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[Chile, Bolívie, Paraguay, argentina a Brazílie]

napříč Jižní amerikou
Lákají vás divy přírody jako nejsušší poušť světa Atacama, nekonečné solné pláně v Salar de Uyuni, stále činné sopky nebo maje-
státní vodopády Iguazu nebo díla historická či docela nedávná, která po sobě zanechal člověk – koloniální poklady v Potosí, Sucre, 
mohutná přehrada Itaipú nebo socha Krista na Corcovadu? Tak přesně pro vás je tento zájezd a věřte, že vás nadchne! Samozřejmě 
vedle všech pozoruhodností ochutnáme také vynikající chilské víno, argentinské steaky a nakonec se i zavlníme v rytmu samby.

Program:
1. den: odlet z Prahy. 2. den: přílet do Santiago 
de Chile, prohlídka hlavního města, náměstí Plaza de 
Armas a Plaza de la Libertad, metropolitní katedrála, 
prezidentský palác La Moneda a řada koloniálních budov. 
Návštěva vinařské oblasti s ochutnávkou vína. 3. den: 
přelet na sever do Calamy nedaleko obřího měděného 
dolu, přejezd do ospalého kouzelného městečka San 
Pedro de Atacama, prohlídka muzea. 4. den: pouštní 
oblast Salar de Atacama, solné jezero Chaxa s až 3 
druhy plameňáků, zapadlé vesnice Toconao a Socaire a Lagunas 
Altiplanicas s jezery Miscanti a Miñiques s křišťálově čistou vodou 
v pozadí s vulkány. 5. den: brzy ráno odjezd k nejvýše položeným 
gejzírům na světě – El Tatio (4320 m), pozorování kouřících fumaro-
lů a gejzírů v ranním oparu, možnost koupání v termálních bazéncích 
s vodou 35˚C. Odpoledne písečné duny, barevné skály a krásný 
západ slunce nad údolím Valle de la Luna. 6. den: přejezd do Bolívie 
jedním z nejizolovanějších koutů planety, jezera Laguna Verde a 
Colorada, vulkán Licancabur (5960 m), gejzíry a fumaroly, známý 
„zkamenělý strom“ Arbol de piedra. 7. den: přírodní rezervace Edu-
ardo Avaroa s lagunami Caňapa, Hedionda, Chiar Khota a Onda, 
pozorování divoké zvěře včetně vikuní a plameňáků, největší solná 
pláň na světě Salar de Uyuni. Ostrov Incahuasi, na kterém roste 
až 6000 kaktusů, některé až do výšky 6 metrů. Ubytování v hotelu ze 
soli. 8. den: vesnička Colchani nedaleko sopky Tunupa, prohlídka 
starých parních lokomotiv a vagonů na tzv. Cementerio de trenes 
u města Uyuni, přejezd do Potosí. 9. den: Potosí, prohlídka města 
s bývalou mincovnou, exkurze do stříbrných dolů pod horou Cerro 
Rico, přejezd do hlavního města Sucre. 10. den: Sucre, celodenní 
pobyt v nejkrásnějším městě Bolívie. Univerzitní městečko, příjemné 
klima a spousta bílých koloniálních staveb (klášter La Recoleta, ka-
tedrála, Casa de la Libertad). Večer fakultativně návštěva folklorního 
představení s večeří. 11. den: odlet přes Santa Cruz do paragua-
yského hlavního města Asunción, krátká prohlídka a přejezd do 
města Foz do Iguaçu. 12. den: Iguazu, nejkrásnější vodopády Jižní 
Ameriky z argentinské strany, pěší výlet až k okraji 80 metrů hluboké 
propasti Ďáblova chřtánu nebo ostrůvku San Martín. Fakultativně 
možnost plavby tryskovým člunem až pod vodopády. Odpoledne 
zastávka u hranic tří států, Argentiny, Brazílie a Paraguaye u soutoku 
řek Paraná a Iguazu. 13. den: Itaipú, jedna z největších přehrad na 
světě na řece Paraná (hráz dlouhá 7,6 km, vysoká téměř 200 metrů), 
vodopády Iguazu z brazilské strany. Fakultativně návštěva ptačí re-
zervace s tukany, papoušky, kolibříky a dalšími druhy jihoamerického 

Cesty za poznáním
... Jsou místa, která je třeba poznat, jsou věci, které je třeba vidět 
a jsou události, které je třeba prožít …
Staňte se i vy objeviteli a dobrodruhy a projeďte 
zemi křížem krážem, vylezte na vrchol hory, vydejte se 
k nitru vulkánu i pod tříštící vodopády, sešplhejte na dno 
kaňonu, pozorujte svět přírody se známými i cizokrajnými 
druhy rostlin i živočichů a obdivujte stavby a díla lidí, 
nad kterými se tají dech. 

nechte se unášet tepem země, zapomeňte na běh 
všedních denních událostí a naplno si užijte v některém 
z mnoha nádherných míst, která s námi můžete poznat.
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ptactva. 14. den: ráno přelet do Rio de 
Janeiro, prohlídka města s náměstím 
Cinelandia, moderní katedrálou Sao 
Sebastiao, parkem Flamengo, největším 

fotbalovým stadionem světa Maracana. 
Dále návštěva Sambódromo, kde se koná 

během karnevalu přehlídka škol samby a také 
výjezd lanovkou na Cukrovou homoli – Pão 

de Açúcar (396 m), odkud se naskýtá nádherný 
pohled na město. 15. den: Rio de Janeiro, zubačkou na 

vrchol hory Corcovado (710 m), s asi nejznámější sochou Krista, 
záliv Guanabara. Relax a koupání na pláži v Barra di Tijuca. Večer 
návštěva typické restaurace churrascaria a představení brazilské sam-
by. 16. den: Rio de Janeiro, individuální volno, možnost zajít na pláž 
Copacabana nebo Ipanema, transfer na letiště a odlet. 17. den: 
přílet do Prahy. 

Ubytování: 10x hotely*** a 4x hostely** – vždy 2lůžkové pokoje 
(1lůžkový pokoj za příplatek) s vlastním sociálním zařízením vyjma 
2 nocí v Salar de Uyuni.
Stravování: 14x snídaně, 1x oběd u výletu do Salar de Atacama, 
1x večeře v Rio de Janeiro, 2x plná penze u výletu do Salar de Uyuni. 
Minimální počet účastníků: 10

Termín Cena v Kč/os.
9.11.–25.11.2012 97 990
12.4.–28.4.2013 97 990

V ceně: letenka Praha–Santiago de Chile, Rio de Janeiro–Praha vč. 
letištních a servisních poplatků, doprava po trase včetně 4 místních 
přeletů (Santiago de Chile–Calama, Sucre–Santa Cruz, Santa Cruz–
Asunción a Foz do Iguazu-Rio de Janeiro), 14x ubytování, 14x 
snídaně, 3x oběd, 3x večeře, vstupné a výlety uvedené v programu, 
vedoucí zájezdu, DPH.
Platba na místě (povinná):
• odletové taxy v Bolívii (cca 30 USD) 
Služby za příplatek: 
• 1lůžkový pokoj: na dotaz 
• Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2
Fakultativní nabídka: Sucre – folklorní představení Origenes 
s večeří: cca 20 USD, Iguazu – plavba tryskovým člunem až pod 
vodopády: cca 60 USD

První 
MoMentaž -1 500 Kč
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Program a
Program B

Rurrenabaque

Huascarán
[Peru a Bolívie]

Poklady země inků 
a tibet ameriky
Nejrozmanitější a bezpochyby nejkrásnější země Jižní 
Ameriky – země zlata a Inků, jejíž skutečný poklad spo-
čívá v přírodních krásách, v hojnosti zvěře a v barevnosti 
obyvatel. Navštívíme také „Tibet Ameriky“, jak se přezdí-
vá Bolívii, nejizolovanější zemi v Jižní Americe s více jak 
50 % indiánské populace. 

[Peru]

Příroda a památky Peru
Zájezd po nejznámějších památkách a přírodních pokladech země Inků. Podíváme se, jak se žije Indiánům na dně ka-
ňonu Colca, jak na jezeře Titicaca a jak v Posvátném údolí pod Machu Picchu. Na závěr ještě navštívíme oblast v okolí 
nejvyšší hory Peru – majestátného Huascaránu. 

Program a:
1. den: odlet z Prahy, přílet do Limy. 2. den: historické centrum 
s presidentským a arcibiskupským palácem, katedrála, klášter San 
Francisco s katakombami, koloniální balkóny paláce Torre Tagle, 
návštěva muzea s cennými sbírkami Předkolumbovské éry, odpoledne 
odjezd do městečka Pisco k pobřeží Pacifiku. 3. den: vyhlídková 
plavba k ostrovům Islas Ballestas s koloniemi lvounů, tuleňů, 
tučňáků, plameňáků a pelikánů, oáza Ica, výlet k laguně Huacachina 
uprostřed písečných dun; večer ochutnávka proslulého drinku Pisco. 
4. den: Nazca, fakultativně vyhlídkový let nad záhadnými obřími 
obrazci, večer příjezd do Arequipy. 5. den: Arequipa „bílé město“ 
pod vulkánem El Misti (5.822 m), klášterní komplex Santa Catalina, 
katedrála a bohaté koloniální domy, půvabné předměstí Yanahuara. 
6. den: autobusem přes náhorní planinu se stády lam, alpak a vikuní, 
sedlo Patapampa (4.900 m), indiánská vesnička Cabanaconde 
u impozantního kaňonu Colca. 7. den: Colca, možnost sestupu 
na dno 1.500 m hlubokého kaňonu s přenocováním v oáze u řeky, 
nebo méně náročné výlety v okolí. 8. den: pozorování létajících 
kondorů, relaxace v horkých pramenech, odpoledne přesun do Puna 
k bájnému jezeru Titicaca. 9. den: výlet lodí na plovoucí ostrovy 
Uros za indiány kmene Aymara, možnost plavby na rákosovém 
člunu; výlet do Sillustani, prohlídka až 10 m vysokých posvátných 
hrobek; odpoledne bolívijská strana jezera, městečko Copacabana. 
10. den: ráno trajektem na Sluneční ostrov – Isla del Sol, kde se 
podle legendy narodil Inka, nezapomenutelné pohledy na vzdálené 
bílé vrcholky Kordiller. 11. den: hl. město Bolívie La Paz, náměstí 
s prezidentským palácem, katedrála sv. Františka a spousta tržišť 
s výhodným nákupem suvenýrů. 12.–15. den: odlet z La Pazu do 
Rurrenabaque v Amazonii. Výlet do deštného pralesa motorizo-
vanou kanoí po řece Beni a Tuichi do NP Alto Madidi, pěšky do 
nitra džungle nebo pampy po říčce Yacuma – doporučujeme! Během 
pobytu v pampě je možné koupání v řece s růžovými delfíny, výprava 
za aligátory a anakondou, pozorování východu slunce a probouzející 
se přírody s množstvím živočichů (želvy, aligátoři, kapybary, opičky, 
plameňáci, čápi, ad.), návrat do Rurrenabaque. Odpočinek, relaxace 
v bazénu, odlet do La Pazu. 16.–17. den: Přesun do oblasti Yungas 
na rozhraní pohoří Cordillera Real a Amazonie, fakultativně 
nezapomenutelný sjezd na horském kole z La Cumbre (4.750 m) 
až do městečka Coroico (1.600 m). Pěší výlet do hor s nádhernými 

Program B:
1. den: odlet z Prahy, přílet do Limy, následně přelet do Arequipy. 
2. den: Arequipa, prohlídka „bílého města“ ve stínu vulkánů El Misti 
(5.822 m) a Chachani (6.075 m) – návštěva klášterního komplexu 
Santa Catalina, náměstí s katedrálou a bohatými koloniálními domy, 
půvabná předměstí San Lazaro a Yanahuara. 3. den: přejezd přes 
náhorní planinu se stády lam, alpak a vikuní, sedlo Patapampa 
(4.900 m) až do indiánské vesničky Cabanaconde u jednoho 
z nejhlubších kaňonů světa. 4. den: Colca, pěší turistika, možnost 
sestupu na dno kaňonu (převýšení 1500 metrů) s přenocováním 
v oáze u řeky. 5. den: brzy ráno výstup z kaňonu, pozorování létají-
cích kondorů na pozadí zasněžených Kordiller a terasovitých políček, 
relaxace v termálech, odpoledne přesun do Puna k jezeru Titicaca. 
6. den: lodí na plovoucí ostrovy Uros za indiány kmene Aymara, 
možnost plavby na rákosovém člunu. Poté návštěva pevného ostrova 
Taquile, kde žije dodnes komunita Kečua, která si stále drží své 
dávné zvyky a tradice. 7. den: přejezd z Puna do Cuzca přes průsmyk 
La Raya (4.318 m), centrální sýpky Inků v Raqchi, bohatě zdobený 
kostel v Andahuaylillas. 8. den: Cuzco, prohlídka hlavního města bý-
valé Incké říše, katedrála, chrám Koricancha, pevnost Sacsayhuaman, 
koloniální domy a kostely okolo náměstí Plaza de Armas, spletité 
uličky čtvrti San Blas a pestrobarevná tržiště. 9. den: Posvátné údolí 
řeky Urubamba, incké pevnosti Pisac a Ollantaytambo, přesun 
pod Machu Picchu. 10. den: prohlídka posvátného města Inků – 
Machu Picchu, fakultativně výstup na Huayna Picchu; odpoledne 
návrat do Cuzca. 11. den: odlet z Cuzca do Limy, přejezd autobusem 
do městečka Huaraz v blízkosti pohoří Cordillera Blanca. 12. den: 
NP Huascarán, cestou zastávka v Yungay, které bylo zasypané lavi-
nou po zemětřesení v r. 1970. Pěší turistika u jezera Paron (4.140 m), 
poté přesun do Carazu. 13. den: NP Huascarán, pobyt v blízkosti 
nejvyšší hory Peru, jezera Llanganuco s tyrkysovou vodou, památník 
československých horolezců. Ze sedla Portachuelo (4.765 m) 
nezapomenutelné pohledy na celou řadu šestitisícovek – Huasca-
rán (6.768 m), Huandoy (6.395 m), Chopicalqui (6.345 m), Pisco 
(5.752 m), ad. Trek údolím Demanda až k tábořišti Cebollapampa. 
14. den: NP Huascarán, výstup k jezeru Laguna 69, pokračování až 
k ledovci Broggi (4.500 m), poté sestup do tábořiště. Návrat do Hu-
arazu a večer odjezd autobusem do hlavního města Limy. 15. den: 
ráno příjezd do Limy, prohlídka historického centra (náměstí Plaza 

výhledy na okolní zalesněné kaňony, plantáže citrusů, kávy a koky, 
odpočinek, možnost koupání. 18. den: Tiahuanaco, návštěva nejvý-
znamnějšího archeologického naleziště v Bolívii, podél jezera Titicaca 
zpět do Peru. 19. den: celodenní přejezd z Puna do Cuzca přes 
průsmyk La Raya (4.318 m). 20. den: Cuzco, hlavní město bývalé 
Incké říše s chrámem Koricancha, bohatě zdobenými koloniálními 
domy a kostely okolo náměstí Plaza de Armas, spletité uličky čtvrti 
San Blas a pestrobarevná tržiště; návštěva pevnosti Sacsayhuaman. 
21.– 22. den: posvátné údolí řeky Urubamba, návštěva inckých 
pevností Pisac a Ollantaytambo pod majestátními Andami, vyvrcho-
lením zájezdu však bude prohlídka nejznámější stavby Jižní Ameriky, 
posvátného města Inků – Machu Picchu. 23. den: odlet z Cuzca do 
Limy a dále do Prahy, 24. den: přílet do Prahy.

Ubytování: 11x hotely***, 9x hostaly ** a 2x bungalovy. Hostal = 
levnější obdoba hotelu na úrovni našich penzionů, 2lůžkové pokoje 
(1lůžkový pokoj za příplatek) s vlastním sociálním zařízením, ložní 
prádlo a ručníky. Celkem 16x ubytování ve 2lůžkovém pokoji se 
sprchou/WC vyjma 2 nocí v pampě/džungli a 1 noci při sestupu do 
kaňonu Colca. 

Stravování: 15x snídaně, u výletu do kaňonu Colca 2x polopenze, 
u výletu do pampy/džungle v Bolívii 2x plná penze. 

Minimální počet účastníků: 6
Termín Cena v Kč/os.
23.6.–16.7.2012 81 990
28.9.–21.10.2012 81 990

V ceně: letenka Praha–Lima–Praha vč. letištních a servisních poplatků, 
doprava po trase včetně 3 místních přeletů (La Paz–Rurrenabaque 
a zpět, Cuzco–Lima), odletové taxy z Cuzca a Limy, 22x ubytování, 15x 
snídaně, 2x polopenze, 2x plná penze, vedoucí zájezdu, DPH.
Platba na místě (povinná):
• Odletové taxy z La Pazu a Rurrenabaque (cca 10 USD)
• Vstupné a výlety uvedené v programu (195 USD)
Služby za příplatek: 
• 1lůžkový pokoj: na dotaz 
• Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2
Fakultativní nabídka: Nazca – let letadlem nad liniemi, cca 
30 min.: cca 90 USD, sjezd na horském kole z La Cumbre do Coroico: 
cca 50–85 USD dle kola, vstupné na Huayna Picchu: cca 10 USD

Mayor s presidentským a arcibiskupským palácem, katedrála, klášter 
San Francisco s katakombami, koloniální balkóny paláce Torre Tagle), 
odpoledne možnost návštěvy jednoho z věhlasných muzeí. Večer 
odlet. 16. den: přílet do Prahy.

Ubytování: 8x hotely*** a 3x hostely** – vždy ve 2lůžkových 
pokojích (1lůžkový pokoj za příplatek) s vlastním sociálním zařízením, 
ložní prádlo a ručníky. Jen na dně kaňonu Colca 1x v jednoduchých 
2lůžkových bungalovech a při treku v NP Huascarán 1x ve 2místných 
stanech zapůjčených místní CK, nutný jen vlastní spací pytel. 

Stravování: 13x snídaně, u výletu do kaňonu Colca 2x polopenze, 
v NP Huascarán 2x polopenze a 1x plná penze.

Minimální počet účastníků: 6
Termín Cena v Kč/os.
11.5.–26.5.2012 79 990
13.10.–28.10.2012 79 990

V ceně: letenka Praha–Lima–Praha vč. letištních a servisních 
poplatků, doprava po trase včetně 2 místních přeletů (Lima–Are-
quipa, Cuzco–Lima), odletové taxy z Limy a Cuzca, 13x ubytování, 
8x snídaně, 4x polopenze, 1x plná penze, vedoucí zájezdu, DPH.
Platba na místě (povinná):
• Vstupné a výlety uvedené v programu (170 USD)
Služby za příplatek:
• 1lůžkový pokoj: na dotaz 
• Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2
Fakultativní nabídka: vstupné na Huayna Picchu: cca 10 USDPrvní 

MoMentaž -1 500 Kč

První 
MoMentaž -1 500 Kč
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[eKvádor]

Sopky ekvádoru a galapágy
Džungle a tropické pralesy, zasněžené vrcholky And s nejvyšší 
činnou sopkou Cotopaxi, bílé pláže Pacifiku a izolované ost-
rovy Galapágy s unikátní faunou a florou – svou biologickou 
různorodostí patří Ekvádor mezi „nejbohatší“ země světa.

[venezuela]

Stolové hory venezuely
Vydejte se s námi do oblasti stolových hor Guyánské 
vysočiny a po stopách prvních průzkumníků jedinou možnou 
cestou na vrchol stolové hory Roraima, patrně nejpůsobi-
vější hory celé Jižní Ameriky při hranici Venezuely, Brazílie a 
Guyany, a do Ďáblova kaňonu, s nejvyššími vodopády světa. 

Program:
1. den: odlet z Prahy, přílet do Quita. 2. den: Quito, prohlídka 
historického centra s koloniální architekturou, odpoledne Mitad 
del Mundo – zastávka u monumentu na rovníku. 3. den: Otavalo 
– návštěva nejznámějšího trhu v Ekvádoru; přesun do džungle, 
komplex termálních koupelí Papallacta. 4.–5. den: 2denní pobyt 
v džungli – procházky s místním původcem, pozorování flory a fauny, 
plavba na kánoi z balzového dřeva, návštěva jeskyně a motýlí farmy, 
koupání v kaskádách. 6. den: Baňos, městečko v tropické části 
And v blízkosti činné sopky Tungurahua. 7. den: Baňos, volný 
den s možností vypůjčení kola nebo čtyřkolky a výletu k vodopádům 
nebo pěší výlet pod kráter sopky. 8. den: průjezd „Avenidou de los 
Volcanos“ k jedné z nejvyšších sopek světa Cotopaxi (5.897 m), 
ubytování v jedné z nejstarších koloniálních haciend v Ekvádoru. 
9. den: návštěva původního indiánského trhu v Saquisili, pobyt v NP 
Cotopaxi, pěší turistika. 10. den: průjezd typickou ekvádorskou 
krajinou s ručně obdělávanými políčky k zatopenému kráteru sopky 
Quilotoa, pěší turistika s úžasnými výhledy. 11. den: NP Chimbo-
razo s nejvyšší horou Ekvádoru (6.310 m), pozorování vikuní, večer 
příjezd do Riobamby. 12. den: vlakem z Alausí do Sibambe jedním ze 
stavebně nejtěžších železničních úseků světa „Devil´s Nose“; přesun 
do Cuency, zastávka u inckých ruin Ingapirca. 13. den: Cuenca 
– třetí největší město Ekvádoru s květinovým trhem a historickým 
centrem s koloniálními domy, exkurze do manufaktury na světozná-
mé panamské klobouky. 14. den: přes NP Cajas sjezd do přístavního 
města Guayaquil, večer odlet, 15. den: přílet do Prahy.

Ubytování: 10x hotely*** a 3x hostely***, 2lůžkové pokoje se 
sociálním zařízením (1lůžkový pokoj za příplatek). 
Stravování: 5x snídaně, při pobytu v džungli v ceně 2x plná penze.
Minimální počet účastníků: 6 osob

Program:
1.  den: odlet z Prahy, přílet do Caracasu, 2.  den: pobřežím 
Karibiku do Cumaná – jednoho z nejstarších měst Jižní Ameriky 
založeného Španěly, cestou koupání a šnorchlování u písečných pláží 
a skalnatých ostrůvků v NP Mochima. 3. den: Cumaná – přístav 
a koloniální pevnost, přejezd malebným pohořím s kávovými, pome-
rančovými a ananasovými plantážemi do NP Cueva del Guacharo 
– jeskyně s tisíci slepých lelků jeskynních guačaro. 4.–5. den: pobyt 
v deltě řeky Orinoco, plavba na kánoi s indiánským průvodcem, 
chytání piraní, návštěva indiánské komunity Warao, žijící na březích 
řeky v dřevěných chatrčích na kůlech, pozorování zvěře (delfínovci, 
kapybary, hoacini, volavky, papoušci, aj.). 6. den: celodenní přejezd 
do městečka Santa Elena de Uairén na hranici s Brazílií v oblasti 
Gran Sabana. 7. den: jeepem do Paray-Tepuy, trek na vrchol stolové 
hory Roraima, kemp u řeky Kukenán s možností koupele. 8. den: 
přechod krajinou stolových hor do Base Campu, přímo pod stěnou 
hory Roraima. 9. den: výstup deštným pralesem – hojná vegetace 
s kolibříky, orchidejemi a rostlinami se zářivě zbarvenými květy se 
postupně mění v prehistorické stromovité kapradiny; kemp pod 
skalním převisem. 10. den: Roraima (2.763 m) – celodenní pobyt 
na vrcholu, zvláštní skalní formace, třpytivá jezírka, endemické 
druhy rostlin. 11. den: po snídani sestup k řece Tek. 12. den: návrat 
do indiánské vesničky Paray-Tepuy, jeepem zpět do městečka 
Santa Elena de Uairén. 13. den: přelet do NP Canaima – výlet 
k laguně Canaima a vodopádu Sapo, koupání. 14. den: Angel Falls 
(979 m) – motorizovanou kánoí po řece Carao přes lagunu Mayupa 
a peřeje Arautaima, dále po řece Churún do velkolepého Ďáblova 
kaňonu s nejvyššími vodopády světa, osvěžující koupel v laguně – 
nezapomenutelný zážitek! 15. den: návrat do Canaimy s překrásnými 
pohledy na okolní krajinu stolových hor, koupání, přelet do Caracasu, 
fakultativně prodloužení pobytu na ostrovech NP Los Roques nebo 
Isla Margarita v Karibiku, odlet. 16. den: přílet do Prahy.

Fakultativní nabídka: 
Výlet na ostrovy Galapágy – pobyt lze pro-
dloužit o 4 nebo 5 dní na ostrovech Galapágy. 
Cena od 1.300 USD/os.
Výlet je třeba objednat co nejdříve, cena je závis-
lá na rezervaci konkrétní jachty. 
V ceně: letecká přeprava na ostrovy a zpět, uby-
tování na jachtě s plnou penzí (3 nebo 4 noci), 
šnorchlování, potápění, výlety po ostrovech, 
místní průvodce.

Caracas

NP Canaima
Angel Falls

Santa Elena 
de Uairén 

Roraima

Puerto 
Ordaz

Delta del Orinoco
Caripe

Cumaná

NP Mochima

NP Los Roques
Isla Margarita

Ubytování: 8x hotely*** a posady***, 2lůžkové pokoje se sociálním 
zařízením a 6x kempy. Při treku na Roraimu nocleh v zapůjčených stanech.
Stravování: 8x snídaně, 6x plná penze. 
Minimální počet účastníků: 6
Termín Cena v Kč/os.
10.11.–25.11.2012 73 990
23.3.–7.4.2013 73 990

V ceně: letenka Praha–Caracas–Praha vč. letištních a servisních 
poplatků, doprava po trase včetně 2 přeletů (Santa Elena de Uairén 
– Canaima, Canaima – Caracas), 8x ubytování ve 2lůžkovém 
pokoji se snídaní, 6x ubytování v kempech s plnou penzí, u pobytu 
v deltě Orinoka a NP Canaima místní průvodce, vstupné a výlety 
uvedené v programu, vedoucí zájezdu, DPH.
U treku na horu Roraima: 5x nocleh v kempu, kempinková výba-
va vyjma spacího pytle a podložky na spaní, 5x plná penze, služby 
místního průvodce a nosičů. Ačkoli trek na vrchol hory Roraima 
není technicky náročný, je vyžadována dobrá kondice. Za poplatek 
navíc si lze najmout nosiče pro přepravu osobního zavazadla.
Platba na místě (povinná):
• Místní letištní taxy (cca 10 USD) 
• Odletová taxa z Caracasu (cca 35 USD)
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2
Fakultativni nabidka:
• Angel Falls – vyhlídkový let nad vodopády: na vyžádání 
• Isla Margarita nebo NP Los Roques v Karibiku – prodloužení 
pobytu: na vyžádání

Termín Cena v Kč/os.
10.6.–24.6.2012 72 990
27.10.–10.11.2012 72 990

V ceně: letenka Praha–Quito, Guayaquil–Praha vč. letištních 
a servisních poplatků, doprava po trase včetně vlaku Devil´s Nose, 
13x ubytování ve 2lůžkovém pokoji 3* kategorie, 2x plná penze, 
vstupné a výlety uvedené v programu, vedoucí zájezdu, DPH.
Platba na místě (povinná):
• Odletová taxa (cca 40 USD)
Služby za příplatek:
• 1lůžkový pokoj na dotaz
• Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

Guayaquil

První 
MoMentaž -1 500 Kč První 

MoMentaž -1 500 Kč
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[uSa]

národní parky Jihozápadu uSa
Tento zájezd nás seznámí se slunnou Kalifornií, pouštní 
Nevadou proslulou hazardními hrami, Arizonou – kolébkou 
filmového westernu a Utahem – státem s největším počtem 
přírodních krás USA. Nevynecháme ani největší atrakce měst, 
o kterých každý z nás již tolik slyšel – San Francisco a Las 
Vegas.

Program a:
1. den: odlet z Prahy, přílet do Las Vegas. 2. den: přejezd do NP Zion – 
ráje horolezců s úchvatnými skalními stěnami všech barev, pěší turistika 
soutěskou Narrows nebo výstup na Angel´s Landing. 3. den: NP Bryce 
Canyon – průjezd vyhlídkovou silnicí, sestup do labyrintu červených 
pískovcových věží a vížek, odpoledne přejezd do Moabu. 4. den: NP 
Canyonlands s nejrozsáhlejší oblastí kaňonů na soutoku řek Green 
a Colorado River; celodenní pobyt v oblasti bizarních červených skal 
můžete prožít ve vypůjčeném jeepu (fakultativně – vřele doporučujeme!) 
5. den: NP Arches s největším skalním obloukem na světě – Landscape 
Arch a proslulým Delicate Arch a dalšími skalními útvary, odpoledne 
přejezd k Monument Valley – údolí známé z westernů, pozorování 
západu slunce. 6. den: NP Grand Canyon, prohlídka nejznámějšího 
kaňonu světa. 7. den: fakultativně let helikoptérou nebo letadlem nad 
kaňonem, přesun do Las Vegas – města, které nikdy nespí, individuální 
volno k návštěvě atrakcí a kasín. 8. den: přejezd k pohoří Sierra Nevada, 
cestou zastávka v Údolí smrti – NP Death Valley. 9. den: NP Sequoia 
a Kings Canyon s nejstaršími a nejmohutnějšími stromy světa – sek-
vojemi. 10. den: NP Yosemite, pobyt v parku, v údolí vymodelovaném 
ledovcem s 1.000 m vysokou skalní stěnou El Capitan, vodopády 
a proslulým Half Domem; možnost lehčí túry k vodopádu Vernal Fall. 
11. den: San Francisco, prohlídka města – most Golden Gate, jízda 
tramvají Cable Car, křivolaká Lombard Street, přístavní čtvrť Fisherman´s 
Wharf, čínská čtvrť. 12. den: San Francisco, individuální volno, odlet. 
13. den: přílet do Prahy.

Ubytování: hotely a motely, 11x ubytování v komfortních 2 až 
4lůžkových pokojích (dvě dvoulůžka) s vlastním sociálním zařízením. 
Na mnoha místech k dispozici bazén, v blízkosti bývá restaurace. 
Stravování: vlastní 
Minimální počet účastníků: 6

Program a
Program B

[uSa]

to nejlepší na západě uSa
Navštívíme slavné národní parky v čele s Yellowstonem, vypravíme se do hor Sierra Nevady, do nejnižšího bodu kontinentu 
v Údolí smrti, necháme se unést atmosférou Divokého Západu, projdeme se pod největšími stromy světa, zkusíme štěstí v Las 
Vegas a zahrajeme si v továrně na filmové sny v Holywoodu. Ameriku si jedeme prostě užít.

Program B:
1. den: odlet z Prahy, přílet do Los Angeles, 2. den: Los Angeles – 
prohlídka Hollywoodu, Beverly Hills, fakultativně návštěva zábavního 
parku Universal Studios, Disneyland nebo Six Flags Magic Mt., koupání 
v Pacifiku. 3. den: přejezd do Arizony, cestou prohlídka NP Joshua 
Tree s unikátní stromovitou jukou, odpoledne příjezd do Tucsonu, 
návštěva španělské misie San Xavier. 4. den: NP Saguaro s obřími 
kaktusy, fakultativně letecké muzeum Pima Air Museum, přesun přes 
Phoenix ke Grand Canyonu, možnost návštěvy Meteor Crateru. 5. den: 
NP Grand Canyon, celodenní pobyt v nejznámějším kaňonu světa; 
individuální sestup na dno kaňonu, fakultativně let helikoptérou nebo 
letadlem nad kaňonem. 6. den: Monument Valley – údolí známé z 
westernů svými impozantními skalními bloky, fakultativně jízda na ko-
ních s Indiány kmene Navajo; přejezd do NP Mesa Verde v Coloradu, 
prohlídka indiánských puebel ze 13.století. 7. den: přesun do Moabu se 
zastávkou u indiánských petroglyfů v Newspaper Rock, NP Arches – 
národní park s největším skalním obloukem na světě a dalšími skalními 
útvary. 8. den: NP Canyonlands, možnost absolvovat ve vypůjčeném 
jeepu (fakultativně) – vřele doporučujeme! 9. den: celodenní přejezd 
Coloradem do Wyomingu, zastávka v NM Dinosaur – největším 
nalezišti koster veleještěrů. 10. den: NP Grand Teton, podle zdatnosti 
pěší túry v divokých horách nebo fakultativně plavba vypůjčenými 
kánoemi po magické řece Snake River, večer návštěva některého ze 
saloonů proslulého města Divokého Západu – Jacksonu. 11. den: NP 
Yellowstone – nejstarší a nejslavnější národní park USA výjimečný 
množstvím divoké zvěře. „Zlatý“ kaňon řeky Yellowstone s vodopády, 
vápencové terasy v Mammoth Hot Springs. 12. den: NP Yellowstone 

Termín Cena v Kč/os.
29.5.–10.6.2012 52 990
4.9.–16.9.2012 52 990

V ceně: letenka Praha–Las Vegas, San Francisco–Praha vč. letišt-
ních poplatků, doprava po trase dle programu pronajatými miniva-
ny, včetně poplatků za benzín, mýtného, místních daní, havarijního 
pojištění a připojištění, 11x ubytování, vstupné do národních parků 
a národních monumentů dle programu, jízdné tramvají Cable Car 
v San Franciscu, vedoucí zájezdu, DPH.
Služby za příplatek:
• Ubytování 3 osob na pokoji: 2 200 Kč/os. 
• Ubytování 2 osob na pokoji: 5 200 Kč/os. 
• Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2
Fakultativní nabídka: orientační ceny (platba na místě): 
• Canyonlands – celodenní výlet jeepem (při 4 os.): 65 USD 
• Monument Valley – jízda na koni (2 hod.): 50 USD
• Grand Canyon – let helikoptérou (30 min.): 135 USD
• Grand Canyon – let letadlem (40–50 min.): 119 USD

První 
MoMentaž -1 500 Kč

První 
MoMentaž -1 500 Kč

– ráno prohlídka údolí gejzírů v čele s Old Faithful, přejezd přes Mon-
tanu a Idaho k solnému jezeru Great Salt Lake. 13. den: Salt Lake City 
– dějiště ZOH 2002 a centrum mormonské církve, odpoledne NP Bryce 
Canyon. 14. den: NP Bryce Canyon – labyrint červených pískovcových 
věží, odpoledne NP Zion s úchvatnými skalními stěnami všech barev. 
15. den: NP Zion – dopoledne pěší turistika, přejezd do Las Vegas, 
individuální volno. 16. den: přejezd k pohoří Sierra Nevada, zastávka 
v Údolí smrti – NP Death Valley. 17. den: pobyt mezi sekvojemi v NP 
Sequoia a Kings Canyon. 18. den: NP Yosemite – El Capitan, 
vodopády a proslulý Half Dome. 19. den: San Francisco, prohlídka 
proslulých atrakcí světoznámého kosmopolitního města. 20. den: San 
Francisco, individuální volno, odlet, 21. den: přílet do Prahy.

Ubytování: hotely a motely, 19x ubytování v komfortních 2 až 
4lůžkových pokojích (dvě dvoulůžka) s vlastním sociálním zařízením. 
Na mnoha místech k dispozici bazén, v blízkosti bývá restaurace. 
Stravování: vlastní 
Minimální počet účastníků: 10

Termín Cena v Kč/os.
1.7.–21.7.2012 67 990

V ceně: letenka Praha–Los Angeles, San Francisco–Praha vč. 
letištních poplatků, doprava po trase dle programu pronajatými 
minivany, včetně poplatků za benzín, mýtného, místních daní, 
havarijního pojištění a připojištění, 19x ubytování, vstupné do 
národních parků a národních monumentů dle programu, jízdné 
tramvají Cable Car v San Franciscu, vedoucí zájezdu, DPH.
Služby za příplatek:
• Ubytování 3 osob na pokoji: 3 500 Kč/os. 
• Ubytování 2 osob na pokoji: 8 900 Kč/os. 
• Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2
Fakultativní nabídka: viz zájezd NP Jihozápadu USA, více nabídek 
na www.sport-s.cz.
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[ŠvÝCarSKo]

za čtyřtisícovkami Wallisu
Zveme vás do údolí řeky Rhony, kraje slunce a vína, do 
oblasti, jíž vévodí proslulý Matterhorn a dalších 38 čtyřti-
sícovek. Prohlédneme si původní až 300 let stará walliská 
stavení, zavítáme k nejdelšímu ledovci Evropy a vydáme se 
až k vrcholkům pokrytým věčným sněhem. 

Program:
1. den: večer odjezd z ČR. 2. den: Luzern se známými dřevěnými mosty 
Kappellebrücke a Spreuerbrücke ze 14.stol. a výstavnými domy s freska-
mi, horské sedlo Sustenpass (2.224 m) mezi impozantními vrcholy Titlis 
(3.239 m) a Sustenhorn (3.504 m), soutěska Aareschlucht, možnost 
návštěvy skanzenu Ballenberg s více než stovkou původních domů 
z celého Švýcarska, Interlaken. 3. den: výstup nebo výjezd zubačkou na 
Schynige Platte (1.967 m), Alpská zahrada s více jak 500 druhy hor-
ské květeny, nádherné vyhlídky na panoráma hor s Eigerem, Mönchem 
a Jungfrau a jezera Brienzersee a Thunersee, možný výstup na vrchol 
Faulhornu (2.681 m) nebo k chatě Männdlenen. 4. den: odpočinkový 
den v Interlakenu s výletem lodí do středověkého městečkaThun nebo 
busem do Lauterbrunnenu, výběr z několika tras – možnost výjezdu 
lanovkou do Mürrenu a dál na Schilthorn (2.971 m) nebo návštěva 
unikátních Trümmelbašských vodopádů uprostřed skalního laby-
rintu. 5. den: busem do Grindelwaldu, soutěska Gletscherschlucht, 
výjezd horským vláčkem na náhorní plató Kleine Scheidegg, pěší túry 
buď podél severní stěny Eigeru nebo přes Männlichen do Grindelwaldu, 
fakultativně za zvýhodněnou cenu proslulou zubačkou do vysokohor-
ského sedla Jungfraujoch (3.454 m) – nejvyšší železniční stanice 
Evropy, Ledový palác, observatoř Sphinx, pěší výlet k chatě Mönchhütte 
s výhledy na nejdelší evropský ledovec Alletschgletscher. 6. den: údo-
lí Emmental, exkurze do sýrárny s ochutnávkou, Rýnské vodopády 
u Schaffhausenu, odjezd. 7. den: ráno návrat do ČR.

Ubytování: chalet, 2–4lůžkové pokoje. 
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře dle jednot-
ného menu – 3 chody.
Noclehů / míst pobytu: 4 / 1
Termíny Cena v Kč/os. Nástupní místa
15.9.–21.9. 7 990 ÚL, TP, M, CV, Pha, PL

V ceně: doprava busem, 4x ubytování, polopenze, vedoucí zájez-
du, informační materiály, DPH.
Cena nezahrnuje vstupy a lanovky (cca 70 CHF).
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

Program:
1. den: večer odjezd z ČR. 2. den: Bern (UNESCO), dochované 
historické centrum z 12. stol., pověstné kašny, kterých má město víc 
jak 100, možnost ochutnat místní specialitu Berner Rösti, Ženevské 
jezero a snad nejfotogeničtější švýcarský hrad Chillon, starobylé 
město Sion s hrady Valére a Tourbillon, večer příjezd do údolí 
Saas. 3. den: výběr z několika tras – pěší túra k chatě Britannia 
(3.030 m) a sestup přes Plattjen a horskou vesničku Saas Fee (bez 
autoprovozu), nebo lanovkou na Hochsaas (3.200 m) s překrás-
nými výhledy na okolní hory a údolí Saastal a možností výstupu 
na Weissmiess (4.023 m) nebo lanovkou a ledovcovým metrem 
k nejvýše položené otáčivé restauraci Allalin (3.050 m) a největší 
ledovcové jeskyni v Evropě, možnost pěších túr. 4. den: busem do 
Täsche, vlakem do mondénního Zermattu, a buď zubačkou na 
vrchol Gornergrattu (3.100 m) s panoramatickým výhledem na víc 
jak 20 čtyřtisícovek, možnost sestoupit na ledovec Gornergletscher 
pod nejvyšší horou Švýcarska Dufourspitze nebo lanovkou na Klein 
Matterhorn (3.883 m) s možností výstupu na Breithorn (4.165 m). 

[ŠvÝCarSKo]

ledovce a jezera Bernských alp
Vydejte se s námi do překrásné oblasti Bernských Alp, pod 
dominantní kulisu vrcholů Eiger (3.970 m), Mönch (4.099 m) 
a Jungfrau (4.158 m), kde během jednoho dne můžete 
vystoupat od palem na březích jezer v údolí k věčnému sněhu 
a ledu na vrcholcích hor, kde monumentální skalní štíty s 
hučícími vodopády kontrastují s klidem zelených luk, bílých 
oveček a tradičních dřevěných stavení. Není náhodou, že celý 
region pro své přírodní krásy je jako jediný v Alpách zapsán 
na seznamu UNESCO. I to je jedním z důvodů, proč jsme si jej 
vybrali jako cíl našeho turisticko-poznávacího zájezdu.

[itálie]

nejkrásnější cesty dolomit
Svěží zelené louky, smaragdová jezera a nad nimi vysoké, osl-
nivě bílé skalnaté věže. Vydejte se s námi na zájezd do tohoto 
jedinečného prostředí snad nejkrásnějších hor světa. Jako 
obvykle si budete moct vybrat z různých tras, od lehké turistiky 
až po náročnější výstupy a zajištěné ferraty.

Program:
1. den: večer odjezd z ČR. 2. den: turistika v oblasti Gruppo Sella 
a Marmolada. Z horského sedla Passo Pordoi lanovkou na Sass 
Pordoi (2.950 m) a dál až na vrchol Piz Boè (3.152 m) s rozhledy od 
Julských Alp až po Taury nebo travnatými svahy přímo naproti zaled-
něnému masivu Marmolady k hřebínku Padon a možným sestupem 
k jezeru Fedaia. 3. den: Passo Falzarego, lanovkou nebo pěšky na 
vrchol Lagazuoi, tunelem ve skále, který je připomínkou urputných 
bojů 1. světové války, fotogenické skalní monumenty Averau, 
Nuvolau a Cinque Torri, jedinečné výhledy na Tofane, Sorapis 
a Monte Antelao, podveřer Alleghe. 4. den: turistika v jedné z nej-
působivějších oblastí Dolomit – Monte Cristalla, jezera Misurina 
a světoznámých Tre Cime, ukončení dne v Cortině d´Ampezzo.
5. den: Passo Sella a Gruppo Sassolungo, trasy s fascinujícími 
výhledy na výrazné horské skupiny Gruppo Sella, Sassolungo a Mar-
molada, rozkvetlé louky v kontrastu s bílými stěnami jsou rájem pro 
fotografy, přejezd do Bolzana, večer odjezd.
6. den: ráno příjezd do ČR.

Ubytování: hotel, 2–4lůžkové pokoje
Stravování: polopenze
Noclehů / míst pobytu: 3 / 1
Program: horská turistika s možností výběru z lehčích i těžších tras. 
Výběr bude přizpůsoben aktuálním místním podmínkám. Pro event. 
indiv. výstup po zajištěných cestách – ferraty, je nutné mít odpoví-
dající vybavení (ferratový set, horolezecký uvazek, helmu), fyzickou 
kondici a znalosti.

Termíny Cena v Kč/os. Nástupní místa
3.7.–8.7. 7 590 ÚL, TP, M, CV, Pha, PL
21.8.–26.8. 7 590 ÚL, DC, CL, MP, Pha, PL

V ceně: doprava busem, 3x ubytování, polopenze, turistická taxa, 
vedoucí zájezdu, informační materiály, DPH.
Cena nezahrnuje lanovky.
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

První 
MoMentaž -6 %

První 
MoMentaž -6 %

První 
MoMentaž -6 %

5. den: busem pod ledovec Aletschgletscher, přiblížení lanovkou 
na náhorní plató, více tras různé obtížnosti od hřebenové túry nad 
ledovcem s výstupem na Eggishorn (2.926 m) až po pěší trasu 
nejstarším lesem Švýcarska u čela ledovce. Úchvatné panoramatické 
výhledy nejen na nejdelší ledovec Evropy (délka 24 km, UNESCO), ale 
i na okolní čtyřtisícovky od Jungfrau po Matterhorn a Mont Blanc. 
6. den: vodopád Reichenbach – místo skonu Sherlocka Holmese, 
soutěska Aareschlucht, historický Luzern se známými dřevěnými 
mosty Kappellebrücke a Spreuerbrücke ze 14.stol. a výstavnými domy 
s freskami, a zbude-li čas i Rýnské vodopády u Schaffhausenu, 
návrat do ČR. 

Ubytování: Saas Grund, prázdninový dům, 2 až 4lůžkové pokoje 
s tekoucí vodou, WC a sprchy na patře. 
Stravování: snídaně.
Noclehů / míst pobytu: 4 / 1
Program: horská turistika s možností výběru z lehčích i těžších tras. 
Výběr bude přizpůsoben aktuálním místním podmínkám. Pro event. 
indiv. výstup na některou ze čtyřtisícovek je nutné mít odpovídající 
vybavení (mačky, hůlky, cepín, lano), fyzickou kondici a znalosti.

Termíny Cena v Kč/os. Nástupní místa
21.8.–27.8. 7 990 ÚL, TP, M, CV, Pha, PL

V ceně: doprava busem, 4x ubytování se snídaní, turistická taxa, 
vedoucí zájezdu, lanovky v Saas Grund, Saas Almagell a Saas Fee, 
informační materiály, DPH.
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

lanovky v ceně



[raKouSKo]

za krásami tyrolských alp
Jiskřivý svět velehor, skalnaté i zasněžené štíty hor, modravé 
ledovce, zurčící bystřiny a hučící vodopády, prosluněná 
horská údolí s voňavými loukami a lesy prosycenými vůní 
pryskyřic. Zveme vás na zájezd s horskou turistikou, při 
kterém si můžete vybrat z tras různých obtížností.

Program:
1. den: ranní odjezd z ČR, zastávka u Krimmelských vodopádů – 
prohlídka, příjezd do Pitztalu. 2. den: Ötztal, turistika v okolí Ventu, 
více tras – výstup na Breslauer Hütte (2.844 m) pod nejvyšší tyrolskou 
horou Wildspitze s možností využití lanovky nebo výstup k chatě 
Martin-Busch-Hütte (2.501 m), event. až do sedla na italsko-rakous-
kém pomezí poblíž místa nálezu mumie Ötziho nebo nenáročný výlet 
k nejvyššímu tyrolskému vodopádu Stuibenfall (150 m) a skanzenu 
Ötziho vesnice – Ötzidorf. 3. den: Pitztal, více tras pod Pitztalským 
ledovcem, výjezd lanovkou k jezeru Rifflsee, pěší túra (lehčí i těžší 
varianta) s výhledy k chatě Taschachhaus (2.434 m) a na ledovec 
Taschachferner nebo výstup přes chatu Braunschweiger Hütte 
(2.748 m) a ledovec do sedla Mittelbergjoch (3.160 m) nebo výstup na 
vrchol Hohe Geige (3.395 m). 4. den: Kaunertal, busem po horské 
panoramatické silnici k nejdelšímu ledovci ve východních Alpách 
Gepatschferner (10 km), turistika v okolí ledovce nebo lanovkou do 
sedla Karlsjoch. 5. den: Pitztal, túry v okolí Hochzeigeru nebo soutěska 
Rosengardenschlucht, odpoledne odjezd domů, v noci příjezd do ČR. 
Ubytování: Pitztal, prázdninový dům Alpenrose, 2 až 4lůžkové pokoje.
Stravování: polopenze, stravu připravuje český kuchař – snídaně 
formou bufetu, večeře dle jednotného menu. Prodej nápojů za Kč.
Program: horská turistika s možností výběru z lehčích i těžších tras. Vý-
běr bude přizpůsoben aktuálním podmínkám. Pro event. túry po ledovci 
je nutné mít odpovídající vybavení (mačky, hůlky, cepín, lano) a znalosti.

Termíny
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

20.6.–24.6. 6 390 5 990 ÚL, TP, M, CV, Pha, PL
29.8.–2.9. 6 390 5 990 ÚL, DC, CL, MP, Pha, PL

V ceně: doprava busem, 4x ubytování, polopenze, turistická taxa, 
vedoucí zájezdu, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

[raKouSKo, něMeCKo]

alpské kontrasty
Zveme vás na zájezd, při kterém budeme obdivovat kontrasty 
bouřlivých vodopádů s nehybnou hladinou jezer, oslnivě bí-
lých ledovců s temnotou podzemí, dávné minulosti s dobou 
nedávnou…

[FranCie]

Fotoexpedice Provence
Cílem není poznat co nejvíc památek nebo vystoupit na nejvyšší horu. Cílem je užít si vrchovatě svého koníčka, bez obav si 
počkat na ten nejlepší záběr z místa, kterým normální zájezd jen profrčí. Toulat se a fotit v partě stejných nadšenců, vyměňovat 
si zkušenosti a dozvědět se novinky, tipy a triky, do kterých vás zasvětí průvodci – fotografové na slovo vzatí.

Program:
1. den: ranní odjezd z ČR se zastávkou v Bavorsku u romantických 
zámků Neuschwanstein a Hohenschwangau, malebné městečko 
Fussen, Pitztal. 2. den: Imst, romantická soutěska Rosengarten-
schlucht, údolí Ötztal s nejvyšším tyrolským vodopádem Stuibenfall 
(150 m) a skanzenem Ötziho vesnice – Ötzidorf. Nenáročný výlet 
k jezírku Piburgersee nebo fakultativně relax v termálech Aqua 
Dome. 3. den: Wattens – návštěva ojedinělého muzea křišťálu Mu-
zeum Swarovski Kristallwelten, sýrárna s ochutnávkou v Zillertalu, 
Krimmelské vodopády – jedny z nejvyšších v Evropě. 4. den: výjezd 
Grossglocknerskou silnicí k vyhlídce Franz-Josefs-Höhe, ledovec 
Pastersee, lehká turistika pod nejvyšší horou Rakouska Grossglock-
nerem, alternativně soutěska Kitzlochklamm. 5. den: přejezd 
do NP Berchtesgaden, Hitlerovo Orlí hnízdo – Kehlsteinhaus 
(1.834 m), jezero Könnigsee, jedno z nejhezčích v Evropě – plavba 
lodí, turistika, solný důl s vláčkem a skluzavkou, rozpolcený vrchol 
Watzmann (2.713 m), v noci příjezd do ČR.

Ubytování: penziony, hotely, 2 až 4lůžkové pokoje
Stravování: polopenze

Fotoexpedice v malé skupině (do 14 osob) nás zavede 
do jižní Francie na malebný provensálský venkov, kde se 
odjakživa mísily vůně s barvami, tolik inspirující slavné 
malíře k jejich ztvárnění. My se dnes vydáme v jejich 
stopách. Paletu a štětec nám nahradí fotografická 
technika a i když se nám zrovna nepodaří vytvořit obraz 
hodný Vincenta van Gogha, odvezeme si domů vedle 
neopakovatelných záběrů i spoustu nových poznatků 
a zkušeností.

11denní fotoexpedici zahájíme v Kaňonu Ardéche s ojedinělým 
přírodním obloukem Pont d´Arc. Odtud se vydáme k proslulému 
antickému akvaduktu v Pont du Gard, nevynecháme samozřejmě 
ani historické centrum Avignonu s gotickým Papežským palácem 
a Avignonským mostem. Hlavním objektem naší fotoexpedice 
však budou typické provensálské vesnice s kamennými domy 
„bories“ a malebnou zvlněnou krajinou levandulových políček, 
topolových alejí a olivových hájků pod bílými vápencovými skala-
mi. Vydáme se i k Azurovému pobřeží, kde se necháme uchvátit 
hrou světla v divokém Calangues – kraji útesů, rozervaných 
skal a hlubokých fjordů a naší expedici zakončíme v jednom 
z nejhlubších kaňonů Evropy, v Grand Canyonu du Verdon 
s neobyčejnou krajinnou scenérií i hnízdišti orlů.

Budete mít dostatek času si vše nejen osahat, ale i vychutnat, pro-
žít a zachytit na jedinečných záběrech. Nemusíte být profesionálo-
vé, expedice je jak pro začátečníky, tak pro všechny, kteří se chtějí 
zdokonalit v krajinné fotografii.

Minimální počet účastníků: 10

Termíny Cena v Kč/os. Nástupní místa
26.4.–6.5. 25 900 ÚL, TP, Pha, PL
24.5.–3.6. 25 900 ÚL, TP, Pha, PL

V ceně: doprava busem, 8x ubytování v hotelu se snídaní, odborní 
lektoři, informační materiály, DPH.
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz str. 3

První 
MoMentaž -6 %

Termíny
Cena v Kč/os.

Nástupní místa
Dosp. děti do 15

23.5.–27.5. 7 290 6 790 ÚL, TP, M, CV, Pha, PL
13.6.–17.6. 7 490 6 990 ÚL, DC, CL, MP, Pha, PL
26.9.–30.9. 7 490 6 990 ÚL, TP, M, CV, Pha, PL

V ceně: doprava busem, 4x ubytování, polopenze, turistická taxa, 
vedoucí zájezdu, informační materiály, DPH.
Cena nezahrnuje vstupné a lanovky (cca 60 EUR)
Služby za příplatek: Cestovní pojištění viz str. 3
Slevy: 1. moment, Motivační slevy a HolidayPASS viz str. 2

První 
MoMentaž -6 %
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