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Podrobné informace ke všem zájezdům Vám rádi poskytneme v naší cestovní kanceláři!
OO profesionální přístup k zákazníkům O

v prodeji zájezdů do celého světa
OO zájezdy pro kolektivy na přání za uměním O
poznáním i zábavou pro kolektivy i jednotlivce O
s možností návštěv historických objektů a exkurzí
OO dárkové poukazy
OO wellness balíčky
OO letenky a autobusové jízdenky do celého světa
OO prodej dálničních známek
OO vstupenky na kulturní a sportovní akce

Jana Fischerová - ADA TOUR, CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Havlíčkovo náměstí 56, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 569 428 464, fax: 569 427 683
e-mail: adatour@adatour.cz, http://www.adatour.cz
Nabízíme výborné koláče, zákusky, dorty, drobné
svatební a vánoční cukroví. Posezení u dobré kávy
či italské čokolády, velký výběr zmrzliny.
Jana Neuwirthová, telefon: 777 115 861
Provozovna Perknov – Dlouhá 3831. Provozovna Havlíčkův Brod – Havlíčkovo náměstí 56.
ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 569 428 464, fax: 569 427 683, e-mail: adatour@adatour.cz, http://www.adatour.cz

Vážení přátelé, milí zákazníci,
v tomto jedinečném, dlouho očekávaném roce, vstupuje naše,
ale především Vaše cestovní kancelář již do dvacáté sezony.
Jsme členem Asociace soukromých cestovních kanceláří
a agentur a v souladu se zněním zákona 159/1999 sb. jsme
držitelem koncese k provozování cestovní kanceláře, řádně
pojištěni proti úpadku.
Ve středu pozornosti naší činnosti byl, a bude tomu tak
i nadále, zákazník. Naše cestovní kancelář zastává názor,
že méně znamená více, nabízí-li se špičková kvalita a individuální příﬆup k zákazníkovi. Proto náš katalog ani letos
neobsahuje stovky pobytů. Ti z Vás, kteří s námi jedou již
poněkolikáté ,vědí, že všechny naše nabídky jsou podloženy
trvalými vztahy k zahraničním partnerům a osobní zkušeností s nabízenými destinacemi a ubytovacími kapacitami.
Máme i své trvalé partnery pro dopravu a kvalitní spolupracovníky – průvodce. Pro rozšíření nabídky jsme do našeho
katalogu, podobně jako loni, zařadili i zájezdy, které zajišťujeme ve spolupráci s jinými cestovními kancelářemi.
Pracovníci Cestovní kanceláře ADA TOUR

ČESKO – Chalupa Vlkoš – dovolená na kolech, na chalupě mezi vinicemi
Chalupa je umístěna v obci Vlkoš v Dolnomoravském úvalu nedaleko Kyjova. Možnost celoročního ubytování, které je připraveno pro 8 pevných lůžek. V přízemí kuchyň s kompletním
vybavením a společenská místnost s jídelním koutem a TV. Malá koupelna s umyvadlem
a WC. V patře tři pokoje, 1× dvoulůžkový, ostatní dvoulůžkové s možností jedné přistýlky.
Koupelna se sprchovým koutem a sociálním zařízením. Zde i vchod na terasu, k dispozici gril,
vhodná možnost grilování. K posezení společenská místnost a menší sklípek. Atmosféru dokresluje romantické posezení u krbu. Dětská postýlka možná. K dispozici jsou i dvě jízdní kola.
V blízkosti se nachází zámek Milotice, k dopravě slouží i ruční drezíny. Do tohoto mikroregionu patří i vinné sklepy (od Bzence přes Vlkoš až do Kyjova). Vhodné je poznávání okolí na kole,
nachází se zde mnoho cyklotras. Ložní prádlo vlastní, úklid nutný.
cHAlUPA vlkOŠ
Termín

Počet dní

sobota–sobota
středa–neděle
čtvrtek–sobota

7
6
5

Cena

9 500 Kč*
6 000 Kč*
7 200 Kč*

* v zimním období + spotřeba elektrické energie

ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 569 428 464, fax: 569 427 683, e-mail: adatour@adatour.cz, http://www.adatour.cz

ČESKO – Wellness hotel Rezidence

Nově otevřený Wellness hotel Rezidence je dominantou Městské památkové zóny v Nových Hradech se nachází přímo v centru města na malebném náměstí, jehož celou výchozí stranu uzavírá. Jedná
se o historický objekt postavený v 1. polovině 17. století, který až do roku 1810 sloužil jako reprezentativní sídlo šlechtického rodu Buquoyů.
Ubytování standardní či některé z apartmá (jedno malé a čtyři velká apartmá). Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení s koupelnou a jsou vybaveny moderním nábytkem, samozřejmostí
je barevná televize, chladnička a v apartmánech i minibar.
Stravování v ceně je vždy zahrnuta snídaně bufetového typu. V rámci jednotlivých typů pobytů si pak hosté mohou zvolit způsob stravování formou polopenze či plné penze popř. volně se
stravovat v hotelové restauraci. Ta je svou širokou nabídkou k dispozici nejen hotelovým hostům, ale i ostatním návštěvníkům Nových Hradů.
Pobytové Wellness programy připravili jsme nabídku víkendových pobytů. Vybrat si můžete z řady relaxačních, sportovních či lyžařských programů šitých na míru právě Vám.
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ NABÍDKU POBYTŮ každý měsíc Vám nabídneme zajímavé pobyty za akční ceny.
Beauty a relax – víkendový
Tento víkendový pobyt je skvělou kombinací péče o tělo a ducha, kde prim hraje celková relaxace. Protáhnete si své tělo,
abyste se poté oddali péči našich masérů a kosmetického
studia a dopřáli svému tělu to, co si zaslouží…
Ubytování

hlavní
mimosezona mezisezona
4.
sezona
od 1. 11. 09 1.1.–30.
9.–31. 10. 1. 5.–31. 8.
do 31. 3. 10
2010
2010

Apartmá (2 osoby) 3 890 Kč
4 190 Kč 4 490 Kč
Apartmá (1 osoba) 4 490 Kč
4 790 Kč 5 090 Kč
Standard (2 osoby) 3 290 Kč
3 590 Kč 3 890 Kč
Standard (1 osoba) 3 890 Kč
4 190 Kč 4 490 Kč
Cena zahrnuje 3× ubytování s polopenzí, 1× částečná
aromamasáž, 1× rašelinný termoobklad, 1× peeling rukou,
krémový zábal rukou, 1× základní kosmetické ošetření pleti.

Víkendová relaxace
Dotek přírody – víkendový
Celoročně v nabídce… právě pro Vás, stačí zvolit termín, zadetoxikační program
Nemáte čas na týdenní detoxikační kůru? Pak právě pro Vás rezervovat… a pak už jen o sebe nechat pečovat…
jsme připravili zkrácenou verzi detoxikačního pobytu v klidu
hlavní
mimosezona mezisezona
4.
sezona
a čisté přírodě Novohradských hor.
Ubytování
od 1. 11. 09 1.1.–30.
9.–31. 10. 1. 5.–31. 8.
Ubytování

hlavní
mimosezona mezisezona
4.
sezona
od 1. 11. 09 1.1.–30.
9.–31. 10. 1. 5.–31. 8.
do 31. 3. 10
2010
2010

do 31. 3. 10

2010

2010

Apartmá (2 osoby) 3 790 Kč
4 090 Kč 4 390 Kč
Apartmá (1 osoba) 4 390 Kč
4 690 Kč 4 990 Kč
Apartmá (2 osoby) 3 890 Kč
4 190 Kč 4 490 Kč
Standard (2 osoby) 3 190 Kč
3 490 Kč 3 790 Kč
Apartmá (1 osoba) 4 490 Kč
4 790 Kč 5 090 Kč
Standard (1 osoba) 3 790 Kč
4 090 Kč 4 390 Kč
Standard (2 osoby) 3 290 Kč
3 590 Kč 3 890 Kč Cena zahrnuje 3× ubytování s polopenzí, 1× reflexní maStandard (1 osoba) 3 890 Kč
4 190 Kč 4 490 Kč sáž plosky nohy, zad, krku a šíje, 1× rašelinný termoobklad,
Cena zahrnuje 3× ubytování s polopenzí, 1× indická ma- 1× cvičení ve skupině zaměřené na rekondici pohybového
sáž hlavy, 1× medová masáž, 1× rašelinný termoobklad, aparátu.
1× cvičení ve skupině zaměřené na rekondici pohybového
aparátu, každodenní pitná kůra čisticích čajů

Adventní zájezdy
Rakousko – Vídeň
Termín

Počet dní

4. prosince 2010
11. prosince 2010

1
1

Cena

550 Kč
550 Kč

Program odjezd z Havlíčkova Brodu od SPŠ stavební. Příjezd do Vídně, okružní jízda po krásách habsburské metropole na Dunaji, prohlídka nevýznamnějších památek města s průvodcem. Shlédneme vánočně vyzdobené město a park. Možnost návštěvy galerií a muzeí.
Německo – Drážďany
Termín

Počet dní

11. prosince 2010

1

Cena

680 Kč

Program odjezd z Havlíčkova Brodu od SPŠ stavební. Vánoční trhy ( Striezelmarkt – Štólový trh) má středověké kořeny, funguje od roku 1434. Tehdy obdarovali majetní měšťané
drážďanskou chudinu svátečním pečivem – štólou. K vánočním pochoutkám se časem přidal
prodej výrobků. Středem trhu je nazdobený smrk, nepřehlédnutelné jsou čtyři obří figury
(horník, sněhulák, louskáček, „švestkáček“.) Pflaumentoffel – švestkáček je figurka ze sušených švestek nosící štěstí.

Cena adventních zájezdů zahrnuje komplexní cestovní pojištění, služby průvodce, autokarovou dopravu tam a zpět, pojištění proti insolventnosti a úpadku CK.

ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 569 428 464, fax: 569 427 683, e-mail: adatour@adatour.cz, http://www.adatour.cz

ČESKO – Horský hotel Sepetná
Hotel je součástí rekreačního centra Sepetná v obci Ostravice na úpatí Lysé hory (1 323 m n.m.),
která patří k vyhledávaným místům Beskyd.
Vybavení stylová Valašská Koliba, klubovna s TV a videem, kulečník, stolní tenis. Součástí hotelu je relaxcentrum (krytý bazén, whirlpool, parní kabina, solárium, bowling, laserová střelnice) – samostatný objekt pod hotelem, se kterým je spojen koridorem. V hotelu je výtah.
Stravování polopenze – snídaně bufetovým způsobem, večeře formou teplého bufetu.
Program po dobu pobytu – posezení s cimbálovou muzikou a ochutnávkou grilovaných specialit.
Ubytování Dvoulůžkové pokoje s možností 1–2 přistýlek, sprcha, WC, TV, připojení na internet. Přistýlka je rozkládací gauč na úkor místa v pokoji, vhodný pro 1 dospělou osobu nebo
2 děti do 12 let. Čtyřlůžkové bungalovy (nově zrekonstruované) s možností dvou přistýlek,
sprcha, WC, terasa, připojení na internet.
Lyžování Běžky – v okolí hotelu je několik strojově upravených běžecký tras.
Lyžování Sjezd – lyžařský vlek nad hotelem 450 m dlouhý s večerním lyžováním, lyžařský
areál SKI Vítkovice – Bílá (cca 17 km), 4 vleky, 5 sjezdovek, technické zasněžování.
Parkování u hotelu bez poplatku. Nutné sněhové řetězy.
Kulinářský večer na Sepetné
(termíny od 4. 1. do 28. 3. a od 6. 4. do 20. 12. 2010). Ceny jsou uvedeny za osobu a pobyt
Pevné lůžko
Přistýlka

Dospělá osoba hotel

Dospělá osoba bungalov

1 399 Kč
999 Kč

1 000 Kč
—

Cena zahrnuje ubytování, kulinářské menu o pěti chodech, ochutnávka 5 druhů vín (5lahví),
volný vstup do krytého plaveckého bazénu s whirpoolem a parní kabinou. Cena je platná pro
dvoulůžkový pokoj v hotelu Sepetná a bungalov obsazený 4 osobami.

JARNÍ PRÁZDNINY NA SEPETNÉ (termíny od 4. 1. do 28. 4. 2010)
Délka pobytu

Rodina 2 dospělí + 2 děti
(do 10let)

Příplatek ze dítě 11–17 let
na přistýlce

7 dní

13 999 Kč

1 000 Kč

Cena zahrnuje 7× ubytování v hotelu nebo bungalovech Sepetná, polopenzi, ochutnávku
grilovaných specialit s cimbálovou muzikou, hudební večer, volný vstup do krytého plaveckého bazénu s whirpoolem a parní kabinou.
TŘÍdenní pobyt (2 noci)
(termíny od 4. 1. do 28. 3. a od 6. 4. do 20. 12. 2010). Ceny jsou uvedeny za osobu a pobyt
Pevné lůžko

Dospělá osoba hotel

Dospělá osoba bungalov*

2 099 Kč

2 099 Kč

*platí pro bungalov obsazený 2 osobami

Cena zahrnuje ubytování, láhev Sektu na pokoji, překvapení na pokoji, večeře při svíčkách
s lahví vína, volný vstup do krytého plaveckého bazénu s whirpoolem a parní kabinou.
Letní odpočinek s ALL INCLUSIVE večery
(termíny od 26. 6. do 29. 8. 2010). Ceny jsou uvedeny za osobu a pobyt
Cena pobytu

Dospělý
Dítě na přistýlce*

4 dny/3 noci

4 350 Kč
2 700 Kč

5 dní/4 noci

5 600 Kč
3 400 Kč

6 dní/5 nocí

6 750 Kč
4 000 Kč

7 dní/6 nocí

7 800 Kč
4 500 Kč

*pro děti od 4 do 12 let.

Cena zahrnuje ubytování dle přání, snídaně formou švédských stolů, večeře formou teplého
bufetu (tři druhy teplých jídel, vegetariánské jídlo, dětské jídlo, osm druhů zeleninových salátů, dva druhy dezertů) BTV, připojení k internetu, minibary, telefon. ALL INCLUSIVE večery
zahrnují: konzumaci vybraných alkoholických, nealkoholických nápojů, piva, vína v neomezeném množství od 17.30 –22 hod., volný vstup na vyhřívané koupaliště, sluníčko s tobogány
(800 m od hotelu), hudebně-zábavný večer, dětský koutek včetně hlídání dětí ve vybraných
dnech, animační program, volný vstup do krytého bazénu s whirpoolem a parní kabinou.

ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 569 428 464, fax: 569 427 683, e-mail: adatour@adatour.cz, http://www.adatour.cz

ITÁLIE – Benátky a ostrovy – karneval a slavnost gondol
Pohádkové město na laguně s paláci, mosty a gondolami. Ostrovy Murano a Burano uchvátí romantikou. Při jarním termínu navíc karnevalový průvod masek ještě v době Valentina to je romantika pro zamilované a slavnost gondol s nostalgickými písněmi gondoliérů potěší každého – zažijete ještě slavnost či umělecký festival.
Program zájezdu
1. den odjezd v ranních hodinách do LIDO DI JESOLO, ubytování.
2.–3. den BENÁTKY, prohlídka historického města, Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, karnevalový průvod masek,
divadelní a hudební představení na ulicích, volný program; lodí po kanále a na ostrovy Murano či Burano, event. Torcello, kdysi
hlavní sídlo biskupa, odjezd večer.
4. den návrat do ČR v ranních hodinách.
Termín

Cena

11. 2. – 15. 2. 2010
3. 9. – 6. 9. 2010

odjezd pouze z HB 4 690 Kč
odjezd z HB při větším počtu účastníků 4 290 Kč

Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2× hotel (dvoulůžkové pokoje) se snídaní,
průvodce, komplexní pojištění. Cena nezahrnuje vstupné (cca 30 €) a cesty lodí
(dvoudenní 23 €).

V září ve spolupráci
s CK GEOPS

ITÁLIE – Italská antika a renesance
Poznáme krajinu, kulturu a umění, italskou antiku i renesanční architekturu. Pocítíme lahodnou chuť místního vína a slunce.
Program zájezdu
1. den odjezd z HB do Ravenny, ubytování.
2. den Ravenna – hlavní město Západořímské říše, prohlídka historického města, nejkrásnější mozaiky,
v odpoledních hodinách odjezd do Rimini-Riccione – ubytování.
3. den přejezd do San Lea – malé opevněné městečko z 11. století, odpoledne San Marino – velké množství vinných sklípků.
4. den Urbino – starověké město, rodiště slavného Raffaela Santiho. Zde je slavný dóm Pallazzo Ducale.
5. den historické centrum Rimini, Pasero. Možno shlédnout Malatesův Chrám, Augustův oblouk.
6. den odjezd domů.
Termín

Cena

6 700 Kč

23. 9. – 28. 9. 2010

Cena zahrnuje dopravu autobusem, 5× ubytování, průvodce, komplexní pojištění, pojištění proti úpadku, služby průvodce.
Cena nezahrnuje vstupy do památkových objektů, doporučená cena dle pokynů před cestou.

ITÁLIE – Řím, Neapol, Capri
Pětidenní zájezd za krásami Neapolského zálivu lůžkovým autobusem… Jen dva dny z dovolené.
Program zájezdu
1. den z Prahy ve 12 hod. (při větším počtu účastníku i z Havlíčkova Brodu).
2. den NEAPOL, přístav Santa Lucia, výlet lodí na ostrov Capri, Modrá jeskyně, koupání, ubytování.
3. den Vesuv, turistika ke kráteru, POMPEJE, archeologický areál se základy lidnatého starověkého města zničeného při výbuchu Vesuvu.
4. den ŘÍM a VATIKÁN, návštěva muzeí, ŘÍM, Coloseum, Vítězné oblouky, Forum Romanum, Kapitol, Benátské náměstí, Santa Maria
Maggiore, San Pietro in Vincoli.
5. den návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Termín

Cena

24. 9. – 28. 9. 2010

6 990 Kč

Ve spolupráci
s CK GEOPS

Cena zahrnuje dopravu lůžkovým busem, 2× hotel s polopenzí, průvodce. Cena nezahrnuje vstupné a loď na Capri (60 €),
pojištění léčebných výloh. Příplatek 140 Kč za komplexní pojištění.
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POLSKO – Královské město Krakov
Klenot mezi polskými městy. Prohlídku města se zvláštním zřetelem na památky UNESCO a návštěvu královského
zámku Wawel vystřídá zážitek ze solného dolu Vělička či kouzelná příroda Ojcowského NP, v říjnu a prosinci
slasti trhů a pohoda aquaparku.
Program
1. den odjezd z Havlíčkova Brodu v ranních hodinách.
2. den KRAKOV (UNESCO), královský zámek Wawel, katedrála, Královská cesta, chrám P. Marie
s největším gotickým oltářem na světě, Sukiennice, Barbakan, Collegium Maius, variantně muzeum
Czartoryských (mj. Leonardo: Dáma s hranostajem) a zajímavosti Krakova.
3. den solný důl Vělička (komplex kaplí v soli, UNESCO), KRAKOV, krakovská židovská čtvrť Kazimierz (UNESCO).
4. den Kalwaria Zebrzydowska (UNESCO), významné polské poutní místo s nejrozsáhlejší kalvárií,
41 kaplí v okolních kopcích vycházková trasa. Návrat do ČR pozdě večer.
Termín

Cena

9. 7. – 11. 7. 2010
3 790 Kč
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2× hotel se snídaní, průvodce, komplexní pojištění.
Cena nezahrnuje vstupné a fakultativní služby (100 PLZ).
Příplatky 1 100 Kč za 1 lůžkový pokoj, 400 Kč za 2 večeře.

NĚMECKO – Berlín, velká muzejní a galerijní noc
V noci z 29. na 30. srpna volné vstupy do 60 muzeí a galerií za jednotnou cenu 15 € vč. jízdného, dále vernisáže, happeningy, hudební a taneční vystoupení. Doprava mezi muzei zajištěna speciálními
autobusy, zdarma. www.lange-nacht-der-museen.de.
Program zájezdu
1. den z Prahy ( při větším počtu účastníků z Havlíčkova Brodu) ve 14 hodin, příjezd do Berlína.
2.–3. den BERLÍN, celodenní prohlídka města s průvodcem nebo individuálně, možnost prohlídek výstav, od 18.00 do 2.00 hod. dlouhá muzejní a galerijní noc, odjezd z Berlína ve 2.30 hod.,
návrat v ranních hodinách.
Termín

Cena

27. 8. – 29. 8. 2010

2 990 Kč

Cena zahrnuje dopravu autobusem,1× hotel (dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím),
1× snídaně, průvodce. Cena nezahrnuje speciální jízdné (cca 15 €).
Příplatek 500 Kč za jednolůžkový pokoj.
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NIZOZEMÍ / BELGIE – Za poznáním uměním a přírodou
Brusel, Amsterdam, evropská velkoměsta, po staletí útočiště volnomyšlenkářů, hugenotů, židů, disidentů či hippies, významná kulturní centra, ráj muzeí a galerií. (Rembrandt, Gogh, Rubens),
brusírny diamantů, belgické pivo a pralinky… V srpnovém termínu slavnost Sail – největší setkání lodí na světě (jednou za 5let), křižníky, repliky historických lodí, námořní lodě a plachetnice,
očekává se na 2,5 milionu návštěvníků a několik tisíc lodí (např. ruský čtyřstěžník Sedov, dlouhý 114 metrů, italský armádní trojstěžník Amerigo Vespucci…) vše pod záštitou královského páru;
doprovodné akce, ohňostroj.
Program zájezdu
1. den v odpoledních hodinách (při větším počtu účastníků z Havlíčkova Brodu, Jihlavy, jinak Praha) přes SRN.
2.–3. den AMSTERDAM, historické město, malebné kupecké domy nad kanály, přístav, barevný květinový trh, umělecká
atmosféra města, exkurze do brusírny diamantů, projížďka lodí po kanálech a muzea: Rijksmuzeum
(Rembrandt a nizozemské umění), Muzeum Vincenta van Gogha (200 obrazů a 600 kreseb). Moderní
architektura, fakultativní prohlídka Amsterdam Arény (sídlo AJAXU), expozice Heineken (expozice výroby
piva), Rembrandtův dům nebo dům Anne Frankové.
4. den BRUSEL, „hlavní město Evropy“, s nejkrásnějším náměstím, Královská umělecká muzea (Rubens, Cranach,
Breugel, Rembrandt), belgické pivo (překvapení) a pralinky.
5. den návrat v odpoledních hodinách.
Termín

Cena

19. 8. – 23. 8. 2010 (Slavnost Sail)
24. 9. – 28. 9. 2010

5 990 Kč
5 990 Kč

Ve spolupráci
s CK GEOPS

Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2× hotel (dvou- až třílůžkové pokoje), průvodce, komplexní pojištění.
Cena nezahrnuje vstupné a cesty lodí i metrem (50 €).
Příplatek 360 Kč za 2 snídaně.

SLOVINSKO – Horský a jezerní ráj
Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů, soutěsek, jezer, pramenů a krasových jeskyní v kombinaci s koupáním
v Jadranu i procházkou podél slovinských jezer, starými městy, hrady, dobrým jídlem a pitím… To vše vás čeká ve Slovinsku.
Program zájezdu
1. den odjezd ve večerních hodinách, transfer přes Rakousko.
2. den perly Julských Alp: turistika v soutěsce Vintgar, BLED, Bledské a Bohinjské jezero, lanovka na horu Vogel, překrásné výhledy
na barevný podzim, turistika k vodopádu Savica, večerní procházka podél jezera.
3. den Triglavský NP, Planica, pramen Nadiža, KRAJSKA GORA, prameny Sávy, plavba lodí po jezeře Bohinj, rázovitá
obec Stará Fužina.
4. den jeskyně slovinského krasu: (UNESCO), Postojenské jeskyně, největší krápníkové jeskyně Evropy a Predjamski Grad ve skalách
nad kaňonem a tajnou jeskyní, kde žil pověstný zbojník Erasmus Lueger.
5. den návrat dopoledne.
Termín

Cena

2. 7. – 6. 7. 2010
24. 9 – 28. 9. 2010
odjezd z HB při větším počtu účastník

6 490 Kč
6 490 Kč

Ve spolupráci
s CK GEOPS

Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2× hotel (dvoulůžkové pokoje),
2× polopenzi, průvodce, komplexní pojištění.
Cena nezahrnuje vstupné a lanovky (40 €).
Příplatek 900 Kč za jednolůžkový pokoj.
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MAĎARSKO – Termální wellness víkend v Hevízu
Každý se rád vrací do pohody, kde se dobře jí, pije, kde je co k vidění a kde jsou léčivé termální lázně na každém kroku, kde voní paprika
a guláš a v hospůdkách se tančí pravý čardáš. Termální lázně: Hévíz, Zalakaros.
Program
1. den odjezd v ranních hodinách, transfer do Maďarska, SOPRON, nejkrásnější středověké město Maďarska, Belváros, věž,
možnost ochutnávky zdejších vín, cesta Zadunajím do Hevízu, ubytování ve wellnesshotelu, hotelové lázně, večerní
procházka městečkem.
2. den HEVÍZ, koupání v hotelových bazénech, využití léčebných procedur nebo koupel v největším evropském termálním jezeře
Gyógytó, fakultativně večerní posezení v čárdě (typická maďarská hospůdka) s hudbou a tancem.
3. den ZALAKAROS, pobyt v moderním areálu termálních lázní, večeře a ochutnávka vín ve sklípku, pozdě večer na odjezd do Čech.
4. den návrat v brzkých ranních hodinách.
Termín

Cena

25. 9. – 28. 9. 2010
4 990 Kč Ve spolupráci s CK GEOPS
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2× hotel (dvoulůžkové pokoje), hotelové termální bazény, 1× večeři a ochutnávku vína, průvodce, komplexní pojištění.
Cena nezahrnuje další vstupné do lázní. Příplatek 1 200 Kč za 1 lůžkový pokoj, 600 Kč za dvě večeře.

MAĎARSKO – Termální wellness víkend v Egeru
Čeká vás Eger, perla pod Bukovými horami, luxusní lázně, wellness hotel, příroda i výborné víno. Termální lázně: Eger, Egerszalók.
Program
1. den odjezd ve večerních hodinách (při větším počtu účastníku z HB, jinak dle dohody).
2. den EGER, „barokní perla Maďarska“, náměstí s chrámem, hrad, turecký minaret, odpočinek a relaxace v termálních lázních, návštěva oblasti vinných sklepů v „údolí krásné
paní“ nebo využití hotelových lázní.
3. den EGERSZALÓK – „maďarské Pamukkale“, relaxace v luxusních přírodních termálních
lázních nebo variantně pobyt v Egeru s možností muzeí, lázní a oběda, návrat do ČR
do půlnoci.
		 * v srpnovém termínu pobyt v lázních až do podvečera, návštěva sklepů až v neděli
spojená s večeří a vínem (za příplatek), čardášovou muzikou a noční přejezd.
4. den u srpnového termínu návrat ráno.
Termín

Cena

18. 6. – 20. 6. 2010
3 790 Kč
27. 8. – 30. 8. 2010 *
3 990 Kč Ve spolupráci s CK GEOPS
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 1× hotel, 1× polopenzi, 1× hotelové lázně a základní vstup do veřejných lázní, ochutnávku vína s malým občerstvením v Egeru (*v srpnovém termínu
večeře s hudbou), průvodce, komplexní pojištění. Cena nezahrnuje vstupné a další termální lázně (cca 50 €). U srpnového termínu příplatek 340 Kč za večeři (dva chody, sklenka vína a živá hudba).
Ubytování v hotelu v centru Egeru v těsné blízkosti termálů. Lázně Eger lázeňský areál přímo v centru města; Egerszalók, rekreační areál u přírodních termálních lázní s přírodní rezervací,
wellnesscentrum, svět saun, možnost masáží, voda až 60 °C.

MAĎARSKO – Lázně Hajdúszoboszló a slavnosti květin
Nadchly Vás nejmodernější lázně Maďarska Hajdúszoboszló a chcete si užívat v léčivých vodách termálů? Chcete poznat kraj v době největších
slavností Maďarska – květinového festivalu v Debrecenu? Pobytový zájezd do termálních lázních v době slavností a cestujete vleže.
Program
1. den odjezd ve velmi pozdních hodinách, transfer přes Slovensko.
2. den cesta kolem Tiszských jezer se zastávkou u jezera, přejezd do HAJDÚSZOBOSZLÓ, návštěva Národního parku Hortobágy
(Pastýřské muzeum, Devítidírkový most, vahadlové studně), fakultativně bryčkou po pustě, pozorování bílého rohatého dobytka, divokých koní a ovcí račky a jezdeckého umění hajdúků, typická keramika, ubytování a odpolední koupel v lázních (v ceně).
3. den DEBRECEN, návštěva botanické zahrady a prohlídka města, barvitý festival u příležitosti státního svátku Maďarska a karneval
květin, krojované průvody s hudbou, pobyt v městských termálních lázních, možnost večeře a na závěr ohňostroj, pozdní návrat.
4. den celodenní koupání v termálních lázních HAJDÚSZOBOSZLÓ, areál s desítkami vnitřních i venkovních bazénů, vířivek a romantických zákoutí lázeňského parku s jezírkem a řadou typických hospůdek s maďarskými specialitami a rozsáhlý moderní aquapark,
fakultativně posezení v maďarské čárdě s hudbou a tancem.
5. den návrat v ranních hodinách.
Termín

Cena

19. 8. – 23. 8. 2010
5 990 Kč Ve spolupráci s CK GEOPS
Cena zahrnuje dopravu lůžkovým autobusem, 2× ubytování v hotelu, 2× polopenze, průvodce, komplexní pojištění. Cena nezahrnuje vstupné (50€).
Příplatek 1 000 Kč za 1 lůžkový pokoj.
Lázně Eger Hajdúszoboszló, obrovský lázeňský park s veškerým vybavením, voda 36–38°C teplá s obsahem jódu a sloučenin síry, (pohybové ústrojí, gynekologické a kožní potíže); lázně
v hotelu v Hajdúszoboszló (v ceně), příjemné termální bazény, možnost sauny a masáží za příplatek; Debrecen, moderní městské termální lázně.
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ŘECKO – Pierie – Olympská riviéra

OBlAsT PieRie – známá též jako Olympská riviéra – se nachází na nejkrásnější „křižovatce“ Řecka, na severovýchodním pobřeží, pod impozantním pohořím Olymp, které si podle
řecké mythologie vybralo 12 bohů za sídlo a odkud vládli zemi. Olympská riviéra zabírá pobřežní
pás Egejského moře v délce cca 70 km.
Celá oblast je u nás velmi známá a oblíbená ještě z dob, kdy se do Řecka cestovalo převážně autobusy nebo vlastními auty. Čeština tu zní po celý den nejen z úst našich turistů, ale i obsluhujícího
personálu. Turistická sezona zde trvá poměrně dlouho – od začátku května až do poloviny října,
neboť jarní a podzimní termíny využívají turisté, kteří přijíždějí na některý z okružních zájezdů,
během nichž poznají celé Řecko. Největší atraktivitu oblasti tvoří dlouhé písčité pláže a snadná
dosažitelnost významných historických, kulturních a přírodních památek, mezi něž patří druhé
největší řecké město Thessaloniki (Soluň), Dion, Vergina, údolí Tempi, městečko Kalambaka či
kláštery Meteora. V řečtině znamená slovo „metéoros“ vznášet se mezi nebem a zemí a označuje
např. dráhu meteoritu. Zde, na místech blízkých nebi – na vrcholcích skal, tyčících se jako věže
do výšky nad řekou – stojí tyto mnichy postavené kláštery. Když se v údolí začne stmívat, ale
slunce ještě úplně nezajde, nebo když nad horami visí ranní mlha,vypadají kláštery joko by se
skutečně vznášely. Celé toto místo je magické, tajuplné, naplněné energií.
Časově poněkud náročnější je cesta do Athén, ovšem najde se vždy řada zájemců, kteří do hlavního řeckého města rádi vyrazí.
Oblast je zásobována čistou vodou z ledovců Olympu, díky čemuž se zde vytváří velmi příjemné
mikroklima s minimálními srážkami a stálými teplotami ovzduší. Proto je oblast doporučována
pro pobyty astmatiků a alergiků. Má také příznivé účinky na horní cesty dýchací a pobyty jsou
vhodné též u osob s lupénkou. Riviéru tvoří malé rybářské vesničky, nově postavená turistická
letoviska (Katerini, Paralia, Olympiaki Akti, Varikos, Plaka, Leptokaria, Panteleimon, Platamonas, Nei Pori aj.), která nabízejí ubytování ve studiích, malých rodinných hotýlcích, penzionech
i v hotelových komplexech a areálech s nejmodernějším vybavením. Správním městem oblasti je
město Katerini, které leží jižně od Thessaloniki, ve vzdálenosti cca 65 km.

ve spolupráci
s cestovní kanceláří

PlATAmOnAs
Původně malá rybářská vesnička se za poslední roky rozrostla v živé přímořské letovisko,
tvořené hlavní třídou posetou obchody se suvenýry, butiky, minimarkety, bankou, poštou,
restauracemi, tavernami i stánky s rychlým občerstvením. Letovisko nabízí možnosti denní
i noční zábavy. Pro mladé je zde několik moderních barů, diskoték a klubů. Ožívá ve večerních
a nočních hodinách, kdy zde lidé korzují, vyrážejí na procházky, do restaurací, do taveren či
posedět s přáteli v rybí restauraci u výtečně připravených mořských specialit. Najdete zde též
kostel a přímo v centru na nábřeží kotví několik loděk místních obyvatel, kteří se každodenně
vydávají na moře a dopoledne je tak možné koupit od nich čerstvé úlovky. V městečku je oblázkové pobřeží se 2 písčitými plážemi, mimo centrum je pak pláž písčitá. Nad Platamonasem
se tyčí do výšky mohutný křižácký hrad (www.macedonian-heritage.gr), který po celá staletí
zaujímal strategicky důležitou polohu. Ve druhé světové válce byl vybombardován německou
armádou. Vykopávky zde začaly v roce 1973 a pokračovaly do roku 1989. V hlavní sezoně je
otevřeno od 8 do 18 hodin, základní vstupné činí 2 €, snížené 1 €.
• vzdálenost od Thessaloniki cca 97 km.
• vhodné pro všechny generace. Během pobytu doporučujeme procházky podél pobřeží
nebo návštěvu sousedního letoviska Nei Pori. V letovisku je též banka, bankomat přístupný
24 hodin denně je hned poblíž.
• doporučujeme pronájem osobního auta, motorky nebo kola v Platamonas. Poplatky se pohybují v tomto rozmezí (ceny z roku 2009):
kolo – 8–10 €/1 hodina, 10 €/10 hodin,
skútr –20 €/3 hodiny, 35 €/6 hodin,
auto (malé s klimatizací) – 48 €/den – limit 200 km,
za každý kilometr navíc se platí 0,26 €, bez omezení
počtu kilometrů se platí 58 €/den,
čtyřkolka – 25 €/hodina, 40 €/3 hodiny.
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PLATAMON PALACE BEACH & SPA

HOTEL KATegorie A – www.platamonpalace.com

PLATAMONAS

Poloha nově zrekonstruovaný hotel se nachází v klidném prostředí přímo u písečné
pláže (při vstupu do moře místy malé kamínky) a moře s pozvolným vstupem. Mezi pláží
a hotelem je zahrada se vzrostlými stromy a možností posezení ve stínu. Bezbariérový
přístup z haly hotelu přes zahradu až ke slunečníkům na pláži je po dřevěném chodníčku
v písku. Areál sousedí s hotelem Sun Beach, leží na okraji letoviska, cca 10 minut chůzí od centra Platamonasu. Zde jsou možnosti denní i noční zábavy a nákupů. Nechybí
restaurace, taverny, stánky s rychlým občerstvením, kavárny, cukrárny, pekárny a další.
Kapacita celková kapacita hotelového areálu, který tvoří hlavní budova a zahradní
bungalovy typu suites, je celkem 232 pokojů (jedno- a dvoulůžkových s možností jedné
přistýlky a pokoje pro rodiny, kde je navíc palanda pro děti nebo 2 přistýlky). Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou, WC, klimatizací, telefonem, fénem, TV se satelitním příjmem, trezorem, balkónem nebo terasou s výhledem do zahrady, na bazén nebo
s bočním výhledem směrem k moři. Pokoje typu suites – studia, vily a mezonety jsou jen na vyžádání, přesný popis a cenu Vám rádi sdělíme. Trezor na pokoji (za poplatek cca 3 €/den). Dětská
postýlka na vyžádání zdarma.
Služby vstupní hala s recepcí, internetový koutek (zdarma), výtah, vnitřní bar a snackbar, piano bar, vnitřní restaurace s venkovním posezením, bar a snackbar u bazénu, bar v zahradě
u moře, kadeřnictví, zlatnictví, minimarket, zahrada a parkoviště. Wi. v prostoru recepce za poplatek (cca 1,50 €/hodina). Na pláži u hotelu jsou kabinky pro převlečení a sprchy.
Stravování formou polopenze nebo za příplatek ALL INCLUSIVE (viz. popis). Snídaně i večeře – švédský stůl.
Sport a zábava 2 venkovní bazény, jeden s dětskou částí a vodními tryskami, slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, na pláži za poplatek (cca 6–10 €/lehátko se slunečníkem/osoba včetně
1 nápoje – přední řady u moře za poplatek cca 10 €, prostřední řady – cca 8 € a zadní řady – cca 6 €). Dětské hřiště, dětský klub, stolní tenis (zdarma, vratný depozit cca 5 €/osoba). Malé
fotbalové hřiště (5 × 5 m), tenis (za poplatek cca 10 €/hodina), volejbal a plážový volejbal (zdarma). Služby za sportovní vyžití se rezervují a platí na recepci hotelu. Spa centrum – moderně
vybavené fitcentrum (zdarma), vnitřní bazén s hydromasáží
(zdarma), hydromasážní sprcha (za poplatek cca 10 €), sauna (za poplatek cca 10 €/15 minut), pára (za poplatek cca
10 €). Spa centrum je v provozu od cca 9.00–22.00 hodin.
Masáže a další doplňkové služby – výběr na recepci Spa se
platí dle typu vybrané služby. Do spa centra mají možný
přístup jen osoby starší 18 let. Hotel pořádá pro své hosty
v hlavní sezoně cca 1–2× týdně večery s živou hudbou.
3 hlavní výhody hotelu hned u krásné pláže, spa centrum, moderní hotel.

SUN BEACH – HOTEL ***
PLATAMONAS

Poloha velmi oblíbený a žádaný hotel s příjemnou rodinnou atmosférou je ideálně situován přímo u moře a široké
písečné pláže s pozvolným vstupem do moře (při vstupu
do moře místy malé kamínky). V hotelové zahradě, která přiléhá k bazénu, jsou vzrostlé stromy, které poskytují přirozený
stín v horkých dnech. Hotel leží na okraji letoviska Platamonas, v klidném prostředí, ve vzdálenosti cca 10 minut chůze
do centra, kde jsou možnosti denní i noční zábavy, je zde celá
řada restaurací, taveren, kaváren, cukráren, barů, diskoték,
obchodů s potravinami a suvenýry aj.
Kapacita hotel má 92 pokojů (jedno- a dvoulůžkových
s možností jedné až dvou přistýlek). Dále jsou zde prostorné
rodinné pokoje pro čtyři až pět osob, které tvoří 1 místnost
s manželským dvojlůžkem a třemi pevnými lůžky. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo
sprchovým koutem, WC, klimatizací, telefonem, TV se satelitním příjmem, chladničkou, balkónem nebo terasou
s výhledem do zahrady nebo bočním výhledem na moře.
Trezor na recepci (za poplatek cca 2 €/den). Dětská postýlka
na vyžádání zdarma.
Služby vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, salónek
s TV se satelitním příjmem, bar, vnitřní a venkovní restaurace, snackbar, bar u bazénu, krásná zahrada, parkoviště.
Stravování formou polopenze. Snídaně a večeře – bohatý bufet. Výjimkou jsou soboty, kdy je místo večeře zajištěn oběd – formou bufetu.
Sport a zábava bazén, dětský bazén, terasa s lehátky a slunečníky u bazénu a v zahradě (zdarma), lehátka a slunečníky na pláži (za poplatek cca 6€/set/den), plážový volejbal – zdarma
(míč se půjčuje na recepci hotelu).
3 hlavní výhody hotelu hezká zahrada, blízko moře, dobrá kuchyně.
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ŘECKO – polostrov Peloponés

PelOPOnés – nejjižnější část řecké pevniny, byl ve starověku pojmenován podle
Pelopa – mýthického krále v Elidě. Malebnost zdejších míst zdůrazňují pomerančové a citrusové
háje, fíkovníky, cypřiše,eukalypty, olivovníky, agáve a vše, co ke zdejší bujné vegetaci patří. Turisty lákají na Peloponés historické památky, stejně jako klidná místa pro rodinnou dovolenou. Poloostrov Peloponés se skládá ze sedmi krajů – Argolidy, Arkádie, Achaie, Ilie, Korinthie, Lakonie
a Messénie. Nejznámější je pravděpodobně Argolida, kde se nachází Epidaurus, Nafplio, Argos,
Mykény, Tíryns, Assini a řada dalších památek. Olympie, která leží v kraji Elis (Ilia) je neméně
slavná. Pravidelně zde bývá zažehnut olympijský oheň. Bájemi opředená bývá Sparta, sídlo krále Meneláa, jehož ženu, krásnou Helenu, unesl trojský princ Paris, a tím rozpoutal trojskou válku.
Po Peloponésu je snadné cestovat. Nezvolíte-li si organizovaný výlet, potom se za historickými
památkami můžete vydat autobusem, který jezdí většinou přesně podle jízdního řádu. Velmi
snadný a dostupný je též pronájem osobního auta, autopůjčovny najdete v každém větším
městečku. Do seznamu míst vhodných k navštívení nezapomeňte připsat Nafplio, zcela unikátní
město poblíž letoviska Tolo, kde na Vás dýchne atmosféra starého Řecka. V každé denní i noční

ve spolupráci
s cestovní kanceláří

době má Nafplio svoje kouzlo. Zde stojí za to zapomenout na čas a procházet se podél pobřeží,
loďkou se vydat na nedalekou pevnost Bourtzi, posedět v kavárně u osvěžující kávy frappé nebo
vybírat z nepřeberné nabídky originálních suvenýrů.
Klienti směřující do Tola mají skvělou možnost spojit koupání v teplém moři s návštěvou památek zapsaných v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO: Akropolis
v Athénách (zapsaná roku 1987), Delfy (1987), Epidaurus (1988), Meteoru (1988), Thessaloniki
(1988), Olympii (1989), Mystras (1989), Verginu (1996) či Mykény a Tyrins (1999). Na většinu
míst se lze dostat díky fakultativním výletům, druhou možností je zvolit přímo jarní či podzimní
poznávací zájezd.

TOlO
Tak jako řecká abeceda začíná od písmene Alfa, tak Tolo zaujímá první místo v návštěvnosti
Peloponésu. Najdete zde širokou písečnou pláž vhodnou pro rodinnou dovolenou, je zde též
možnost pronájmu slunečníků a lehátek, nechybí ani nabídka vodních sportů. (Ceny z roku
2009 – Tolo: šlapadla 8 €/hod, kanoe 6 €/hod, jízda na nafukovacích kruzích 12 €/jízda, vodní
banán 10 €/jízda, vodní lyže 25 €/15 min.) K návštěvě láká nespočet taverniček, restaurací,
barů, kaváren, cukráren, obchodů s potravinami i suvenýry. V letovisku je též přístav, zastávky linky městského autobusu, stálý lékař, lékárny, banka a bankomaty, internetová kavárna, půjčovny motorek i aut. Určitě doporučujeme podniknout romantický večerní výlet lodí
do přibližně jedenáct kilometrů vzdáleného Nafplia.
Zde nemusíte jen chodit, ale také se svézt výletním vláčkem. Za dvacet minut jízdy získáte
velmi dobrou představu o tomto okouzlujícím městě. V Tolu a okolí lze zvláště ráno nebo
v podvečer, kdy už slunce tolik nehřeje, podniknout celou řadu pěších výletů a procházek.
Jednou z nich může být i dvoukilometrový výšlap k novému mo drobílému kostelíku nad Tolem jménem Agia Paraskevi, odkud je nádherný výhled na Tolo i ostrovy v Argolském zálivu.
Z Tola byste měli odjíždět příjemně odpočati a nabiti energií do dalších dnů.
• vzdálenost od letiště v Kalamatě je cca 170 km,
• příjemná rekreační oblast.
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ESPERIA – hotel**

www.esperia-hotel.gr

TOLO

Poloha hotel s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází
na okraji letoviska, hned vedle hotelu Ritsa, který máme též
v nabídce. Hotel je vzdálen od moře a písečné pláže jen cca
30 m, přes silnici. Do živého centra letoviska, kde jsou možnosti nákupů i zábavy, je to cca 530 m.
Kapacita v hotelu je celkem 42 pokojů (jedno- a dvoulůžkových s možností jedné přistýlky a pokoje pro rodiny, kde je
navíc palanda pro děti, ev. 2 přistýlky). Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV se satelitním
příjmem, chladničkou, trezorem (zdarma), balkónem nebo
terasou s menším nebo větším výhledem na moře. Dětská
postýlka na vyžádání zdarma.
Služby vstupní hala s recepcí, salónek s TV se satelitním
příjmem, vnitřní bar, vnitřní restaurace, venkovní kavárna,
malé fontánky, malá zahrada a parkoviště.
Stravování formou polopenze. Snídaně a večeře – bufet.
Sport a zábava bazén, slunečníky a lehátka u bazénu
zdarma. Kulečník (zdarma), stolní tenis (zdarma). Slunečníky a lehátka na pláži (za poplatek cca 6–8 €/set/
den). Vodní sporty na pláži (za poplatek).
3 hlavní výhody hotelu dobře vybavené pokoje, kousek od pláže a moře, hotel s milou atmosférou.

RITSA – HOTEL **
TOLO

Poloha zrekonstruovaný hotel patří mezi oblíbené „stálice“
mezi hotely v naší nabídce a nachází se v klidné části okraje
letoviska, cca 600 m od centra. Hlavní písečná pláž, která je
k dosažení přes silnici, je vzdálena cca 100 m od hotelu.
Kapacita v tomto hotelu rodinného typu je 33 pokojů (jedno- a dvoulůžkových s možností jedné přistýlky a pokoje pro
rodiny, kde je palanda pro děti). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou, WC, fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem, možností připojení na internet (wifi zdarma), chladničkou a balkónem. Pokoje mají výhled na bazén,
letovisko, okolní hotelovou zástavbu a hory. Trezor na pokoji
zdarma. Klimatizace (za poplatek cca 4 €/den). Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Služby vstupní hala, výtah, recepce, salónek s TV se satelitním příjmem, internetový koutek (notebook na recepci za poplatek 2 €/hodina), hotelová restaurace,zahradní restaurace,
bar a snackbar u bazénu, kavárna s velkým TV projektorem,
malá zahrádka, parkoviště.
Wifi zdarma – uvnitř hotelu a na pokojích.
Stravování formou polopenze. Snídaně i večeře – bufet.
Sport a zábava bazén, dětský bazén, velké slunečníky
a lehátka u bazénu – zdarma. Malé fitcentrum (za poplatek
cca 1 €/den). Během pobytu pořádá hotel pro své hosty
soukromý řecký večírek s tancem a reprodukovanou hudbou. Slunečníky a lehátka na pláži (za poplatek cca 6–8 € za
set a den).
3 hlavní výhody hotelu rodinné prostředí, dobrá
cena, známý a oblíbený hotel.
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