 
Kč (10x), 1172: 31 400 Kč (18x), 1173: 41 200 Kč (24x). Stra-
va: 10x snídaně, na Fidži na lodi 1x barbecue oběd, pivo, 
víno a nealko nápoje.

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 117 a 1181 (Cookovy ostrovy): 

117214.5. - 4.6. 2022 152 490,-22

Pozn. V termínu, programu i ceně může dojít k drobným 
změnám následkem případných změn v letových řádech 
pacifických aerolinek, popř. v dostupnosti letů (aktuální 
informace v CK nebo na www.nomad.cz).

*Volitelný výlet: 6-denní plavba po ostrovech Yasawa 
a Mamanuca. 
Prodloužení zájezdu 1171, popř. 1172 či 1173 o týden. Šestiden-
ní plavba z Nadi (Port Denarau) po ostrovech souostroví Yasawa 
a Mamanuca, plná penze na lodi.
1.-2.den: Nacula, Sawa-i-Lau, Blue Lagoon. Plavba katamaránem 
z Port Denarau na severní Yasawy. Ostrov Nacula: krásné bílé 
pláže, možnost návštěvy ostrova Sawa-i-Lau s plaváním v le-
gendárních podmořských jeskyních nebo šnorchlování v Modré 
laguně, proslavené stejnojmenným romantickým filmem.
3.-4.den: Střední Yasawy. Ostrovy Naviti nebo Drawaqa, šnorch-
lování na útesech s nadějí na obří manty, návštěva domorodých 
vesnic a rodin, ukázky melanéského kulinářství.
5.-6.den: Ostrovy Mamanuca. Jízda na kajaku, šnorchlování nebo 
potápění u malých ostrůvků na některých z nejkrásnějších korá-
lových útesů Fidži. Návrat do Port Denarau.
7.-8.den: Nadi - Praha. Návrat domů.
Termín: 5.6. - 12.6. 2022  
Cena: 35 890,- Kč
V ceně je: 6-denní plavba katamaránem s plnou penzí  
a ubytováním po 2 osobách na ostrovech v bungalovech (resp. 
v tradičních obydlích bure), 1x noc v hotelu v Nadi (se snídaní). 
Český průvodce, místní průvodci, zdravotní připojištění, infor-
mační materiály a DPH. 1-lůžkový pokoj za příplatek 10 200 Kč.

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 117 a 1183 (Nový Zéland a Cookovy ostrovy): 

11738.5. - 4.6. 2022 173 990,-28

1171
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
22.5. - 4.6. 2022 104 990,-14
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Cookovy ostrovy, jedno z nejodlehlejších a nám nejvzdálenějších míst. Rarotonga, tropický zelený 
kroužek uprostřed modrého nekonečna a *atol Aitutaki, pohlednicový ráj s lagunami a sněhobí-
lým pískem. To v kontrastu s největším polynéským územím - drsným, ale nesmírně podmanivým 
Novým Zélandem… Hrátky s datovou hranicí - jak se vrátit v čase aneb fikce o zemích, kde zítra 
znamená již včera (a naopak) mohou být pravdivé! **Pro opravdové labužníky - možnost mimo-
řádného výletu „mimo prostor a čas“ po vnějším světem téměř nedotčených ostrovech Tongareva 
(Penrhyn), Manihiki a Pukapuka. Právě o tom je opravdový jižní Pacifik!
PROGRAM ZÁJEZDU 1181, 1182: COOKOVY OSTROVY

1.-3.den: Praha - Auckland - Rarotonga. Let na Nový Zéland  
a dále na Cookovy ostrovy (kde se díky překročení časové hra-
nice vrátíme o den zpět).
4.-10.den: Cookovy ostrovy. Rarotonga, *Aitutaki. Hlavní os-
trov Rarotonga. Okružní jízda kolem ostrova. Centrum souo-
stroví Avarua: návštěva parlamentu. Nejlákavější pláž Muri, 
oblouk motu s bílým pískem, lagunou a vulkanickými ostrův-
ky, mystická Black Rock spojená se záhrobím. „Ostrovní noci“  
s tradičními polynéskými tanci, hudbou a pokrmy. Pro zá-

jemce přechod ostrova přes jeho dominantu - špičatou Jehlu 
(413 m) nebo možnost hlubokomořského lovu velkých ryb - 
tuňáků, mahi-mahi, wahoo či marlínů. *Možnost celodenního 
leteckého výletu na atol Aitutaki s plavbou po jeho pohádko-
vé laguně. Nenechte si ujít! - bez nadsázky jde o jeden z nej-
krásnějších ostrovů planety (ideální též pro svatební cestu!). 
Návrat na Nový Zéland (získaný den cestou zpět ztratíme).
11.-12.den: Auckland - Praha. Návrat domů.

118 POD JIŽNÍM KŘÍŽEM - COOKOVY OSTROVY A NOVÝ ZÉLAND

Délka tras: letadlem 47 000 km, po zemi 1200 km, pěšky 4x 
3-12 km (volitelně) - vše pro 1183, 1184 
Počasí: vzduch 26-30 °C, voda 26-28 °C, na NZ cca o 5-10 °C 
(1184), 10-15 °C (1183) chladněji
Nástupní místo: Praha

PROGRAM ZÁJEZDU 1183: NOVÝ ZÉLAND A COOKOVY OSTROVY

1.-3.den: Praha - Auckland. Let do největšího města na Novém 
Zélandu i v celém jižním Pacifiku, vyrostlého na 60 kráterech. 
4.-8.den: Nový Zéland. Severní ostrov. Poloostrov Coroman-
del: rozeklané mořské útesy, liduprázdné kaňony řek, hluboké 
lesy s vzácnými endemickými obřími kauri, přepychové píseč-
né pláže. Fotogenická pobřežní jeskyně Katedrála, Hot Water 
Beach, kde si lopatkou na pláži sami vykopete svoji termální 
tůňku na koupání. Matamata a okolí - kulisy Hobitína a Kraje 
(Pán prstenů). Rotorua: bahenní sopky, gejzíry, maorské zpěvy 
a tance. Te Wairoa - novozélandské Pompeje, sopečná jezera. 
Měsíční krátery, divoké peřeje Huka na řece Waikato. Jezero 
Taupo, největší v Oceánii. N.P. Tongariro: Možnost výjezdu pod 
„Hlučnou díru“ - činnou sopku Mt. Ruapehu (2797 m), pěšího 

výletu k vodopádům Taranaki nebo „nejkrásnějšího jednoden-
ního treku na světě“ pod sopkou Ngauruhoe s fantastickými 
výhledy na zasněžené štíty, lávové pouště a jezera. Hora Osu-
du z Pána prstenů - z Hobitína do Mordoru za 3 dny! Krasové 
jeskyně Waitomo: plavba na loďkách pod neznámými sou-
hvězdími světlušek. Scénická Marokopa Road: skalní brána, 
jeskyně, vodopády. Návrat do Aucklandu.
9.den: Auckland - Rarotonga. Přelet na Cookovy ostrovy.
10.-16.den: Cookovy ostrovy. Rarotonga, *Aitutaki. Hlavní 
ostrov Rarotonga. *Možnost celodenního leteckého a lodního 
výletu na atol Aitutaki. Návrat na Nový Zéland (program shod-
ný s 4.-10.dnem zájezdu 1181).
17.-18.den: Auckland - Praha. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 1184: COOKOVY OSTROVY A NOVÝ ZÉLAND  

1.-3.den: Praha - Auckland - Rarotonga. Let na Nový Zéland  
a dále na Cookovy ostrovy. 
4.-10.den: Cookovy ostrovy. Rarotonga, *Aitutaki. Hlavní os-
trov Rarotonga. *Možnost celodenního leteckého a lodního 
výletu na atol Aitutaki. Návrat na Nový Zéland (program shod-
ný s 4.-10.dnem zájezdu 1182).
11.-15.den: Nový Zéland. Severní ostrov. Program shodný  
s 4.-8.dnem zájezdu 1183.
16.-17.den: Auckland - Praha. Návrat domů.

**Pro zájezdy 1181, 1182, 1183 a 1192 možnost prodlou-
žení o zcela jedinečný 5-denní letecký výlet (pro max. 8 
pasažérů) po korálových atolech severních Cookových os-
trovů. „Panenské“ perlové ostrovy Tongareva (zlaté perly)  
a Manihiki, proslulý nejkrásnějšími černými perlami na svě-
tě, i legendární Pukapuka s úchvatnou lagunou a unikát-
ní ostrovní komunitou. Atoly s pouhými pár sty obyvateli, 
naprosto neposkvrněné masovým turismem, patřící mezi 
nejodlehlejší a nejobtížněji dostupné na celé planetě. Bližší 
informace o ceně (výlet je finančně náročný) a podmínkách 
vážným zájemcům podáme v CK.

Pozn. V termínu, programu i ceně může dojít k drobným 
změnám následkem případných změn v letových řádech 
pacifických aerolinek, popř. v dostupnosti letů (aktuální 
informace v CK nebo na www.nomad.cz).

Možnost spojení tras 1181 a 117 (Samoa a Fidži) do zájezdu 1172. 
Termín: 14.5. - 4.6. 2022, cena: 157 490 Kč, tras 1183 a 117 (Samoa  
a Fidži) do zájezdu 1173. Termín: 8.5. - 4.6. 2022, cena: 173 990 Kč. 
Možnost spojení tras 1182 a 119 (Fidži a Tonga) do zájezdu 1192. 
Termín: 12.11. - 4.12. 2022, cena: 155 690 Kč, tras 1184 a 119 (Fidži  
a Tonga) do zájezdu 1193. Termín: 12.11. - 9.12. 2022, cena: 176 790 Kč.  

1181
1182
1183
1184

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
14.5. - 25.5. 2022
23.11. - 4.12. 2022
8.5. - 25.5. 2022
23.11. - 9.12. 2022

90 790,-
90 990,-

115 290,-
112 990,-

12
12
18
17

V ceně je: Doprava. Okružní výlet po Rarotonze. Ubytová-
ní. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Kom-
pletní letecká doprava včetně letištních tax a poplatků, 
pozemní (pronajatá auta, popř. taxi nebo na Rarotonze 
skútry). Ubytování: 1181,1182: 8x, 1183: 14x, 1184: 13x ho-
tely, resp. motely (především na NZ), bungalovy - 2-lůžkové 
pokoje s příslušenstvím, často s bazény, obvykle s možností 
přípravy stravy, kávou a čajem. 1-lůžkový pokoj za přípla-
tek - 1181,1182: 13 500 Kč (8x), 1183: 22 900 Kč (14x), 1184: 
21 300 Kč (13x). *Návštěva Aitutaki je volitelná a platí se až 
na zájezdu v místní měně (cca 500 NZD).
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119 MELANÉSIE A POLYNÉSIE - OSTROVY FIDŽI A TONGA 
Nezapomenutelná cesta na vzdálené tropické ostrovy nesčetných přírodních krás. Bílé pláže, od-
stíny modře oceánu u korálových útesů, přírodní koupaliště v jeskyních v džungli, skalní brány, 
mořské gejzíry, vodopády, ale i polynéský „Stonehenge“ a veselé hřbitovy… Na ostrovy, kde se  
z bývalých lidožroutů stali úžasní přátelští lidé, jejichž zvyky, obřady a hostiny budete moci pozná-
vat. Bez obav! - budete na té správné straně a konzumuje se především vepřové.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-3.den: Praha - Nadi. Oblet poloviny zeměkoule z Evropy 
přes Asii do jižního Pacifiku na hlavní ostrov Fidži - Viti Levu. 
Nadi: hinduistický chrám Sri Siva.
4.-7.den: Fidži. Viti Levu, Mamanuca. Viti Levu - hlavní a nej-
větší z Kanibalských ostrovů (Cookův příhodný název Fidži). 
Nadi: zahrady Spícího obra plné orchidejí, Viseisei - nejstarší 
vesnice na ostrově. Britské bunkry s děly z 2. světové války. 
Korálové pobřeží: N.P. Sigatoka s mohutnými písečnými duna-
mi. Výlet do vnitrozemí: původní domorodé vesnice, návštěva 
primitivní keramické dílny se zpěvy a tanci, obřad pití kavy 
s náčelníkem, pěší výlet kolem políček s farmáři, na vorech 
přes řeku Sigatoku, brodění podzemního potoka do krasové 
„Jeskyně kanibalů“ Naihehe. Pevnost Tavuni s lidožroutskými 
tradicemi a širokým rozhledem do kraje, kratší trek džunglí  
k vodopádu Biausevu s osvěžující koupelí. Výlet lodí po souos-
troví Mamanuca s barbecue a drinky, šnorchlování mezi hejny 
barevných ryb, písečné ostrůvky, průzračné „modré díry“. Po-
byt a koupání na „filmovém“ ostrově Monuriki, kde se natáčel 
Trosečník (Tom Hanks) nebo Kontakt (Jodie Foster).
8.-13.den: Tonga. Tongatapu, Fafa. Přelet do království Tonga 
na největší ostrov Tongatapu. Hlavní město Nuku´alofa (Mís-
to Lásky): královský palác, vládní budovy, hrobky královské 
dynastie Tupouů, tržnice s neobvyklými plodinami, tapou  
a jinými exotickými suvenýry. Uvidíme opět krále na nedělní 
mši? Okruh po ostrově. Stromy obalené „létajícími liškami” - 
posvátnými obřími netopýry kaloni, Mu´a: královské pohře-

biště. „Pacifický Stonehenge” Ha´amonga ´a Maui: Trilithon 
ze 40-tunových korálových balvanů. Jeskyně Anahulu s fan-
tastickým koupáním pod krápníky. Mořské gejzíry v Mapu´a 
Vaca Blowholes. Vyhlášený západ slunce na nejkrásnější pláži 
Ha´atafu. Večírek v resortu na Pláži lásky s polynéskou show, 
tanečky a hostinou s pečeným prasátkem. Obřad přípravy 
opojné kavy a její společenská konzumace. Celodenní výlet (s 
obědem) lodí na rajský ostrůvek Fafa: koupání a šnorchlování. 
Přelet zpět na Fidži (popř. na Nový Zéland). 
14.-15.den: Nadi/Auckland - Praha. Návrat domů (popř. pokra-
čování v programu 1192 nebo 1193).

Délka tras: letadlem 41 000 km, po zemi 300 km, loděmi 
100 km, pěšky 3x 3-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 26-30 °C, voda 26-28 °C 
Nástupní místo: Praha

V ceně je:  Doprava. Výlet lodí po ostrovech Mamanuca 
se šnorchlováním, výlet lodí na ostrov Fafa, 3x celodenní 
výlet na Viti Levu a 1x okružní výlet po Tongatapu. Poly-
néská show na Tonze, obřad pití kavy. Ubytování a strava. 
Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Kom-
pletní letecká doprava včetně letištních tax a poplatků, 
pozemní doprava (pronajaté vany/minibusy s místními 
řidiči, taxi). Ubytování: 1191: 11x, 1192: 19x, 1193: 24x ho-
tely, bungalovy (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, obvykle 
s bazény). 1-lůžkový pokoj za příplatek - 1191: 21 900 Kč 
(11x), 1192: 33 900 Kč (19x), 1193: 41 900 Kč (24x). Stra-
va: 10x snídaně, na Fidži na lodi 1x barbecue oběd, pivo, 
víno a nealko nápoje, na Tonze 1x oběd (na ostrově Fafa)  
a 1x polynéská večeře (v resortu - švédský stůl).

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 119 a 1182 (Cookovy ostrovy): 

119212.11. - 4.12. 2022 155 690,-23

Pozn. V termínu, programu i ceně může dojít k drobným 
změnám následkem případných změn v letových řádech 
pacifických aerolinek, popř. v dostupnosti letů (aktuální 
informace v CK nebo na www.nomad.cz).

*Volitelný výlet: 6-denní plavba po ostrovech Yasawa 
a Mamanuca. 
Prodloužení zájezdu 1191, popř. 1192 či 1193 o týden. Šestiden-
ní plavba z Nadi (Port Denarau) po ostrovech souostroví Yasawa 
a Mamanuca, plná penze na lodi. Program výletu předchází 
hlavnímu programu.
1.-3.den: Praha - Nadi. Přílet na Fidži.
4.-5.den: Nacula, Sawa-i-Lau, Blue Lagoon. Plavba katamaránem 
z Port Denarau na severní Yasawy. Ostrov Nacula: krásné bílé 
pláže, možnost návštěvy ostrova Sawa-i-Lau s plaváním v le-
gendárních podmořských jeskyních nebo šnorchlování v Modré 
laguně, proslavené stejnojmenným romantickým filmem.
6.-7.den: Střední Yasawy. Ostrovy Naviti nebo Drawaqa, šnorch-
lování na útesech s nadějí na obří manty, návštěva domorodých 
vesnic a rodin, ukázky melanéského kulinářství.   
8.-9.den: Ostrovy Mamanuca. Jízda na kajaku, šnorchlování nebo 
potápění u malých ostrůvků na některých z nejkrásnějších korá-
lových útesů Fidži. Návrat do Port Denarau.
10.den: Nadi. Spojení se skupinou (3.den hlavního programu).  
Termín: 5.11. - 14.11. 2022  
Cena: 38 490,- Kč
V ceně je: 6-denní plavba katamaránem s plnou penzí  
a ubytováním po 2 osobách na ostrovech v bungalovech (resp. 
v tradičních obydlích bure), 2x noc v hotelu v Nadi (se snídaní). 
Český průvodce, místní průvodci, zdravotní připojištění, infor-
mační materiály a DPH. 1-lůžkový pokoj za příplatek 12 300 Kč.   

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 119 a 1184 (Cookovy ostrovy a Nový Zéland): 

119312.11. - 9.12. 2022 176 790,-28

1191
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
12.11. - 26.11. 2022 109 990,-15
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Návětrné (Tahiti, Moorea a *Tetiaroa) a Závětrné (Huahine, Raiatea a Bora Bora) Společenské os-
trovy Francouzské Polynésie. Dva týdny pohádky u protinožců na „ostrovech lásky“, obdivovaných 
P. Gauguinem, R. L. Stevensonem a dalšími umělci. Tradiční polynéská kultura a obyvatelé, slavné 
černé perly, korálové atoly s bělostnými plážemi a mořem neuvěřitelných barevných odstínů.

120 FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE - LEGENDÁRNÍ OSTROVY RÁJE

Délka tras: letadlem 36 000 km, pronajatou dopravou 400 
km, pěšky 4x 5-12 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 28-32 °C, voda 27-29 °C 
Nástupní místo: Praha

Pozn. Posloupnost dnů programu se může měnit dle aktuál-
ní situace v letových řádech, dostupnosti letů apod. 
Pozn. Francouzská Polynésie je také nezapomenutelnou  
a vyhledávanou kulisou pro svatební obřady - na přání vám 
zajistíme cestu s tradičním polynéským svatebním rituálem. 

Možnost spojení tras 120 a 121 (Velikonoční ostrov) do zájezdů 
1214 (20.3. - 15.4. 2022, 27 dní, 212 990 Kč), 1215 (30.10. - 25.11. 2022, 
27 dní, 214 590 Kč) a 1216 (19.3. - 14.4. 2023, 27 dní, 213 990 Kč). 

1201
1202
1203

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
29.3. - 14.4. 2022
8.11. - 24.11. 2022
28.3. - 13.4. 2023

148 990,-
151 990,-
150 690,-

17
17
17

V ceně je: Doprava. Okružní prohlídky ostrovů Tahiti Nui, 
Moorea, Bora Bora (pro zájemce alternativně na kolech), 
Huahine a výlet po Raiatea. „Shark Tour“ na Moorea (člu-
nem po laguně, krmení žraloků, koupání s rejnoky, šnor-
chlování, občerstvení). Permit do údolí Fautaua. Ubytování  
a snídaně. Český průvodce, místní průvodci a řidiči dle po-
třeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. 
Doprava: Letecká na Tahiti, přelety Tahiti - Huahine - Ra-
iatea - Bora Bora - Tahiti včetně letištních tax a poplatků. 
Loď na Mooreu a zpět na Tahiti. Transfery letiště-hotely. 
Nájemní a veřejná po ostrovech (auta, vany, busy, trucky, 
taxi). Ubytování: 14x penziony a hotely, v tradičních obyd-
lích fare - chatky a bungalovy, nebo hotelové pokoje - vždy 
2-lůžkové s příslušenstvím, na všech ostrovech u moře. 
1-lůžkový pokoj na vlastní přání nebo při nemožnosti 
doobsadit 2-lůžkový pokoj jiným účastníkem za příplatek 
30 800 Kč (14x). Možnost ubytování v bungalovech nad 
lagunou (4 noci na Bora Bora) za příplatek od 17 900 Kč 
na osobu (při obsazení bungalovu 2 osobami). Bližší infor-
mace v CK. Strava: 14x snídaně, 1x lehký tropický oběd na 
Moorea při Shark Tour.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.den: Praha - Papeete. Let na západ nad Atlantikem, Ameri-
kou a Pacifikem na Tahiti. 
2.-4.den: Moorea. Přílet do Papeete. Lodí přes Měsíční moře na 
romantický „Ostrov srdce“ a dějiště filmu Bounty - Mooreu. Bílé 
písčité pláže, laguny, korálové útesy, koupání a šnorchlování. 
Krmení žraloků a mazlení s rejnoky (životní zážitek!). „Zahrady 
ráje“ s ananasovými a vanilkovými plantážemi, papája, avoká-
da, manga, banány… Návštěva destilérie netradičních likérů  
a pálenek z exotického ovoce spojená s ochutnávkou. Úchvat-
né horské scenérie s jedinečnými rozhledy, poklidné zátoky 
kapitána Cooka a Opunohu, údolí se starými polynéskými 
chrámy. Možnost návštěvy tradiční vesničky Tiki s nejvyhlá-
šenějším představením polynéských tanců v celém Pacifiku. 
Původní zvyky, tradiční pokrmy připravené v zemní peci. 
5.den: Tahiti. Pěší výlet údolím Fautaua v tropické džungli pod 
dvoutisícovými vulkány a rozeklaným Diadémem k obřímu 
vodopádu: možnost koupání. Alternativně možnost výletů do 
okolí. Punaauia: přírodovědné a etnografické muzeum Tahiti  
a ostrovů, koupání na černých lávových plážích v okolí Papeete. 
6.-7.den: Huahine. „Zapomenutý“ ostrov mimo hlavní turistic-
ké koridory. Marae Maeva - nejrozsáhlejší komplex marae na 
Společenských ostrovech, krmení posvátných modrookých 
úhořů, návštěva perlové farmy, nákup vanilky, vyhlídka Bel-
védere aj. 
8.-9.den: Raiatea. Nejposvátnější ze všech polynéských ost-
rovů, z něhož se šířila polynéská kolonizace po celém jižním 
Pacifiku (přes Rarotongu až např. na Nový Zéland) a na jehož 
náhorních plošinách roste vzácná endemická květina tiare 
apetahi. Nejvýznamnější marae Polynésie - Taputapuatea. 
Zelené hory, vodopády, třpytivé laguny a příjemný poklid 
ospalého ostrova. 
10.-13.den: Bora-Bora. Údajně nejkrásnější ostrov Pacifiku 
se strmými sopečnými vrchy nad mnohobarevnou lagunou. 
Údolí s ibiškovými květy, korálové bariéry a pohádkové pláže. 
Okružní výlet autem či na kolech kolem ostrova s návštěvou 
kultovních míst a chrámů marae, pozůstatků opevnění a děl 
z 2. světové války. Možnost plavby lodí po laguně kolem ost-
rova, neuvěřitelné barvy moře. (Bezpečné) koupání mezi žra-
loky a rejnoky, šnorchlování s hejny barevných tropických ryb, 
možná i murénami a delfíny. Opulentní hostina na písečném 
motu s tradičními polynéskými písněmi. 
14.-15.den: Tahiti, *Tetiaroa. Okružní jízda po pobřeží Tahiti 
Nui: tropická vegetace, vodopády, gejzíry mořského příboje  
v lávových útesech, botanická zahrada s galapážskými želva-
mi, Gauguinovo muzeum, jeskyně Maraa ukrytá v kapradi-
nách, restaurované pyramidové marae Arahurahu. Metropole 
ostrova i celé Francouzské Polynésie - Papeete: barevné poly-
néské trhy, přístav, radnice, večerní korzo po nábřeží, typické 
jídelníčky les roulottes, ochutnávka polynéské speciality - poi-
sson cru (syrové ryby v kokosovém mléce). *Za příznivé situ-
ace alternativně celodenní výlet katamaránem na plochý atol 

Tetiaroa, soukromý ostrov hollywoodské star Marlona Branda, 
který bezvýhradně splňuje představu o pravém polynéském 
ráji (cca 3500 Kč/os., v ceně je návštěva ptačího ostrova, po-
lynéský oběd a občerstvení, možnost koupání a šnorchlování 
na soukromých plážích). 
16.-17.den: Papeete - Praha. Návrat z Papeete domů. 
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121 VELIKONOČNÍ OSTROV, TAHITI, MOOREA
aneb ve znamení Tiki a Moai… Velikonoční ostrov - Rapa Nui, nejizolovanější obývaný kout světa 
proslavený tajemnými obřími kamennými sochami. Místo, kde se energie oceánu i vesmíru sou-
středí v téměř až hmatatelné podobě. Ohromující krása přírody - sopečné krátery, útesy s divokým 
příbojem, jeskyně, lávové tunely i exkluzivní pláže Ovahe a Anakena… Program vhodně a lákavě 
doplňuje několikadenní pobyt na legendárních polynéských tropických ostrovech Tahiti, Moorea 
a případně i výlet k nádhernému atolu Tetiaroa.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.den: Praha - Papeete. Oblet poloviny zeměkoule z Evropy na 
Tahiti uprostřed Pacifiku. 
2.-3.den: Tahiti, *Tetiaroa. Metropole ostrova i celé Francouz-
ské Polynésie - Papeete: barevné polynéské trhy, přístav, rad-
nice, večerní korzo po nábřeží, typické jídelničky les roulottes, 
ochutnávka polynéské speciality - poisson cru (syrové ryby 
v kokosovém mléce). *Za příznivé situace alternativně celo-
denní výlet katamaránem na plochý atol Tetiaroa, soukromý 
ostrov hollywoodské star Marlona Branda, který bezvýhradně 
splňuje představu o pravém polynéském ráji (cca 3500 Kč/os., 
v ceně je návštěva ptačího ostrova, polynéský oběd a občer-
stvení, možnost koupání a šnorchlování na soukromých plá-
žích). Případně možnost jiných organizovaných výletů s míst-
ními CK nebo návštěvy centra města, trhů a nákupů suvenýrů, 
koupání a slunění na plážích za městem. 
4.-10.den: Velikonoční ostrov. Noční let z Papeete na ostrov 
Rapa Nui, ve světě známější jako Velikonoční. Ubytování v jedi-
né osadě ostrova - Hanga Roa. Prohlídka ostrova, který kromě 
887 moai nabízí turistům i spoustu přírodních krás - krátery, 

útesy, lávové jeskyně a neopakovatelnou atmosféru izolova-
ného starosvětského místa, kde po ulicích jezdí gaučové na 
koních. Kráter Rano Kau, Orongo - vesnice kultu ptačího muže. 
„Továrna na výrobu soch“ - lom v Rano Raraku. Ahu Tongariki, 
Akivi, Vinapu. Pupek světa aj. Koupání pod moai na bělostné 
pláži Anakena s palmovým hájem. Prohlídky pěšky a autem, 
možnost pronájmu kol, motorek či koní. Možnost návštěvy 
show s tanci původních obyvatel. Přelet zpět na Tahiti. 
11.den: Tahiti. Okružní jízda po pobřeží Tahiti Nui: tropická 
vegetace, vodopády, gejzíry mořského příboje v lávových úte-
sech, botanická zahrada s galapážskými želvami, Gauguinovo 
muzeum, jeskyně Maraa ukrytá v kapradinách, restaurované 
pyramidové marae Arahurahu. 
12.-14.den: Moorea. Lodí přes Měsíční moře na romantický 
„Ostrov srdce“ a dějiště filmu Bounty - Mooreu. Bílé písčité 
pláže, laguny, korálové útesy, koupání a šnorchlování. Krme-
ní žraloků a mazlení s rejnoky (životní zážitek!). „Zahrady ráje“  
s ananasovými a vanilkovými plantážemi, papája, avokáda, 
manga, banány… Návštěva destilérie netradičních likérů  
a pálenek z exotického ovoce spojená s ochutnávkou. Úchvat-
né horské scenérie s jedinečnými rozhledy, poklidné zátoky 
kapitána Cooka a Opunohu, údolí se starými polynéskými 
chrámy. Možnost návštěvy tradiční vesničky Tiki s nejvyhláše-
nějším představením polynéských tanců v Pacifiku. Původní 
zvyky, tradiční pokrmy připravené v zemní peci. 
15.den: Tahiti. Pěší výlet údolím Fautaua v tropické džungli 
pod dvoutisícovými vulkány a rozeklaným Diadémem k obří-
mu vodopádu: možnost koupání. Alternativně možnost výle-
tů do okolí. Punaauia: přírodovědné a etnografické muzeum 
Tahiti a ostrovů, koupání na černých lávových plážích v okolí 
Papeete. 
16.-17.den: Papeete - Praha. Návrat z Papeete domů. 

Délka tras: letadlem 45 000 km, auty, busy a trucky 
(Moorea, Tahiti) 300 km, auty (Rapa Nui) 50-100 km, na kole 
(Moorea, Rapa Nui) 0-60 km (volitelně), pěšky 3x 5-12 km 
(volitelně)
Počasí: Tahiti, Moorea - vzduch 28-32 °C, voda 27-29 °C, 
Rapa Nui - vzduch 20-26 °C, voda 22-25 °C 
Nástupní místo: Praha

V ceně je: Doprava. Vstup do národního parku Rapa Nui 
umožňující přístup na hlavní atrakce Velikonočního ostro-
va - Rano Raraku a Orongo. Okružní prohlídka Velikonoč-
ního ostrova, Tahiti Nui a Moorea. Pronájem kol (Veliko-
noční ostrov - 1 den). „Shark Tour“ na Moorea (člunem po 
laguně, krmení žraloků, koupání s rejnoky, šnorchlování, 
občerstvení). Permit do údolí Fautaua. Ubytování a sní-
daně. Český průvodce, místní průvodci a řidiči dle potřeby, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.  Do-
prava:  Kompletní letecká včetně letištních tax a poplat-
ků. Zpáteční loď Tahiti - Moorea. Transfery letiště-hotely. 
Tahiti a Moorea - nájemní a veřejná doprava (auta, busy, 
trucky, taxi, popř. kola). Ubytování: 13x hotely, pokoje vždy 
2-lůžkové s příslušenstvím, na Moorea i tradiční obydlí 
fare - chatky a bungalovy. Na Velikonočním ostrově s po-
lynéským přivítáním - lei. 1-lůžkový pokoj na vlastní přá-
ní nebo při nemožnosti doobsadit 2-lůžkový pokoj jiným 
účastníkem za příplatek 1211,1212,1213: 29 400 Kč (13x), 
1214,1215,1216: 52 200 Kč (23x). Strava: 13x snídaně, 1x 
lehký tropický oběd na Moorea při Shark Tour.

Termín                               č. zájezdu           dní                 cena v Kč
Možnost spojení tras 121 a 120 (Francouzská Polynésie): 

1214
1215
1216

19.3. - 14.4. 2022
29.10. - 24.11. 2022
18.3. - 13.4. 2023

212 990,-
214 590,-
213 990,-

27
27
27

Pozn. Posloupnost dnů programu se může měnit dle aktu-
ální situace v letových řádech, dostupnosti letů apod.

1211
1212
1213

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
19.3. - 4.4. 2022
29.10. - 14.11. 2022
18.3. - 3.4. 2023

156 990,-
158 890,-
157 990,-

17
17
17
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Délka tras: letadlem 53 000 km, po zemi 1500 km, lodí 100 
km, pěšky 5x 4-8 km (volitelně) 
Počasí: vzduch 16-32 °C, voda 23-28 °C 
Nástupní místo: Praha

1221
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
3.3. - 4.4. 2022  299 990,-33

V ceně je: Doprava. Výlety, exkurze a aktivity dle progra-
mu. Potřebná víza. Všechno vstupné dle programu. Uby-
tování a snídaně. Český delegát, zdravotní připojištění, in-
formační materiály a DPH. Doprava: Veškerá mezinárodní 
a vnitrostátní letecká včetně letištních tax a poplatků. 
Všechny letištní transfery. Nájemní i veřejná doprava všeho 
druhu (minibus, autobus, vlak, rikšové i loď). Ubytování: 
27x v hotelech 3*-3,5* ve 2-lůžkových pokojích. 1-lůžko-
vý pokoj na vlastní přání nebo při nemožnosti doobsadit 
2-lůžkový pokoj jiným účastníkem za příplatek 35 000 Kč 
(27x). Možnost ubytování v 4* hotelech za příplatek. Stra-
va: 27x snídaně. V ceně nejsou fakultativní výlety a služby 
nezahrnuté v programu, lokální odletové taxy (pokud jsou 
na daném letišti vyžadovány), ostatní strava.

Pozn. Cena je závislá na aktuálním kurzu CZK k USD v době 
objednávky.

Za poměrně krátkou dobu navštívíte 9 atraktivních zemí světa včetně mnoha z těch nejvyhle-
dávanějších turistických atrakcí! Pestrost programu vyváží chvilky relaxace na krásných plážích 
Malediv a Mexika. Vynikající poměr navštívených destinací a ceny. V malých skupinách od 4 osob. 
Český delegát po celou dobu zájezdu od příchodu na letiště v Praze až do konce. Bohatý program 
přímo v ceně, žádné nevyhnutelné fakultativní pasti! Pro maximální komfort Vás na této cestě 
bude doprovázet český delegát.

122 CESTA KOLEM SVĚTA

JAR - MALEDIVY - SINGAPUR - VIETNAM - KAMBODŽA - THAJSKO - ČÍNA 
- JAPONSKO - MEXIKO 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.-6.den: Praha - Kapské Město a okolí. Odlet do Kapského 
Města v Jihoafrické republice dle leteckého řádu. Prohlídka 
města - historická čtvrť Maly Quarter a barevný Bo-Kaap nebo 
park Company Gardens. Lanovkou na ikonickou Stolovou horu. 
Cestou na Kapský poloostrov přes milionářské ráje jako Camps 
Bay nebo Clifton. Vyhlídková jízda na Mys Dobré naděje, nád-
herné vyhlídky, útesy, pláže, oceán. Námořní přístav Simon's 
Town, kolonie tučňáků na ikonické pláži Boulders Beach. Roz-
sáhlé vinice. Výhledy z Památníku jazyka (Tall Monument), 
návštěva vinného sklepa, prohlídka Stellenbosch, ochutnávka 
vín. Na konec pobytu v Africe - Safari s Velkou pětkou.
7.den: Kapské Město - Dubaj - Maledivy. Transfer na letiště  
a přelet na Maledivy s přestupem v Dubaji.
8.-11.den: Maledivy. Z Malé lodí na atol Maafushi. Odpočinek 
na bělostné pláži u hotelu. Možnost šnorchlování, potápění  
a rybaření. Fakultativně výlet lodí apod. 
12.den: Singapur. Prohlídka Singapuru v hop-on hop-off auto-
busu, hlavní památky. 
13.-15.den: Singapur - Saigon (Ho Či Minovo město). Přílet 
do Vietnamu. Představení Vodního loutkového divadla. Jíz-
da rikšou přes celé centrum, kolem významných památek až  
k přístavu. Večerní plavba s večeří. Prohlídka Saigonu (Ho Chi 
Minh city): Palác sjednocení, francouzské budovy postavené 
Gustavem Eiffelem - katedrála Notre Dame a Centrální pošta. 
Muzeum války. Nakonec centrální trh, jedna z nejstarších bu-
dov ve městě, nákup suvenýrů, speciality vietnamské kuchy-
ně. Výlet do delty Mekongu - návštěva malé rodinné firmy na 
výrobu kokosových bonbonů nebo odpočinek u ochutnávky 
místního ovoce. Projížďka loďkou po kanálu lemovaném vod-
ními palmami.
16.-17.den: Saigon - Siem Reap. Angkor Wat. Přelet do Kam-
bodži. Místní trhy v centru města Siem Reap, kde se prodává 
prakticky vše za jeden dolar a můžete zde ochutnat smažené 
brouky a další delikatesy. Celodenní prohlídka chrámového 
komplexu Angkor Wat (UNESCO). Architektonický skvost roz-
lehlý na cca 210 hektarech a postavený ve 12. století: kamenný 
chrám Bayon, chrám Phimeankas, Elephant Terrace, Terra of 
the Leper King, místní muzeum.
18.-19.den: Siem Reap - Bangkok. Po příletu do Bangkoku  
v Thajsku volný program. Prohlídka města: místní chrámy Wat 
Pho, Wat Arun, Wat Saket a Wat Trimit. Čínská čtvrť Yaowarat 
- perla a srdce starého Bangkoku. Dle časových možností vy-
hlídka z mrakodrapu Baiyoke Tower II.
20.-22.den: Bangkok - Peking. Relax po příletu do Číny. Hlavní 
dominanta Pekingu - náměstí Nebeského klidu s mauzoleem 
Mao Ce-Tunga - vytvořeno v souladu s tradiční čínskou teorií 
Feng Shui. Zakázané město, dříve bývalo královským palácem, 
nejzachovalejší stavební komplex na světě. „Pupek světa“ - 
Chrám nebes, Drum Tower, nákup suvenýrů. Zážitek na konec 
čínského putování - Velká čínská zeď. Procházka po „osmém“ 
divu světa.
23.-27.den: Peking - Tokio. Odpočinek po příletu. Celoden-
ní prohlídka Tokia: dle počasí návštěva Tokijské věže (333 m) 
nebo zahrady Hamarikjú, čajový obřad a oběd, Císařský palác 
z mostu Nidžúbaši, během projížďky po řece Sumida uvidíte 
moderní i starobylé Tokio. Chrám Sensódži, nákupní oblast 
Nakamise. Výlet vysokorychlostním šinkansenem k hoře Fudži  
(v případě nepřízně počasí: Světové centrum Fudžisan nebo 

park Oiši u jezera Kawaguči). Oběd a následně projížďka po 
jezeře Aši. Lanovkou Komagatake k vrcholu. Populární park  
v Odaibě s výhledem na tokijskou pláž. Nebeský strom - 
nejvyšší věž v Japonsku (634 m). Busem z Hamamatsucho  
k největšímu japonskému rybímu trhu Tojosu. Výroba vlastní-
ho sushi pod vedením šéfkuchaře. Vlakem na letiště a odlet do 
Mexika.
28.-31.den: Tokio - Toronto - Cancún. Mezipřistání a nocleh  
v Torontu. Pokračování na poloostrov Yucatán v Mexiku. Kolo-
niální město Valladolid, kde se mísí jednotlivé kultury. Mayské 
pyramidy a archeologické naleziště v Chichén Itzá, historické 
sportoviště Ball Game. Jezírka ve skalách či jeskyních Sacred 
Cenote a Cenote, možnost koupání v křišťálově čisté vodě. Ma-
yské město Coba s prohlídkou, městečko Tulúm s úchvatným 
chrámem u jedné z nejhezčích pláží Mexika, dle času možnost 
koupání. Poslední dny programu koupání na pláži, odpočinek, 
čas pro nákup suvenýrů. 
32.-33.den: Cancún - Praha. Poslední relax na pláži, transfer na 
letiště a odlet zpět do ČR. 
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123 HOLANDSKO NA KOLE (CHATIČKY)
Užijeme si pohodové hvězdicové výlety z jednoho místa uby-
tování v zemi s nejdokonalejší sítí cyklostezek, v zemi větrných 
mlýnů, polderů, písečných dun, dřeváků, sýra a krav. Holand-
sko je nejen zemí historických i moderních měst a přístavů, ale 
je také zemí protkanou stovkami kilometrů vodních kanálů 
(grachtů) mezi lány květin a svým rovinným charakterem pří-
mo stvořenou pro lehčí cyklistiku. ATRAKCE: Návštěva proslu-
lých sýrových trhů!
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 1, nejlépe crossová kola, možno silniční 
Délka tras: autobusem 2700 km, na kole 0-300 km 
Počasí: vzduch 22-25 °C, voda 18-20 °C 
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Pardubice, Praha, 
Ústí nad Labem

1.-2.den: Žďár n.S. - Amsterdam. Autobusem přes Německo 
do Nizozemí. Na holandských místních kolech návštěva N.P. 
Hoge Veluwe s písečnými dunami a 500 druhy rostlin, galerie 
v přírodě. Dále do oblasti Amsterdamu. Ubytování v chatkách. 
3.den: Zaanse Schans, Edam, Volendam. Cyklookruh přes 
Zaanse Schans s větrnými mlýny a výrobou dřeváků a sýra, 
přes město sýrů Eidam do starobylého přístavu Volendam  
a do kempu. 
4.den: Marken, Amsterdam. Dopolední projížďka na kolech 
na ostrov Marken s dřevěnými domky na kůlech. Autobusem 
do Amsterdamu: muzea, tržiště, proslulé kanály - grachty, ulič-
ky lásky, brusírny diamantů, Rembrandtův dům. 
5.den: Den Haag, Scheveningen, Rotterdam. Autobusem do 
královského sídelního města Den Haagu, Holandsko v minia-
tuře v Madurodamu, na kolech do pobřežního Scheveninge-
nu - mořské akvárium, koupání. Dále písečnými dunami přes 
Hoek Van Holland do Maassluis. Moderní architektura přístavu 
Rotterdam - věž Euromast (185 m), panorama mostu a mo-
derních mrakodrapů. 
6.den: Alkmaar, Bergen aan Zee. Výlet na kole do Alkmaa-
ru, návštěva proslulých sýrových trhů, vážní budova Waag, 
muzeum sýra. Na kolech do lázní Bergen aan Zee, akvárium, 
koupání. Cyklostezkou mezi dunami a po břehu Nord Holland 
kanálu do kempu. 

7.-8.den: Amsterdam, Naarden - Žďár n.S. Výlet na kolech  
k vodnímu hradu Muiderslot (z r. 1280), návštěva hrobu J. A. 
Komenského a pevnosti v Naardenu. Odtud autobusem přes 
Německo domů.

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přepra-
va kol, polopenze (polní kuchyně), 5x ubytování v kempu 
ve 4-lůžkových chatkách (*2-lůžková chatka), průvodce, 
zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH. 

1231
1232
1233

Termín                           č. zájezdu     dní      cena v Kč/*dvoulůžko
3.7. - 10.7. 2022
17.7. - 24.7. 2022
7.8. - 14.8. 2022

13 990,-/*16 590,-
13 990,-/*16 590,-
13 990,-/*16 590,-

8
8
8

124 PORÝNÍM ZA VÍNEM, HRADY A ROMANTIKOU (HOTEL)
Nechte se při lehké cyklistice očarovat jedním z nejromantičtějších 
historických regionů Evropy - v údolí středního Rýna (UNESCO) s mýty 
Loreley a Nibelungů a středověkými vinařskými městečky. Ochutnejte 
proslulé rýnské víno v hrázděných restauracích pod mocnými hrady, 
zámky a kláštery v krajině, kam básníci, myslitelé a romantici vždy 
jezdili za inspirací - do údolí Rýna.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1241
Termín                                 č. zájezdu            dní                cena v Kč
6.7. - 11.7. 2022 9 390,-6

Obtížnost: 1, doporučujeme cross 
Délka tras: autobusem 2000 km, na kole 0-270 km 
Počasí: srovnatelné s naším, teplé, suché 
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Pardubice, Praha, Plzeň 

1.-2.den: Žďár n.S., Meinz - Bacharach. Busem do Mohuče  
s velkolepou katedrálou a starým městem. Na kole kolem hra-
du Klopp a legendární Myší věže v Bingen, ochutnávka vína. 
Nejkrásnějším úsekem porýní (UNESCO). Zříceniny, zámky  
a hrady loupeživých rytířů Reichenstein, Sooneck a další. 
3.den: Bacharach - St.Goar - Koblenz. Středověká atmosféra 
historického Bacharachu (UNESCO). Na kole pod hrady Stah-
leck a Gutenfels a přes opevněné město věží a vína Oberwe-
sel. Bájné Loreley s vílou, která v nejužším místě Rýna zpívala 
lodníkům. Idylické St. Goar s hrady Katz a Rheinfels na skále. 
Boppard se zachovalým římským opevněním. Pod hrady 
Marksburg (UNESCO) a Stolzenfels do Koblenz s kostely, histo-
rickými domy a s impozantní pevností Ehrenbreitstein u příto-
ku Mosely. Deutsches Eck s monumentální jezdeckou sochou. 
4.den: Koblenz - Bad Breisig. Na kole kolem zámků v Engers  
a Neuwied. Kulatá věž je dominantou středověkého Anderna-
chu s mohutnou bránou Rheintor, hradbami a unikátním nej-
větším studenovodním gejzírem. Hrad Rheineck u lázeňského 
Bad Breisigu s hrázděnými domy. Možnost výletu na kole  
k sopečnému jezeru Laacher See. 
5.-6.den: Bad Breisig - Bonn, Žďár n.S. „Zlatou Mílí“ naší cyk-

lotrasy se zámkem Arenfels a s hrady Dattenberg a Ocknefels. 
Mezi vinicemi k ústí divoké řeky Ahr nebo do Remagenu se 
slavným mostem (známým z filmu) a na kole až do Bonnu: 
Beethovenův rodný dům a další, možnost poslední ochutnáv-
ky Rýnského vína nebo výletu na kole romantickým údolím 
pod zříceninou a bájnou skálou Drachenfels, kde hrdina eposu 
o Nibelunzích zabil draka. Pohádkový zámeček Drachenburg. 
Busem zpět do ČR. 

V ceně je: Doprava autobusem, přeprava kol, 3x ubytová-
ní ve dvoulůžkových pokojích hotelu se snídaní, průvodce, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. 
Možnost dokoupit 3x večeře v hotelu za 1310 Kč. 

Pozn. Termín zájezdu č.1234 je na 10 dní, program aj. je 
upřesněn na www.nomad.cz, nebo info. žádejte v CK.

12342.9. - 11.9. 2022 -  /*15 290,-10
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125 OSTROVY DÁNSKA, RUJÁNA A USEDOM
Dánsko - země stvořená pro cyklistiku. Ohromující kontrast bílých útesů ostrova MON a azurové-
ho moře, středověké katedrály a královské paláce v Kodani i rybářské vesničky dánských ostrovů. 
Cyklostezky německých ostrovů RUJÁNA s úchvatnými plážemi a lázeňskými městy a USEDOM  
s typickými košíky s bílomodrou pruhovanou roletkou u Baltu.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1251
Termín                           č. zájezdu     dní      cena v Kč/*dvoulůžko
7.8. - 14.8. 2022 12 590,-/*14 990,-8

Obtížnost: 1-2, doporučujeme MTB (cross, silniční) 
Délka tras: autobusem 2600 km, na kole 0-250 km 
Počasí: vzduch 18-26 °C, voda 16-20 °C 
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Pardubice, Praha, Ústí n. L.

1.-2.den: Žďár n.S. - ostrov Falster. Přes Německo do Dánska. 
Malebnými cyklostezkami podél pobřeží ostrova Falster. Píseč-
ná pláž v Marielist - krásné koupání. Kolem zámku Korselitse, 
rybářských domků a kostelíků do města Stubbekobing. 
3.den: Ostrov Mon. Na kole ostrovem Mon: historické budovy 
ve Stege a romantický zámek Liselund a především lákadlo 
ostrova - úchvatné útesy v parku Mons Klint (přes 120 m vy-
soké). Středověký kostel Elmelunde Kirke s freskami, místní 
speciality. 
4.den: Roskilde, Kodaň. Busem na ostrov Sjælland. Středo-
věká katedrála v Roskilde (UNESCO) s hroby dánských králů  
a muzeum vikingských lodí z 10. století. Hlavní město Dánska - 
Kodaň s radnicí, královským palácem Amalienborg a zámkem 
Christiansborg. Přístav Nyhavn a Malá mořská víla. 
5.-6.den: Rostock - poloostrov Darss - Rujána. Na kole z Ros-
tocku s hansovními domy přes přímořské lázně Graal-Müritz, 
které jsou bránou k úchvatné přírodě poloostrova Darß, který 
vznikl ze tří ostrovů a je nedostižný svými tradičními domky  
s doškovými střechami a malebnými západy slunce nad str-
mými útesy. Pohodový výlet na kole ostrovem Rujána. Na 
kole z nejsevernějšího mysu ostrova s majákem - Kap Arkona, 
podél útesů z hlinité křídy, kolem romantické kapličky nad ry-
bářskou vesničkou Vitt, úzkou šíjí s výhledy na zálivy podél nej-

krásnější pláže ostrova, romantický zámek Spyker s kruhovými 
věžemi, skrz lesy až do Lietzow s bílým zámkem. Historické 
městské centrum Bergenu. 
7.-8.den: Ostrov Usedom - Žďár n.S. Busem na ostrov slunce 
Usedom a na kole smíšenými lesy, po bílých plážích a podél 
promenády s racky mezi císařskými lázněmi Heringsdorf  
a Ahlbeck až k hranici s Polskem. Pro vytrvalce až do lázeňské-
ho přístavu Svinoústí s historickým majákem a větrným mlý-
nem. Odpoledne busem domů, večerní prohlídka přístavního 
města Štětína: měšťanské domy, katedrála, renesanční zámek 
pomořanských knížat. 

V ceně je: Doprava autobusem, přeprava kol, trajekt do 
Dánska a zpět, 3x ubytování v kempu se snídaní (*2-lůžko-
vé chatky) a 2x ubytování ve 2-lůžkových pokojích hotelu 
s polopenzí, průvodce, zdravotní připojištění, informační 
materiály a DPH. 

126 PROVENCE PLNÁ ZÁŽITKŮ NA KOLE (MOBILHOMY)
Skalní oblouk nad řekou Ardéche je vstupní bránou do Provence s nádhernými plážemi, přírodou 
plnou vůně tymiánu a levandule i s hradbami obehnanými středověkými městy Aigues Mortes  
a Avignon. Z pohodlí kempu u moře poznáme oblast Camargue s plameňáky, černými býky a vol-
ně se pasoucími koňmi, ale také okrové skály bizarních tvarů u Roussillonu i romantickou krajinu 
v okolí pohoří Luberonu a Alpilles s vinicemi a olivovými háji. S kouzelnou Provence se rozloučíme 
v přímořském Cassis a pěším výletem okolo půvabných skalnatých zálivů.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 2, doporučujeme cross
Délka tras: autobusem 4100 km, na kole 0-300 km 
Počasí: vzduch 26-30 °C, voda 22-24 °C 
Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, 
Beroun, Plzeň, (od 4 osob svoz Brno) 

1.-2.den: Praha - Ardéche - Saintes Maries de la Mer. Autobu-
sem přes Německo. Na kole divokým kaňonem řeky Ardéche 
s vyhlídkami. Od skalního oblouku Pont d´Arc do Sauze. Stře-
dověké Aigueze (volitelně koupání). Autobusem na ubytování 
v přímořském Saintes Maries de la Mer. 
3.-4.den: Arles, St. Rémy, Fontvieille. Prohlídka Saintes Ma-
ries de la Mer. Na kole po rovinaté Camargue, bažinaté deltě 
Rhony až do Arles. Prohlídka římských i středověkých pamá-
tek, zejména arény, římského divadla a románského klášter-
ního komplexu St. Trophime. Autobusem do St. Rémy: římské 
Glanum, prohlídka kláštera St. Paul de Mausole, kde se léčil 
Vincent van Gogh. Na kolech do Fontvieille, okolo Daudetova 
mlýna. Nejnavštěvovanější Les Baux de Provence s prohlídkou, 
nebo mírně zvlněnou krajinou přes pohoří Alpilles do Fontvie-
ille přes Paradou. 
5.-6.den: Lubéron, Roussillon, Aigues-Mortes. Busem do sed-
la pohoří Lubéron s cedrovými lesy a výhledy. Sjezd na kole do 
městečka na skále Bonnieux a dále do malebného městečka 
Roussillon na výběžku okrových skal (jedna z nejkrásnějších 
vesnic Francie). Přejezd do středověkého městečka Lacoste  
s hradem. Dopolední volno s odpočinkem u moře. Na kole do 
Aigues-Mortes. Přes Pin Fourcat k přívozu přes Malou Rhonu 
do Aigues-Mortes. Prohlídka opevněného městečka, procház-
ka po hradbách. 
7.-8.den: Pont du Gard, Avignon, N.P. Calanques. Busem k řece 
Gardon do městečka Collias. Na kolech kolem vinic před Uzés 

k římskému třípatrovému akvaduktu Pont du Gard (UNESCO). 
Možnost koupání a dále do Remoulin. Autobusem do Avigno-
nu. Prohlídka historické části města, Papežského paláce, mos-
tu Benézet atd. Autobusem do Cassis na Azurovém pobřeží, 
pěší turistika okolo zálivů v N.P. Calanques, možnost koupání. 
9.-10.den: Camargue - Praha. Půldenní cyklovýlet v přírodní 
rezervaci Camargue po Dique á la Mer k majáku Phare de la 
Gacholle, nebo s prodloužením kolem solných jezer až do 
Beauduc a zpět. Eventuelně výlet lodí po Malé Rhoně. Odpo-
ledne autobusem zpět domů. 

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přepra-
va kol, 7x ubytování ve 2-lůžkových pokojích mobilhomů  
u moře, průvodce, zdravotní připojištění, informační ma-
teriály a DPH. Příplatky: 1-lůžkový pokoj v mobilhomu za 
4900 Kč, 6x česká polopenze 1980 Kč (3.-8.den). 

1261
1262
1263

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
10.6. - 19.6. 2022
24.6. - 3.7. 2022
2.9. - 11.9. 2022

16 490,-
17 490,-
17 490,-

10
10
10
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127 KOLEM BALATONU NA KOLE
Pohodové cyklovýlety kolem 77 km dlouhého „maďarského moře“. 
Balaton, zasazený v krásné přírodě, je pro cyklisty přímo ideálním 
místem s vyspělou infrastrukturou a nenáročnými stezkami. Hrady  
a zámky, maďarské vesničky, vinice a sady, výhledy na jezero, přírodní 
rezervace, termální jezera a jeskyně, pláže, koupání.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 1-2, doporučujeme silniční, cross 
Délka tras: autobusem 1200 km, na kole 0-310 km 
Počasí: vzduch 22-26 °C, voda 20-26 °C 
Odjezdy: Praha, Pardubice, Žďár nad Sáz., Brno, Bratislava  

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Balaton. Přes Slovensko autobu-
sem do maďarského městečka Sümeg. Od hradu volitelně na 
kole k buddhistické stúpě v Zalaszántó a přes Tapolcu s jesky-
němi a podzemními jezírky k Balatonu. 
3.den: Keszthely, Hevíz. Po balatonské cyklostezce do histo-
rického Keszthely se zámkem Festetics. Největší termální jeze-
ro Evropy: Hevíz, koupání, prohlídka městečka. Vrchaři mohou 
vystoupat k vrcholkům vyhaslých sopek pohoří Kesthély. 
4.den: Veszprém, Tihany. Busem do „města královen“ Veszpré-
mu se starobylým hradem na skalním ostrohu nad údolím. Na 
kole přes lázeňský Balatonfüred na kouzelný poloostrov Tiha-
ny s vnitřním jezerem a opatským kostelem či horou ozvěny 
uprostřed levandulových polí. 
5.den: Zalakaros, Kis Balaton. Autobusem do „nejkvětinověj-
šího města Evropy“ - Zalakarose s termálním aquaparkem, 
koupání. Na kole podél Malého Balatonu, který je ptačí rezer-
vací a ornitologickým rájem s tisíci ptáky, pozorování života 
volavek a kormoránů z věží. 
6.den: Badacsony - Žďár n.S. Po balatonské cyklostezce k hra-

du Szigliget a do vinařské oblasti Badacsony, vinné sklepy, 
odpoledne přes Slovensko domů. 

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přeprava 
kol, polopenze, 4x ubytování v kempu (*2-lůžkové bunga-
lovy u Balatonu), průvodce, zdravotní připojištění, infor-
mační materiály a DPH. 

1271
Termín                           č. zájezdu     dní       cena v Kč/*bungalov
3.7. - 8.7. 2022 6 990,-/*8 890,-6

127221.8. - 26.8. 2022 6 990,-/*9 190,-6

128 JIŽNÍ ŠVÉDSKO A ÖLAND NA KOLE
Za neuvěřitelným klidem do země Vikingů - Švédska. Na kole zemí jezer, lesů, skalnatého pobřeží  
a rybářských osad, mostů i dávné historie. Křišťálově čistá jezera a pohádkové ostrovy i exotika 
prehistorických megalitů v Ales stenar. Cyklistika ostrovem Visingsö a poloostrovem Kullen, po bře-
zích jezer Vättern a Vänern, podél unikátního Göta kanálu a nedotčenou přírodou ostrova Öland.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 1-2, doporučujeme MTB (cross, silniční) 
Délka tras: autobusem 4000 km, lodí 220 km, na kole 
0-320 km 
Počasí: vzduch 18-25 °C, voda 16-20 °C 
Odjezdy: Brno, Žďár n. Sáz., Jihlava, Praha, Ústí n. Labem 

1.-2.den: Žďár n.S. - Kullen - Götaland. Přes Německo a lodí do 
Švédska. Dle času na kole divokou přírodou podél romantic-
kého pobřeží rezervace skalnatého poloostrova Kullen a pěšky 
k majáku s vyhlídkou. Busem do jezerní oblasti Švédka na po-
mezí Götalandu. 
3.den: Vättern - Alvastra - Göta kanál - Vreta - Roxen. Busem 
po břehu průzračného ledovcového jezera Vättern k ruinám 
kláštera Alvastra. Na kole podél technické památky - Göta 
kanálu za čokoládou Cloetta, k opatství Vreta s hroby švéd-
ských králů až k jezeru Roxen, kde je neuvěřitelné schodiště 
zdymadel. 
4.den: Vänern - Vättern. Busem k největšímu švédskému je-
zeru Vänern a na kole nejoblíbenější cyklistickou trasou podél 
Göta kanálu. Nenáročná cyklistika vesničkami a lesy podél 
jezer a říček s loďkami a zvedacími mosty k jezeru Vättern do 
Karlsborgu s rozsáhlou pevností Karlsborgs Fästning. 
5.den: Göteborg - ostrov Tjörn. Göteborg - druhé největší 
město Švédska: centrum, třída Kungsportsavenyn, operní 
scéna i městské muzeum s vikingskou historií. Busem maleb-
ným krajem útesů a členitého pobřeží Bohuslän a po mostě 
na ostrov Tjörn s kamennými kruhy z doby bronzové. Na kole 
do městečka jachet, muzea akvarelů a usměvavého kostela  
v Skärhamn. Pohodovými silničkami ostrova, starobylé farmy, 
majáky a výhledy na moře. 
6.den: Jönköping - Gränna - Visingsö. Univerzitní Jönköping: 
kostel Sofiakyrkan a stará radnice. Na kole buď podél jezera 
Vättern do kraje lízátek Gränna s malebnými domečky a skan-
zenem, nebo lodí (80 SEK) na perlu jezera - překrásný ostrov 
Visingsö s ruinami středověkého hradu, kostely a majákem 
s báječnou vyhlídkou. Variantně dále na kole podél jezera 
Vättern. 
7.den: Götaland - Öland. Autobusem na jih a po obřím mostě 
na úžasný ostrov Öland - letní královské sídlo v paláci Solliden 

se zahradou. Zřícenina mohutného hradu a vikingská kamen-
ná loď v Borgholmu. Na kole na východ krajinou vřesovišť, 
mezi dřevěnými větrnými mlýny ke kruhovému opevnění  
z doby železné v Gråborg. Skanzen Himmelsberga. 
8.-9.den: Kalmar - Ales stenar - Žďár n.S. Malebný historický 
Kalmar se zámkem a starým městem. Autobusem k tajemné 
obdobě Stonehenge - vikingské megalitické lodi v Ales stenar. 
Trajektem do Německa a autobusem zpět domů. 

V ceně je: Doprava autobusem, přeprava kol, trajekt do 
Švédska a zpět, místní snídaně, 6x ubytování v kempech 
(*4-lůžkové chatky s kuchyňkou), průvodce, zdravotní při-
pojištění, informační materiály a DPH. Možnost dokoupit 
do polopenze 6x večeře na místě za 1990 Kč. Ubytování po 
2 osobách za příplatek k ceně chatky 4890 Kč.

1281
Termín                          č. zájezdu      dní            cena v Kč/*chatky
29.7. - 6.8. 2022 13 890,-/*16 790,-9
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130 MEZI JEZERY SOLNÉ KOMORY NA KOLE (ODPOČINEK U VODY)

Pohodové hvězdicovité výlety na kole romantickou krajinou 
s desítkami mystických jezer s křišťálově čistou vodou, rozlo-
ženými v panoramatu bílých alpských vrcholů a přitom ide-
álními pro koupání a vodní sporty. Kolem skrytých jeskyní  
a poutních kostelů, starými hornickými městy za skvělou ku-
chyní, odpočinkem i koupáním a příjemným pobytem v pen-
zionu.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 1-2, doporučujeme cross (silniční) 
Délka tras: autobusem 1170 km, na kole 0-130 km 
Počasí: vzduch 23-27 °C, voda 19-26 °C 
Odjezdy: Brno, Jihlava, Praha, Tábor, České Budějovice 

1.den: Žďár n.S. - Attersee, Salzburg. Autobusem do Mozar-
tova města Salzburg (UNESCO): rodný dům Mozarta, pevnost 
Hohensalzburg s výhledem na město, zámek Mirabell s nád-
hernou barokní zahradou a starobylé centrum města. Auto-
busem do rekreační oblasti u ledovcového jezera Attersee  
a na ubytování. 
2.den: Mondsee, Wolfgangsee. Cyklostezkou kolem kouzel-
ného jezera Mondsee k nejkrásnějšímu, nejfotogeničtějšímu  
a nejteplejšímu jezeru Wolfgangsee v překrásné krajině. Dále 
do Mozartova St. Gilgen nebo lodí do romantického St. Wolf- 
gang jako z pohádky a parní zubačkou až na vrchol Schaf- 
bergspitze s vyhlídkou na celou Salzkammergut. 
3.den: Hallstättersee, Hallstatt, Bad Ischl. Autobusem do 
historického Hallstattu (UNESCO) v malebné krajině solných 
dolů, hor a jeskyní pod Dachsteinem. Lanovkou na Solnou 
horu Salzberg. Vláčkem či skluzavkou nejstaršími solnými doly 
v Evropě. Na kole podél jezera do romantického Bad Goisern 

(volitelně delší trasa do lázeňského Bad Aussee se zámkem 
Kammerhof, případně až k jezeru Grundlsee). Autobusem 
zpět přes císařský Bad Ischl. 
4.den: Attersee - Žďár n.S. St. Georgen s farním muzeem, na 
kole kolem největšího rakouského jezera Attersee. Na kole či 
s výletem lodí, vodní zámek Kammer, silný zážitek z divokých 
vodopádů Burggrabenklamm. Autobusem domů. 

V ceně je: Doprava autobusem, přeprava kol, 3x ubytová-
ní ve 2-lůžkových pokojích penzionu se snídaní, průvodce, 
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Mož-
nost dokoupit 3x večeře v penzionu za 780 Kč. 

1301
Termín                                     č. zájezdu          dní              cena v Kč
26.5. - 29.5. 2022 6 990,-4

13027.7. - 10.7. 2022 7 090,-4

129 RÁJ MEKLENBURSKÝCH JEZER NA KOLE
Výborná síť rovinatých cyklostezek v unikátním labyrin-
tu vodní krajiny tisíců průzračných jezer, propojených 
říčkami a kanály, je ideálním místem pro dovolenou na 
kolech. Modrá hladina jezer, tiché lesy, louky, romantické 
zámky, středověké hrázděné vesničky, možnosti ochut-
návky ryb, piva, či místních specialit ve starobylých re-
stauracích i přístavních hospodách, ale i koupání…

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 1, doporučujeme cross 
Délka tras: autobusem 1700 km, na kole 0-180 km 
Počasí: srovnatelné s naším 
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Pardubice, Praha 

1.-2.den: Žďár n.S. - Plauer See - Fleesensee - Kölpinsee. Au-
tobusem do Německa do oblasti Meklenburských jezer a na 
kole po cyklostezce Labe-Müritz do městečka Alt Schwerin 
s větrným mlýnem a s možností objet ostrov Plauer Werder. 
Podél Plauer See a dále skrze lesy k jezeru Malchow. Perla 
jezerní plošiny - ostrovní město Malchow s větrným mlýnem  
a zvedacím mostem, klášterním komplexem, kostely a pří-
stavní atmosférou. Podél Fleesensee do Göhren-Lebbin se 
zámeckým hotelem. Dále kolem Poppentin a Kölpinsee do 
lázeňského Warenu - turistického centra Müritzu. Staré město, 
největší německé sladkovodní akvárium, kostely a vodárenská 
věž z červených cihel, stará radnice. 
3.den: Národní park Müritz - Röbel. Na kole Müritzkým národ-
ním parkem, který je kromě mnoha jezer v nádherné přírodě 
také domovem vzácných velkých ptáků. Zážitkem tak může 
být setkání s jeřáby, orlem mořským, či s orlovcem říčním ve 
Federow. Cyklotrasou mezi jezery, lesy a tajemnými bažinami 
do přístavního Rechlin s písečnými plážemi u jezera. Historic-
ké staré město Röbel: přístav s malou promenádou, barevné 
hrázděné a cihlové domy a kostely, radnice, holandský větrný 
mlýn, možnost vyhlídky z věže. 
4.den: Tollensesee - Neubrandenburg - Neustrelitz. Autobu-
sem do obnoveného Neubrandenburgu s mnoha středově-

kými cihlovými stavbami i hrázděnými domy. Proslulé čtyři 
středověké městské brány, kostely i kruhové městské opevně-
ní s typickými hrázděnými domky v něm. Autobusem k Tollen-
sesee a na kole podél jezera na Alt Rehse s řadou identických 
hrázděných „studentských“ domků. Dále kolem loveckého 
zámečku u Prillwitz do Neustrelitz: zámek s parkem, čtvercové 
náměstí s vodotryskem, přístav. 
5.den: Mirow - Labussee - Wustrow - Žďár n.S. Přejezd do Mi-
row: zámek, park a starý pivovar na břehu Mirower See, sta-
robylý dům s branou na ostrov. Na kole na jih do krajiny vod:  
k Schulzensee a mezi jezery Vilzsee a Rätzsee. Kolem soustavy 
zdymadel průplavu Diemitz a lesem do Canow k jezeru Labus- 
see. Podél Buchsee do Wustrow u jezera Plätlinsee. Autobu-
sem zpět domů. 

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přepra-
va kol, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelu se 
snídaní, se sprchou a WC, průvodce, zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH. Možnost dokoupit 3x večeře  
v hotelu za celkem 790 Kč.

1291
Termín                                č. zájezdu            dní                cena v Kč
3.8. - 7.8. 2022 8 990,-5



strana

110
cestovní kancelář nomád s.r.o.
www.nomad.cz
e-mail: nomad@nomad.cz

CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel: 566 623 642
přednášky, články, aktuality: facebook.com/cknomad.cz/
fotografie ze zájezdů: instagram.com/ck_nomad/

131 MAĎARSKÉ BUKOVÉ HORY NA KOLE
Ideální výlet za cyklistikou do maďarských Bukových hor. Kouzelného kraje vrchů porostlých bu-
kovými lesy, s krasovými jeskyněmi, historickými městy a malebnými vesničkami s vinnými sklípky 
i termálními prameny. V ceně zájezdu je vstup do termálů v Bogácsi i jízda úzkokolejkou.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 2, doporučujeme cross 
Délka tras: autobusem 1700 km, na kole 0-200 km 
Počasí: vzduch 20-26 °C 
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno, Uherské Hradiště 

1.den: Žďár nad Sázavou - Bogács. Přejezd do lázní Bogács  
v malebném kraji Bukových hor. Podvečerní cyklistika, nebo 
relaxace v bazénech v místě ubytování (každodenní vstup do 
termálního koupaliště je v ceně zájezdu).
2.den: Údolí Szalajky, Egerszalók, Bogács. Výlet lesní úzkoko-
lejkou do národního parku Bükk. Údolím říčky Salajky krajinou 
vodopádů, peřejí, jezírek (jeskyně Istállós-köi s pozůstatky pra-
věkého osídlení, Závojový vodopád aj.). Věž tisíciletí Millenni-
umi s výhledem na Bukové hory. Na kole do lázní Egerszálok 
u Egeru s travertinovými terasami připomínajícími Pamukkale. 
3.den: Bogács - Eger, Szépasszonyvölgy. Na kole do starobylé-
ho Egeru s charakteristickým minaretem, historickým centrem 
s bazilikou a hradem, termálním areálem i muzeem Beatles. 
Údolí krásné paní s desítkami vinných sklepů s výborným 
vínem (proslulá „Býčí krev“ Bikavér). Lázně Demjén s obřím 
komplexem jeskynních i venkovních bazénů, nebo zpět do 
termálů Bogács. 
4.den: Lillafüred, Miskolc, Tapolca. Na kole od obce Répášska 
Huta s výraznou slovenskou menšinou do malebných klima-
tických lázní Lillafüred. Dominanta městečka - hotel Palota, je-
zero Hámori-tó, vodopády, zahrady. Možnost návštěvy Aniny 
jeskyně. Na kole do třetího největšího maďarského města Miš-
kovce. Dřevěné, gotické i barokní kostely, moderní hlavní třída, 
oblíbená rezidence maďarských králů - středověký hrad Diós-

györ. Přesun na kolech do komplexu jeskynních lázní ve čtvrti 
Tapolca. Koupání a odpočinek v termálech, které patří mezi 
nejkrásnější v Evropě. Autobusem zpět na místo ubytování.
5.den: Bogács - N.P. Aggtelek - Žďár nad Sázavou. Odjezd k slo-
venským hranicím do Aggteleckého krasu s krátkou zastávkou 
u krásného zámku v Edelény. Možnost krátké cyklistiky, nebo 
návštěvy největší maďarské jeskyně Baradla (UNESCO): 20 m 
krápník Hvězdárna (jeden z nejdelších na světě), 120 m dlou-
há Síň obrů aj. Odjezd domů.

V ceně je: Doprava autobusem, přeprava kol, 4x snídaně, 
4x ubytování v areálu termálních lázní Bogács u Egeru - 
ve 4-lůžkových pokojích Jurta domů (*2-lůžkové pokoje), 
včetně každodenního vstupu do termálního koupaliště. 
Každý dům má 6 pokojů, společnou kuchyňku a společen-
skou místnost a společné toalety a sprchy, zvlášť pro muže 
a zvlášť pro ženy. 1x jízda po lesní železnici, český průvodce, 
zdrav. připojištění, inf. materiály a DPH. Možnost dokoupit 
4x večeře v hotelu za 1190 Kč (v ceně nejsou nápoje).

132 PIENINSKÝ NÁRODNÍ PARK A KRAKOW NA KOLE

Úžasná krajina národního parku Pieniny na jihu Polska je prvním mezinárodním přírodním par-
kem v Evropě. Nachází se těsně u rozsáhlých přehrad, kolem kterých můžeme absolvovat nenároč-
nou cyklistiku s mnoha zajímavostmi, od starobylých měst s pohodovou atmosférou a dřevěnými 
kostelíky a skanzeny, přes zříceniny, hrady, až po možnost turistiky po vrcholech s nádhernými 
vyhlídkami. Solné doly Wieliczka s celým městem sálů, kaplí a chodeb a především unikátní město 
králů Krakov s dominantním hradem Wawel, jsou třešničkou na sladkém poznání jižního Polska.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 1-2, doporučujeme silniční, cross
Délka tras: busem 1000 km, na kole 0-200 km 
Počasí: stejné jako u nás 
Odjezdy: Praha, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava 

1.den: Praha - Nowy Targ. Autobusem do Polska a do staro-
bylého města Nowy Targ, centra obrovitých trhů s pěkným 
náměstím a příjemnou atmosférou a především nádherným 
dřevěným kostelíkem z 15. století. Možnost podvečerní pro-
jížďky na kole městem.
2.den: Pieninsky N.P. Na kole podél řeky Dunajec na východ 
a podél přehrad Sromowské a Czorsztyńské, pod mohutným 
hradem Dunajec na skalním ostrohu nad jezerem v Niezici  
a dále na okraji Pieninského národního parku. Variantně mož-
nost turistiky po hřebeni Pienin: po modré značce a po hře-
beni kolem výhledů - symbolu pohoří Trzy Korony, zříceniny 
hradu Zamkowa Góra, Czertezik a Sokolica. Autobusem zpět 
na místo ubytování.
3.den: Nowy Targ - Solné doly Wieliczka - Krakow. Autobusem 
na sever. Projížďka na kole na západním okraji Dobczycké pře-
hrady a podél řeky Raba. Na vodní plochu je krásný výhled  
z hradu Dobczyce, případně lze navštívit skanzen, nebo dojet 
až k dřevěnému kostelu do Raciechowic. Pak přesun autobu-
sem k solným dolům Wieliczka (UNESCO), které si prohléd-
neme. Jde o obrovitý komplex celého města podzemních 
chodeb, místností a komor se slanými jezírky, sálů a kaplí  

V ceně je: Doprava autobusem, přeprava kol, 3x snídaně, 3x 
ubytování v 2-3*** hotelu (nebo penzionu) ve dvoulůžko-
vých pokojích s příslušenstvím, průvodce, zdrav. připojištění, 
inf. materiály a DPH. Možnost dokoupení večeří.

1321
Termín                                  č. zájezdu              dní             cena v Kč
29.7. - 1.8. 2022 6 290,-4

s vytesanými sochami ze soli. Ve zdejších devíti podzemních 
poschodích jsou i kina, sanatorium či sportoviště. Poté se pře-
suneme na ubytování nedaleko Krakova.
4.den: Krakow - Praha. Z místa ubytování na kole do nejkrás-
nějšího města Polska - Krakova (UNESCO) se starým městem 
a hradem Wawel s katedrálou nad dračí skálou. Hrad má nád-
herné komnaty a sály s výzdobou a katedrála byla místem 
korunovací a odpočinku polských králů. Historické centrum 
s výstavnými domy a příjemnými kavárnami i hospůdkami, 
množstvím kostelů a věží. V poledne odjezd zpět domů do ČR.

133 DALŠÍ CYKLOZÁJEZDY NAJDETE NA NAŠEM WEBU

1331 Z Pasova Dunajskou cyklostezkou na kole (hostel, Německo a Rakousko)                Obtížnost: 1-2, (cross, MTB) 
Termín: 27.7.-31.7. 2022                      5 dní     Cena v Kč hostel: 8 790,-
Cykloturistika údolím Dunaje pohádkovými oblastmi Schlögenské smyčky a údolí vinic, měst, klášterů a hradů Wachau.

Další naše cyklozájezdy najdete na našich stránkách www.nomad.cz

1311
Termín                          č. zájezdu    dní        cena v Kč/*dvoulůžko
24.8. - 28.8. 2022 7 490,-/*8 990,-5
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134 MALBORK, GDAŇSK, NÁRODNÍ PARKY - CYKLISTIKA U BALTU

Starobylá města a gotické hrady severu Polska. Nepoznané pobřeží Baltského moře, pláže s jem-
ným bílým pískem, přívětivá atmosféra národních parků a moderních i historických měst Trojměs-
tí, útulné kavárničky a parky nedaleké Bydhoště. Nabízíme příjemný pobyt a „písečnou cyklistiku“ 
u našich polských sousedů!
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 2, doporučujeme cross, MTB 
Délka tras: busem 2600 km, na kole 0-280 km 
Počasí: vzduch 19-25 °C, voda 18-21 °C 
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Praha, Hradec Králové, 
Náchod

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Malbork. Autobusem přes celé 
Polsko až ke Gdaňskému zálivu v Baltském moři. Rozsáhlý 
obranný křižácký gotický hrad Malbork (UNESCO), dominující 
stejnojmennému městu je největší gotickou stavbou z cihel 
na světě. Na kole městem Malbork a podél řeky Nogat.
3.den: Helská kosa. Na kole Helskou písečnou kosou až na její 
konec do města Hel s promenádou a dunami a zpět kolem 
přístavů a rybářských domků, pozůstatků obrany poloostrova, 
lesů, dun a pláží s jemným bílým pískem, zvoucích ke koupání.
4.den: Slowinski národní park (UNESCO), jezera Lebsko  
a Sarbsko. Vzácný ekosystém národního parku, pohyblivé 
duny (zvané Lebská Sahara), lesy a jezera, kde se mísí sladká 
a slaná voda. Skanzen Slovinské vsi ve vesnici Kluki a na kole 
podél jezera Lebsko do městečka Leba a podél moře do vý-
chozího bodu k dunám Rabka. Unikátní písečné duny až 40 
m vysoké mezi jezerem Lebsko a Baltským mořem. Dále lze jet 
na kole podél jezera Sarbsko.
5.den: Gdaňsk, Sopoty, Gdyně, Bydhošť. Na kole Trojměstím 
podél pobřeží mezi historickým městem Gdaňsk, lázeňským 
letoviskem Sopoty a významným přístavem Gdyní. Prohlídka 
historické perly Polska - města Gdaňsk - restaurovaného do 
středověké podoby. Vzpomínky na svobodu a Solidaritu, slav-
ná zvonkohra, Neptunova fontána, Královská cesta, vyhlídka  
z věže Mariánského kostela na město, středověký orloj. Nej-

delší dřevěné molo Evropy v lázeňských a festivalových So-
potech. Přístavní Gdyně: cílové místo vyhlídkových plaveb 
zálivem - Jižní molo, oceánografické muzeum, přístupný tor-
pédoborec, ruské kolo s vyhlídkou na město. Autobusem do 
starobylého města Bydhoště.
6.den: Bydhošť - Žďár nad Sázavou. Dopolední prohlídka po-
hádkového, historického města Bydhošť. Středověké gotické 
a renesanční kostely, muzeum v souboru budov tří sýpek, 
rozsáhlý městský park, kavárny a měšťanské domy, park na 
Mlýnském ostrově, proslulá socha Lučištnice. Případně na kole 
dále okruh parkem na sever, nebo okruh směrem na východ 
do Fordon. Autobusem Polskem zpět domů.

V ceně je: Doprava autobusem, přeprava kol, 4x polopen-
ze, 4x ubytování v 2* hotelu ve dvoulůžkových pokojích  
s příslušenstvím, průvodce, zdravotní připojištění, infor-
mační materiály a DPH. 

1341
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
2.8. - 7.8. 2022 10 790,-6

135 POLSKÉ BIESZCZADY V POHODĚ
Nejdivočejší kout Polska, plný lesů a polonin, to jsou Bieszczady. Pokud chcete utéct od civilizace, 
zamiřte právě sem. Nenarušená příroda parku je protkána hustou sítí lesních a polních cest, ide-
álních pro cyklistiku. Výlety údolími karpatských polonin, místa spojená s dávnými národy Lemků 
a Bojků, vlaková úzkokolejka. Stopy Švejka, putujícího na haličskou frontu. Většina tras vede po 
asfaltových a šotolinových cestách vhodných též pro trekkingová kola. Některé úseky vedoucí 
přes hřebeny jsou vhodné pro „horaly“. Zájezd je zcela bez nočních přejezdů!
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 2, doporučujeme trek, MTB 
Délka tras: autobusem 2000 km, na kole 0-230 km, pěšky 
1x 20 km
Počasí: proměnlivé, vzduch 19-25 °C (na horách chladněji)
Odjezdy: Praha, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc

1.-2.den: Praha - poloniny Bieszczad - Tarnawa. Autobusem 
do jihovýchodní části Polska a večerní příjezd do tajemných 
Bieszczad. Další den na kole nejvýchodnější částí Bieszczad 
vzhůru (volitelně až k zaniklé vesnici Beniowa se zbytky hos-
podářských budov a základy kostela). K vřesovišti Tarnawa  
s procházkou. Opuštěnou krajinou na kole sjedeme k řece San 
tvořící hranici s Ukrajinou. Podél řeky zpět k zubří rezervaci  
a na ubytování.
3.-4.den: Smolnik - Turzaňsk - Zagorz. Na kole podél říčky 
Muczny do Smolniku s dřevěným kostelem sv. Michala Ar- 
chanděla z 18. století (UNESCO). Údolím řeky San do Dwerni-
ku s dalším dřevěným kostelem. Odbočíme na lesní cyklostez-
ku údolím Caryňské poloniny. Po silnici od Bereżki do Ustrzyky 
Górne (občerstvení). Ráno busem do městečka Cisna. Dopo-
lední výlet úzkokolejkou údolím říčky Solinky do nitra bieszc-
zadských lesů. Na kole budeme sjíždět z vrcholu do údolí řeky 
Oslawy a do vesničky Turzaňsk s dalším dřevěným kostelíkem 
(UNESCO) a nedotčenou krajinou lesů do města Zagorz. Alter-
nativně lze tento den využít jako odpočinkový a po příjezdu 
do Turzaňsku jet do Sanoku autobusem s prohlídkou skanze-
nu. Autobusem pak na ubytování.
5.-6.den: Kremenec - Dzial. Celodenní pěší túra k trojmezí Pol-
ska, Slovenska a Ukrajiny - na vrchol Kremenec. Ze sedla Prze-
lecz Wiznianski vystoupáme na vrchol Wielka Rawka (1302 m)  
s výhledy na bieszczadské poloniny a do Podkarpatské Rusi na 
Ukrajině. Podél hranice dojdeme k trojmezí a přes hřeben Dzi-
al sestoupíme do Wetliny. Na kole do vísky Chmiel s dřevěným 

kostelem sv. Mikuláše a podél řeky San k Zatwarnica. Po lesní 
cyklostezce do obce Lutowiska. 
7.den: Bieszczady - Praha. Poslední den ráno odjezd přes Pol-
sko domů.

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přeprava 
kol, 6x ubytování v hotelu s polopenzí, průvodce, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. Příplatky: 1-lůž-
kový pokoj 3800 Kč.

1351
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136 KORUTANY NA KOLE V POHODĚ
Nejjižnější spolková země Rakouska Korutany, která sousedí s Itálií a Slovinskem, oplývá velkým 
množstvím přírodních krás, především jezer a horských vrcholů. Korutany mají ze všech spolko-
vých zemí Rakouska nejvíce slunečných dní v roce. Při našem putování mezi korutanskými jezery 
si přijdou na své jak pohodáři, tak ti, kteří si rádi vyjedou do kopců. Pohodu jistě umocní ubytování 
v apartmánech na břehu jezera, kde se snad budeme moci v začínajícím létě i vykoupat, případně 
využijeme krytý bazén a wellness centrum v areálu.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 1-2, doporučujeme silniční, cross
Délka tras: autobusem 1400 km, na kole 0-250 km 
Počasí: vzduch 23-26 °C, voda 21-24 °C 
Odjezdy: Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov 

1.den: Olomouc - Maltschachersee. Brzy ráno autobusem do 
Rakouska, příjezd na místo ubytování kolem poledne, mož-
nost krátkých vyjížděk do okolí, koupání v jezeře, apod. 
2.den: Kolem Ossiachersee (cca 60 km na kole). Na kole kolem 
křišťálově čistého jezera Ossiachersee, které leží ve výšce asi 
500 m. Etapa je jen s malým převýšením. Možnosti koupání, 
návštěva zříceniny obrovitého hradu Landskron u Villachu 
(ukázky výcviku dravých ptáků, Affenberg - opičí hora s ko-
lonií makaků). 
3.den: Na kole či lanovkou na Gerlitzen (cca 45 - 70 km na 
kole). Výjezd lanovkou (není v ceně), či na kole na horu Ger-
litzen (1909 m). Jde o významný vyhlídkový vrchol v oblasti, 
v zimě lyžařské centrum. Jsou dvě možnosti: na vrchol se lze 
dostat buď výrazně sportovní variantou, která obnáší zdolání 
cca 1500 výškových metrů vlastními silami. Ovšem pohodáři 
spíše vyjedou i s koly lanovkou na vrchol Gerlitzen a odtud ná-
sleduje sjezd s nádhernými výhledy a vcelku nenáročná cesta 
kolem masívu hory až do kempu. 
4.den: Kolem Wörthersee (cca 45 - 85 km na kole). Na kole 
kolem jezera Wörthersee - navštívíme lázeňská města Velden 
a Pörtschach, s jejich noblesní atmosférou, vesničku Maria 
Wörth na poloostrově vybíhajícím do jezera s významným go-

tickým kostelem. Odsud jsou možnosti dalšího prodloužení na 
vyhlídku Pyramidenkogel s rozhlednou, ze které je vidět celé 
jezero a okolí. Zájemci se mohou vypravit do hlavního města 
Korutan Klagenfurtu s historickým centrem a expozicí světa  
v miniatuře Minimundus. 
5.den: Maltschachersee - Olomouc. Dopoledne relax u jeze-
ra Maltschachersee, možnost cca 30 km vyjížďky v okolí po 
okolních vesničkách a statcích. Návrat autobusem zpět domů  
v nočních hodinách. 

V ceně je: Doprava autobusem, přeprava kol, 4x ubyto-
vání v komfortních apartmánových domech nad jezerem 
(2-lůžkové pokoje s příslušenstvím), polopenze formou 
bohatého bufetu v restauraci nad jezerem, průvodce, zdra-
votní připojištění, informační materiály a DPH. V rámci 
ubytování je volný vstup do vnitřního bazénu a sauny, tak-
též lze využít bowling (na objednání na recepci). 

1361
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
1.6. - 5.6. 2022 9 790,-5

137 SPREEWALD A LUŽICE NA KOLE A LOĎCE
Ochutnáme množství cyklistických tras a cyklostezek, od Sprévské cyklostezky, přes Žabí cyklo-
stezku, cyklostezku Krabat, cyklostezku Saských měst či Okurkovou cyklostezku. Jen mírně zvlně-
ná Horní Lužice, stejně jako cesty v rezervacích „Benátek severu” Spreewaldu (UNESCO), podél řek  
a krajinou jezer a luk s hustou sítí dokonalých asfaltovaných cyklostezek jsou pravým rájem pro 
cyklisty. Pohodový zájezd bez nočních přesunů.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 1-3, doporučujeme cross, silniční 
Délka tras: autobusem 1300 km, na kole 0-270 km 
Počasí: vzduch 23-26 °C, voda v jezerech 15-22 °C
Odjezdy: Brno, Žďár n. Sáz., Pardubice, Praha, Ústí n. Labem

1.den: Žďár nad Sázavou - Budyšín. Autobusem do Německa. 
Okružní výlet po cyklotrase kolem Budyšínské vodní nádrže  
a prohlídka centra Horní Lužice - tisíciletého města Budyšína  
s mnoha věžemi, hradbami i historickým centrem s jeho stře-
dověkými uličkami. Možnosti vyhlídek z věží, unikátní vodá-
renská věž či muzeum hořčice a srbské speciality. 
2.den: Horní Lužice. Budyšín. Na kole po Žabí cyklostezce 
do města Kamenz - rodiště filozofa Lessinga s dominantním 
kostelem. Centrum města s radnicí a kašnou s českým lvem, 
měšťanské domy či bašta. Mezi městy historického spolku 
Lužického šestiměstí na dávné obchodní cestě zpět. Po cestě 
mineme barokní kostelík v Nebelschütz a barokní cisterciácký 
klášter St. Marienstern v Panschwitz-Kuckau. 
3.den: Hoyerswerda - Cottbus, Burg. Busem ke Guttauským 
jezerům. Na kole či pěšky podél „Přírodní naučné stezky 
Guttauská jezera“ a „Okružní stezky mořského orla“. Dále na 
kole unikátní přírodou biosférické rezervace Hornolužická vře-
soviště a kolem mnoha jezer, luk a stepí po Seelandroute do 
města Hoyerswerda se starým centrem s dlážděnými uličkami. 
4.den: Spreewald - jižní okruh (Oberspreewald). Z termálních 
lázní Burg: dřevěné domky, mlýn, kreativní objekt Weidenburg 
či Bismarkova věž s vyhlídkou. Volitelně možnost 2 hodinové 
projížďky na pramicích sítí burgských řek: tradiční farmy, 
dřevěné dvory, místní fauna a flora (objednání a platba v CK 
dopředu: 390 Kč/os.). Na kole dále s možností zasávky u ob-
noveného kruhového slovanského hradiště - hrad Raddusch  
a kolem malého skanzenu v Lehde, jehož dřevěnice s ráko-

sovými střechami ukazují lužickosrbskou historii. Po Okurkové 
cyklostezce do města Lübbenau - historické jádro, barokní 
kostel a zámek s nádherným parkem a podél lánů okurkových 
polí do starobylého Lübben. 
5.den: Spreewald - severní okruh (Unterspreewald) - Žďár 
nad Sázavou. Velice rozmanitou krajinou Sprévského lesa, 
kde v době ledové vznikla bažinatá krajina s množstvím říček 
a kanálů a s bohatstvím ptačích druhů (biosférická rezervace 
UNESCO). Na kole z „brány Spreewaldu“ - historického Lübben 
se středověkým kostelem a vodním zámkem na sever Okur-
kovou cyklostezkou. Bez převýšení pohodovou cestou kolem 
vodních ploch do Schlepzig s roubenými domy a kostelíkem  
a do Krausnick. Autobusem zpět do ČR. 

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem včetně 
poplatků, přeprava kol, 4x ubytování v Jugendherbergu 
ve čtyřlůžkových pokojích s polopenzí, průvodce, zdravot-
ní připojištění, informační materiály a DPH. Příplatek za 
2-lůžkový pokoj (4 noci) 1790 Kč. Možnost přikoupit plav-
bu na loďkách 390 Kč/os.

1371
Termín                                   č. zájezdu            dní              cena v Kč
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139 BRETAŇ NA KOLE (MOBILHOMY)
Na kole po nejsvéráznější a nejtajemnější části Francie s keltskými tradicemi, vlastním jazykem, 
pohřebními mohylami - tumuly, seskupeními menhirů, divokým skalnatým pobřežím, majáky 
a vysokým přílivem. Krásná cyklistika domovem Asterixe, po pobřeží bizarních „růžových útesů“, 
ochutnáme typické mořské speciality a vykoupeme se na písečných plážích Armoriky.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 1-3, doporučujeme cross 
Délka tras: autobusem 4800 km, na kole 0-400 km 
Počasí: vzduch 25-30 °C 
Odjezdy: Brno, Žďár n. Sáz., Pardubice, Praha, Plzeň 

1.-2.den: Žďár n.S. - Armorický N.P. Autobusem přes Německo 
do sídla bretaňských vévodů - Aramisova Vannes s opevně-
ním a hrázděnými domy. Na kole Morbihanským zálivem. 
3.den: Penmarch. Přejezd busem do Quimper - kulturního 
centra Bretaně. Na kole po Côte de Cornouaille - nejtypičtěj-
ší části Bretaně s kamennými kalváriemi, místním folklórem  
a bretonštinou. Starobylé městečko legend Penmarch s majá-
kem Ekmühl. Koupání v Atlantiku nebo pokračování ke kalvárii 
v Tronoen. 
4.den: Carnac. Na kole k Morbihanskému zálivu a dále po 
poloostrově Quiberon krajem megalitické kultury. Table des 
Marchands a Grand Menhir Brisé - největší dolmen a menhir 
Bretaně, 2753 kamenných obelisků (menhirové řady, dolme-
ny) v Carnacu. 
5.den: Lannion a pobřeží růžových skal. Přístav Lannion. 
Po pobřeží Corniche Bretonne se skalisky rozličných tvarů  
a kamennými kaplemi, krajem mýtů a legend o králi Artušovi. 
Údajný Avalon - ostrov Ile Grande, koupání. 
6.den: Morlaix. Na kole rázovitým bretaňským vnitrozemím. 
Fary s kalváriemi a kamennými ohradami, Kerouatský mlýn, 
lesy a rašeliniště. Skalnaté pohoří Monts d´Arrée: vyhlídka 
z vrchu Roch Trévezel (384 m). Přístav Morlaix s mohutným 
viaduktem. 

7.den: Pointe du Raz - Ménez Hom. Busem na rozeklané pobře-
ží a nejzápadnější bod Francie Pointe du Raz a mys Pointe du 
Van. Douarnenez s vyhlídkou na ostrůvek Tristana a Isoldy. Na 
kole na Ménez Hom, vyhlídky na pobřeží. 
8.den: Crozon. Na kole poloostrovem kresleného Asterixe. 
Útesy a vyhlídky Pointe de Penhir, Dinan. Koupání, prohlídka 
Crozon a Camaret. 
9.-10.den: Armorický N.P. - Mont St. Michel - Žďár n.S. Busem  
k pohádkové perle gotiky - klášteru na ostrůvku Mont St. Mi-
chel (UNESCO), po Paříži nejnavštěvovanější místo Francie. Na 
kole kolem přilehlého zálivu. Busem zpět domů. 

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přepra-
va kol, polopenze (polní kuchyně), 7x ubytování v kempu  
u Plomodiern (*4-lůžkové mobilhomy s oddělenými ložni-
cemi vždy po 2 osobách), průvodce, zdrav. připojištění, inf. 
materiály a DPH.

1391
Termín                          č. zájezdu    dní     cena v Kč/*mobilhome
15.7. - 24.7. 2022 13 690,-/*17 290,-10

138 LAGO DI GARDA PRO ZAČÁTEČNÍKY I NÁROČNÉ
Průzračné jezero Lago di Garda, obklopené horskými velikány, rekreační střediska s nespočtem 
kaváren a okolí modrozelených hladin desítek jezer nabízejí atraktivní podívanou a s podporou 
autobusu i snadné cyklotrasy. Pohodové sjezdy od horských jezer kolem středověkých hradů  
s výhledy na Gardu, krajem lesů a vinic s možností koupání a odpočinku. Také ale kdo chce, může 
zvolit cestu pro „drsňáky“ - náročná stoupání a prudké sjezdy do údolí. Ubytování v pohodlném 
2-3* hotelu nedaleko Lago di Ledro.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 1-3, doporučujeme MTB, cross (silniční) 
Délka tras: autobusem 2300 km, na kole začátečníci: 0-120 
km, vrchaři: 300 km 
Počasí: vzduch 23-27 °C, voda 20-23 °C 
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Pardubice, Praha, Plzeň 

1.den: Žďár nad Sázavou - Trento - Lago di Ledro. Přes Němec-
ko a Rakousko do Itálie. Trento, město koncilu, náměstí Piazza 
Duomo, katedrála, historické domy a paláce. Podél řeky Adige 
k jezeru Lago di Garda, kde rád trénuje R. Kreuziger, a jehož 
okolí nabízíme díky podpoře autobusu s možností volby pro 
začátečníky, nebo drsňáky. 
2.den: Lago di Tenno. Cyklotrasa (nebo busem s turistikou)  
k jednomu z nejhezčích alpských jezer Lago di Tenno s prů-
zračnou tyrkysovou vodou. Pro náročné přes chatu S. Giovanni 
k Lago di Tenno nebo na kole sedlem Ballino k Mt. Misone. 
Pak sjezd zpět k Lago di Garda po cestě „via Mattoni“. Koupání  
v jezeře, relaxace, volný program. 
3.den: Verona, Riva del Garda. Autobusem výlet do města 
Romea a Julie Verony: aréna, dům Julie, římské památky aj.  
Z Verony busem do Malcesine na břehu Lago di Garda a na 
kole do letoviska Riva del Garda, které je perlou jezera s hra-
dem Rocca. Alternativně lanovkou na Monte Baldo s vyhlíd-
kou či náročná celodenní cyklotrasa na masiv Monte Baldo  
s výhledy na jezero, parádní sjezd přes Brentonico do Rivy. 
4.den: Lago di Ledro. Odpočinkově k jezeru Lago di Ledro. Pro 
zájemce náročná královská etapa k jezeru Lago di Ledro, dále 
k jezírku Ampola, odtud serpentinami a průsmyky Tremalzo 
a Passo di Nota s adrenalinovými sešupy do Riva del Garda  
a k Lago di Garda. 
5.-6.den: Lago di Cavedine - Žďár nad Sázavou. Volno s kou-
páním v Gardě, nebo cyklostezkou kolem jezera Lago di Ca-
vedine a k hrádku Drena. Sjezd podél řeky Sarca mezi skala-
mi přes Dro a Ceniga, chráněnou rezervací skal „Marocche“  

a přes starobylé lázeňské Arco s majestátním hradem na ská-
le do Riva del Garda. Možnost výletu do náročného stoupání  
v serpentinách pod Monte Stivo. Návrat domů.

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přepra-
va kol, 4x ubytování v 2-lůžkových pokojích 2-3* hotelu  
s polopenzí, průvodce, zdravotní připojištění, informační 
materiály a DPH. 

1381
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141 NÁRODNÍ PARKY LITVY NA KOLE

Příjemné toulání na kolech mírně zvlněnou kraji-
nou Litvy. Navštívíme vesničky s tradiční lidovou 
architekturou, nahlédneme do života obyvatel  
i starých způsobů hospodaření. V národních par-
cích pojedeme malebnou krajinou litevské vysoči-
ny se severskými lesy a stovkami jezer, zastavíme se 
na místech bobřích hradů a projdeme i projedeme 
naučné stezky. Cestu si zpestříme při plavbě na 
veslových člunech mezi nespočtem jezer, abychom 
zase v sedlech vyrazili lesními cestami s množstvím 
hub, borůvek a brusinek za romantikou dřevěných 
kostelů a vodních mlýnů.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 2-3, doporučujeme MTB nebo cross 
Délka tras: autobusem 2800 km, na kole 0-200 km, 
v loďkách 20 km 
Počasí: podobné jako u nás, může být deštivěji 
Odjezdy: Praha, Žďár n. Sáz., Brno, Olomouc, Český Těšín  

1.-2.den: Žďár n.Sáz. - Palúše, Ignalina. Autobusem přes Pol-
sko do Litvy. Hlavní město Vilnius, okresní město Ignalina na 
hranici N.P. Aukštaitios. 
3.den: Labanoras - Purvenai. Kulionys. Etnokosmologické 
centrum (hvězdárna - expozice, národní památník, vyhlídková 
věž aj.), Labanoras - kostel Narození Panny Marie, jezera Bal-
tis - prehistorické památky a Aisetas - nejdelší přírodní jezero  
v Litvě. 
4.den: Meironys - dřevěné plastiky. Odpočinkově podél jezer 
Lúšiai a Asalnai. „Hora“ Ladakalnis. Vodní mlýn a mohyla v Gi-
nučiai. Etnografická vesnice v Salos. Palúša - botanická stezka. 
5.-6.den: Jezero Almajos, Pakretuone. Pro zpestření plavba na 
veslových člunech labyrintem jezer a říček krajinou s rozlehlý-
mi lesy, kde při troše štěstí lze spatřit orla, kormorána či vzác-
ného bobra. Dřevěné lidové plastiky, „Tarzanův“ ostrov, bobří 
hrad, jezero Aimajas. Palúše v N.P. Aukštaitios: dřevěný kostel 
z 18. století. Další den vodní mlýny, jezera Žeimenys - bobři, 

Kaltanėnai s kostelem a zbytky panství u jezera. Reškuténai - 
muzeum. 
7.-8.den: Palúše - Žďár nad Sázavou. N.P. Trakai - sídlo litev-
ských knížat s kouzelným vodním hradem. Zastávka v Kauna-
su - historické centrum. Průjezd Polskem, návrat domů.

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přeprava 
kol, polopenze, 5x ubytování v pokojích hotelu po 2 oso-
bách (lze i třílůžkové), půjčení lodí, průvodce, zdravotní 
připojištění, informační materiály a DPH. 

1411
1412

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
31.7. - 7.8. 2022
7.8. - 14.8. 2022

12 190,-
11 990,-

8
8

140 GARGÁNO NA KOLE (OSTROVY TREMITI) - MOBILHOMY

Z pohodlí mobilhomů u moře cyklistika po pobřeží s křišťálově čistým mořem, divokou krajinou 
původního lesa s výhledy na strmé skály a vápencové útvary v moři. Koupání, prohlídka tajem-
ných jeskyní a výlet na ostrovy Tremiti. Na kole věhlasnými poutními místy a kolem normanských 
pevností. Odpočinek v kavárničkách při projížďce malebnými městečky.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 1-3, doporučujeme silniční, cross 
Délka tras: autobusem 3500 km, na kole 0-300 km 
Počasí: vzduch 25-31 °C, voda 21-25 °C 
Odjezdy: Praha, Pardubice, Žďár n. Sáz., Brno

1.-3.den: Žďár n.S., Vieste, Peschici, Rodi Garganico. Autobu-
sem přes Rakousko do Itálie na poloostrov Gargáno. Na kole 
od středověkého městečka Vieste uprostřed olivových hájů  
s úzkými uličkami, hradem a katedrálou. Dominantou pobřeží 
je erozí vytvořený monolit Pizzomunno. Podél pláží vstoupíme 
kamennou bránou do nejhezčího městečka Gargána - bílého 
Peschici na strmé skále, působícího jako jednolitá pevnost. 
Město složené z bílých domů a schodů do nebe s výhledy na 
přístav. Na kole do Rodi Garganico na skále s historickým já-
drem. Ke koupání zvou písečné pláže pod městem. 
4.den: Foresta Umbra. Na kole se projedeme klikatými silnič-
kami klidem rezervace „Lesa stínů“ - Foresta Umbra. Výjimečný 
celek původního zalesnění, nádherné přírodní scenérie, roz-
manité druhy volně žijící zvěře. Výhledy na pobřeží a krasová 
údolí. Odpočineme si na dubových lavicích odpočívadel a za-
posloucháme se do zvuků uzavřeného světa pralesa. 
5.-6.den: Koupání, (*výlet na ostrovy Tremiti či k jeskyním). 
Volný den s koupáním a odpočinkem. *Volitelně výlet lodí na 
ostrovy Tremiti (asi 35 EUR/os.) a do pobřežních jeskyní (asi 
25 EUR/os.). Pohádkové ostrovy Tremiti v křišťálovém moři 
nabízí zátoky se skalními útvary a jeskyně, majáky ale i nepře-
konatelné koupání. Opevněný klášter na ostrově San Nicola, 
průzračné moře umožňuje obdivovat podmořský svět této 
rezervace a jeskyně ostrova San Domino. Projížďka lodičkou 
do vápencových jeskyní s výhledy na poloostrov a erodovaná 
skaliska - ikonu Gargána. Názvy jeskyní vycházejí z jejich tvaru 

či místní legendy. 
7.den: San Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, Manfredonia. 
Výlet do horského městečka San Giovanni Rotondo s hrob-
kou svatého mnicha Padre Pio s Kristovými stigmaty. Antickou 
cestou do nejvýše položené obce Monte S. Angelo s proslulou 
svatyní zjevení archanděla Michaela. Historické jádro, zvoni-
ce, věž a impozantní zbytky normanského hradu. Projdeme 
se uličkami starobylé Manfredonie kolem hradeb k pevnosti 
Castello Svevo s mohutnými baštami. 
8.-10.den: Jezera Gargána - Žďár n.S. Busem podél romantic-
kého pobřeží na sever Gargána, s výhledy na obranné stře-
dověké věže a jeskyně. Na kole mezi velkými slanými jezery 
Lago di Varano a Lago di Lesina, která jsou oddělená od moře 
dlouhou dunou. Rozloučení s mořem, odjezd domů. 

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přeprava 
kol, místní polopenze (italská snídaně a 3 chodová veče-
ře bez nápojů), 7x ubytování v kempu s bazénem a hřišti 
(*4-lůžkovém mobilhomu s dvěma oddělenými ložnicemi, 
taxa a úklid v ceně), průvodce, zdravotní připojištění, infor-
mační materiály a DPH.

1401
Termín                          č. zájezdu    dní     cena v Kč/*mobilhome
16.9. - 25.9. 2022 11 490,-/*12 990,-10
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142 ZÁMKY A VINICE LOIRY NA KOLE (MOBILHOMY) 
Nenáročná cyklistika v údolí řeky je vždy příjemným 
a krásným zážitkem. K těm nezapomenutelným patří 
cyklotrasa podél Loiry s největší koncentrací zámků 
na světě, kolem proslulých a úchvatných zámků jako 
Amboise, Ussé nebo Chinon - krajem lesů a rybníků, 
krajem vinic, sklípků a historických měst až do Paříže 
- metropole Francie.

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 2-3, doporučujeme cross, silniční kolo 
Délka tras: autobusem 3800 km, na kole 0-250 km 
Počasí: vzduch 25-30 °C 
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sáz., Jihlava, Praha, Plzeň 

1.-2.den: Žďár nad Sáz. - Orléans - Loira. Autobusem přes 
Německo do Francie a do údolí Loiry. Návštěva královského 
Orléans, které osvobodila Johanka z Arku. Gotická katedrála 
svatého Kříže a zachovalé historické jádro. Na kole podél Loiry, 
historické Meung sur Loire. 
3.den: Chambord - Chaumont, Blois. V sedlech kol od nejroz-
lehlejšího zámku v povodí Loiry Chambord k nádhernému 
zámku Cheverny s oranžerií. Potkáme další menší zámky  
a především renesanční Chaumont. Starobylé Blois - sídelní 
město vévodů orleánských s úchvatným palácem. 
4.den: Tours - Amboise - Chenonceaux. Na kole z metropole 
kraje Tours s katedrálou, kamenným mostem a hrázděnými 
domy do da Vinciho Amboise s dominantním nejkrásnějším 
zámkem Loiry. Dále k perle mezi zámky - slavný romantický 
Chenonceaux - „Zámek šesti žen“ s malebnými zahradami. 
5.den: Villandry - Ussé, Angers. Cyklotrasa kolem nádherných 
zahrad ve Villandry a pod hradem v Langeais k zámku Azay le 
Rideau na ostrůvku uprostřed řeky Indre. Romantický zámek 
„Šípkové Růženky“ v Ussé. Autobusem do Angers s katedrálou, 
řadou historických staveb či hradem. 
6.den: Chinon - Fontevraud - Saumur. Na kole krajem vína od 
hradu Chinon s mohutným opevněním a hrázděnými domy  
v starobylém podhradí. K rozsáhlému klášteru Fontevraud, 
kolem zámku Brézé a vinných sklípků do kouzelného Saumur. 

Město je proslulé šumivými víny a dominuje mu stejnojmen-
ný zámek. 
7.-8.den: Loira - Paříž - Žďár nad Sáz. Autobusem zpět. Prohlíd-
ka Paříže: Notre Dame, dominantní Sacré Coeur na Montmar-
tre, Eiffelova věž, atd. Přes Německo domů. 

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přepra-
va kol, polopenze (polní kuchyně), 5x ubytování v kempu 
(*4-lůžkové mobilhomy s oddělenými ložnicemi, kuchyň-
kou a sprchou. Povlečení vlastní, nebo za příplatek 320 Kč/ 
os.), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály 
a DPH. 2-lůžkové mobilhomy za příplatek 2300 Kč.

1421
Termín                          č. zájezdu    dní     cena v Kč/*mobilhome
16.7. - 23.7. 2022 12 690,-/*14 190,-8

143 PLÁŽE A PARKY LOTYŠSKA NA KOLE
Cyklistika v lotyšském Národním parku Gauja, zvaném Vidzemské Švýcarsko a dalších regionál-
ních parcích. Jeskyně, útesy, pískovcové skály a příkré břehy řeky Amata a Gauja, stovky jezer, stře-
dověké hrady a romantické zříceniny. Lázeňská města Sigulda a Jūrmala i hanzovní perla země 
Riga. Přímořské lázně Jūrmala s písečnými plážemi, promenádami i unikátní lázeňskou architek-
turou. Nezapomenutelné cesty na kole přírodou Lotyšska i proslulá Hora Křížů v Litvě.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 2, doporučujeme MTB nebo cross 
Délka tras: autobusem 3300 km, na kole 0-240 km 
Počasí: podobné jako u nás, může být deštivěji, voda 17-20 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sáz., Brno, Olomouc, Ostrava

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Kryžiu kalnas. Autobusem přes 
Polsko do Litvy. Zastávka u Hory Křížů, poutního vrchu s tisíci 
kříži a na kole z Šiauliai s dominantní katedrálou svatého Petra 
a Pavla a renovovanou vilou Chaima Frenkela a po jedněch  
z prvních cyklotras v zemi, po písečných lesních cestách, po-
dél jezer a říček Regionálního parku Kurtuvenai.
3.den: Riga. Autobusem do Lotyšska, na kole či pěšky prohlíd-
ka hanzovní Rigy (UNESCO) - hlavního města Lotyšska: gotické 
Domy Černých hlav, dóm, Švédská brána, kostel sv. Petra aj. 
Na kolech z Rigy na sever mezi kanály, jezery, řekou Daugava 
a podél pobřeží.
4.den: N.P. Gauja, Sigulda, Turaida, Gutmannova jeskyně. 
Prohlídka města, paláce a starého hradu v Siguldě a cyklo-
trasou „Lotyšským Švýcarskem“ v N.P. Gauja údolím pískovco-
vých skal k dominantě hradu Turaida. Dechberoucí výhledy 
na údolí řeky Gauja. Gutmana ala - největší jeskyně Pobaltí.  
K romantické zřícenině hradu Krimulda a dále červenou cyk-
lotrasou podél řeky na západ, nebo možnost plavby kaňonem 
řeky Gauji na loďkách, pro zájemce lanovka nad údolím řeky.
5.den: Césis, Araiši, Zvārtes iezis, Lígatne. Na kole ze staroby-
lého města Césis se středověkým hradem a dřevěnými domy 
k jezeru Araiši s ostrovní pevností z doby bronzové. Pískovcový 
monument Zvārtes iezis na břehu řeky Amata. Přes N.P. Gauja 
kolem podzemního utajovaného sovětského bunkru do Lígat-

ne s průzračnou stejnojmennou říčkou.
6.den: Jūrmala. Z Rigy na kole do Jurmaly, nejvyhlášenějšího 
pobaltského přímořského letoviska s promenádami a lázeň-
skými dřevěnými domky, vzniklého spojením přímořských 
rybářských osad. Odpočinek, koupání, krásné písečné pláže  
s bílým pískem, duny, borové lesy. Vyhlášené pláže v Majori  
s titulem „Modré vlajky“. Zájemci mohou jet na kole až do Ná-
rodního parku Kemeri, kolem sanatoria Jaunkemeri se sirnou 
vodou. 
7.-8.den: Riga - Žďár nad Sázavou. Z Rigy autobusem přes 
Litvu a Polsko zpět domů.

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přeprava 
kol, 5x ubytování v pokojích hotelu po 2 osobách se snída-
ní, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály  
a DPH. Možnost dokoupit do polopenze 5x večeře v hote-
lech za 990 Kč.

1431
Termín                                č. zájezdu             dní                cena v Kč
13.8. - 20.8. 2022 10 790,-8



strana

116
cestovní kancelář nomád s.r.o.
www.nomad.cz
e-mail: nomad@nomad.cz

CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel: 566 623 642
přednášky, články, aktuality: facebook.com/cknomad.cz/
fotografie ze zájezdů: instagram.com/ck_nomad/

145 MAZURSKÁ JEZERA NA KOLE A NA LODI
Na kole krajinou Mazurských jezer, jedním z nejmalebnějších míst Evropy, nazývaném „zelené plí-
ce“ Polska. Dokonalými cyklostezkami po nefrekventovaných silničkách a písčitých cestách mezi 
tisíci jezer propojených kanály a říčkami, které vytvářejí ideální region pro mnoho druhů vzácné 
flóry a ptactva. Z paluby výletní lodě, na kole či na pronajaté jachtě můžeme obdivovat pralesy, 
chráněné vodní rostliny, rezervace zubrů a labutí. Uvidíme staropruská opevnění, zámky a kostely, 
křižácké hrady a pevnosti, válečné bunkry a mnoho dalších historických krás tohoto regionu.

Obtížnost: 2-3, doporučujeme cross, MTB 
Délka tras: busem 2200 km, lodí 45 km, na kole 0-300 km 
Počasí: vzduch 22-26 °C, voda 17-20 °C 
Odjezdy: Praha, Pardubice, Žďár n. Sáz., Brno, Přerov, 
Ostrava 

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Borecký prales - Giżycko. Autobu-
sem do Polska. Zachovalý Borecký prales, středisko chovu zub-
rů ve Wolisku, na kole rezervací Spytkowo kolem historických 
dvorů, barokních kostelů, zbytků opevnění, všudypřítomných 
jezer a kolem tvrze Boyen do kempu u Giżycko. 
3.den: Giżycko, Hitlerovo „Vlčí doupě“. Giżycko - křižácký hrad, 
unikátní otáčivý most. „Modrou“ cyklostezkou, typickými měs-
tečky mezi jezery Dargin a Mamry, přes Pozezdrze s kostelem 
a nedalekým polním sídlem SS. Zámek Sztynort, Hitlerovo 
nedobytné „Vlčí doupě“, chráněná krajinná oblast Glazowska 
s tisíci kameny. 
4.den: Gorazdowo, Hrad Ryn. Hospodářské stavení v Go-
razdowo, usedlost v Monetki, bývalé středisko kultury Ariánů 
Stará Rudówka, hrad křižáckých rytířů Ryn a zděné domy ve 
městě. Zpět přes staropruské hradiště v Orlo, nebo dále na 
gotický kostel a barokní zámek v Nakomiady a muzeum Ma-
zurské země v Owczarki. 
5.den: Lodí po soustavě jezer Giżycko - Mikolajki, rezervace 
j.Lisunie. Vyhlídková cesta pronajatou lodí po jezerech spo-
jených unikátní soustavou kanálů z Giżycka do „perly Mazur“, 
městečka Mikolajki s historickými domy. K obřímu jezeru Śni-
ardwy se svou legendou o zakleté dívce. Odpočinek, koupání 
či na kole do přírodní rezervace vodních rostlin jezera Lisunie. 

6.-7.den: Łuknajno, kolem j.Śniárdwy - Wejsuny - Žďár n.Sáz. 
Na kole z malebného městečka Mikolajki kolem největšího 
polského jezera Śniardwy, přírodní rezervace Łuknajno s nej-
větší evropskou rezervací divokých labutí (UNESCO) a kolem 
mnoha dalších jezer, působivý kostel v Okartově, přes mosty 
a lesními cestami, pláž v Novych Gutech, splav v Karwiku, pa-
mátné stromy a možnost koupání na jednom z osmi ostrovů 
či pláži Niedźwiedzi Róg. Autobusem zpět domů. 

V ceně je: Doprava autobusem, přeprava kol, vyhlídková 
cesta lodí z Giżycko do Mikolajki, polopenze, 4x ubytová-
ní v hoteliku ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 
průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH. 

1451
1452
1453

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
26.6. - 2.7. 2022
17.7. - 23.7. 2022
14.8. - 20.8. 2022

10 790,-
10 790,-
10 490,-

7
7
7

PROGRAM ZÁJEZDU: 

144 MALLORCA - ODPOČINEK A CYKLISTIKA
Ostrov Mallorca nabízí vše pro ideální aktivní dovolenou, spojující odpočinek s cyklistikou a po-
znáváním. S podporou minibusu je možné ho objevovat ze sedla kola a objevit jeho historické  
i přírodní krásy: hrady, starobylá města, poutní místa a kostely, i cesty obklopené pomerančovníky 
a olivovníky a úchvatné pláže, jedny z nejkrásnějších na světě… 
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 2-3, doporučujeme trek
Délka tras: letadlem 3100 km, minibusem 700 km, na kole 
0-280 km
Počasí: vzduch 20-29 °C, voda 18-24 °C 
Nástupní místo: Praha, (odlet Bratislava se slevou, bližší 
informace v CK) 

1.den: Praha - Mallorca. Odlet letadlem z Prahy, přílet na Ma-
llorcu, přesun na místo ubytování.
2.den: Serra de Tramuntana. Minibusem na sever do poho-
ří Serra de Tramuntana (UNESCO) a na kole od Královského 
kartuziánského kláštera ve Valldemosse přes Palmanyolu  
a Bunyolu a přes sedla Coll de Hono a Orient pod vrchol Puig 
d'Alaró. Pěšky k úchvatné zřícenině majestátného hradu Alaró 
z 10. století.
3.-4.den: Puig de Randa, Cap Blanc, Cala Pi. Na kole rovinou 
kolem vrcholu Puig de Randa kolem prehistorického naleziš-
tě Son Verí de Dalt a dále do Llucmajor se středověkým kos-
telem a klášterem Sant Bonaventura. Romantický klášter na 
špičce hory Randa s výhledem na ostrov. Další den odpočinek  
v Aquaparku v El Arenal, nebo na kole podél pobřeží na mys 
Cap Blanc s majákem a k obranné věži v malebném Cala Pi. 
Kolem romantických výhledů z kamenných útesů k  jedné 
z nejpopulárnějších pláží Mallorcy. Archeologické naleziště 
osídlení z doby bronzové Capocorp Vell.
5.den: Pollenca, Alcúdia. Minibusem do Pollenca, prohlídka 
starého města. Na kole na vyhlídku z útesu Mirador de Mal Pas 
a podél pobřeží a krásných písečných pláží na poloostrov Al- 
cúdia s nejkrásnější pláží ostrova. Prohlídka historické Alcúdie. 
Variantně delší trasou na nejsevernější mys Cap de Formentor 
se strmými útesy a úžasnou vyhlídkou na moře.
6.den: Sant Salvador, Dračí jeskyně. Minibusem k vyhlídce 
Santuari de Sant Salvador s poutním kostelem a sochou Kris-
ta. Na kole k zřícenině hradu Castell de Santueri s pozůstatky 
zdí a strážních věží. Dále k moři a podél pobřeží, pláží, vyhlídek 

a jeskyní k unikátním Dračím jeskyním s obrovitým jeskynním 
jezerem s křišťálově čistou vodou u Portocristo.
7.den: Manacor - Artà. Minibusem do města Manacor s pro-
slulou manufakturou na výrobu umělých perel. Na kole po 
Greenways cyklotrase podél pomerančovníků a olivovníků do 
historického města Artà s pevností s mohutnými zdmi a devíti 
věžemi. Na kole k jesnyním Coves d'Artà.
8.den: Palma de Mallorca - Praha. Minibusem do hlavního 
města ostrova, krátká prohlídka města. Odlet domů.

V ceně je: Doprava. Ubytování a polopenze. Půjčení kola 
na ostrově. Český průvodce, zdravotní připojištění, infor-
mační materiály a DPH. Doprava: Letecká na Mallorcu  
a zpět včetně tax a poplatků. Vlastní kolo do letadla za pří-
platek 1500 Kč. Po ostrově nájemní (mikrobus s přívěsem 
na kola). Ubytování: 7x hotel s bazénem - ve 2-lůžkových 
pokojích s vlastní koupelnou a TV. 1-lůžkový pokoj za pří-
platek. Strava: 7x polopenze.

1441
1442

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
22.5. - 29.5. 2022
4.9. - 11.9. 2022

30 490,-
34 390,-

8
8
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147 KRÁSY ČERNÉ HORY NA KOLE
Cykloturistika v horských partiích úchvatné Černé hory. Národ-
ní park Durmitor a Biogradská Gora, kaňonem řeky Tara až ke 
Skadarskému jezeru a k moři. Krajem hlubokých lesů, divokých 
říčních údolí a ledovcových jezer obklopených horskými velikány. 
Typické salaše, starobylá města a koupání v čistém moři.

Obtížnost: 2-3, doporučujeme trek, cross (MTB) 
Délka tras: busem 2800 km, na kole 0-250 km, 
pěšky 1x 15 km 
Počasí: vzduch 24-30 °C (na horách chladněji), voda 19-24 °C 
Odjezdy: Praha, Pardubice, Žďár n. Sáz., Brno 

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Žabljak. Autobusem přes Ma-
ďarsko na ubytování v nejkrásnějším černohorském pohoří 
Durmitor. Nenáročná vyjížďka ze Žabljaku na vyhlídku Čuro-
vac (1625 m) s dramatickými výhledy do 1300 m hlubokého 
kaňonu divoké řeky Tary. 
3.den: N.P. Durmitor. Výlety pěšky na Černé jezero, masiv 
Medžed, Ledovou jeskyni a Bobotov Kuk. Na kole k Vražje  
a Riblje jezero, nebo volitelně rafting v kaňonu řeky Tary (od 
40 EUR/os.). Pro náročné kolem Durmitoru královský okruh  
s překrásnými výhledy, na kole dvoutisícovými sedly mezi vá-
pencovými masivy, kolem ledovcových jezer, ale i kaňonem 
řeky Sušica, přes horské vesničky a louky. 
4.den: Žabljak - N.P. Biogradska Gora. K vysokému mostu přes 
řeku Taru, možnost koupání. Na kole okouzlujícím kaňonem 
řeky Tary (UNESCO), nejhlubším a nejdelším v Evropě, přes 
Mojkovac do kempu u ledovcového Biogradského jezera  
v národním parku Biogradska Gora. 
5.den: N.P. Biogradska Gora. Od překrásného Biogradského 
jezera krajem údolí a jezer v národním parku pěšky pralesem 
nebo z Jezerine na kole kolem vrcholu Zekova Glava a sed-

lem Kršara k Šiško jezeru. Kolem salaší přes vyhlídku Bendovac  
k Biogradskému jezeru. 
6.den: N.P. Biogradska Gora - Skadarské j. - Boka Kotorská. 
K starobylému pravoslavnému monastýru Morača. Přejezd  
s vyhlídkou na „perlu Balkánu“ - Skadarské jezero, autobusem 
na ubytování u malebného zálivu Boka Kotorská, prohlídka 
zachovalého středověkého města Kotor (UNESCO) s večerní 
osvětlenou pevností aj. 
7.-8.den: Boka Kotorská - Dubrovník - Žďár nad Sázavou. Pro-
hlídka okouzlujícího starobylého Dubrovníka (UNESCO), ob-
klopeného tisíc let starými hradbami. Křivolaké uličky, kavárny, 
koupání. Navečer odjezd přes Slovinsko a Rakousko domů. 

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přepra-
va kol, 5x polopenze na místě, 5x ubytování v 4-lůžkových 
apartmánech s dvěma oddělenými ložnicemi a v dvou-
lůžkovém pokoji v hotelu, průvodce, zdravotní připojištění, 
informační materiály a DPH.

1471
Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
13.8. - 20.8. 2022 11 390,-8

146 VENEDIG RADWEG: Z BRENNERSKÉHO PRŮSMYKU K MOŘI

Tato cyklostezka nás zavede z Brennerského průsmyku až k Jaderskému moři, pojedeme převážně 
stezkou podél nejznámějších řek a jezer jižního Tyrolska mezi fantastickými vrcholky Dolomit. Na-
vštívíme také nejhezčí městečka, jako jsou Bruneck, Cortina di Ampezzo a další. Cestou ochutná-
me atmosféru jedinečných údolí, vynikající jihotyrolské víno či italskou zmrzlinu. Ukončení zájez-
du v blízkosti Benátek umožní návštěvu této světoznámé pamětihodnosti. Ubytování se snídaní 
je vždy v blízkosti cyklostezky v útulných pensionech či hotelech.

Obtížnost: 2-3, doporučujeme silniční, cross 
Délka tras: autobusem 3500 km, na kole 0-300 km 
Počasí: vzduch 22-31 °C, voda 20-25 °C 
Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha

1.-2.den: Praha - Bruneck. Autobusem do Itálie. Z Brenner-
ského průsmyku podél řeky Eisack sjedeme k vesničce Aicha  
a proti proudu řeky Rienz do historického Bruneck se středo-
věkým hradem a městskými branami. 
3.den: Cortina d´Ampezzo. Pozvolným stoupáním proti prou-
du řeky kolem jezer Olanger See a Toblacher See s úchvatnými 
výhledy na skalní štíty Tre Cime vyjedeme až do sedla Passo 
di Cimabanche (1530 m). Odsud sjezdem dolů do Cortina 
d‘Ampezzo pod obří horou Dolomit Tofana di Mezzo (3244 
m). Městečko je také známo jako populární středisko zimních 
sportů, kde se v roce 1956 konaly zimní olympijské hry a v roce 
1963 MS v krasobruslení. 
4.-5.den: Pieve di Cadore - Conegliano. Cyklostezkou údolím 
řeky Boite do městečka Pieve di Cadore, rodiště proslulého 
renesančního malíře Tiziana Vecelli. Dále podél známé řeky 
Piave do městečka Ponte nelle Alpi. Druhý den kolem jezer 
Lago di Santa Croce, Lago Morto a Lago del Restello až k říčce 
Fiume Meschio, která nás zavede do malebného městečka 
Vittorio Veneto. Dále do města Conegliano, jemuž dominují 
pozůstatky středověkého hradu. Město samo je známé pro 
své kvalitní víno (Prosecco) a je domovem nejstarší vinařské 
školy. 
6.den: Treviso. Cyklostezkou po místních silničkách a cestách 
skrze malebné italské vesničky a přes mohutnou řeku Piave 
do srdce hlavního města provincie Benátsko, do historického 

Trevisa se zachovalými hradbami, vodními kanály, kamenným 
mostem a renesančními paláci na hlavním náměstí. 
7.den: Fiume Sile - Jesolo. Přírodním parkem meandrující říč-
ky Fiume Sile až k Jaderskému moři. Cyklostezka nás povede 
okolo Benátské laguny, která je společně s Benátkami zapsána 
na seznam dědictví UNESCO, k městu Jesolo pyšnící se 15 km 
dlouhou písčitou pláží. 
8.-9.den: (Benátky) - Praha. Celodenní relaxace u moře či 
místní hromadnou lodní dopravou návštěva Benátek. Mož-
nost individuální projížďky na kole po pobřeží na Caorle. Au-
tobusem přes Rakousko domů. 

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přeprava 
kol, 6x snídaně, 6x ubytování ve 2-lůžkových pokojích ho-
telů či penzionů (se sociálním zařízením), průvodce, zdra-
votní připojištění, informační materiály a DPH. Příplatky: 
1-lůžkový pokoj 3000 Kč. 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1461
1462

Termín                                    č. zájezdu            dní              cena v Kč
27.5. - 4.6. 2022
1.9. - 9.9. 2022

15 990,-
16 290,-

9
9
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149 UKRAJINA NA KOLE (DO PENZIONU)
Zapomenutý nejvýchodnější cíp bývalého Československa - Zakarpatská Ukrajina. Po vedlejších 
silničkách vedoucích přes vesnice s dřevěnými domky a kostelíky, po dřevařských cestách podél 
průzračných a divokých bystřin v hlubokých zalesněných údolích se vrátíme jakoby o několik 
desetiletí zpět. Jednodenní výlety z jednoho místa „nalehko“ s možností voleb různých variant, 
včetně pěší.
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 2-4, doporučujeme trek, MTB 
Délka tras: autobusem 2700 km, na kole 0-380 km 
Počasí: horské, proměnlivé 
Odjezdy: Praha, Hradec Králové, Pardubice, Brno

1.-2.den: Praha - Pilipec. Busem na Ukrajinu. Prohlídka hlavní-
ho města „Zakarpatí“ Užhorodu: hrad, skanzen, historické cen-
trum, původní synagoga, tržnice. Ubytování Pilipec pod polo-
ninou Boržava. Odpoledne k vodopádu Šipot uprostřed lesů.
3.-4.den: Verchovina - Rekyta. Siněvir - Koločava. Na kolech 
k Mežhorje a nejmalebnějším pohořím Podkarpatí Verchovi-
na, podél říčky Holjatyn do Rekyty s nádherným dřevěným 
kostelíkem a přes sedlo do Nižného Studeného a zpět. Další 
den údolím říčky Ripinka do Mežhorje a do Siněvirského sedla 
s výhledy na okolní kopce. Sjezd do vesnice Siněvir a podél 
řeky Těrebla až do Koločavy - návštěva dřevěného kostelíku 
s hroby čsl. četníků zastřelených Nikolou Šuhajem, muzeum 
Ivana Olbrachta, hroby Nikoly Šuhaje a Eržiky, skanzen, bývalá 
četnická stanice.
5.den: Siněvirský N.P. Busem do Siněvirského sedla a na ko-
lech sjezd do Siněviru a do Siněvirského N.P. Přes vesničku 
Siněvirskaja Poljana až k legendou opředenému Siněvirskému 
jezeru s možností výjezdu do dřevařské osady Svoboda. Podél 
Těrebly plné přírodních „vířivek“ lákajících ke koupání dále do 
Siněviru s možnostmi ochutnávek místních specialit v kolibě.
6.den: Nižnij Studenyj - Skotarske - Volovec. Na kolech přes 
vesničky Nižnij a Věrchnij Studenyj do Lvovské oblasti do sedla 
Beskid na bývalé československo-polské hranici. Přes Skotar-
ske do Volovce a zpět (lehčí varianta s Ozero Vita, koupání).
7.den: Hřeben poloniny Boržava. Náročnější trasa sedačkovou 

lanovkou i s kolem téměř na hřeben poloniny Boržava a přes 
hlavní hřeben do Ričky. Lehčí varianta do vesničky Bukovec 
a podhůřím poloniny Boržava přes Rička a Lozjanskij do Me-
žhorje. Lze i pěší varianta lanovkou na hřeben poloniny Borža-
va, přechod hlavního hřebene a sestup do Ričky.
8.den: Volovec, Nižné Vorota. Busem do Volovce a na kole přes 
vesničky Nižné Vorota a Zavadka a přes Seredněverecký prů-
smyk do bývalé Haliče (Lvovská oblast). Možnost zajet až do 
zapadlé vesničky Verchnjačka.
9.-10.den: Iza - Mukačevo - Praha. Busem do vesnice Iza (trh)  
a do Mukačeva se starobylým centrem s radnicí a hradem Pa-
lanok. Noční přesun zpět do ČR.

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, přepra-
va kol, polopenze v hotelu, 7x ubytování ve smíšených 
vícelůžkových pokojích penzionu (*2-lůžkových pokojích 
hotelu s vlastním soc. zařízením), průvodce, zdravotní při-
pojištění, informační materiály a DPH. Příplatky: 1-lůžkový 
pokoj v hotelu 1600 Kč.

148 KORSIKA NA KOLE V POHODĚ
Poznávací zájezd s cykloturistikou na Korsiku s překrásnou subtropickou přírodou, azurovým mo-
řem, ale i štíty horských velikánů. Romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korko-
vých dubů. Bez dlouhých přejezdů busem s možností koupání v moři po většinu dní!
PROGRAM ZÁJEZDU: 

Obtížnost: 2-3, doporučujeme cross 
Délka tras: busem 3850 km, na kole 0-370 km, lodí 240 km 
Počasí: vzduch 22-28 °C, voda 20-22 °C 
Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady (od 4 osob), 
Praha, Jihlava (od 4 osob), Brno, Bratislava (od 6 osob). Svo-
zy: Jablonec n. N., Liberec, Turnov, Ml. Boleslav ( od 8 os.) 

1.-2.den: Praha - Canaglia. Busem do Itálie a trajektem do 
Bastie. Překrásným hornatým vnitrozemím do Vizzavony. 
Možnost koupání v horách v překrásných Anglických kaská-
dách, sjezd na kole z Col de Vizzavona horskými vesnicemi do 
starobylého Corte s citadelou pod štíty hor. 
3.-4.den: Kaňon Restonica a jezero Melo. Na kolech jednou  
z nejkrásnějších korsických dolin Restonica k salaším Grotelle. 
Možnost pěšího výletu k jezeru Melo (až Capitello). Další den 
busem impozantním kaňonem řeky Golo - Scala di Santa Re-
gina na nejvyšší silniční sedlo Korsiky Col de Verghio. Sjezd 
úchvatnou horskou krajinou s borovým lesem. Výhledy do ka-
ňonu Spelunca, jedné z nejznámějších atrakcí ostrova. Variant-
ně přes malebné Ota, či přímo do vyhlášeného letoviska Porto. 
Stoupání k bizarním načervenalým skalním útvarům Calanche 
(UNESCO) a do vesničky Piana, oceněné jako nejkrásnější fran-
couzská obec. Busem do zátoky Valinco u Propriana. 
5.-6.den: Filitosa, Sartène, Bonifacio. Koupání a odpočinek  
u moře. Volitelně na kole krátká návštěva nedalekého proslu-
lého naleziště prehistorické kultury Filitosa s mnoha menhiry. 
Večer busem do svérázného středověkého městečka Sartène. 
Další den busem do vyhlášeného Bonifacia, které je se svými 
bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evro-
py (volitelně projížďka lodí cca 20 EUR/os.) Koupání v moři. 
Alternativně cyklistika v okolí zálivu Valinco.
7.-8.den: Aulléne, Ajaccio. Busem do Petreto-Bicchisano a na 
kole přes Col de St. Eustache do Aulléne a nádherným sjezdem 
přes Loreto di Tallano k řece Rizzanése. Možnost koupání u Ja-
novského mostu Spin‘ a Cavallu. Následující den busem na mys 
Parata s krásnou vyhlídkou na „Krvavé ostrovy“. Nenáročná turis-

tika na vyhlídku k janovské věži Tour de la Parata. Hlavní město 
Korsiky Ajaccio – rodiště Napoleona Bonaparte s možností ná-
vštěvy jeho rodného domu.
9.-11.den: Bavella - Ste Lucie de Tallano. Busem do sedla pod 
siluetou skalních věží Bavella. Na kole sjezd přes Zonzu a Levii 
do městečka Ste Lucie de Tallano a do Propriana. Podvečerní 
koupání v moři. Ráno busem do přístavní Bastie: prohlídka, 
nákupy. Trajektem do Itálie a přesun domů. Možnost úpravy 
programu vzhledem aktuálnímu trajektu, počasí a stavu silnic.

V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem, trajekt 
na Korsiku a zpět, přeprava kol, vstupní a výstupní popla-
tek, 2x ubytování v hotelu v Corte se snídaní a 6x ubytování  
v jednoduchých bungalovech, povlečení, průvodce, zdra-
votní připojištění, inf. materiály a DPH. Cena nezahrnuje: 
stravování s výjimkou 2 snídaní při ubytování v hotelu, vrat-
ná kauce na bungalov 30 EUR/bungalov. Příplatky: 1-lůž-
kový pokoj na zájezdu -1481: 5200 Kč, 1482: 5600 Kč. 6x 
polopenze 3-chodové francouzské menu se sklenkou vína 
3120 Kč (začíná 4.den večeří a končí 9.den večeří). 

1481
Termín                                   č. zájezdu             dní             cena v Kč
2.6. - 12.6. 2022 16 990,-11

14821.9. - 11.9. 2022 17 490,-11

1491
Termín                                     č. zájezdu         dní               cena v Kč
1.7. - 10.7. 2022 12 490,-10
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PRAKTICKÉ INFORMACE
Níže jsou praktické informace, upozornění a postupy pro při-
hlášení, platbu atd. a obecné informace k zájezdům Cestovní 
kanceláře Nomád s.r.o. (dále jen CK ). Tyto informace nenahrazují 
Všeobecné smluvní podmínky (VOP), které najdete na www.
nomad.cz/files/nomad-VOP.pdf a které tvoří součást Smlouvy 
o zájezdu (dále jen SOZ) s naší CK. Některé praktické odpovědi 
najdete také v často kladených otázkách (označených jako FAQ) 
na www.nomad.cz.
1. PROGRAM:
Program zájezdů je uveden u jednotlivých zájezdů v katalogu. 
CK upozorňuje zákazníka, že zvláště u exotických zájezdů je 
vyšší pravděpodobnost úprav programu, vynucených nepřed-
vídatelnými událostmi, kdy CK program a podmínky zájezdu 
může upravit. CK nesmí změnit zásadní charakter a hlavní roz-
sah služeb bez dohody se zákazníkem. CK neručí za nepříznivé 
následky přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších 
událostí a stavů, které nemůže ovlivnit. Výlohy a škody zákazníků 
vzniklé z těchto případů cestovní kancelář nehradí. Fotografie, 
použité v katalogu, na www.nomad.cz a při propagaci jsou pou-
ze ilustrační a nejsou součástí programu zájezdu.
2. TERMÍN A CENA:
Termíny a ceny zájezdů jsou uvedeny u programů jednotlivých 
zájezdů v katalogu. Termín odjezdu zájezdu může CK oproti ka-
talogu změnit jen v případě posunu letenek či trajektů dodá-
vající společností, a to maximálně o 1 den. Program leteckého 
zájezdu začíná a končí v cílové zemi. Cenu zájezdu může CK 
jednostranně zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení vstupních 
cen za dopravu, pohonných hmot, daní a poplatků, nebo směn-
ného kursu české koruny. V případě změn okamžitě informuje 
zákazníka v informačním dopise. Obdobně může dojít k snížení 
ceny. Z cen uvedených v katalogu poskytuje CK tyto slevy: 
3. SLEVY
poskytujeme v r. 2022 v této výši (z katal. ceny bez příplatků): 
a) pro každého, kdo se z posledních šesti let (2016 - 2021) zú-
častnil alespoň ve třech letech zájezdu s CK: 3% z ceny zájezdu 
(věrnostní sleva), 
b) 2% pro přihlášené do 31.3.2022 (na odjezdy od 1.10.), nebo 6  
a více měsíců před odjezdem,
c) 5% pro každého, kdo uhradí plnou cenu zájezdu do 28.2.2022 
(pro odjezdy od 1.6.2022). U zájezdů s cenou vyšší než 60 000 Kč 
stačí zaplatit 60 000 Kč, 
d) 2% pro držitele mezinárodních karet ISIC, ITIC a IYTC, či účast-
níka skupiny více než 7 lidí, kteří se hlásí společně jednou při-
hláškou přímo v naší CK, 
e) 3% sleva pro přihlášené do 21.11.2022 na zájezdy s termíny 
odjezdu od 1.2.2023, nebo pro přihlášené nejméně 6 měsíců 
před odletem,
f ) slevy uvedené u cen zájezdů (nelze sčítat s jinou slevou). 
Slevy b) a c), stejně jako b), e), f ) se nemohou vzájemně sčítat. 
Sleva bude poskytnuta jen tehdy, uplatníte-li požadavek na ni 
současně na přihlášce písemně. Pro uplatnění slevy držitele me-
zinár. karty nám zašlete kopii karty spolu s přihláškou. U zájezdů 
s cenou vyšší než 60 000 Kč se sleva počítá jen z částky 60 000 Kč. 
Maximální výše součtu slev, kterou lze uplatnit je 10%. 
4. PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA:
Zákazník se může přihlásit poštou přihláškou z katalogu CK na 
adrese Cestovní kancelář Nomád s.r.o., Smetanova 34, 591 01 
Žďár nad Sázavou nebo telefonicky: 566 623 642, nebo po před-
chozí domluvě v provozovně či pobočce naší kanceláře, nebo 
e-mailem na adrese: nomad@nomad.cz. Přihlášku lze vyplnit  
i pro více osob. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí 
objednatel jako za své vlastní. Po obdržení přihlášky zašle CK ve 
dvou kopiích návrh smlouvy SOZ spolu se složenkou pro zapla-
cení zálohy a dokladem o pojištění CK. Záloha je 33% z ceny 
zájezdu + případně cena komplexního připojištění a musí být 
zaplacena do 14 dnů (u zájezdů s cenou nad 122 000 Kč je jed-

notná záloha ve výši 40 000 Kč + případné komplexní připojiš-
tění), jinak CK postoupí místo v zájezdu náhradníkům. Současně 
zákazník pošle zpět CK jedenkrát podepsanou cestovní smlou-
vu. Zbylou část ceny je třeba zaplatit nejpozději 3 týdny před 
odjezdem. Pro tuto platbu zašle CK složenku či údaje pro platbu 
převodem spolu s informačním dopisem, zpravidla 3 týdny před 
odjezdem, nejpozději 1 týden před odjezdem. Ve všech přípa-
dech rozhoduje datum odeslání. Platby lze též provádět na účet 
KB Žďár n.S., č.ú. 5361650247/0100. Ze Slovenska na účet  
v EUR u FIO banky, IBAN: CZ5120100000002200088472 (pře-
počet na EUR dle aktuálního kurzu sdělíme). Zákazník se musí 
prokázat dokladem o zaplacení při nástupu na zájezd. Zákazník 
si není vědom žádných závažných onemocnění, ohrožujících 
jeho účast na zájezdu a souhlasí s poskytnutím a zpracováním 
osobních údajů, nutných pro evidenci CK v souladu se zákonem 
č.101/2000 Sb., zařazením do databáze zákazníků CK a využitím 
těchto dat pro zajištění služeb (pojištění, letenek, víz atd.) a za-
síláním katalogů zájezdů na další roky. Současně si uvědomuje 
svou povinnost mít do zemí, které to vyžadují očkování, či test 
např. na COVID-19. 
5. ZRUŠENÍ:
Zrušení zájezdu ze strany CK může nastat při nedostatečné ob-
sazenosti, při nevyhnutelných a mimořádných okolnostech či 
porušení některé povinnosti zákazníkem. Pokud není zákazník 
schopen prokázat zaplacenost ceny zájezdu, či nemá předepsa-
né doklady, očkování, test na nemoc, víza atd., může CK při odjez-
du odstoupit od cestovní smlouvy se zákazníkem bez náhrady.  
V případě nedostatečné obsazenosti (pod 6 os. na letecký a 28 
os. na bus zájezd) CK neprodleně informuje zákazníka nejpoz-
ději 20 dní (7 dní pro zájezdy na 2-6 dní) před odjezdem a vrátí 
zákazníkům všechny platby na tento zájezd na účet, ze kterého 
přišly, pokud se nedohodnou jinak. Zároveň zákazník nemá prá-
vo na žádné další náhrady. 
6. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD SMLOUVY:
Zákazník (se souhlasem CK) může vyslat náhradníka, pokud to 
písemně sdělí CK spolu s prohlášením o přistoupení náhradníka 
a poté souhlasí s náklady na toto postoupení, jak je CK vyčíslí. 
Pokud tento náhradník splňuje podmínky zájezdu (má víza atd.) 
a pokud poté CK souhlasí, že náhradník splňuje všechny pod-
mínky účasti na zájezdu, stává se tento novým zákazníkem. 
Zákazník je oprávněn před zahájením zájezdu (nejlépe písemně) 
zrušit svou smlouvu SOZ s CK. CK vrátí zákazníkovi po odhlá-
šení zaplacenou částku po odečtení prokazatelně vynaložených 
nákladů (storno letenky a dalších služeb), minimálně ve výši 
paušálních stornopoplatků v procentech z katalogové ceny zá-
jezdu včetně objednaných doplňkových služeb (doporučujeme 
přikoupit si Komplexní připojištění storna): 
odhlášení dříve než 70 dní ............25% 
70 - 30 dní před odjezdem ............35% 
29 - 15 dní před odjezdem ............55% 
14 - 5 dní  před odjezdem .............75% 
4 dny před až den odjezdu .........100%
Totéž platí při nedostavení se k odjezdu, nebo když zákazník 
nemá při odjezdu platné a úplné cestovní doklady (či neobdržel 
vízum, test a další povinné věci), doklad o zaplacení či předepsa-
né vybavení, či není schopen fyzicky zájezd absolvovat. 
7. SJEDNANÉ SLUŽBY:
jsou uvedeny u každého zájezdu a konkretizovány v SOZ a na 
www.nomad.cz. Služby většinou zahrnují dopravu, ubytování, 
vyjmenovaná jídla, zdravotní připojištění, průvodce, mapky 
měst a tras, případně víza platná pro občany ČR (a jejich vyříze-
ní), trajekty, letenky a letištní taxy (přesné služby jsou vždy uve-
deny u zájezdu). Ceny volitelných výletů, vstupů a dalších služeb, 
které nejsou v ceně zájezdu, jsou odhadnuté v katalogu nebo na 
www.nomad.cz. Cena zájezdu CK obsahuje daň z přidané hod-
noty. Tyto služby a cenu zájezdu může CK upravit v informačním 
dopise a smlouvě SOZ, pokud je to nezbytné a neovlivní to dříve 
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dohodnutý charakter zájezdu. Pokud dojde k rozsáhlejší změně 
(změna data odjezdu o více než 1 den, změna ceny o více než 
8%, výrazná změna programu) ovlivňující charakter zájezdu, má 
zákazník právo bez odkladu od smlouvy písemně odstoupit bez 
stornopoplatku do 5 dnů od oznámení. V cenách zájezdů nejsou 
především položky uvedené na www.nomad.cz. 
8. REKLAMACE:
Pokud nedojde po odjezdu k řádnému plnění významného 
podílu dohodnutých služeb, či nebude CK schopna tyto služby 
zajistit, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude 
vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah 
služeb, poskytne zákazníkovi náhradu odpovídající rozdílu 
mezi nabídnutou a uskutečněnou službou. Náhrady plynoucí  
z ušlého času ve výše uvedeném případě CK nehradí. Reklamaci 
vady zájezdu či neposkytnuté služby musí zákazník uplatnit bez-
odkladně. Nejlépe sdělit zástupci CK na místě a při nevyřešení 
reklamace kontaktovat CK. Poté písemně nejlépe doporučeným 
dopisem do CK do 1 měsíce po skončení zájezdu. Pozdější re-
klamace bude CK chápat jako neuplatněné bez zbytečného 
odkladu. Při exotických cestách si CK vyhrazuje právo změny 
programu na trase a pořadí navštívených míst a na změny trasy 
vynucené objektivními okolnostmi. 
9. DOPRAVA:
Pokud není uvedeno jinak, jezdíme na jih většinou autobusy  
s klimatizací. Na leteckých zájezdech je většinou v ceně přeprava 
po trase v rámci programu, ne ve volném čase. Kabina na trajek-
tu nebývá v ceně zájezdu, není-li uvedeno jinak. CK neručí za 
případná zpoždění letu ani škody z nich. 
10. UBYTOVÁNÍ:
U každého zájezdu je uveden počet nocí a druh ubytování 
(chatky, apartmány, hotely aj., označení „v kempu“ znamená ve 
vlastních stanech). Pokud jsou uvedeny hotely, jedná se o hotely 
nižší a turistické kategorie. U vyšších kategorií uvádíme konkrét-
ní počet hvězdiček, odpovídající obecnějšímu standardu, jelikož 
tato specifikace v exotických zemích není jednotná.
11. JÍDLO:
Počet a typ jídel je u každého zájezdu uveden v kolonce „v ceně 
je“. Bývá součástí ubytování (často tedy není u nočních přejezdů, 
přeletů atd.) Na cestu autobusem při polopenzi (polní kuchyně) 
vezeme s sebou většinou jídlo či balíček pro přípravu snídaní  
a obědů, nebo večeří, které připravuje náš kuchař v polní kuchy-
ni (zde zapůjčíme plastovou misku a hrnek). V ceně neuvedená 
jídla jsou z Vašich vlastních zásob, nebo ve Vaší režii (se zajiště-
ním může pomoci průvodce).
12. PRŮVODCE:
Po dobu zájezdu busem či od příletu plní průvodce funkci orga-
nizační (naviguje řidiče, zajišťuje noclehy) a informuje o zajíma-
vostech projížděných míst a zemí. Organizuje krátké procházky 
kolem nejzajímavějších míst se stručným výkladem, dovolí-li 
to místní zákony nebo benevolence místních strážců zákona. 
Služby místních průvodců nejsou v ceně zájezdu (pokud není 
uvedeno jinak) a rádi Vám je zprostředkujeme. 
13. CO NA CESTU:
V informačním dopise vždy najdete seznam nutného a dopo-
ručeného vybavení na zájezd. Maximální hmotnost zavazadel  
v buse je 15 kg (stan a hudební nástroj se do limitu nepočítají), 
na leteckých zájezdech obvykle 20 kg na osobu. Za nadváhu za-
vazadel se vybírají poplatky. Obecně doporučujeme pro zájezdy 
do kempu samonosný stan, spacák, karimatku, pro ubytování 
pod střechou většinou vlastní povlečení. Vždy malý batoh a bo-
tasky na výlety. Dále je nutná lžíce, pláštěnka, baterka, větrovka 
s kapucí, čepice na uši, rukavice, plavky, krém na opalování, klo-
bouk proti slunci, sluneční brýle, osobní léky, láhev na vodu. Pro 
cyklistické zájezdy navíc: silniční, horské, trekové nebo crossové 
kolo (doporučený typ u zájezdu) v bezvadném stavu, cyklistické 
oblečení letní a do chladu, rezervní galusky nebo pláště a ná-
hradní díly na kolo (lanka, přehazovačka, paprsky aj.) a cyklistická 
přilba. Do hor: teplé oblečení, pohorky, lehký vařič, fotoaparát, 
mapy a průvodce. Elektrokolo na cyklistický zájezd hlaste sou-
časně s přihláškou.

14. ODJEZDY:
Odjezd autobusu bývá obvykle z Prahy, Brna a dalších měst 
(uvedeno u zájezdů). Autobus bude otevřen půl hodiny před 
odjezdem. Sedadlo si můžete rezervovat při přihlášení. Požadav-
kům se pokusíme vyhovět podle pořadí přihlášek. Přesná místa 
a časy odjezdů budou uvedena v informačním dopisu. Při větším 
počtu účastníků z některé oblasti můžeme po dohodě zajistit 
dopravu k vhodnému místu odjezdu. Sraz účastníků leteckých 
zájezdů bývá v Praze nebo na jiném nástupním místě (uvede-
no u zájezdu) vhodném pro přesun na letiště. Využijte levnější 
parkování na letišti: www.ParkovaniR7.cz, tel: 737 309 429. 
15. PŘÍJEZDY:
Jsou do uvedených míst v katalogu většinou do 20 hodin. Místa 
příjezdů nemusí být shodná s odjezdy a budou uvedena v in-
formačním dopisu. Pokud místa či časy budete chtít znát dříve, 
rádi Vám je sdělíme v CK. Jiné zastávky budou uvedeny v infor-
mačním dopisu. 
16. KAPESNÉ:
Vstupné při exkurzích, do areálů památek, národních parků, 
muzeí, galerií, koupališť apod. většinou není v ceně zájezdu.  
O rozumné výši kapesného na vstupy atd. Vás budeme informo-
vat v informačním dopisu. 
17. POVINNÁ VÝMĚNA:
Je vyžadována v některých (mimoevropských) zemích. Tato 
částka není v ceně zájezdu a zákazník jí musí být při vjezdu do 
příslušné země vybaven. Na možnost odpuštění této výměny se 
nelze spolehnout (www.mzv.cz). 
18. CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA:
Pro všechny zájezdy doporučujeme cestovní pas (mimo EU 
vždy), možná i očkovací průkaz, na exotické zájezdy biomet-
rický pas. Zkontrolujte si jeho platnost, která je dle podmínek 
navštívených zemí obvykle 6 měsíců po návratu a dosti volných 
stran! Pro všechny cesty je nutný pas i pro děti do 15 let. Jméno, 
uvedené pro letenku ve smlouvě či na přihlášce, se musí sho-
dovat se jménem v pase! CK neodpovídá za škody zaviněné ne-
udělením víza, odmítnutím vstupu do země, či nepoužitelným 
dokladem. V současné době mohou některé země požadovat 
potvrzení o testu či očkování na COVID-19, které jsou pak po-
vinností zákazníka. 
19. LÉKAŘSKÉ ZAJIŠTĚNÍ:
K ošetření jednoduchých onemocnění a zprostředkování po-
třebné péče s sebou průvodce v buse veze lékárničku. Běžné 
osobní léky ale musí mít zákazník s sebou. Před odjezdem 
doporučujeme preventivní prohlídku u zubaře a svého lékaře.  
O doporučeném očkování a údajích o zdravotních požadavcích 
cílových zemí se můžete informovat v CK či na našem webu, 
nebo na: www.ockovacicentrum.cz. Podrobnosti a aktuální in-
formace nejlépe sdělí Krajská hygienická stanice. Budeme Vás 
informovat v informačním dopisu. CK neručí za zcizení věcí, ke 
kterému by došlo mimo uzavřený prostor kufrů autobusu, či 
letu. Zákazník jezdí vždy na vlastní nebezpečí a CK doporuču-
je před zájezdem uzavřít KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ a POJIŠTĚ-
NÍ PROTI COVID-19, či horské pojištění www.edelweiss.cz. CK 
upozorňuje, že zájezdy nejsou vhodné pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 
20. POČASÍ:
je údaj, který najdete u většiny zájezdů v našem programu. 
„Vzduch” znamená průměrné nejvyšší denní teploty v době zá-
jezdu. „Voda” znamená průměrnou teplotu vody v době zájezdu. 
Zájezdy v létě na jih doporučujeme zvážit osobám se srdečními 
a dýchacími potížemi. 
21. INFORMAČNÍ DOPIS:
dostanete zpravidla 3 týdny před odjezdem (nejméně 7 dní) - 
jinak kontaktujte CK. Bude v něm upřesněný program, přesná 
místa a časy odjezdů a předpokládaných příjezdů, výzva k zapla-
cení zbytku ceny a rady na cestu (kapesné, co na cestu zabalit, 
očkování atd). 
22. DĚTI:
do 16 let (u cyklistických zájezdů do 18 let) se mohou zúčastnit 
jen v doprovodu zákonného zástupce, do 18 let s písemným 

U LETECKÝCH ZÁJEZDŮ
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souhlasem zákonného zástupce. Slevu pro děti neposkytujeme, 
pokud není u jednotlivých zájezdů uvedeno jinak. 
23. POVINNÉ POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CK:
má CK sjednané dle zákona č.159/99 Sb. u pojišťovny Uniqa  
v rozsahu uvedeném na www.nomad.cz. Oznámení pojistné 
události může zákazník učinit v případě krachu CK na adrese, 
kterou najdete na internetové adrese www.nomad.cz/infor-
mace/pojisteni-proti-krachu. 
24. ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTENÍ:
V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní při-
pojištění“. Jde o cestovní pojištění L5O+ od UNIQA pojišťovny, 
a.s. Zahrnuje pojištění léčebných výloh do výše 7 000 000 Kč  
v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, 
pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření a repatria-
ce do ČR. Dále náklady na vyslání opatrovníka, předčasný návrat 
z cesty, právní pomoc, náklady ze ztráty dokladů, odškodnění 
zdržení při únosu autobusu či letadla a zprostředkování finanční 
pomoci do 100 000 Kč. Zachraňovací náklady do výše 1 050 000 
Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 
do 2 000 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cy-
klistika, horské kolo (ne horský sjezd) a vysokohorská turistika do 
5000 m (bez náčiní). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.
cz/files/pojisteni-podminky.pdf  a na www.uniqa.cz. Pokud chcete 
na zájezdu provozovat rizikové sporty (mnohé jsou dle všeobec-
ných podmínek UCZ/Ces/20 nepojistitelné), raději se informujte  
o možnostech pojištění předem v CK. Na náročné cesty ve výškách 
nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1 720 Kč/rok) 
www.edelweiss.cz. Při škodní události kontaktuje zákazník nepro-
dleně asistenční službu, která mu pomůže s jejím řešením. Poté  
v případě vzniku nároku na pojistné plnění neprodleně zákazník 
vyplní formulář o této události na: https://www.uniqa.cz/hlase-
ni-skod-cestovani/. Tento formulář vytiskne a zašle k potvrzení 
do Cestovní kanceláře NOMÁD s.r.o., která ho zkontroluje, potvrdí  
a pošle jemu zpět. Vyplněný dotazník s tímto potvrzením zákaz-
ník pošle poštou pojišťovně UNIQA neprodleně po návratu ze 
zájezdu. Zákazník byl zvláště upozorněn na tučně zvýrazněné vý-

Jméno a příjmení ...............................................................................................................................................................................................

Adresa ........................................................................................................................................PSČ .................................................................

NEZAPOMEŇTE,
ŽE KOMPLEXNÍ
POJIŠTĚNÍ LZE

SJEDNAT
NEJPOZDĚJI 

S PŘIHLÁŠENÍM
NA ZÁJEZD.

STAŇTE SE 
NAŠIMI FANOUŠKY

NA FACEBOOKU

www.facebook.com/cknomad.cz

luky a informace ve všeobecných podmínkách (UCZ/Ces/20) na 
www.uniqa.cz/jednorazove-cestovni-pojisteni/. Doporučujeme 
přikoupení pojištění proti COVID-19. 
25. KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ:
si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁ-
JEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Cestovní pojištění, 
které je v ceně zájezdů, se nevztahuje na pojištění stornopoplat-
ků, úrazové pojištění, nemocniční odškodné či pojištění zava-
zadel. Proto naše kancelář nabízí Komplexní připojištění, které  
v sobě zahrnuje navíc pojištění stornopoplatků do 30 000,  
80 000 až 120 000 Kč (dle níže uvedených sazeb). Úrazové pojiš-
tění - trvalých následků úrazu do 300 000 Kč  a smrti do 150 000 
Kč. Nemocniční odškodné 150 Kč/den a pojištění zavazadel do 
15 000 Kč (škoda na jedné věci do 5 000 Kč). Cena Komplexního 
připojištění vznikne součinem dní a částky na den zájezdu: 
do Evropy: 
- 35 Kč /os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či 
- 57 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)
pro Svět bez USA a Kanady
- 56 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či 
- 77 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)
do USA, či Kanady
- 82 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či 
- 103 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)
- 125 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) 
pro USA a Kanadu, či 98 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna 
do 120 000 Kč) pro zbytek světa
Přesné podmínky pojištění pro klienty přihlášené od 1.2. 2022, 
věková omezení, další omezení atd. jsou v UCZ/Ces/20 a najdete 
je na www.uniqa.cz, nebo www.nomad.cz/files/pojisteni-pod-
minky.pdf.
Pro rok 2022, nově přihlášeným klientům s připojištěním 
COVID, nabízíme toto NOVÉ KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ – více 
informací na www.nomad.cz, tel: 566 623 642. Klienti přihlášení 
do 1.2. 2021 mají KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ dle podmínek UCZ/
Ces/18. Informace v CK.

Vy, kteří jste se již zúčastnili našich zájezdů, znáte jistě mnoho příznivců cestování. V rámci naší reklamní akce poskytneme každé 
soukromé osobě (zprostředkovateli) za každého touto osobou získaného nového cestovatele, který není v databance zákazníků 
CK, dobropis (poukázku) ve výši 7% ceny (maximálně z 40 000 Kč) první cesty tohoto zákazníka. Toto není možné u rodinných 
příslušníků navzájem. Pokud získáte nového zákazníka, zařiďte, aby uvedl Vaše jméno a adresu na rub své přihlášky k zájezdu (to je 
podmínkou získání dobropisu). Nárok na dobropis vzniká jen tehdy, pokud získaný zákazník cestu uskuteční. Námi udělený dobro-
pis (poukázka), který Vám zašleme na konci roku, je nepřenosný, má platnost 2 roky a může být použit pro jakoukoliv nabídku naší 
CK. Aby Váš dobropis (poukázka) mohl být použit při zájezdu (= abyste s ním mohli zaplatit), pošlete prosím originál dobropisu 
(poukázky) společně s přihláškou. Pokud s námi cestujete poprvé, doplňte prosím údaje o osobě, která Vám cestovní kancelář 
Nomád doporučila. 

J A K  S  N Á M I  C E S T O V A T  L E V N Ě J I ?  -  P O U K Á Z K A  7 %  Z A  N O V é h O  Z Á K A Z N í K A ! 
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Já a mnou přihlášení nastoupíme v  .....................................................................................................................
Rezervujte mi sedadlo(a)...........................................................................................................................................
Objednávám tyto služby, které nejsou v ceně zájezdu: ...................................................................................
Žádám o slevu: ............................................................................................................................................................

DOPORUČUJEME PŘIKOUPIT VÝHODNÉ KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
Objednávám Komplexní připojištění (i storna, lze sjednat jen se zakoupením zájezdu - pro bližší 
informace kontaktujte CK, příplatek od 35 Kč/den, přesné podmínky na str. 121):
Vyplněním a zasláním, či předáním této přihlášky souhlasí zákazník s poskytnutím a zpracováním 
osobních dat, nutných pro evidenci CK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zařazením do data-
báze zákazníků CK a využitím těchto dat pro jeho pojištění, vyřízení letenek, víz atd. a zasíláním 
katalogů zájezdů na další roky i prostřednictvím třetích osob.

PŘISPĚJE VÁM ZAMĚSTNAVATEL?
Napište jeho adresu, IČO, DIČ a výši příspěvku, abychom Vám mohli vystavit fakturu

Podpis...........................................................

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu:
Cestovní kancelář NOMÁD s.r.o., Smetanova 34, 591 01, Žďár n. Sáz.
Tel: 566 623 642, e-mail: nomad@nomad.cz

PŘIHLÁŠKA (rezervace zájezdu)

Na zájezd číslo.................v termínu....................................název zájezdu:...........................................................
přihlašuji sebe a níže uvedené osoby za podmínek uvedených v programu zájezdů na rok 2022,  
se kterými jsem se seznámil(a).

Moje jméno a příjmení ................................................................................................. titul....................................

Datum narození .......................... tel. domů, mobil (!) .................................... e-mail.......................................

Adresa trvalého bydliště:.............................................................................................. PSČ....................................

č. pasu: .................................... platnost pasu ........................................... státní příslušnost .............................
(Adresa 
pro korespondenci...................................................................................................................  PSČ....................................)

Datum....................................................

ANO          NE

Dále přihlašuji tyto účastníky:

jméno, příjmení, titul
platnost pasu, státní příslušnost

datum narození
číslo pasu

adresa PSČ
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JAKÝ ČASOPIS BYSTE SI VZALI 
NA CESTU KOLEM SVĚTA?

WWW.IKOKTEJL.CZ

Více informací a výhodné 
předplatné najdete na

Cestopisy, reportáže, 
rozhovory, události 
a objevy z historie 
i současnosti života 
naší planety.

VŠECHNY CHUTĚ SVĚTA
V TIŠTĚNÉ I ONLINĚ PODOBĚ

NA CESTU KOLEM SVĚTA?

Cestopisy, reportáže, 
rozhovory, události 
a objevy z historie 
i současnosti života 
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