ZIMA 20-21
LYŽOVÁNÍ

ADVENT

ˇ
RAKOUSKO, ITÁLIE, MADARSKO
Poznávací a turistické zájezdy 2021

AKCE ZÁLOHA JEN 1 500 Kč/osoba: můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu pouze 1 500 Kč,
a to v případě sepsání smlouvy o zájezdu nejpozději do 01. 11. 2020. Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu
musí být uhrazena do 30. 11. 2020, příp. 45 dnů před odjezdem s doplatkem (podle toho, co nastane dříve).
Vztahuje se na všechny zájezdy a pobyty z tohoto katalogu ze strany 6 - 27. U pobytů v Rakousku doporučujeme využít této
akce především rodinám s dětmi, počet 2-4 lůžkových pokojů je omezen.

Slevy pro skupiny již od 8 osob

Bonus 300 Kč pro každého,

kdo se zúčastní alespoň 2 zájezdů (s ubytováním na min. 2 noci) v jednom
kalendářním roce - lze kombinovat zájezdy z letního a zimního katalogu.
Tuto slevu lze uplatnit až na druhý zakoupený zájezd a lze ji kombinovat
s ostatními slevami. Nevztahuje se na nabídky partnerských CK.

8 platících osob
10 platících osob
20 platících osob
30 platících osob

Cestuji sám/sama

Nabízíme možnost ubytování s dalším individuálním klientem
stejného pohlaví. V případě, že se doobsazení nepodaří, je třeba
uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj.

40 platících osob

sleva 30% pro 8. osobu
sleva 50% pro 10. osobu
1 osoba zdarma
1 osoba zdarma + 50% z ceny 1 poukazu
2 osoby zdarma

Sleva je ze základní ceny, nelze kombinovat s jinými slevami
a vztahuje se pouze na zájezdy s autobusovou dopravou.
Nevztahuje se na nabídky partnerských CK.

Dárkové poukazy v hodnotě dle Vašeho přání

Chcete potěšit své blízké a obdarovat je zájezdem a nejste si jistí termínem, délkou zájezdu či
pobytu nebo cílovou destinací? Řešením je dárkový poukaz! Jeho hodnotu i platnost přizpůsobíme Vašim požadavkům i potřebám. Vyřešíte tak dárek k životnímu jubileu, odměnu za vzorné
studium, svatební dar, pozornost k Vánocům i odměnu pro zaměstnance Vaší firmy. Pak už je jen
na obdarovaném, jaký zájezd či pobyt vybere – budeme rádi, pokud to bude zájezd pořádaný
naší cestovní kanceláří DATOUR, ale rozhodně to není podmínkou. Spolupracujeme s naprostou
většinou cestovních kanceláří na českém trhu.

Nechcete přijít o žádnou akční nabídku cestovní kanceláře Datour? Zaregistrujte se k odběru newsletterů na některém z našich webů

www.datour.cz, www.rakousko-dovolena.cz, www.seniorikmori.cz

Pořadatelem zájezdů uvedených v tomto katalogu je DATOUR s r. o., IČO 26002311, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové oddíl C, vložka 19387. CK DATOUR s r. o. je řádně pojištěna proti úpadku ve znění zákona 159/99 Sb. u pojišťovny ČPP. Uváděné
ceny jsou v Kč za osobu, zahrnují pojištění proti úpadku. Některé vícedenní zájezdy a pobyty v ČR pořádáme ve spolupráci s partnerskými CK.

Cestovní kancelář DATOUR s r. o. je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

ŠPANĚLSKO 2021 SENIOŘI 55

+

P
 obřeží Costa Brava, Costa Maresme, Costa
Dorada, Costa Tropical a Costa del Sol.
H
 otely ***/**** s polopenzí, plnou penzí
nebo all inclusive.
Výhodné ceny

Nebudou chybět ani oblíbené akce: u vybraných hotelů výlet do Barcelony ZDARMA,
nízká záloha, komplexní pojištění ZDARMA – více na www.seniorikmori.cz.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefon: 212 241 750 nebo e-mail: praha@datour.cz

JIŽ 30 LET VÁM POMÁHÁME,
ABYSTE SE Z DOVOLENÉ VRÁTILI SPOKOJENÍ A ODPOČATÍ!
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Vážení klienti,
právě se k Vám dostal náš první katalog, který existuje pouze
v elektronické podobě. Pro nás pro všechny je to velká změna, ke které jsme přistoupili z mnoha důvodů. Již z prvních
ohlasů víme, že si toto rozhodnutí našlo své příznivce i odpůrce
a pokud se s námi i Vy budete chtít podělit o konkrétní zkušenost, co Vám osobně změna
přinesla, budeme určitě rádi – pište, prosím, na adresu katalog@datour.cz, děkujeme.
Naším hlavním zaměřením je nadále Rakousko, autobusem nebo vlastní dopravou
a s vlastní dopravou nabízíme také několik osvědčených ubytovacích kapacit v Maďarsku a Itálii. I když se Vám může zdát, že možností je téměř nevyčerpatelné množství, my
rozhodně doporučujeme objednání s předstihem. Jen tak si budete moci dovolenou
opravdu vybrat podle Vašich představ a využít i některou z námi nabízených výhod.
Čím více osob společně cestuje, tím dříve je potřeba začít s výběrem. Zejména rodiny,
které potřebují pokoje se 2 nebo 3 přistýlkami a cestují např. v období Vánoc nebo
prázdnin, by neměly svá rozhodnutí odkládat.
Zájezdy v elektronickém katalogu jsou nově propojené s webem - pokud Vás zájezd
v katalogu zaujme, rovnou se můžete prokliknout na náš web, kde najdete více
informací i fotografií a zároveň si můžete vybraný zájezd rezervovat nebo nechat
ověřit dostupnost pobytů s vlastní dopravou.
Další výhodou elektronické podoby je šíře nabídky, neboť nejsme limitováni počtem
stran. Zejména u naší nabídky adventních zájezdů přibylo hned několik novinek a naše
nabídka patří k jedné z nejširších na trhu – věříme, že se Vám z ní bude dobře vybírat.
Nově jsme do katalogu zařadili i domácí pobyty, které jsou aktuálně více žádané
a RELAX pobyty v Maďarsku a na Slovensku s dopravou luxusním autobusem – obojí
ve spolupráci s partnerskými CK, se kterými spolupracujeme již více než 25 let. Jejich
produkt je rozsáhlý, služby kvalitní a s výběrem rádi pomůžeme.
Na stranách 26 a 27 tohoto katalogu již tradičně s předstihem informujeme o našich oblíbených poznávacích a turistických zájezdech pro rok 2021 – při přihlášení
do 01.11. 2020 budete cestovat za nejvýhodnější cenu. Další výhodou je možnost
výběru míst v autobuse – klienti jsou usazováni dle pořadí přihlášení na zájezd. Oblíbené pobyty ve Španělsku s leteckou dopravou za velmi výhodné ceny pro kategorii
Senioři 55+ budou v naší nabídce pravděpodobně od konce října 2020.
Informace o aktuálním dění a zajímavých novinkách najdete nejen
na našich webech, ale i na firemním profilu na FB. Naše cestovní kancelář
slaví 3.10. 2020 již 30 let od svého založení a budeme rádi, pokud naším
prostřednictví budete cestovat i nadále.
Na Vaše objednávky se těší
Ing. Dana Kozáková a kolektiv cestovní kanceláře DATOUR

BONUS: Komplexní pojištění ZDARMA
V ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění, které je možné doobjednat
za 35 Kč/osoba/den. Jedná se o komplexní cestovní pojištění ČPP včetně pojištění
pro případ storna zájezdu ze zdravotních nebo vážných rodinných důvodů.
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BONUS pojištění zdarma se vztahuje i na jednodenní zájezdy.
Nevztahuje se na děti a dospělé osoby na přistýlkách. Nevztahuje se na nabídky partnerských CK.

Vámi vybraný zájezd můžete rezervovat a objednat
na kterékoliv naší prodejně. Specifické dotazy můžete
směřovat přímo na kolegyně, které naše zájezdy připravují:
ohledně lyžařských pobytů a zájezdů,
pobytů v Maďarsku a letních poznávacích zájezdů
volejte 212 241 749 nebo 775 660 278
ohledně pobytů ve Španělsku volejte 212 241 750
ohledně adventních zájezdů
a zájezdů partnerských CK volejte 466 413 650
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POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ OBJEDNAT PŘI SEPISOVÁNÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU!
V případě jednorázové úhrady celkové ceny zájezdu při přihlášení
do 01.11. 2020 Vám poskytneme cestovní pojištění na zájezd ZDARMA!

DO RAKOUSKA
NA LYŽE AUTOBUSEM

str. 44-47
RELAX V MAĎARSKU,
SLOVINSKU A NA SLOVENSKU
Nabídka partnerské CK, více info na www.datour.cz

str. 48-53

ČESKÁ REPUBLIKA,
POLSKO, SLOVENSKO

Nabídka partnerské CK, více info na www.datour.cz

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínů, závazná pro CK i kupujícího je pouze cena uvedená na platné smlouvě o zájezdu!
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PROGRAM SLEV A BONUSŮ
U LYŽAŘSKÝCH ZÁJEZDŮ
SLEVY ČASOVÉ:
5 % do 01.11. 2020
3 % do 30.11. 2020

Slevy časové se nevztahují na děti a dospělé osoby na přistýlkách.

SLEVY VĚRNOSTNÍ:
Ještě vyšší slevu získají naši stálí klienti – jako poděkování
za dosavadní přízeň jim bude sleva za včasnou rezervaci navýšena
o věrnostní slevu 3 %, která není časově omezena.
Věrnostní slevu 4 % mohou získat klienti při jednorázové úhradě
celkové ceny pobytu/zájezdu do 01.11. 2020.
Slevy věrnostní se nevztahují na děti a dospělé osoby na přistýlkách.

BONUSY – vlastní doprava:
Při zakoupení týdenního pobytu do 23.12. 2020
ZDARMA 10-denní rakouská dálniční známka.

BONUSY – autobusová doprava:
BONUS při jednorázové úhradě celkové ceny zájezdu do 01.11. 2020
– POUKAZ NA SLEVU 300 Kč/osoba na jakýkoliv další autobusový
zájezd pořádaný cestovní kanceláří DATOUR v sezoně ZIMA 2020/21
a LÉTO 2021.
Bonus se nevztahuje na děti a dospělé osoby na přistýlkách.
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Achensee (str.18)
l s k o Innsbruck
Imst (str. 17)

Brixental (str. 16, 18)
Ski Juwel (str. 18)

Zillertal (str. 16)
Ischgl (str. 17)

Foto: Hochkönig Tourismus GmbH, Ski Amadé, TVB St. Anton am Arlberg, Salzburger Sportwelt, Ötztal Tourismus, Schultzgruppe, Gletscherbahnen Kaprun AG,
Bergbahn AG Kitzbühel, Stubaier Gletscher, Planai-Hochwurzen-Bahnen Gesellschaft, Gasteiner Bergbahnen AG, Gasteinertal Tourismus, Ski Juwel Alpbachtal
Wildschönau, NLW Tourismus Marketing GmbH, Skiwelt, Skicirkus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH, Mölltaler
Gletscher, Trentino Sviluppo, Eurotours a další zahraniční partneři.
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Stubaital (str. 17)

Itálie (str. 20-21)

Jarní prázdniny Okresy
01.02. – 07.02.21
08.02. – 14.02.21
15.02. – 21.02.21
22.02. – 28.02.21
01.03. – 07.03.21
08.03. – 14.03.21

Pololetní prázdniny v celé ČR – pátek 29. 01. 2021

Česká Lípa, Jablonec/Nisou, Liberec, Semily, Havl. Brod, Jihlava, Pelhřimov,
Třebíč, Žďár/Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná H., Písek, Náchod, Bruntál
Ml. Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí/Labem, Chomutov,
Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí/Orlicí, Ostrava-město
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hr. Králové, Teplice, Nový Jičín

Linec
St. Pölten
H o r n í
R a k o u s k o

Vídeň

D o l n í
R a k o u s k o
Eisenstadt

Salcburk

Katschberg (str. 14)
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Ledovec Möll a Ankogel (str. 15)
Goldeck (str. 15)
K o r u t a n y
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Hochkönig (str. 7, 12)
Saalbach – Hinterglemm (str. 6, 11)
Schladming (str. 6, 8)
Kitzbühel
Zell am See/Kaprun (str. 9)
(str. 16)
S a l c b u r s k o
Salzburger Sportwelt (str. 7, 12)
Weisssee
Gletscherwelt (str. 13) Gastein a Rauris (str. 13)
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Dachstein West (str. 7, 10, 12, 19)

Bu

Oberndorf (str. 16)
Hochfilzen (str. 19)

Graz

Bad Kleinkirchheim (str. 15)

Gerlitzen (str. 14)

Nassfeld (str. 14)

Klagenfurt

Foto: Saalbach.com - Christian Wöckinger
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(745 – 2.015 m)

Autobusové zájezdy

Landhaus Ramsau ****
v Ramsau am Dachstein

Naše tipy:
• pěkný hotel s bazénem a výbornou
polopenzí

Popis a poloha: pěkný hotel s příjemnou atmosférou
leží v Ramsau am Dachstein a je z něj krásný výhled
na masiv Dachsteinu nebo na Nízké Taury. Lyžařská
„houpačka“ přes 4 kopce Hauser - Kaibling, Planai,
Hochwurzen a Reiteralm, kde se bude během zájezdu lyžovat, je vzdálena cca 20 minut jízdy naším autobusem.

• areál s 123 km propojených tratí
• sportovní a široké sjezdovky
• dějiště Světového poháru a MS
ve sjezdovém lyžování

Vybavení: recepce, jídelna, bar, výtah, lyžárna, wi-fi zdarma.

Saalbach, Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn (840 – 2.096 m)

Schladming

Ubytování: pěkné 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén a většina i balkon.
Stravování: výborná polopenze – snídaně bohatý
bufet, večeře menu o 4 chodech.
Zázemí/wellness: v ceně bazén s protiproudy, sauna, pára, odpočívárna a malá posilovna.

• útulné horské chaty
Autobusový zájezd do Schladmingu
Termín
10.12.-14.12.20

Počet nocí
2

Dní lyžování
3

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: autobusovou dopravu,
2x ubytování v hotelu Landhaus Ramsau ****, 2x polopenzi, pobytovou taxu, delegáta, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osobu/zájezd, permanentka.
Slevy: cena pro děti 5-12,9 let platí na přistýlce ve 2-4 lůžkových
pokojích viz tabulka cen.

Dospělí
5 790

Dítě 5-12,9 let
4 590

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Praha, Tábor (Písek), České Budějovice.
Orientační ceny skupinových permanentek: 3 denní dospělí
144 Euro, děti ročník 2014-2005 73,5 Euro, junioři ročník 2004-2002
108 Euro.

Lyžařskou mapu a popis oblasti Schladming najdete v katalogu na straně 8

Hotel Quehenberger ***
v Maishofenu

Naše tipy:
• lyžování v jednom z nejlepších

Popis a poloha: rodinou vedený hotel leží cca 1 km
od centra Maishofenu, do lyžařského střediska
Saalbach – Hinterglemm trvá cesta naším autobusem cca 15 minut.
Vybavení: recepce, jídelna, lyžárna, wi-fi zdarma.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat a některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech.
Zázemí/wellness: v ceně sauna s odpočívárnou.

středisek v Rakousku
• rozlehlý areál s výbornou
infrastrukturou
• předvánoční pohoda na sjezdovkách
• pěkné a příjemné ubytování jen
12 km od lanovky ve Vorderglemmu
Autobusový zájezd do Saalbachu - Hinterglemmu - Leogangu
Termín
17.12.-21.12.20

Počet nocí
2

Dní lyžování
3

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: autobusovou dopravu,
2x ubytování v hotelu Quehenberger *** v Maishofenu, 2x polopenzi, pobytovou taxu, delegáta, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osobu/zájezd, permanentka.
Slevy: cena pro děti 4-12,9 let platí na přistýlce ve 2-4 lůžkových
pokojích viz tabulka cen.

Dospělí
5 790

Dítě 4-12,9 let
4 590

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Praha, Tábor (Písek), České Budějovice.
Orientační ceny skupinových permanentek: 3 denní dospělí
143,5 Euro, děti ročník 2014-2005 68 Euro, junioři ročník 2004-2002
96 Euro.

Lyžařskou mapu a popis oblasti Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn najdete v katalogu na straně 11.
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DĚTI ODNÁ
VÝH A
CEN

Gasthof Torrenerhof ***
v Gollingu
Popis a poloha: oblíbený rodinný gasthof Torrenerhof s vedlejší budovou leží na klidném místě na okraji lesa, cca 2 km od centra Gollingu. Vedlejší budova
je naproti gasthofu. Během zájezdu se bude lyžovat
v pěkných střediscích, cesta naším autobusem trvá
do každého cca 30-40 minut. Lyžování 1x ve Flachau,
1x Flachauwinkl, 1x Hochkönig a 1x Dachstein West.
Vybavení: v hlavní budově recepce, jídelna, společenská místnost s TV, wi-fi zdarma, výtah, malá diskotéka (není otevřená každý den). Ve vedlejší budově
jsou pokoje pro hosty.
Ubytování: 2-4 lůžkové jednoduše vybavené pokoje mají koupelnu s WC, TV, 3. a 4. lůžko je přistýlka.
Stravování: lehké all inclusive – snídaně bufet, u snídaně je možné si připravit malou svačinu (obložený chléb),
večeře formou menu o 3 chodech s možností výběru od 2. dne nebo formou bufetu. Nápoje neomezeně
od 10.00 do 21.00 hodin jako např. točené pivo, stolní
víno, nealko v určené jídelně, formou samoobsluhy.

Naše tipy:
• pestrá kombinace 4 pěkných středisek
• jarní prázdniny v době Hradce Králové,
Trutnova a Pardubic
• zájezdy bez nočního přejezdu
• neomezená konzumace nápojů
do 21.00 hodin
Autobusové zájezdy do různých středisek (Flachau, Flachauwinkl, Hochkönig a Dachstein West)
Termíny
14.02.-19.02.21
18.02.-22.02.21
07.03.-12.03.21
11.03.-15.03.21

Počet nocí
4
3
4
3

Dní lyžování
4
3
4
3

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: autobusovou dopravu,
4x (3x) ubytování v gasthofu Torrenerhof s lehkým all inclusive, pobytovou taxu, delegáta, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osobu/zájezd 4 noci, 175 Kč/
osobu/zájezd 3 noci, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 2-15,9 let platí na přistýlce ve 2-4 lůžkových pokojích
viz tabulka cen, dospělí na přistýlce sleva 800 Kč/4 noci, 600 Kč/3 noci.

Dospělí
7 390
6 890
6 890
6 390

Dítě 2-9,9 let
1 890
1 890
1 890
1 890

Dítě 10-15,9 let
5 090
4 590
4 590
4 190

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Praha, Tábor (Písek), České Budějovice.
Orientační ceny skupinových permanentek: 4 denní dospělí
185 Euro (3 denní 137 Euro), děti ročník 2014-2005 93,5 Euro (3 denní 69 Euro) a junioři ročník 2004-2002 138 Euro (3 denní 102 Euro).
Upozornění: u zájezdu na 3 noci se nelyžuje ve Flachauwinkl.

Lyžařské mapy a popis oblastí najdete na www.rakousko-dovolena.cz

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA
Uzavřete si cestovní
pojištění již při objednání
zájezdu v cestovní
kanceláři!

Základní pojištění 35 Kč osoba / den
Obsah pojištění

Limity
pojistného plnění

Pojištění léčebných výloh
celkový limit
– zdravotní péče, repatriace a převoz
– náklady na doprovázející osobu
– ošetření zubů
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu
– trvalé následky úrazu
Pojištění zavazadel
– za jednu věc

957 444 555
www.cpp.cz

3 000 000 Kč
3 000 000 Kč
2 000 den / max. 10 000 Kč
7 500 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
15 000 Kč
max. 10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti
– újma na zdraví nebo při usmrcení
– újma na majetku
– újma na věci zapůjčené a svěřené
– právní zastoupení a obhajoba pojištěného

POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE I NA ONEMOCNĚNÍ COVIDEM 19
pro země označené oranžově a zeleně na
• léčebné výlohy
• storno cesty

Balíček Zima plus 15 Kč osoba / den
Oblast E*

2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
100 000 Kč
250 000 Kč

Pojištění nevyužité dovolené

1 500 den / max. 20 000 Kč

Pojištění storna cesty
(zájezd, letenka)

80 % vyúčtovaných storno
poplatků, max. 20 000 Kč

Oblast E*
Obsah pojištění
Pojištění škody na zimním
vybavení
– odcizení nebo zničení
zimního vybavení
– servis poškozeného
zimního vybavení
Nájem náhradního
zimního vybavení
Pojištění při uzavření
sjezdovek
– pokud není možno lyžovat

Limity
pojistného plnění

15 000 Kč
2 500 Kč
500 Kč
za 24 hodin
max. 5 000 Kč
800 Kč
za 24 hodin
max. 8 000 Kč

Pojištění pro případ laviny
– neuskutečněná cesta
v důsledku laviny

max. 20 000 Kč

Nevyužitá zimní dovolená
z důvodu úrazu pojištěného

800 Kč
za 24 hodin
max. 8 000 Kč

*Oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunisko, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr.

Dále nabízíme:
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

POJIŠTĚNÍ
OSOB

POJIŠTĚNÍ MAJETKU
A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY V PROSINCI

BEZDatour
RIZIKA
STORNO POPLATKŮ
V PŘÍPADECH:
CPP200152_CK
190x100_v05.indd
1

Nutného COVID-testu
Nutné karantény po návratu do ČR
Doporučení MZV necestovat do rizikové lyžařské oblasti
Zájezd je možné zrušit 2-4 dny před odjezdem bez storno
poplatků. Uhrazená částka vám bude vrácena v plné výši.

31/08/20 09:51

7

Flachau, Hochkönig, Dachstein West, Flachauwinkl

Autobusové zájezdy

400 km od Prahy

Schladming – Dachstein

223 km sjezdových tratí (75 km, 118 km, 30 km)

10 kabin, 25 sedaček, 26 vleků

Schladming – Dachstein (745 – 2.700 m)

Lyžařská oblast Schladming – Dachstein patří do sdružení Ski Amadé. Nejznámější je lyžařská houpačka mezi 4 vrcholy se 123 km propojených tratí,
která propojuje střediska Hauser-Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Již 2x se zde konalo Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. Menší
střediska v oblasti, která nejsou vzájemně propojená, jako Rittisberg, Fageralm nebo Galsterbergalm, nabízejí příjemné lyžování na málo zaplněných sjezdovkách. Oblast je velmocí i v běžeckém lyžování. Nejlepší a nejkrásnější jsou stopy na vysoko položené náhorní plošině Ramsau (1.100 m).

Hotel Post
v Ramsau am Dachstein

Hotel Stocker´s ****
v Rohrmoosu

Hotel Schladmingerhof ***
ve Schladmingu 

Popis a poloha: tradiční hotel leží v centru Ramsau, cca
6 km od lanovek ve Schladmingu a 10 km od Dachsteinského ledovce. Přímo v Ramsau jsou menší vleky vhodné pro děti. Běžecké stopy vedou kousek od domu. Skibus staví cca 10 m od domu. Hotel tvoří 2 vedle sebe
ležící budovy, ve vedlejší budově jsou jen pokoje pro
hosty, veškeré služby a zázemí jsou v hlavní budově.
Vybavení: hala s recepcí, společenská místnost s TV,
výtah, jídelna, restaurace, lyžárna, botárna, parkoviště. Wi-fi za poplatek 3 Euro/den.
Ubytování: 2-3 lůžkové i rodinné pokoje pro 4 osoby
mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, rádio, fén. Rodinné
pokoje jsou dva propojené pokoje s obytnou a spací
částí nebo kombinace dvou 2 lůž. pokojů, které nejsou vedle sebe. Pokoje jsou v hlavní i vedlejší budově.
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 17 x 7 m, infrakabina a odpočívárna. Dětem do 12 let povolen vstup
jen v doprovodu rodiče.
Náš tip: oblíbený hotel s bazénem jen 6 km
od lyžařského střediska
Schladming.

Popis a poloha: hotel leží přímo v lyžařském středisku, od hotelu i k hotelu je možné dojet na lyžích.
Vybavení: recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, lyžárna, botárna, výtah, parkovací místa.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, kabelovou TV, rádio, fén a trezorek.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech s možností výběru u hlavního jídla. V období 06.01.-27.03 2021. je v ceně i obědová polévka
mezi 12.00-13.00 hodinou.
Zázemí/wellness: v ceně panoramatické wellness
350 m2 – sauna, pára, biosauna, infrakabina, odpočívárna (přístupné
od 16 let). Za 5 Euro/
pobyt je možné si zapůjčit župan.
Náš tip: hotel přímo
v lyžařském středisku.

Popis a poloha: pěkný menší rodinný hotel leží cca
1,6 km od centra Schladmingu i od stanice lanovky
na Planai, skibus staví cca 170 m od hotelu.
Vybavení: recepce, hala, jídelna, wi-fi zdarma
(500 Mb), bar, výtah, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové nedávno renovované pokoje
mají vlastní sociální zařízení, TV, rádio a fén.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla od druhého dne, salátový bufet.
Zázemí/wellness:
v ceně sauna.
Náš tip: menší hotel na kraji Schladmingu
v dobré dostupnosti k lanovce.

Hotel Post v Ramsau am Dachstein
Období
19.12.-26.12.20
26.12.-02.01.21
02.01.-16.01.21
16.01.-20.02.21
20.02.-06.03.21
06.03.-21.03.21

Dospělí
ve 2 lůž. ve 2-3 lůž. v rodinném
pokoji
pokoji
pokoji
1 950
2 060
2 170
2 380
2 490
2 590
1 950
2 060
2 170
2 170
2 280
2 380
1 950
2 060
2 170
1 680
1 790
1 890

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-9,9 let
75%, 10-12,9 let 50%, 13-14,9 let 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den. V obdobích 02.01.-30.01. a 27.02.21.03.21 platí akce 7=6.
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Hotel Stocker´s v Rohrmoosu
Období
06.12.-08.12.20
08.12.-10.12.20
10.12.-13.12.20
13.12.-17.12.20
17.12.-20.12.20
06.01.-23.01.21
06.02.-13.02.21
06.03.-20.03.21
20.03.-27.03.21
27.03.-07.04.21
07.04.-10.04.21

Dospělí
lůž. pokoji
ve 2 lůž. pokoji ve s2-4
balkonem
2 390
2 790
2 250
2 650
2 390
2 790
2 250
2 650
2 390
2 790
3 190
3 550
3 300
3 700
3 100
3 420
2 680
3 200
3 190
3 550
2 680
3 200

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let sleva 50%, 6-12,9 let 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,8 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v období 06.12.-20.12.20 platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle. V obdobích 06.01.-23.01.,
06.02.-13.02. a 06.03.-10.04.21 platí pobyty sobota - středa, středa
- sobota nebo sobota - sobota.

Hotel Schladmingerhof ve Schladmingu
Období
19.12.-26.12.20
02.01.-23.01.21
23.01.-13.02.21
27.02.-06.03.21
06.03.-20.03.21
20.03.-03.04.21

Dospělí
2 200
2 280
2 520
2 520
2 280
2 160

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 1,9 let zdarma, 2-5,9 let
50%, 6-13,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 19.12.-26.12.20, 02.01.-23.01., 30.01.13.02. a 27.02.-03.04.21 platí pobyty sobota - středa, středa - sobota nebo sobota - sobota. V ostatních obdobích platí počet nocí 7
a nástupní den na ubytování sobota.

Od 13. 03. 2021 lyžují děti do 15 let
v doprovodu alespoň jednoho z rodičů
od 6 dnů ZDARMA.

470 km od Prahy

KITZSTEINHORN.AT

Zell am See
– Kaprun
138 km sjezdových tratí
(54 km, 55 km, 29 km)
Středisko Zell am See – Kaprun tvoří město Zell
am See s areálem Schmittenhöhe (77 km tratí)
a městečko Kaprun. V Kaprunu došlo v prosinci 2019 k propojení areálu Maiskogel (20 km)
s ledovcem Kitzsteinhorn (41 km) a díky tomuto propojení se vyjede pohodlně lanovkami
na ledovec rovnou z městečka. V posledních
letech doznal ledovec velkých změn. Byly vybudovány nové sedačkové lanovky a černá
trať Black Mamba. Kabinky, které vedou pod
vrchol ledovce, nahradily dřívější méně pohodlné vleky. Městečka Zell am See a Kaprun
jsou vzájemně propojena skibusem.

Hotel St. Florian ***
v Kaprunu

NEU
NEW

NEU
NEW

15 kabin, 17 sedaček, 26 vleků

Hotel Daxer ***
v Zell am See

Penzion Stadlmühle v Brucku
an der Grossglocknerstrasse

Popis a poloha: pěkný hotel St. Florian leží na okraji centra Kaprunu cca 200 m od lanovky, která vede
od prosince 2019 na ledovec Kitzsteinhorn a jen cca
250 m od lázní Tauern Spa. Zastávka skibusu do lyžařského střediska Zell am See je cca 50 m od hotelu.
Běžecká osvětlená stopa je před hotelem.
Vybavení: recepce, hala s krbem, internetový koutek
zdarma, wi-fi v hale zdarma, jídelna, restaurace, bar,
lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením, kabelovou TV, rádiem, telefonem, trezorkem, fénem, minibarem a balkonem nebo terasou.
Stravování: polopenze – snídaně bohatý bufet, večeře menu o 4 chodech s možností výběru u hlavního jídla, salátový bufet.
Zázemí/wellness:
v ceně 2 sauny, infrakabina, posilovna.
Náš tip: pěkný hotel
cca 200 m od nové
lanovky, která vede
přímo na ledovec.

Popis a poloha: hezký hotel leží nad Zell am See, cca
2 km od centra a cca 200 m od lanovky. Za dobrých
sněhových podmínek je možné dolyžovat cca 100 m
od hotelu, cca 100 m od hotelu je i zastávka skibusu.
Vybavení: recepce, hala, jídelna, bar, wi-fi zdarma,
lyžárna, botárna, výtah, dětský koutek, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, fén, trezorek, přistýlka je
rozkládací gauč.
Stravování: rozšířená polopenze s nealko nápoji –
snídaně teplý i studený bufet, odpolední svačina, večeře menu o 4 chodech s možností výběru z 3 hlavních
jídel, salátový i moučníkový bufet. Mezi 10.00-21.00
hodinou jsou v ceně nealko nápoje.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén s protiproudem, wellness – sauny, pára (vstup od 14 let).
Náš tip: pěkný hotel cca 200 m od lanovky.

Penzion Stadlmühle v Brucku
an der Grossglocknerstrasse – all inclusive
Období

Hotel St. Florian v Kaprunu
Období
12.11.-20.12.20
20.12.-03.01.21
03.01.-31.01.21
31.01.-07.03.21
07.03.-21.03.21
21.03.-29.04.21

Popis a poloha: penzion má klidnou polohu v části
Gries, cca 7 km od lanovky v Zell am See (Areitbahn).
Lanovka v Kaprunu, která vede na ledovec Kitzsteinhorn, je vzdálena cca 13 km.
Vybavení: společenská místnost, jídelna, wi-fi zdarma, lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové a rodinné pokoje pro 4 osoby
mají vlastní soc. zařízení, TV, některé balkon nebo terasu. Rodinné pokoje tvoří 2 místnosti, je v nich i malá kuchyňka (využívání za poplatek 25 Euro/pobyt), v pokoji
může být i palanda. Pokoje nejsou uklízeny každý den.
Stravování: all inclusive – snídaně bufet, svačinový
balíček (2 obložené chleby, sladkost, ovoce, malé pití),
odpolední svačina, večeře menu o 3 chodech a salátový bufet. Mezi 10.00-21.00 hod jsou k dispozici nápoje jako pivo, víno, nealko ze samoobslužného baru.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára a odpočívárna.
Náš tip: děti do 8,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku
mají pobyt s all inclusive zdarma.

Dospělí
2 080
2 880
2 360
2 590
2 190
2 080

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let
50%, ostatní 20%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 12.11.-03.12.20 a 21.03.-29.04.21 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v termínech
20.12.-27.12.20 a 27.12.-03.01.21 platí 7 nocí, v obdobích 03.12.20.12.20 a 03.01.-21.03.21 platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle. V obdobích 12.11.-20.12.20, 03.01.-31.01.
a 21.03.-29.04.21 platí 7=6, navíc v obdobích 13.12.-17.12.20
a 21.03.-29.04.21 platí 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.

Hotel Daxer v Zell am See
Období
19.12.-26.12.20
26.12.-02.01.21
02.01.-30.01.21
30.01.-06.03.21
06.03.-10.04.21

Dospělí
2 990
3 650
2 490
2 990
2 490

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou polopenzí a nealko nápoji, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 2,9 let zdarma, 3-5,9 let 70%,
6-11,9 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/den/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 19.12.-02.01. a 30.01.-06.03.21 platí 7 nocí
a nástupní den na ubytování sobota, v obdobích 02.01.-30.01.
a 06.03.-10.04.21 platí pobyty sobota - středa, středa - sobota nebo
sobota - sobota.

19.12.-26.12.20
26.12.-02.01.21
02.01.-30.01.21
30.01.-27.02.21
27.02.-20.03.21
20.03.-10.04.21

Dospělí
v rodinném
ve 2-3 lůž. pokoji
pokoji
pro 4 osoby
1 880
2 120
2 520
2 760
1 880
2 100
2 000
2 250
1 820
2 060
1 600
1 760

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s all inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 8,9 let zdarma, 9-11,9 let
50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobyt. taxa cca 1,2 Euro/noc/osoba od 14 let, vánoční
menu 800 Kč/dosp., dítě 9-11,9 let 400 Kč, komplexní poj. viz strana 7.
Upozornění: v období 19.12.-26.12.20 min. počet nocí 4 a nástupní dny na ubyt. každý den a zároveň platí akce 6=5 a 7=6.
V termínu 26.12.-02.01.21 platí 7 nocí, v obdobích 02.01.-13.02.
a 20.02.-28.02.21 platí pobyty sobota - čtvrtek, sobota - sobota,
dále neděle - čtvrtek, neděle - sobota, neděle - neděle a čtvrtek neděle. V období 27.02.-10.04.21 minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den. V obdobích 02.01.-23.01. a 27.02.10.04.21 platí akce 7=6 a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.
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Zell am See – Kaprun (757 – 3.029 m)

DĚTI RMA
ZDA

390 km od Prahy

Dachstein West
142 km sjezdových tratí
(34 km, 96 km, 12 km)

Dachstein West (780 – 2.100 m)

Dachstein West o sobě hrdě a oprávněně
říká, že je ideálním místem na lyžování pro
celou rodinu. Jsou zde jak náročné sjezdy
pro zdatné lyžaře, tak i cvičné vleky pro nejmenší. Nejznámější je lyžařská houpačka
Russbach, Gosau, Zwieselalm, Annaberg se
75 km propojených, převážně červených tratí. Nejdelší i nejnáročnější tratě jsou údolní
sjezdy do Russbachu, Gosau a sjezd z vrcholu
Zwieselalm. V posledních letech vybudovalo
středisko mezistanici na lanovce z Gosau/
Hintertal a novou kabinku z Astauwinkelu.
V celé oblasti najdete příjemné hospůdky,
kde si můžete během lyžování odpočinout
a občerstvit se.

10 kabin, 11 sedaček, 40 vleků

Gasthof Kirchenwirt
v Gosau

Gasthof Musikantenwirt
v Annabergu

Vitalhotel Gosau
v Gosau 

Popis a poloha: tradiční gasthof leží na kraji centra
Gosau, vedle kostela, cca 2 km od základní stanice lanovky Hornspitzbahn. Skibus staví cca 50 m od domu
2x denně ráno a odpoledne, cca 300 m níže na hlavní
silnici jezdí skibus častěji.
Vybavení: jídelna, restaurace s útulným barem, wi-fi zdarma, lyžárna, malá herna pro děti, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením, kabelovou TV, fénem a rádiem, některé
s balkonem.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, infrakabina a odpočívárna.
Náš tip: pěkný gasthof za dobrou cenu v blízkosti
lyžařského střediska s možností krátkých pobytů.

Popis a poloha: tradiční jednoduchý gasthof leží
v centru Annabergu, jen cca 150 m od lanovky.
Vybavení: restaurace, bar, lyžárna, veřejné parkoviš
tě je cca 3 minuty chůze od gasthofu.
Ubytování: jednoduše zařízené 2-3 lůžkové pokoje
mají vlastní sociální zařízení a TV. 3. lůžko je přistýlka dlouhá 1,7 m a je vhodná jen pro děti do 15,9 let.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech, salátový bufet.
Náš tip: gasthof cca 150 m od lanovky v Annabergu.

Popis a poloha: větší hotel leží na kraji Gosau, cca
2,5 km od základní stanice lanovky Hornspitzbahn.
Skibus staví u domu, běžecká stopa vede okolo hotelu.
Vybavení: hala s recepcí, restaurace, bar, výtah, lyžárna, botárna, parkoviště, wi-fi je za poplatek.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje (cca 30 m2) mají vlastní
sociální zařízení, TV-Sat, rádio, fén, trezorek a balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech nebo bufet.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 7 x 4 m, sauna, infrakabina, posilovna a stolní tenis.
Náš tip: hotel s bazénem v dobrém dosahu od lanovky v Gosau.

Gasthof Musikantenwirt v Annabergu

Gasthof Kirchenwirt v Gosau
Období
05.12.-19.12.20
19.12.-26.12.20
26.12.-02.01.21
02.01.-30.01.21
30.01.-27.02.21
27.02.-05.04.21

Dospělí
1 980
2 050
2 050
1 980
2 050
1 980

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let
50%, 12-15,9 let 25%, ostatní 15%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 1 lůžkový
pokoj 300 Kč/noc, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v období 05.12.-19.12.20 min. počet nocí 2, v obdobích 02.01.-30.01. a 27.02.-05.04.21 min. počet nocí 3, nástupní
dny na ubytování každý den. V obdobích 19.12.-26.12.20 a 30.01.27.02.21 min. počet nocí 4 a nástupní dny na ubytování každý
den. V období 26.12.-02.01.21 platí 7 nocí. V obdobích 05.12.12.12.20, 02.01.-23.01. a 27.02.-29.03.21 platí akce 7=6 a zároveň 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.
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Období
03.12.-26.12.20
26.12.-02.01.21
02.01.-30.01.21
30.01.-27.02.21
27.02.-15.04.21

Dospělí
1 360
1 630
1 360
1 630
1 360

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-12,9 let 50%,
13-15,9 let 30%.
Příplatky: vánoční a silvestrovské menu 430 Kč/dospělí, dítě
6-12,9 let 220 Kč a dítě 13-15,9 let 300 Kč, komplexní pojištění viz
strana 7.
Upozornění: v období 26.12.-02.01.21 platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v ostatních obdobích min. počet nocí
3 a nástupní dny na ubytování každý den. V obdobích 03.12.19.12.20, 09.01.-30.01. a 27.02.-15.04.21 platí akce 7=6.

V období 13.03. – 05.04. 2021 lyžují
děti do 15 let v doprovodu alespoň
jednoho z rodičů od 5 dnů ZDARMA.

Vitalhotel Gosau v Gosau
Období
03.12.-26.12.20
26.12.-06.01.21
06.01.-16.01.21
16.01.-30.01.21
30.01.-27.02.21
27.02.-06.03.21
06.03.-06.04.21

Dospělí
ve 2-3 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
2 360
2 650
3 050
3 280
2 360
2 650
2 680
2 970
3 050
3 280
2 680
2 970
2 360
2 650

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let
50%, 12-13,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Uporornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den kromě období 26.12.-02.01.21
- zde platí minimální počet nocí 5. V obdobích 03.12.-26.12.20
a 13.03.-06.04.21 platí akce 4=3, 5=4,6=5 a 7=6. Navíc v obdobích 02.01.-23.01. a 27.02.-13.03.21 platí akce 7=6.

430 – 460 km od Prahy

Saalbach
– Hinterglemm
– Leogang
– Fieberbrunn
270 km propojených tratí
(140 km, 110 km, 20 km)
Top lyžařské středisko Saalbach – Hinterglemm
– Leogang – Fieberbrunn tvoří dohromady
jednu z největších propojených lyžařských
oblastí v Rakousku. Ať nastoupíte do střediska v Leogangu, Vorderglemmu, Saalbachu,
v Hinterglemmu nebo ve Fieberbrunnu, můžete se pohodlně pohybovat po celém areálu. V areálu jsou dlouhé tratě všech obtížností a je výborně uměle zasněžován.

Hotel Fontana
ve Fieberbrunnu 

Penzion Böhmerwald ***
v Saalbachu 

Apartmány
v Maishofenu

Popis a poloha: pěkný hotel leží přímo v lyžařském
středisku, kousek od lanovky ve Fieberbrunnu, k hotelu se dá dojet na lyžích. Centrum městečka je cca 3 km.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi v hale zdarma restaurace, bar, výtah, lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, kabelovou TV, fén a některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech, salátový bufet.
Zázemí/wellness: vnitřní bazén 10 x 8 m, wellness se
saunou a odpočívárnou, do wellness povolen vstup
od 16 let.
Náš tip: hotel
kousek od lanovky, doporučujeme včasnou rezervaci.

Popis a poloha: rodinný penzion leží cca 2 km od centra Saalbachu a cca 700 od centra Hinterglemmu,
u hlavní silnice. Kabinová lanovka v Hinterglemmu
je cca 1 km od domu, nejbližší menší vlek cca 300 m
od penzionu, skibus staví cca 100 m od domu.
Vybavení: jídelna, kde se podávají snídaně, lyžárna,
parkoviště.
Ubytování: 1-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, kabelovou TV a některé i balkon.
Stravování: snídaně formou bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně sauna.
Náš tip: penzion s možností kratších pobytů v mimosezoně v dobrém dosahu lanovek. Doporučujeme včasnou rezervaci.

Popis a poloha: privátní domy s apartmány jsou rozmístěny v rámci celého Maishofenu a blízkého okolí (cca do 3 km od centra). Na základě vaší poptávky
vám vypracujeme nabídku s konkrétním popisem
ubytování. Středisko Saalbach – Hinterglemm (kabinková lanovka ve Vorderglemmu) je vzdálena cca
13 km (15 minut jízdy autem). Další lyžařské středisko
Schmittenhöhe v Zell am See je vzdáleno cca 6 km,
ledovec Kitzsteinhorn cca 20 km a lyžařské středisko
Hochkönig (Maria Alm) také cca 15 km.
Ubytování: každý apartmán (studio) má vybavený
kuchyňský kout a vlastní sociální zařízení.
2 lůžkové studio je jedna místnost s kuch. koutem.
2-4 lůžkové apartmány mají 1 ložnici a obývací pokoj s rozkládacím lůžkem pro 1-2 osoby.
4-6 lůžkové apartmány mají 2 ložnice a obývací pokoj s rozkládacím lůžkem pro 1-2 osoby.
Náš tip: apartmány v dosahu tří velkých lyžařských
středisek Saalbach – Hinterglemm, Zell am See
a Hochkönig.

Hotel Fontana ve Fieberbrunnu
Období
05.12.-10.12.20
14.12.-19.12.20
19.12.-26.12.20
26.12.-02.01.21
02.01.-30.01.21
30.01.-27.02.21
27.02.-22.03.21
22.03.-06.04.21

Dospělí
2 040
2 040
2 600
4 250
2 560
3 200
2 600
2 400

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,8 Euro/noc/osoba od 15 let, silvestrovské menu 2 800 Kč/dospělí, dítě 6-11,9 let 1 400 Kč, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: v období 19.12.-02.01.21 platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v období 30.01.-27.02.21 platí
počet nocí 7 a nástupní dny na ubytování sobota a středa, v období
02.01.-30.01.21 platí pobyty sobota - středa, středa - sobota nebo
sobota - sobota, v obdobích 05.12.-19.12.20 a 27.02.-06.04.21 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Apartmány v Maishofenu
Penzion Böhmerwald v Saalbachu
Období
19.12.-26.12.20
02.01.-09.01.21
09.01.-30.01.21
30.01.-06.03.21
06.03.-05.04.21

Dospělí
1 520
1 600
1 400
1 520
1 400

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se snídaní, ložní
prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 50%,
13-15,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,7 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 19.12.-26.12.20, 09.01.-30.01. a 06.03.05.04.21 platí pobyty sobota - středa, středa - sobota nebo sobota
- sobota. V obdobích 02.01.-09.01. a 30.01.-06.03.21 platí pobyty
sobota - sobota. V obdobích 09.01.-30.01. a 06.03.-05.04.21
platí akce 7=6.

Období
03.12.-19.12.20
19.12.-26.12.20
26.12.-06.01.21
06.01.-31.01.21
31.01.-13.02.21
13.02.-28.02.21
28.02.-20.03.21
20.03.-14.04.21

Studio Apartmán Apartmán
2 osoby 2-4 osoby 4-6 osob
1 720
2 430
3 100
1 980
2 840
3 500
2 070
2 950
3 750
1 770
2 520
3 180
1 980
2 840
3 500
2 070
2 950
3 750
1 980
2 840
3 500
1 720
2 430
3 100

Ceny na apartmán a noc v Kč zahrnují: pronájem apartmánu
(studia) na 1 noc, ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa 1,2 Euro/noc/osoba od 15 let, závěrečný
úklid 32-60 Euro, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 19.12.-06.01. a 31.01.-06.03.21 platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v obdobích 03.12.19.12.20, 06.01.-31.01. a 06.03.-14.04.21 minimální počet nocí 3
a nástupní dny na ubytování každý den.

Další nabídky v Saalbach – Hinterglemm, Dachstein – West a Zell am See – Kaprun najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn (840 –2.096 m)

28 kabin, 22 sedaček, 20 vleků

420 – 450 km od Prahy

Nabídka ze Salcburska
Hochkönig (802 – 2.000 m)

Hochkönig (802 – 2.000 m)

Salzburger Sportwelt (650 – 2.168 m)

120 km propojených tratí
(52 km, 41 km, 27 km)

120 km propojených tratí

268 km sjezdových tratí
(105 km, 139 km, 24 km)

7 kabin, 8 sedaček, 19 vleků
Lyžařské středisko Hochkönig patří do sdružení Ski Amadé a tvoří ho lyžařská houpačka Maria Alm – Dienten – Mühlbach. Díky
lyžařské houpačce můžete projíždět pohodlně celé středisko oběma směry a u toho
obdivovat majestátní masiv Hochkönigu,
který celé oblasti dominuje. Náročnější tratě
jsou především mezi Maria Alm, Hintermoos
a Dienten, modré tratě vhodné pro rodiny
a méně zdatné lyžaře pak převládají nad
Mühlbachem a přímo nad Maria Alm.

Gasthof Almerwirt ***
v Maria Alm

Salzburger Sportwelt (650 – 2.168 m)
268 km sjezdových tratí

Výše uvedená lyžařská střediska jsou dostupná z Gollingu a nabízejí pestré a zajímavé lyžování. Pokud chcete lyžovat v těchto 3 dos
tupných střediscích, doporučujeme zakoupit
permanentku Salzburg Super Ski Card, která
stojí pro dospělou osobu 303 Euro na 6 dní.

„Salcburský sportovní svět“ patří do sdružení
Ski Amadé. Tvoří ho 8 lyžařských obcí, mezi
nejznámější patří Flachau, Wagrain nebo Zau
chensee. Jednou z výhod tohoto střediska je
dobrá dopravní dostupnost díky své poloze
u dálnice. Mezi nejlepší střediska patří houpačka přes 3 údolí Zauchensee – Flachauwinkel
– Kleinarl, spojení Wagrain – Alpendorf a také
tratě nad Flachau. K relaxaci po náročném
dni poslouží termální lázně Therme Amadé
v Altenmarktu nebo vodní svět ve Wagrainu.

Gasthof Torrenerhof ***
v Gollingu – all inclusive

Gasthof Bacher ***
v St. Johann im Pongau 

Dachstein West (780 – 2.100 m)
142 km sjezdových tratí

Nabídka ze Salcburska

DĚTI RMA
ZDA

DĚTI RMA
ZDA

Popis a poloha: tradiční gasthof leží v centru Maria
Alm, má dvě budovy, stanice kabinové lanovky v Maria Alm, která je propojena s celou lyžařskou houpačkou Hochkönig, je vzdálena cca 300 m od domu.
Vybavení: recepce, jídelna, wi-fi zdarma v prostorách
recepce, menší parkoviště u domu.
Ubytování: 2 lůžkové jednoduché pokoje, některé
s možností 1-2 přistýlek, mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV a některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech podávané formou bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní malý bazén a sauna ve vedlejší budově, cca 20 m od hlavní budovy,
přístupný venkem.
Náš tip: gasthof pro nenáročné klienty u lanovky.

Popis a poloha: rodinný gasthof Torrenerhof leží
na klidném místě na okraji lesa, cca 2 km od centra Gollingu. V dosahu cca 30 minut jízdy autem jsou
rakouská lyžařská střediska Hochkönig, Flachau–
Wagrain–Alpendorf a Annaberg v Dachstein West.
Běžecké stopy vedou nedaleko domu.
Vybavení: recepce, místnost s TV, wi-fi zdarma, lyžárna, výtah, parkoviště, jídelna, restaurace, bar a malá
diskotéka (není otevřená každý den).
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, TV, některé s balkonem. 3. a 4. lůžko je přistýlka.
Stravování: all inclusive – snídaně bufet, u snídaně
je možné si připravit malou svačinu (obložený chléb),
odpolední svačina, večeře menu o 3 chodech s možností výběru nebo formou bufetu. Nápoje neomezeně od 10.00 do 21.00 hodin jako např. točené pivo,
stolní víno, nealko.
Náš tip: gasthof se službami all inclusive a dětmi
až do 9,9 let zdarma.

Gasthof Almerwirt v Maria Alm

Gasthof Torrenerhof v Gollingu

Období
20.12.-24.12.20
24.12.-27.12.20
27.12.-03.01.21
03.01.-31.01.21
31.01.-07.03.21
07.03.-14.03.21
14.03.-28.03.21

Dospělí
ve 2 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
1 490
1 590
1 840
1 930
1 930
2 000
1 670
1 760
1 970
2 050
1 670
1 760
1 490
1 590

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 8,9 let zdarma, 9-11,9 let
50%, 12-17,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, vánoční menu
a silvestrovské menu 1 000 Kč/dospělí, dítě do 8,9 let zdarma, dítě
9-11,9 let 500 Kč a dítě 12-17,9 let 700 Kč, komplexní poj.viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle. Při pobytech neděle - neděle
platí akce 7=6.

22 kabin, 46 sedaček, 45 vleků

Období
20.12.-27.12.20
27.12.-03.01.21
03.01.-07.01.21
07.01.-04.02.21
04.02.-14.02.21
21.02.-28.02.21
28.02.-07.03.21
11.03.-14.03.21

Dospělí
1 530
1 940
1 390
1 320
1 360
1 540
1 360
1 360

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all inclusive, ložní
prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 9,9 let zdarma, 10-15,9 let 50%,
ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,6 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: v období 03.01.-14.03.21 platí pobyty neděle - čtvrtek,
čtvrtek - neděle a neděle - neděle a zároveň platí akce 7=6. V období
10.01.-14.03.21 platí navíc akce 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.
V období 20.12.-03.01.21 platí 7 nocí a nástupní den na ubytování neděle.

Popis a poloha: typický rakouský gasthof leží nedaleko hlavní silnice, cca 1 km od centra a cca 3 km od základní stanice lanovky v Alpendorfu, která vás vyveze
do lyžařské houpačky Flachau–Wagrain–Alpendorf.
Skibus staví cca 50 m a nejbližší běžecké stopy vedou
cca 500 m od domu. Vodní svět Wasserwelt Amadé
ve Wagrainu je vzdálen cca 10 km.
Vybavení: jídelna, kavárna, restaurace, bar, lyžárna,
botárna, wi-fi zdarma, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové renovované a nově vybavené
pokoje, mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon a kabelovou TV, 3. a 4. lůžko je rozkládací gauč.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech mimo úterý. V úterý má hotel
zavřenou kuchyni, večeře se nepodávají. Místo večeře
obdržíte na místě voucher v hodnotě 6 Euro/dospělí
a 3 Euro/dítě 9-14,9 let. Za mladší děti se nic nevrací.
Zázemí/wellness: bowling (9 Euro/dráha/hodina).
Náš tip: ubytování za dobrou cenu v dosahu více
lyžařských středisek s možností krátkých pobytů.

Gasthof Bacher v St. Johann im Pongau
Období
09.12.-20.12.20
20.12.-06.01.21
06.01.-30.01.21
30.01.-27.02.21
27.02.-18.04.21

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí kromě úterý viz upozornění, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let
50%, 13-15,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: v období 20.12.-27.12.20 min. počet nocí 4, v termínu
27.12.-03.01.21 platí 7 nocí, v ostatních obdobích min. počet nocí 3, nástupní dny na ubytování každý den kromě úterý. V obdobích 09.12.20.12.20, 06.01.-30.01. a 27.02.-18.04.21 platí akce 7=6 a navíc
v obdobích 09.12.-20.12.20 a 07.03.-18.04.21 platí 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek. V úterý se na hotelu nevaří večeře, na místě vám
bude vystaven voucher na 6 Euro/dosp. a 3 Euro/dítě 9-14,9 let.

Lyžařské mapy a další nabídky v Salcbursku najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Dospělí
1 570
1 840
1 570
1 790
1 570

470 – 520 km od Prahy

Další nabídka ze Salcburska
Weisssee Gletscherwelt (1.480 – 2.600 m)

Gastein (845 – 2.686 m)

Rauris (950 – 2.200 m)

23 km propojených tratí
(6 km, 15 km, 2 km)

211 km sjezdových tratí
(58 km, 124 km, 29 km)

32 km propojených tratí
(15 km, 12 km, 5 km)

1 kabina, 2 sedačky, 4 vleky

13 kabin, 17 sedaček, 15 vleků

Menší vysoko položené středisko Weisssee
Gletscherwelt leží uprostřed Vysokých Taur
a je obklopeno třítisícovými vrcholy. Výhodou tohoto menšího střediska je nejen jistota sněhu, ale i nepřeplněnost sjezdovek
a téměř žádné fronty u vleků. Pro velmi dobré sněhové podmínky je oblast vyhledávána
skialpinisty i freeridery, na které zde čeká
15 značených tras. Středisko vychází vstříc
rodinám s dětmi: děti do 11,9 let lyžují v doprovodu rodičů zdarma.

Gasteinertal patří do sdružení Ski Amadé.
Jeho nabídka je skutečně všestranná. Prvním střediskem v údolí je Dorfgastein. Svými
80 km tratí a propojením se sousedním údolím Grossarl má lví podíl na celé gasteinské
nabídce. Hlouběji v údolí se nachází středisko
Bad Hofgastein – Angertal – Bad Gastein, kde
na vás čeká cca 107 km tratí vysoké kvality.
Na konci údolí je vysoko položené středisko
Sportgastein s 24 km tratí. Po lyžování se můžete odreagovat v termálních bazénech.

Horský hotel Rudolfshütte *** Park Hotel Gastein v Bad
na Weissseegletscher 
Hofgasteinu – all inclusive

3 kabiny, 1 sedačka, 4 vleky
Rauris je jedním z nejhezčích menších rakouských lyžařských středisek. Je sice menší, zato
však klidný, přehledný a nepřeplněný. Díky
své nadmořské výšce a zasněžovacím systémům nabízí dobré sněhové podmínky po celou sezonu. Ve středisku převládají modré
a červené tratě. Od horní stanice kabinkové
lanovky v 2.200 metrech se skýtá nádherný
výhled na okolní panorama Taur. Ani v tomto
spíše rodinném středisku nechybí trať s měřením rychlosti, funpark a příjemné restaurace.

Hotel Kristall ****
v Raurisu

DĚTI RMA
ZDA

Horský hotel Rudolfshütte
ve Weisssee Gletscherwelt
Období
19.12.-02.01.21
02.01.-09.01.21
09.01.-30.01.21
30.01.-13.02.21
13.02.-27.02.21
27.02.-13.03.21
13.03.-20.03.21
28.03.-11.04.21
11.04.-18.04.21

Dospělí
ve 2-4 lůž. ve 2-4 lůž.
pokoji pokoji/ECO
3 400
2 760
3 050
2 480
2 320
1 850
3 050
2 480
3 400
2 760
3 050
2 480
2 320
1 850
3 400
2 760
2 320
1 850

ve 2 lůž.
pokoji
3 250
2 880
2 200
2 880
3 120
2 880
2 200
3 250
2 200

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 11,9 let zdarma, 12-14,9 let
50%, 15-17,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,3 Euro/noc/osoba od 15 let, silvestrovské menu 15 Euro/osoba od 18 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 19.12.-09.01., 30.01.-13.03.21 platí 7 nocí
a nástupní den na ubytování sobota, v období 28.03.-11.04.21 platí
7 nocí a nástupní den na ubytování neděle. V obdobích 09.01.-30.01.,
13.03.-20.03. a 11.04.-18.04.21 minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den. V obdobích 09.01.-30.01. a 11.04.18.04.21 platí akce 5=4, 6=5 a 7=6.

Popis a poloha: hotel leží na kraji Bad Hofgasteinu,
cca 500 m od centra, cca 650 m od lázní Alpentherme a cca 750 m od stanice lanovky Schlossalmbahn,
skibus staví cca 50 m od hotelu.
Vybavení: recepce, jídelna, restaurace, bar, lyžárna,
botárna, výtah a parkoviště za poplatek 5 Euro/den.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, wi-fi zdarma. Některé pokoje mají i balkon.
Stravování: all inclusive – snídaně bufet, svačinový
balíček je možné si připravit ze svačinového koutku
u snídaně, večeře menu o 3 chodech. Mezi 9.00-21.00
hodinou jsou k dispozici nápoje jako točené pivo, stolní víno a nealko.
Zázemí/wellness: v ceně sauna a odpočívárna (přístupné od 12 let v doprovodu rodiče).
Náš tip: hotel s all inclusive nedaleko termálních
lázní a lanovky s možností i kratších pobytů.

Popis a poloha: velmi pěkný a oblíbený hotel leží
cca 500 m od centra Raurisu, cca 350 m od lanovky
Kreuzboden a cca 1 km od lanovky Hochalmbahn,
skibus staví u hotelu.
Vybavení: hala s recepcí, jídelna, restaurace, bar, wi-fi
zdarma, výtah, botárna, lyžárna parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením, kabelovou TV, fénem a balkonem.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech s možností výběru z 3 hlavních jídel, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně spojený vnitřní a venkovní bazén (venkovní bazén otevřen při teplotách nad
0 stupňů), sauna, pára, odpočívárna.
Náš tip: hotel s bazénem kousek od lanovky s možností krátkých pobytů.

Park Hotel Gastein v Bad Hofgasteinu
Období

ve 2 lůž.
pokoji

04.12.-23.12.20
23.12.-28.12.20
28.12.-04.01.21
04.01.-30.01.21
30.01.-27.02.21
27.02.-11.04.21

1 560
1 840
2 400
1 560
1 840
1 560

Dospělí
ve 2 lůž. ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
balkon
balkon
1 690
1 800
1 920
2 000
2 450
2 520
1 690
1 800
1 920
2 000
1 690
1 800

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s all inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 04.12.-26.12.20 a 06.03.-11.04.21 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v termínu 26.12.-30.12.20 platí 4 noci, v termínu 30.12.-06.01.21 platí
7 nocí, v období 06.01.-06.03.21 platí pobyty sobota - středa, středa - sobota nebo sobota - sobota. V obdobích 04.12.-23.12.20,
09.01.-30.01. a 06.03.-11.04.21 platí akce 7=6, navíc v období
27.03.-11.04.21 platí akce 5=4 a 6=5.

Hotel Kristall v Raurisu
Období
20.12.-07.01.21
07.01.-31.01.21
31.01.-07.03.21
07.03.-08.04.21

Dospělí
3 300
2 390
2 990
2 390

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 6,9 let zdarma, 7-10,9 let 50%,
ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, vánoční
menu 1 600 Kč/dospělí, silvestrovské menu 2 000 Kč/osoba od 8 let,
děti do 7,9 let zdarma, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle. V období 03.01.-08.04.21 platí
při pobytech neděle - čtvrtek akce 4=3.

Lyžařské mapy a další nabídky v Salcbursku najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Další nabídka ze Salcburska

Popis a poloha: hezký hotel leží přímo ve středisku
u horní stanice kabinové lanovky ve výšce 2.315 m.
Vybavení: hala s recepcí, restaurace, bar, lyžárna, botárna, herna pro malé i větší děti.
Ubytování: pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat. Ve 2
lůž. pokojích je dvoulůžko, v 2-4 lůžkových dvoulůžko
a palanda, ve 2-4 lůžkových pokojích ECO jsou 2 palandy.
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně bazén 5 x11 m, wellness
s párou a saunami přístupné od 16 let. V hotelu je
i posilovna, stolní tenis, stolní fotbal, šipky, kulečník,
vnitřní lezecká stěna.
Náš tip: děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku
mají pobyt s polopenzí zdarma a zdarma i v doprovodu rodičů lyžují.

500 – 590 km od Prahy

Nabídka z Korutan
Gerlitzen (520 –1.911 m)

Nassfeld (600 – 2.002 m)

Katschberg (1.066 – 2.220 m)

42 km propojených tratí
(12 km, 27 km, 3 km)

110 km propojených tratí
(30 km, 60 km, 20 km)

70 km propojených tratí
(10 km, 50 km, 10 km)

1 kabina, 7 sedaček, 7 vleků

5 kabin, 9 sedaček, 15 vleků

3 kabiny, 5 sedaček, 8 vleků

Menší, ale velmi pěkný areál Gerlitzen se
nachází nedaleko Villachu a je tedy dobře
dostupný z dálnice. Jeho velkou výhodou je
i přes nižší polohu dobrý systém zasněžování. Ve středisku převládají široké tratě střední obtížnosti, vhodné jsou tedy především
pro středně zdatné lyžaře. Nechybí zde černé
tratě pro náročné lyžaře a jsou zde i 3 areálky pro nejmenší děti. Z vrcholu Gerlitzen je
za jasného počasí vidět Klagenfurt, masiv
Nockberge i pohoří Karawanky.

Kvalitní lyžařská oblast Nassfeld leží na slunečném jihozápadě Korutan, na hranicích
s Itálií. Toto středisko je největší a nejmodernější oblastí v Korutanech. Najdete zde nejen
široké sjezdové tratě všech obtížností, útulné restaurace, ale i snowpark, 200 m dlouhou halfpipe a také trať pro měření rychlosti.
Když vyjedete nejdelší kabinovou lanovkou
v Alpách „Millenium expres“, můžete si vychutnat 7,6 km dlouhý sjezd do údolí. Všechny tratě jsou vybaveny sněhovými děly.

Katschberg leží v sedle na hranicích Korutan
a Salcburska. Areál se rozkládá na vrcholech
Tschaneck a Aineck a převládají zde krásné
široké tratě vhodné na carving. Pro děti je
zde několik areálů. Toto středisko se díky své
poloze na jižní straně Alp chlubí velkým poč
tem slunečných dní v roce. Na sezonu 202021 jsou naplánované další investice v areálu. V blízkém okolí je možné navštívit další
lyžařský areál Grosseck – Speiereck s 41 km
sjezdových tratí.

Hotel Zaubek ****
v Gerlitzen Alpen

Hotel Marcius ***
v Nassfeldu 

Hotel Katschberghof ****
v Katschbergu

Popis a poloha: pěkný hotel leží ve výšce 1.500 m,
přímo ve středisku cca 150 m od skirout, která vede
k lanovce, cca 150 m od hotelu je možné dojet na lyžích. Stanice lanovky, kam je možné po skirout dojet, je cca 500 m.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, res
taurace, bar, výtah, lyžárna, botárna, dětská herna,
stolní tenis a fotbálek, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové a rodinné pokoje pro 3-5
osob mají vlastní sociální zařízení, fén, TV-Sat, rádio,
balkon. Rodinné pokoje jsou 2 místnosti, v pokoji
může být palanda.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře 4 chody buď formou menu s možností výběru hlavního
jídla, nebo bufet.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén, sauna, pára,
infrakabina a odpočívárna.
Náš tip: hotel s bazénem přímo ve středisku.

Popis a poloha: hotel leží přímo v lyžařském středisku u sjezdových tratí, v nadmořské výšce 1.380 m,
v části Sonnleiten, lanovka je vzdálena od hotelu cca
50 m.
Vybavení: recepce, hala, restaurace, pizzerie, bar, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén, 3. a 4. lůžko je rozkládací gauč.
Pokoje LUX jsou po rekonstrukci.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře formou bufetu o 4 chodech včetně salátového bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 10 x 20 m,
sauna, infrakabina a odpočívárna.
Náš tip: pěkný hotel s bazénem v lyžařském středisku kousek od lanovky.

Popis a poloha: pěkný hotel leží přímo nahoře
na Katschbergu, v lyžařském středisku, v nadmořské
výšce 1.650 m, cca 100 m od lanovky.
Vybavení: recepce, hala, restaurace, výtah, herna pro
děti, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové a rodinné pokoje (2 místnosti) mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, rádio
a některé i balkon.
Stravování: rozšířená polopenze – snídaně bufet,
mezi 13.00-14.00 hodinou se podává lehký oběd,
večeře bufet o 4 chodech.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 6 x 9 m, wellness – pára, finská sauna, biosauna, venkovní sauna,
infrakabina, whirlpool (do wellness vstup od 16 let).
Náš tip: pěkný hotel s bazénem přímo v lyžařském
středisku.

Hotel Marcius v Nassfeldu

Nabídka z Korutan

Období

Hotel Zaubek v Gerlitzen Alpen
Období
26.12.-17.01.21
17.01.-30.01.21
30.01.-28.02.21
28.02.-14.03.21

Dospělí
4 400
2 600
3 360
2 160

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, ložní
prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3., 4. a 5. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-12,9
let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 3,6 Euro/noc/osoba od 16 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: v období 26.12.-10.01.21 minimální počet nocí 5,
v ostatních obdobích minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den. V období 17.01.-30.01.21 platí akce 7=6.
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03.12.-20.12.20
20.12.-27.12.20
27.12.-03.01.21
03.01.-31.01.21
31.01.-28.02.21
28.02.-14.03.21
14.03.-05.04.21

Dospělí
ve 2-4 lůž.
ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji LUX
2 150
2 450
2 750
3 050
3 350
3 650
2 750
3 050
3 050
3 350
2 600
2 900
2 150
2 450

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, ložní
prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 1,9 let zdarma, 2-5,9 let 70%,
6-13,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 17 let, vánoční menu
1 070 Kč/osoba, silvestrovské menu 1 430 Kč/osoba, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 06.12.-27.12.20, 10.01.-31.01. a 14.03.05.04.21 min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý
den, při nástupu v neděli platí akce 4=3, 5=4, 6=5 a 7=6. V ostatních obdobích min. počet nocí 5 a nástupní den na ubytování neděle.

Hotel Katschberghof v Katschbergu
Období
10.01.-31.01.21
07.02.-14.02.21
21.02.-28.02.21
28.02.-21.03.21
21.03.-04.04.21
04.04.-10.04.21

Dospělí
ve 2 lůž. pokoji v rodinném pok.
3 noci / 4 noci
3 noci / 4 noci
8 890 / 1 0990 10 550 / 12 750
11 400 / 13 590 13 300 / 15 400
11 400 / 13 590 13 300 / 15 400
8 890 / 1 0990 10 550 / 12 750
8 400 / 10 550 10 150 / 12 350
9 300 / 11 450 10 950 / 13 100

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 3x (4x) ubytování s rozšířenou polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 2,9 let sleva 90%, děti 3-5,9
let 60%, 6-15,9 let 35%, 16-17,9 let 15%.
Příplatky: pobytová taxa 2,6 Euro/noc/osoba od 18 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek neděle, ceny ve 2-3 lůž. pokoji najdete na www.rakousko-dovolena.cz.

510 – 570 km od Prahy

Další nabídka z Korutan
Goldeck (550 – 2.142 m)

Ledovec Möll (2.100 – 3.122 m)

Bad Kleinkirchheim (1.100 – 2.055 m)

25 km propojených tratí
(8 km, 10 km, 7 km)

24 km propojených tratí

103 km propojených tratí
(18 km, 77 km, 8 km)

2 kabiny, 2 sedačky, 5 vleků
Lyžařské středisko Goldeck je menší rodinné
středisko nad městečkem Spittal. Na jeho vrcholu se tyčí televizní vysílač a je z něj krásný
pohled na velkou část Korutan. Je vyhledávané především místními a patří mezi méně nav
štěvované. Ve středisku převládají příjemné
modré a červené tratě, jeho zvláštností je pak
8 km dlouhý černý údolní sjezd. Ani v tomto
malém středisku nechybí snowpark a cvičné
vleky pro malé děti. Zpestřením může být i lyžování na ledovci Möll (cca 40 minut jízdy).

Hotel Laurenzhof ****
v Lendorfu 

Ankogel – Mallnitz (1.066 – 2.220 m)
18 km propojených tratí

4 kabiny, 8 sedaček, 9 vleků

Ledovec Möll je jediným korutanským ledovcem. Do 2.200 m se dostanete z parkoviště
za pouhých 8 minut podzemní lanovkou.
Nejvyšší bod ledovce je vrchol Schareck
(3.122 m). Z tohoto vrcholu do mezistanice
ujedete 7 km a překonáte převýšení 1.000 m.
Lyžařské tratě jsou převážně široké, vhodné
ke carvingu. Dalším střediskem v oblasti je
Ankogel nad městečkem Mallnitz, kde jsou
tratě převážně střední obtížnosti.

Pěkné sportovní středisko Bad Kleinkirchheim
leží v pohoří Nockberge, na severu Korutan.
Převládají v něm středně těžké tratě a lyžaři určitě ocení dlouhé údolní sjezdy. Na trati
Franze Klammera se zde pravidelně jezdí závody Světového poháru, ale jsou zde i cvičné
louky pro děti a funpark. 97% střediska je
uměle zasněžováno, o sníh se tedy nemusíte
bát. Bad Kleinkirchheim je i zároveň lázeňským střediskem, po lyžování můžete tedy relaxovat v lázních Römerbad nebo St. Kathrein.

Hotel Alber ****
v Mallnitzu

Hotel Kolmhof ****
v Bad Kleinkirchheimu 

DĚTI RMA
ZDA

Hotel Laurenzhof v Lendorfu
Období
19.12.-23.12.20
23.12.-26.12.20
26.12.-02.01.21
02.01.-10.01.21
10.01.-30.01.21
30.01.-21.02.21
21.02.-21.03.21

Dospělí
ve 2 lůžkovém ve 2-4 lůžkovém
pokoji
pokoji
1 370
1 570
1 560
1 760
2 250
2 450
1 880
2 080
1 370
1 570
1 880
2 020
1 370
1 570

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou
polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let
50%, ostatní 35%.
Příplatky: pobytová taxa 1,6 Euro/noc/osoba od 16 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 19.12.-27.12.20, 02.01.-14.02. a 21.02.21.03.21 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování
každý den, v termínech 27.12.-03.01. a 14.02.-21.02.21 platí 7 nocí.

Popis a poloha: hotel leží v centru Mallnitzu,
cca 3,5 km od lyžařského střediska Ankogel a 23 km
od ledovce Möll, skibus staví cca 50 m od hotelu.
Vybavení: hala s recepcí, restaurace, bar, wi-fi zdarma, výtah, lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, 3. a 4. lůžko je přistýlka.
Stravování: polopenze – snídaně bufet s biokoutkem, odpoledne se podává svačina, večeře menu
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla včetně salátového bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně sauny, pára, whirlpool.
Náš tip: děti
do 12,9 let ubytované na 3. a 4.
lůžku mají pobyt s polopenzí
zdarma.

Hotel Alber v Mallnitzu
Období
03.01.-07.02.21
07.02.-28.02.21
28.02.-11.04.21

Dospělí
1 790
2 000
1 790

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 12,9 let zdarma, 13-15,9 let
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 3,10 Euro/osoba od 18 let/noc, dítě 6-17,9 let
0,70 Euro/noc, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek neděle, při pobytech neděle - čtvrtek platí akce 4=3.

Popis a poloha: hezký hotel leží cca 150 m od lanovky Maibrunnbahn.
Vybavení: recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, lyžárna, botárna, výtah, herna pro děti a parkoviště.
Ubytování: pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat,
fén a balkon. 2 lůžkové pokoje mají možnost přistýlky pro dítě do 12,9 let. Junior suite mají prostorově
oddělenou spací a obytnou část.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, 3x
týdně se podává odpolední svačina, večeře menu o 4
chodech s možností výběru z 2 nebo 3 hlavních jídel, předkrmový, moučníkový nebo salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně
vyhřívaný venkovní bazén
3 x 8 m se vstupem zevnitř,
sauna, pára, odpočívárna,
whirlpool a posilovna.
Náš tip: hotel s bazénem
kousek od lanovky.

Hotel Kolmhof v Bad Kleinkirchheimu
Období
05.12.-24.12.20
24.12.-09.01.21
09.01.-30.01.21
30.01.-20.02.21
20.02.-13.03.21
13.03.-05.04.21

Dospělí
ve 2-3 lůž.
v junior suite
pokoji
pro 4 osoby
2 800
3 100
4 500
4 900
3 400
3 500
3 800
4 100
3 400
3 500
3 100
3 300

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-12,9 let
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/noc/osoba od 18 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní dny
na ubytování každý den kromě termínu 26.12.-02.01.21 - zde platí
7 nocí. V období 05.12.-24.12.20 platí 4=3,5=4, 6=5 a 7=6. V obdobích 09.01.-30.01. a 06.03.-05.04.21 platí 5=4, 6=5 a 7=6.

Lyžařské mapy a další nabídky z Korutan najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Další nabídka z Korutan

Popis a poloha: hezký hotel s příjemnou rodinnou
atmosférou leží přibližně 8 km od lyžařského střediska
Goldeck, skibus staví cca 20 m od domu.
Vybavení: recepce, hala, restaurace, bar, wi-fi zdarma
v hale, výtah, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, balkon.
Stravování: rozšířená polopenze – bohatá bufetová
snídaně, odpolední svačina, večeře menu o 4 chodech
s možností výběru hlavního jídla, včetně salátového
a předkrmového bufetu. Mezi 07.00-21.00 hodinou
jsou v ceně nealko nápoje jako limonády, šťávy, voda.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 5 x 10 m, wellness se saunami přístupné
od 12 let.
Náš tip: pěkný hotel s bazénem.

495 – 510 km od Prahy

Nabídka z Tyrolska
Hochzillertal – Hochfügen

(600 – 2.360 m)
88 km propojených tratí
(29 km, 42 km, 17 km)

Oberndorf (659 – 1.604 m)

Kitzbühel (800 – 2.000 m)

43 km propojených tratí

170km propojených tratí
(69 km, 78 km, 23 km)

Brixental (620 – 1.956 m)

5 kabin, 12 sedaček, 19 vleků

280 km propojených tratí

Propojená lyžařská střediska Hochzillertal
a Hochfügen tvoří velmi pěkné a moderní lyžařské středisko s širokými a pestrými
tratěmi – náročnější tratě vedou z vrcholu
Marchkopf do Hochfügenu, kde bývá díky
své nadmořské výšce velmi kvalitní sníh. Široké, středně obtížné tratě vhodné pro carving jsou nad Kaltenbachem. Ve středisku
nechybí závodní trať, snowpark s halfpipe
a tradiční i moderní restaurace.

Menší lyžařské středisko Oberndorf i špičková lyžařská střediska Kitzbühel a Brixental
leží v Kitzbühelských Alpách a je na ně možné zakoupit jednu společnou permanentku
SuperSkiCard, která stojí pro dospělou osobu 303 Euro na 6 dní.

Jedno z nejznámějších a nejtradičnějších rakouských lyžařských středisek tvoří propojení obcí Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg, Pass
Thurn a Hollersbach. Kitzbühel není jen světoznámá trať Streit a Hahnenkamm. Celé středisko je velmi dobře propojené, nabízí moderní lanovky, široké i dlouhé sjezdovky a dobré
zázemí v restauracích a barech. Samozřejmostí jsou snowparky i trať na boardercross.
Toto bohaté středisko se neustále modernizuje a investuje do zasněžovacích systémů.

Gasthof Zillertal ***
ve Strass im Zillertal

Hotel Kitzbühler Alpen ****
v Oberndorfu

Hotel Schloss Münichau
v Reithu u Kitzbühelu

Popis a poloha: gasthof leží cca 200 m od centra
Strassu, na začátku údolí Zillertal. Nejbližší lyžařské
středisko Fügen je cca 8 km, lyžařské středisko Hochzillertal v Kaltenbachu cca 15 km a Zillertalská Arena
cca 20 km, skibus staví u hotelu. Termální lázně ve Fügenu jsou vzdáleny cca 11 km od hotelu.
Vybavení: recepce, hala, výtah, jídelna, restaurace,
parkoviště, wi-fi zdarma v hale.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, rádio, fén a balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla.
Zázemí/wellness: v ceně sauna (dětem vstup povolen od 12 let v doprovodu rodiče).
Náš tip: gasthof s možností krátkých pobytů v dojezdové vzdálenosti do různých lyžařských středisek v rámci celého Zillertalského údolí.

Popis a poloha: pěkný hotel leží vedle stanice lanovky lyžařského střediska St. Johann – Oberndorf s cca
43 km tratí. Lyžařské středisko Kitzbühel i Brixental
(Going) jsou cca 8 km od hotelu. Na všechna tato střediska je možné si zakoupit společnou permanentku.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, bar,
výtah, lyžárna, herna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, kabelovou TV, fén, 3. a 4. lůžko je palanda.
Stravování: rozšířená polopenze – snídaně bufet, odpolední svačina, večeře menu o 4 chodech formou
menu nebo bufetu. Mezi 10.00-21.00 hodinou jsou
v ceně nealko nápoje z automatu – káva, čaj, kakao
a vybrané šťávy.
Z ázemí/wellness:
v ceně sauna, pára, infrakabina a odpočívárna (vstup od 12 let).
Náš tip: pěkný hotel
u lanovky.

Popis a poloha: hotel se nachází v historické budově
z 16. století, cca 1 km od centra Reithu a 5 km od Kitz
bühelu. Skibus staví u hotelu. Hotel má 2 budovy,
vzdálené cca 20 m od sebe. Hotel si zachoval historickou atmosféru a částečně i vybavení.
Vybavení: v hlavní budově je recepce, restaurace,
lyžárna, botárna, parkoviště. Wi-fi mimo restauraci.
Ubytování: 2-3 lůž. pokoje mají vlastní soc. zařízení,
TV, fén. Jsou zařízené v tyrolském i zámeckém stylu.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech.
Zázemí/wellness: v ceně sauna a malá pára.
Náš tip: hotel kousek od Kitzbühelu.

Kitzbühel (800 – 2.000 m)
170 km propojených tratí

Hotel Kitzbühler Alpen v Oberndorfu

Nabídka z Tyrolska

10 kabin, 27 sedaček, 15 vleků

Gasthof Zillertal ve Strass im Zillertal
Období
03.01.-28.03.21

Dospělí
1 990

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-12,9 let
50%, 13-16,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: 1 lůžkový pokoj 270 Kč/noc, komplexní pojištění viz
strana 7.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek
- neděle nebo neděle - neděle a při pobytech neděle - čtvrtek platí akce 4=3, při pobytech neděle - neděle platí akce 7=6.

Období
19.12.-26.12.20
26.12.-02.01.21
02.01.-09.01.21
09.01.-23.01.21
23.01.-27.02.21
27.02.-05.04.21

Dospělí
2 680
2 990
2 680
2 280
2 680
2 280

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou polopenzí a nealko nápoji, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let
50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,2 Euro/noc/osoba od 16 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v období 19.12.-26.12.20 platí pobyty sobota - středa
a středa - sobota. V období 09.01.-23.01.21 minimální počet nocí
3 a v období 06.03.-05.04.21 minimální počet nocí 4, nástupní dny
na ubytování každý den. V obdobích 26.12.-09.01.21 a 23.01.-06.03.21
platí 7 nocí a nástupní den na ubytování sobota. V obdobích 09.01.22.01. a 06.03.-28.03.21 platí akce 4=3, 5=4, 6=5 a 7=6.

Hotel Schloss Münichau v Reithu u Kitzbühelu
Období
17.12.-24.12.20
24.12.-03.01.21
03.01.-18.01.21
18.01.-25.01.21
25.01.-31.01.21
31.01.-28.02.21
28.02.-21.03.21
21.03.-28.03.21
28.03.-11.04.21

Dospělí
ve 2 lůž. ve 2-3 lůž.
pokoji
pokoji
vedlejší
vedlejší
budova
budova
1 440
1 590
2 480
2 500
1 680
1 760
2 480
2 500
1 680
1 760
2 080
2 150
1 680
1 760
1 440
1 590
1 680
1 760

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-12,9 let 50%,
13-15,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,8 Euro/noc/osoba od 15 let, vánoční menu
25 Euro/dospělí, dítě 6-12,9 let 10 Euro, silvestrovské menu 30 Euro/
dospělí, dítě 6-12,9 let 15 Euro, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 17.12.-26.12.20, 03.01.-31.01. a 28.02.11.04.21 min. počet nocí 3 a nástupní dny každý den, v termínu 26.12.02.01.21 platí 7 nocí, v období 31.01.-28.02.21 platí 7 nocí a nástupní
dny sobota a neděle. V obdobích 17.12.-24.12.20, 03.01.-18.01.
a 21.03.-28.03.21 platí akce 7=6. V termínu 20.12.-24.12.20 platí
akce 4=3, v obdobích 03.01.-17.01. a 21.03.-28.03.21 platí akce
4=3 a 5=4 při pobytech neděle - čtvrtek nebo neděle - pátek.

Další nabídky v Tyrolsku najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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ve 2 lůž.
pokoji
hlavní
budova
1 960
2 640
2 080
2 640
2 080
2 240
2 080
1 960
2 080

530 – 570 km od Prahy

Další nabídka z Tyrolska
Ischgl – Samnaun (1.377 – 2.872 m)

Pitztal – Hochzeiger (1.450 – 2.450 m)

Ledovec Stubai (1.350 – 3.250 m)

238 km propojených tratí

40 km propojených tratí

63 km propojených tratí

Kappl (1.180 – 2.700 m)

Hochötz a Kühtai (820 – 2.520 m)

Schlick 2000 (1.014 –2.240 m)

42 km propojených tratí

81 km sjezdových tratí

22 km propojených tratí

Jedno z nejlepších i nejdražších rakouských
lyžařských středisek Ischgl – Samnaun leží
na hranicích Rakouska a Švýcarska. Sjezdové
tratě jsou zde široké a dlouhé, a ideální pro
carving. 90 % tratí leží ve výšce nad 2.000 m
a proto se zde lyžuje od konce listopadu
do začátku května. Středisko tvoří špičku
i co do kvality lanovek. Pokud si budete chtít
odpočinout v menším a výrazně klidnějším
areálu, doporučujeme zůstat v Kapplu. Tento
areál nabízí 42 km pestrých sjezdových tratí.

Výše uvedená střediska a nejen ta, jsou dostupná autem z Imstu. Nejbližším větším
střediskem v údolí Pitztal je areál Hochzeiger
s 40 km tratí. Převládají zde středně náročné
tratě a lahůdkou může být 3,5 km dlouhý sjezd
do údolí s převýšením 1.000 m. Na začátku
údolí Ötztal se nachází středisko Hochötz, které je propojeno skibusem s vysoko položeným
Kühtai a obě mají společnou permanentku.
Tato oblast nebývá tak přeplněná a může být
tajným tipem na vaši zimní dovolenou.

Největším lyžařským střediskem v údolí Stubaital je ledovec Stubai. Tento ledovec patří
mezi nejrozsáhlejší ledovcové areály v Rakousku – najdete zde široké tratě vhodné
pro carving, snowpark, funpark i speciální
tratě pro ty nejmenší lyžaře. Další pěkné
sportovní středisko je Schlick 2000 nad městečkem Fulpmes. Rodiny určitě uvítají, že
děti do 9,9 let zde lyžují v doprovodu rodičů
zdarma. V údolí nechybí ani běžecké stopy,
sáňkařské dráhy a aquacentrum StuBay.

Hotel Silvretta ***
v Kapplu

Hotel Auderer ***
v Imstu

Hotel Alphof ***
ve Fulpmesu 

DĚTI RMA
ZDA
Popis a poloha: typický tyrolský hotel se nachází cca
2,5 km od centra Imstu. 5 km od hotelu je malé rodinné středisko Hochimst. Střediska Hochzeiger v Pitztalu a Hochötz v Ötztalu jsou vzdálena 15-20 minut jízdy
autem. Do výborných středisek Fiss – Ladis – Serfaus
nebo St. Anton am Arlberg dojedete za cca 35 minut.
Vybavení: recepce, restaurace, wi-fi zdarma, diskotéka
(otevřena pátek a sobota), výtah, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůž. pokoje s vlastním sociálním zařízením a kabelovou TV, 3. a 4. lůžko je rozkládací gauč.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, lehká odpolední svačina, večeře menu o 3 chodech s možností
výběru z 2 hlavních jídel, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně sauny, pára, odpočívárna (dětem do 16 let vstup povolen jen v doprovodu rodiče).
Náš tip: děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku
mají pobyt s polopenzí zdarma.

Hotel Auderer v Imstu
Období

Hotel Silvretta v Kapplu
Období
19.12.-26.12.20
02.01.-30.01.21
30.01.-06.03.21
06.03.-10.04.21

Dospělí
15 890
11 450
13 190
12 050

Ceny na osobu a týden v Kč zahrnují: 7x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu platí počet nocí 7 a nástupní den
na ubytování sobota.

04.12.-20.12.20
20.12.-26.12.20
26.12.-02.01.21
02.01.-10.01.21
10.01.-30.01.21
30.01.-27.02.21
27.02.-27.03.21
27.03.-04.04.21

Dospělí
ve 2 lůž. ve 2-3 lůž. ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
pokoji
2 040
2 120
2200
2 000
2 120
2240
2 590
2 720
2880
2 120
2 240
2360
1 800
1 920
2040
2 080
2 200
2320
1 720
1 840
1960
1 800
1 920
2040

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 11,9 let zdarma, 12-15,9 let
50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 04.12.-26.12.20, 06.01.-13.02. a 20.02.04.04.21 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý
den, v termínu 02.01.-06.01.21 platí počet nocí 4, v termínech 26.12.02.01. a 13.02.-20.02.21 platí počet nocí 7.
V období 04.12.-15.12.20 platí sleva 20% při ubytování od 5 nocí,
v obdobích 15.12.-22.12.20, 10.01.-30.01., 20.02.-04.04.21 platí
akce 7=6 a při pobytech neděle - pátek 5=4 a neděle - sobota 6=5.

Popis a poloha: pěkný hotel leží v centru Fulpmesu
cca 25 km od ledovce Stubai a cca 1 km od lyžařského
střediska Schlick 2000, skibus staví u domu.
Vybavení: recepce, hala, restaurace, bar, wi-fi zdarma, lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, 4x týdně
se podává odpolední svačina – koláče, večeře menu
o 4 chodech s možností výběru z 2 hlavních jídel.
Zázemí/wellness: v ceně sauny, pára, infrakabina
a odpočívárna (vstup od 14 let).
Náš tip: hotel v centru Fulpmesu.

Hotel Alphof ve Fulpmesu
Období
03.10.-01.11.20
01.11.-08.11.20
08.11.-15.11.20
15.11.-29.11.20
29.11.-19.12.20
19.12.-26.12.20
26.12.-02.01.21
02.01.-09.01.21
09.01.-13.02.21
13.02.-06.03.21
06.03.-27.03.21
27.03.-03.04.21
03.04.-10.04.21
10.04.-24.04.21

Dospělí
ve 2-3 lůž.
ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
2 080
2 200
1 690
1 820
2 080
2 200
1 690
1 820
2 080
2 200
2 290
2 400
3 000
3 150
2 290
2 400
2 080
2 200
2 290
2 400
2 120
2 240
1 990
2 120
2 120
2 240
1 990
2 120

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 4,9 let zdarma, 5-10,9 let 50%,
11-13,9 let 30%
Příplatky: pobytová taxa 2,8 Euro/noc/osoba od 15 let, silvestrovské
menu cca 28 Euro/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 26.12.-02.01.21 a 06.02.-06.03.21 platí 7 nocí a nástupní den sobota. V ostatních obdobích min. počet nocí 3 a nástupní dny
každý den. V období 03.10.-19.12.20 platí 3=2, 4=3, 5=4 a 6=4 a 7=5.
V obdobích 02.01.-13.02., 06.03.-27.03. a 10.04.-24.04.21 platí 7=6.
V termínech 28.03.-02.04., 11.04.-16.04. a 18.04.-22.04.21 platí 4=3.

Lyžařské mapy a další nabídky v Tyrolsku najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Další nabídka z Tyrolska

Popis a poloha: hotel se nachází přímo u sjezdovky
lyžařského střediska Kappl, cca 500 m nad základní
stanicí lanovky Diasbahn, sjezdovka vede pod hotelem. Centrum městečka je vzdálené cca 800 m. Lyžařské středisko Ischgl - Samnaun je vzdáleno cca 8 km
od hotelu. Zastávka skibusu je u hotelu, pokud chcete
lyžovat v Ischglu, je nutné přestoupit na jiný skibus
v centru Kapplu.
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace,
bar, výtah, lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV-Sat, telefon, některé pokoje mají balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla včetně
salátového bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, infrakabina a odpočívárna (vstup od 14 let).
Náš tip: doporučujeme včasnou rezervaci.

470 – 500 km od Prahy

Další nabídka z Tyrolska
Skiwelt Wilder Kaiser (620 – 1.956m)

Ski Juwel (828 – 2.025 m)

Achensee – Christlum (950 – 1.800 m)

280 km propojených tratí
(134 km, 129 km, 17 km)

109 km propojených tratí
(26 km, 54 km, 29 km)

27 km propojených tratí
(6 km, 16 km, 5 km)

15 kabin, 36 sedaček, 39 vleků

9 kabin, 7 sedaček, 29 vleků

4 sedačky, 7 vleků

Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental patří k největším vzájemně propojeným střediskům v Rakousku. Tvoří ho obce Going, Ellmau, Scheffau, Söll,
Itter, Hopfgarten, Brixen im Thale a Westendorf.
Stranou je jen malé středisko Kelschau, kde je
19 km tratí. Brixental je dobře dostupný z Čech
po dálnici na Mnichov a nabízí převážně široké
tratě. Jeho velkou výhodou je propojenost, můžete přejíždět z jedné části střediska do druhé.
Středisko neustále investuje do nových lanovek
a 243 km tratí je uměle zasněžováno.

Lyžařské středisko Ski Juwel propojuje lanovkami dvě tyrolská údolí Wildschönau
a Alpbachtal. V tomto pěkném a pestrém lyžařském středisku převažují široké červené
tratě, často orientované na sever. Najdete
zde sjezdové tratě, které vedou jak po holých pláních, tak i mezi lesy. Nechybí zde
snowboardpark a funpark, trať s měřením
rychlosti ani zábavné areály pro nejmenší
děti. Samozřejmostí jsou příjemné restaurace s kvalitním zázemím pro lyžaře.

Malé, ale pěkné středisko Christlum leží nad
jezerem Achensee a nad městečkem Achenkirch. Každý si zde najde to své – široké carvingové tratě, trať s boulemi i areál pro malé
děti. V okolí jezera Achensee jsou ještě dvě
menší střediska Maurach (11 km tratí) a Pertisau (12 km). Od 4 dní je možné si zakoupit
permanentku na celou oblast. Dovolenou je
možné zkombinovat i s běžeckým lyžováním,
okolí patří svou nabídkou 220 km běžeckých
stop mezi jednu z nejlepších v Rakousku.

Gasthof Kaiserblick ***
v Breitenbachu

Penzion Alpenblick ***
v Radfeldu

Penzion Geisler ***
v Achenkirchu 

Popis a poloha: velmi pěkný penzion leží v Inntalu, cca 2,5 km od krásného historického městečka
Rattenberg. Lyžařské středisko Ski Juwel – Alpbachtal je cca 11 km. Penzion má 2 budovy vzdálené cca
20 m od sebe.
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma, jídelna, bar, výtah,
parkoviště.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařižení, TV-Sat, fén a rádio, některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech s možností výběru u hlavního jídla, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně sauna (po nahlášení a domluvě), posilovna.
Náš tip: pěkný penzion za dobrou cenu s možností krátkých pobytů.

Popis a poloha: penzion má klidnou polohu cca
800 m od lyžařského střediska Christlum s cca 27 km
tratí, skibus staví cca 100 m od domu. Centrum Achenkirchu je cca 500 m. Běžecké stopa vede za domem.
Vybavení: recepce, výtah, jídelna, restaurace, bar, lyžárna, botárna, wi-fi zdarma, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén, balkon, 3. a 4. lůžko je palanda
nebo rozkládací gauč.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech s možností výběru hlavního
jídla, předkrmový, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, infrakabina a odpočívárna (děti jen v doprovodu rodičů), stolní tenis.
Náš tip: pěkný penzion
za dobrou cenu nedaleko lanovky a u běžeckých stop.

Další nabídka z Tyrolska

DÍTĚ A
ZDARM
Popis a poloha: útulný rodinný gasthof má klidnou polohu v Breitenbachu, v části Schönau. Středisko Skiwelt Wilder Kaiser je vzdáleno od gasthofu cca 20 km a cesta autem trvá cca 20 minut. Okolo
gasthofu vedou běžecké stopy (okruh 15 km).
Vybavení: malá recepce, jídelna, bar, výtah, lyžárna,
parkoviště.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky
mají vlastní sociální zařízení a TV-Sat, některé i balkon.
Stravování: rozšířená polopenze s nápoji – snídaně
bufet, mezi 16-17.00 hod. svačina (1 šálek kávy a 1 koláč), večeře menu o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla od druhého dne, mezi 18-20.00 hod. jsou
v ceně nápoje jako točené pivo, stolní víno a nealko.
Zázemí/wellness: v ceně pobytu karta Alpbachtal – Seenland - volný vstup do Vodního světa Wave
ve Wörglu (po-pá 2,5 hodiny).
Náš tip: levné ubytování v gasthofu jen cca
20 minut jízdy autem
od jednoho z největších rakouských středisek s 280 km propojených tratí.

Gasthof Kaiserblick v Breitenbachu
Období
26.12.-06.01.21
06.01.-30.01.21
30.01.-13.02.21
13.02.-27.02.21
27.02.-13.03.21

Dospělí
ve 2 lůž. pokoji ve 2-3 lůž. pokoji
1 550
1 640
1 150
1 230
1 310
1 390
1 390
1 470
1 150
1 230

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou polopenzí a nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 13,9 let zdarma, 14-17,9 let
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 1 lůžkový
pokoj 200 Kč/noc, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v termínu 26.12.-02.01.21 platí 7 nocí, v termínu
02.01.-06.01.21 platí 4 noci, v obdobích 06.01.-30.01. a 27.02.13.03.21 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v období 30.01.-27.02.21 platí počet nocí 7 a nástupní den
na ubytování sobota.
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Penzion Geisler v Achenkirchu

Penzion Alpenblick v Radfeldu
Období
02.01.-30.01.21
30.01.-27.02.21
27.02.-27.03.21

v hlavní
budově
1 800
1 930
1 800

Dospělí
ve vedlejší
budově
1 400
1 530
1 400

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den.

Období
18.12.-27.12.20
03.01.-10.01.21
10.01.-30.01.21
30.01.-13.02.21
13.02.-27.02.21
27.02.-07.03.21

Dospělí
1 920
1 800
1 560
1 640
1 990
1 560

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 2,9 let zdarma, 3-7,9 let
50%, 8-13,9 let 30%, 14-15,9 let 10%.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 18.12.-27.12.20, 09.01.-30.01. a 27.02.07.03.21 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v období 30.01.-27.02.21 platí počet nocí 7 a nástupní den
na ubytování sobota, v termínu 03.01.-06.01.21 platí počet nocí 3.
Od 06.01.21 je možný pobyt od 3 nocí.

Nabídky ubytování v oblastech Ski Arlberg,
Fiss – Ladis – Serfaus, Lienz, Kals – Matrei, Ötztal, Nauders a dalších
najdete na www.rakousko-dovolena.cz

430 km – 670 km od Prahy

Nabídka pro běžkaře
Abtenau (712 – 1.200 m)

Anterselva di Sopra (1.500 – 1.600 m)

220 km běžeckých stop

149 km běžeckých stop

120 km běžeckých stop

Hochfilzen v údolí Pillerseetal je pojmem
mezi všemi milovníky běžeckého lyžování
a biatlonu. Přímo v Hochfilzenu jsou nejen
běžecké tratě na vysoké úrovni, ale je to
i celosvětově známé biatlonové středisko,
kde se konají každoročně závody Světového poháru a 3x zde bylo i Mistrovství světa.
V oblasti je denně upravováno 110 km tratí
na klasiku a 110 km na bruslení všech obtížností. Údolí Pillerseetal je nazýváno pro
své dobré sněhové podmínky a jistotu sněhu
„Sněhová díra Kitzbühelských Alp“. Denní
lístek na tratě stojí cca 6 Euro, týdenní pak
cca 23 Euro.

V okolí městečka Abtenau je 87 km tratí
na klasickou techniku a 62 km tratí na bruslení. V Abtenau je i osvětlená 1,3 km dlouhá
trať pro večerní běžkování. Pokud bydlíte
v Abtenau, máte vstup na tyto tratě zdarma
v rámci karty hosta. Náhorní plošina Post
Alm (1.200 – 1.350 m) nabízí celkem 44 km
běžeckých stop. Z Abtenau na Post Alm vyjíždí pravidelně ráno místní autobus. V této
oblasti jsou 3 velmi pěkné, vysoko položené panoramatické okruhy – celkem 22 km
na klasiku a 22 km na bruslení. Denní lístek
na tratě stojí cca 8 Euro, týdenní cca 40 Euro.

V oblasti Anterselvy je na 60 km tratí na klasickou techniku a 60 km na bruslení. Oblast
je především známá díky biatlonu – pravidelně se zde jezdí závody Světového poháru
a v únoru 2020 se zde konalo i Mistrovství
světa. Běžecké stopy jsou v nadmořských
výškách od 1.500 m a výše. Během běžkování můžete obdivovat krásnou krajinu zasněžených lesů, okolí zamrzlého jezera Antholzer See a masivy okolních hor. Celá oblast
leží v přírodním parku Rieserferner – Ahrn.
Denní lístek na tratě stojí cca 8 Euro, týdenní
pak cca 35 Euro.

Hotel Edelweiss ****
v Hochfilzenu 

Hotel Abtenauer
v Abtenau 

Hotel Wildgall ***
v Anterselva di Sopra

Popis a poloha: hezký hotel s příjemnými majiteli leží
v centru Hochfilzenu, stanice lanovky ve Fieberbrunnu do lyžařského střediska Saalbach – Hinterglemm
– Fieberbrunn je jen cca 6 km. Nejbližší běžecká stopa vede cca 150 m od domu.
Vybavení: recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, bar, lyžárna, botárna, výtah, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, kabelovou TV, fén, některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech včetně salátového bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára a infrakabina
(vstup od 16 let).
Náš tip: hotel kousek od běžeckých stop a cca 6 km
od lanovky ve Fieberbrunnu.

Popis a poloha: tradiční hotel leží v centru Abtenau,
cca 600 m od běžeckých stop v okolí Abtenau. Běžecké stopy v Post Alm jsou cca 20 km od hotelu. Veřejný
bazén Aqua-Salza v Gollingu je cca 12 km.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi ve veřejných prostorách zdarma, jídelna, restaurace, bar s diskotékou, výtah, lyžárna, malé parkoviště za hotelem.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, kabelovou TV, fén.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech s možností výběru z 2 hlavních jídel.
Zázemí/wellness: v ceně pára, sauna, odpočívárna
a aroma jeskyně.
Náš tip: pestrá nabídka běžkařských tratí v okolí hotelu.

Popis a poloha: hotel leží v nadmořské výšce 1.580 m,
běžecké stopy vedou okolo hotelu. Od hotelu jezdí
i skibus do cca 25 km vzdáleného lyžařského střediska
Kronplatz. Hotel leží cca 500 m od známého biatlonového areálu a jezero Antholzer See, které zamrzá
a dá se na něm bruslit na bruslích, je cca 10 minut
pěšky od hotelu.
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma, restaurace, bar, lyžárna, výtah.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén a většinou i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech.
Zázemí/wellness: v ceně
sauna, infrakabina, jacuzzi.
V domě je k dispozici i stolní tenis.
Náš tip: pěkný hotel přímo u běžeckých stop.

Hotel Wildgall v Anterselva di Sopra
Hotel Edelweiss v Hochfilzenu
Období
14.12.-19.12.20
19.12.-26.12.20
07.01.-23.01.21
23.01.-07.03.21
07.03.-20.03.21
20.03.-28.03.21
28.03.-05.04.21

Dospělí
1 600
1 960
1 820
1 960
1 820
1 600
1 720

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 2,9 let zdarma, 3-8,9 let 50%,
9-12,9 let 20%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,8 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den. V období 14.03.-31.03.21 platí při
pobytech neděle - čtvrtek akce 4=3.

Hotel Abtenauer v Abtenau
Období
06.12.-20.12.20
20.12.-10.01.21
10.01.-07.02.21
07.02.-07.03.21
07.03.-04.04.21

Dospělí
ve 2-3 lůž.
ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
1 790
2 180
2 100
2 520
1 790
2 180
2 100
2 520
1 790
2 180

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 2,9 let zdarma, 3-5,9 let
75%, 6-11,9 let 50% a 12-15,9 let 25%.
Příplatky: pobytová taxa 1,7 Euro/noc/osoba od 15 let, vánoční
menu 680 Kč, silvestrovské menu 1 250 Kč, komplexní pojištění viz
strana 7.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo nedělě - neděle. V obdobích 06.12.-20.12.20
a 10.01.-04.04.21 platí při pobytech neděle - čtvrtek akce 4=3.

Období
04.12.-25.12.20
25.12.-27.12.20
27.12.-06.01.21
06.01.-16.01.21
24.01.-10.02.21
10.02.-21.02.21
21.02.-01.04.21
01.04.-05.04.21
05.04.-11.04.21

Dospělí
ve 2-3 lůž.
ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
1 880
2 080
2 790
3 190
3 680
4 190
1 800
2 240
1 800
2 240
2 360
2 750
1 880
2 080
2 600
2 990
1 800
1 960

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 7,9 let zdarma, 8-15,9 let
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,7 Euro/noc/osoba od 14 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v termínu 30.12.-06.01.21 platí 7 nocí, jinak po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Další nabídky v Rakousku a Itálii pro běžkaře najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Nabídka z Rakouska a Itálie pro běžkaře

Hochfilzen (778 – 1.000 m)

670 – 770 km od Prahy

Nabídka z Itálie
Kronplatz (950 – 2.275 m)

Val di Fiemme (860 – 2.238 m)

119 km propojených tratí

115 km sjezdových tratí
(42 km, 56 km, 17 km)

Speikboden (950 – 2.400 m)
39 km propojených tratí

7 kabin, 28 sedaček, 11 vleků

Pinzolo – Madona di Campiglio

(850 – 2.500 m)
156 km propojených tratí
(34 km, 58 km, 64 km)

Moderní lyžařské středisko Kronplatz patří mezi nejlepší italská lyžařská střediska.
Ve středisku převažují široké tratě všech obtížností, jsou zde dlouhé údolní sjezdy. Všechny
tratě jsou uměle zasněžovány a samozřejmostí
je funpark a boardercrossová dráha. Lyžařské
středisko Speikboden se prezentuje jako rodinné středisko s jistotou sněhu a poměrně moderními lanovkami. Ve středisku vládne pohodová
a klidná atmosféra. K zábavě při lyžování slouží funpark a nebo trať s měřením rychlosti.

Val di Fiemme je známým lyžařským střediskem, jehož centrem je město Cavalese. Sjezdové tratě různých náročností uspokojí jak
rodiny, které můžou lyžovat na Bellamonte
– Alpe Lusia nebo v centru Latemar, tak i náročné lyžaře, kteří můžou zkusit trať Olympia na Alpe Cermis. Dítě narozené po 30.11.
2012 lyžuje v doprovodu rodiče zdarma.
Údolí je často nazýváno „kolébkou běhu
na lyžích“, po mnoho let se zde koná tradiční
závod Marcialonga.

Propojená lyžařská střediska Pinzolo – Madona di Campiglio a Folgarida – Marilleva
nabízí velmi hezké, pestré a rozsáhlé možnosti lyžování. Středisko je největším propojeným lyžařským areálem v oblasti Trentina.
95% střediska je uměle zasněžováno, jsou
zde 4 snowparky. Ve středisku převládají
převážně lehčí tratě, je vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak i pro lyžaře, kteří vyhledávají
„turistiku“ na lyžích. Celé středisko je obklopené překrásnými masivy Dolomity Brenta,
které dotváří pěknou lyžařskou atmosféru.

Hotel Wiesenhof ***
v Sand in Taufers 

Hotel resort Veronza ***
v Caranu

Hotel Pinzolo Dolomiti ***
v Pinzolu 

DÍTĚ A
ZDARM
Popis a poloha: hotel leží na kraji městečka Sand,
cca 17 km od lyžařského střediska Kronplatz. Místní lyžařské středisko Speikboden s cca 38 km tratí je
pak 3 km od hotelu.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, výtah, lyžárna a parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV a většinou balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech.
Zázemí/wellness: v ceně sauna. Hosté mají v ceně
každodenní volný vstup do cca 1 km vzdáleného
aquacentra Cascade, kde je sportovní plavecký bazén, zážitkový bazén, relaxační bazén i dětský a venkovní bazén s teplotou vody 33 stupňů. Za příplatek
je možné navštívit i saunový svět.
Náš tip: hotel se vstupem do aquacentra, které je
jen cca 1 km od hotelu v ceně.

Popis a poloha: větší turistický komplex se nachází
cca 2 km od centra. Stanice lanovky areálu Alpe Cermis
v Cavalese je cca 5 km. Zastávka skibusu je u resortu.
Vybavení: recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, bar, výtah, lyžárna a botárna, menší parkoviště
zdarma, garáž za poplatek 10 Euro/noc.
Ubytování: pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat,
fén. 2-3 lůž. pokoje jsou v podkroví a mají malou ledničku. Rodinné pokoje pro 2-4 osoby mají obytnou
část s rozkl. gaučem pro 2 osoby a předsíň s palandou.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, odpolední
svačina, večeře menu o 3 chodech včetně předkrmového bufetu s nápoji u večeře (voda, víno Merlot
a Chardonnay a vybrané nealko).
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 96 m2 (koupací čepice), za poplatek pára a sauna. Do bazénu
i wellness smějí děti jen v doprovodu rodičů.
Náš tip: dítě do 8,9 let ubytované na 3. lůžku ve 2-3
lůžkovém pokoji má pobyt s polopenzí a nápoji
u večeře zdarma.

Popis a poloha: tradiční hotel leží v centru Pinzola,
které je lyžařsky propojeno s Madonou di Campiglio
a dál s Marillevou a Folgaridou. Hotel je jen cca 700 m
od lanovky a cca 50 m od zastávky skibusu. K lanovce
vozí hosty i hotelový skibus.
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace,
bar, lyžárna, botárna, výtah, herna pro děti, parkoviště.
Ubytování: menší 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní
sociální zařízení, TV-Sat, fén. 3. a 4. lůžko může být
i palanda.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 2 chodech a salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně sauna (vstup od 18 let).
Náš tip: hotel nedaleko lanovky s možností krátkých pobytů.

Hotel resort Veronza v Caranu

Nabídka z Itálie

Období

Hotel Wiesenhof v Sand in Taufers
Období
12.12.-24.12.20
24.12.-09.01.21
09.01.-29.01.21
29.01.-14.03.21
14.03.-11.04.21

Dospělí
1 480
1 960
1 480
1 640
1 480

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 3,9 let zdarma, 4-8,9 let 50%,
9-14,9 let 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,7 Euro/noc/osoba od 14 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den.
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04.12.-20.12.20
20.12.-27.12.20
27.12.-10.01.21
10.01.-31.01.21
31.01.-14.02.21
14.02.-28.02.21
28.02.-07.03.21
07.03.-28.03.21
28.03.-05.04.21

Dospělí
ve 2-3 lůž.
v rodinném
pokoji
pokoji
1 840
2 120
2 120
2 600
4 040
4 720
1 840
2 120
2 120
2 600
2 360
2 800
2 040
2 440
1 840
2 120
2 040
2 440

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí
včetně nápojů u večeří, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. lůžku ve 2-3 lůžkovém pokoji do 8,9 let
zdarma, ostatní sleva 50%, děti ubytované v rodinném pokoji na 3.
a 4. lůžku do 8,9 let sleva 75%, ostatní 50%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/osoba, komplexní pojištění
viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty čtvrtek - neděle, neděle čtvrtek nebo neděle - neděle, v obdobích 04.12.-27.12.20 a 10.01.05.04.21 platí akce 7=6 a 4=3 při pobytu neděle - čtvrtek.

Hotel Pinzolo Dolomiti v Pinzolu
Období
17.12.-24.12.20
24.12.-06.01.21
06.01.-24.01.21
24.01.-08.02.21
08.02.-08.03.21
08.03.-14.03.21
14.03.-10.04.21

Dospělí
2 520
3 360
1 960
2 240
2 520
2 240
1 960

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 1,9 let zdarma, 2-7,9 let
50%, 8-13,9 let 20%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, silvestrovské menu 50 Euro/dospělí, děti sleva dle věku, komplexní pojištění
viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den.

600 – 740 km od Prahy

Další nabídka z Itálie
Monte Bondone (1.300 – 2.090 m)

Val di Fassa (1.320 – 2.423 m)

Rosskopf (950 – 2.200 m)

21 km propojených tratí
(6 km, 13 km, 2 km)

124 km sjezdových tratí
(27 km, 91 km, 6 km)

18 km propojených tratí
(11 km, 6 km, 1 km)

11 kabin, 26 sedaček, 16 vleků

4 sedačky

1 kabina, 1 sedačka

Monte Bondone je malé rodinné a velmi oblíbené lyžařské středisko, jehož velkou výhodou je dobrá dostupnost z Brennerské dálnice. Najdete v něm 21 km tratí všech obtížností
a je rájem především pro rodiny s dětmi. Dítě
narozené po 30.11. 2012 lyžuje v doprovodu
rodiče zdarma. Ve středisku nechybí pěkný
snowpark s halfpipe a snowcrossová dráha.
Nejdelší trať - Gran Pista je dlouhá 3,5 km
s průměrným sklonem 38 %. Všechny tratě
jsou kvalitně uměle zasněžované.

Celé údolí Val di Fassa je součástí oblasti Dolomiti Superski. Samotné údolí Val di Fassa
nabízí 124 km sjezdových tratí a je v něm několik pěkných středisek, které jsou vzájemně propojené sítí skibusů. Mezi nejznámější
střediska patří Canazei, Moena nebo Campitello. Z Campitella a z Canazei vede přímé
napojení na okruh Sella Ronda. Při lyžování
můžete obdivovat majestátní vrcholy Selly
nebo Langkofelu. Oblast Val di Fassa je vyhledávaná i běžkaři.

Menší příjemné rodinné středisko Rosskopf
má dobrou dostupnost u dálnice z Brenneru.
Ve středisku převládají modré a červené tratě, je vhodné pro rodiny a rekreační lyžaře.
Středisko je uměle zasněžováno, tratě jsou
dobře upravené a zpestřením dovolené může
být i jízda na sáňkařské dráze. Je možné si zakoupit i rozšířenou permanentku, která platí
i na další 2 střediska v okolí – Ladruns s 16 km
tratí a Ratschings-Jaufen s 25 km tratí. V okolí
jsou také upravované běžecké stopy.

Hotel Le Blanc ****
v Monte Bondone 

Hotel Regina ***
v Mazzin di Fassa

Hotel Lamm ***
v Sterzingu 

DĚTI RMA
ZDA
Popis a poloha: moderní hotel leží na úpatí hory Monte Bondone, cca 300 m od lanovky i centra Vasonu.
Vybavení: hala s recepcí, jídelna, restaurace, bar, kavárna, wi-fi zdarma ve společenské místnosti, výtah,
lyžárna, herna pro děti, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén.
Stravování: polopenze – italská snídaně nebo lehký
italský snídaňový bufet, večeře předkrmový/salátový
bufet a výběr ze 3 hlavních jídel.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 38 m2 (přístupný dětem do 16 let jen do 18.00 hodin) a wellness
s párou, saunou a biosaunou (vstup od 18 let).
Náš tip: moderní hotel
kousek od lanovky s možností krátkých pobytů.

Popis a poloha: hotel leží cca 1 km od centra Mazzin
di Fassa, má klidnější polohu. Lyžařské středisko
Pozza di Fassa, kam jezdí i hotelový skibus, je cca
3 km od hotelu, Campitello pak cca 4 km.
Vybavení: recepce, hala, wi-fi zdarma v prostorách
recepce, jídelna, restaurace, bar, lyžárna, botárna,
parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén a většinou i balkon nebo terasu.
Stravování: polopenze – snídaně a večeře formou
bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, odpočívárna a jacuzzi (vstup od 14 let).
Náš tip: děti do 10,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku
mají ubytování s polopenzí zdarma.

Popis a poloha: hezký hotel leží v centru Sterzingu
na pěší zóně, lyžařské středisko Rosskopf je 800 m
od hotelu, skibus staví cca 50 m od domu. Lyžařské
středisko Ladurns je 10 km a Ratschings cca 12 km
od hotelu.
Vybavení: recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, bar, lyžárna, botárna, výtah, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech včetně salátového bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně wellness s párou, saunou,
infrakabinou, whirlpoolem a odpočívárnou (děti
do 16 let vstup pouze v doprovodu rodičů).
Náš tip: pěkný hotel s možností krátkých pobytů.

Období
06.12.-20.12.20
20.12.-27.12.20
27.12.-03.01.21
03.01.-07.01.21
07.01.-24.01.21
24.01.-31.01.21
31.01.-07.03.21
07.03.-21.03.21
21.03.-01.04.21
01.04.-04.04.21

Dospělí
1 600
2 400
3 400
2 400
1 600
2 080
2 400
2 080
1 600
2 080

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let
50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/dospělí, komplexní pojištění
viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle (kromě termínu 27.12.-03.01.21
- zde platí 7 nocí). V obdobích 06.12.-20.12.20, 10.01.-14.02.
a 21.02.-04.04.21 platí akce 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek
a 7=6 při pobytech neděle - neděle.

Hotel Regina v Mazzin di Fassa
Období
20.12.-27.12.20
03.01.-06.01.21
06.01.-07.02.21
07.02.-14.02.21
14.02.-21.02.21
21.02.-14.03.21

Dospělí
1 920
2 990
1 640
1 920
2 280
1 480

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, ložní
prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 10,9 let zdarma, 11-15,9 let
50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v obdobích 20.12.-27.12.20, 03.01.-21.02. a 28.02.14.03.21 platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo neděle
- neděle, v období 21.02.-28.02.21 minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den.

Hotel Lamm ve Sterzingu
Období
06.01.-07.02.21
07.02.-28.02.21
28.02.-04.04.21

Dospělí
1 720
1 840
1 720

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-14,9 let
40%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,9 Euro/noc/osoba od 14 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v období 07.02.-28.02.21 minimální počet nocí 4, jinak po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den. V obdobích 10.01.-07.02. a 28.02.-04.04.21
platí akce 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek. V období 28.02.04.04.21 platí navíc akce 7=6.

Lyžařské mapy a další nabídky v Itálii najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Další nabídka z Itálie

Hotel Le Blanc v Monte Bondone

Všeobecné informace k lyžařským zájezdům/pobytům
Děti do věku minimálně 15 let jsou povinny nosit při zimních sportech na rakouských a italských sjezdovkách ochrannou
přilbu. Lyžařskou přilbu doporučujeme i dospělým osobám.
Pojištění cestovní kanceláře Datour s.r.o. proti úpadku
– pořadatelem všech zájezdů a pobytů uvedených v tomto katalogu je CK Datour s r.o., IČO: 26002311, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19387. Všechny zájezdy ve smyslu
zákona č. 159/1999 Sb. jsou pojištěny proti případnému úpadku CK.
Ubytování
– ubytování nabízíme v různých kategoriích. U jednotlivých zájezdů/pobytů
je vždy přesný popis ubytovacího zařízení. Pokud jedete do ubytovny, musíte počítat s palandami, pokud dáváme na výběr mezi pokojem s vlastním
nebo společným sociálním zařízením, je třeba si vždy při vašem výběru pobytu uvědomit, že mezi těmito kategoriemi je značný rozdíl i v zařízení pokojů. Nejsou-li v daném zařízení k dispozici ručníky, budete na to upozorněni
u jednotlivých zájezdů nebo v pokynech k odjezdu. Při ubytování v apartmánech bývá na místě účtován povinný závěrečný úklid. Velice často se stává,
že penzion nebo vedlejší dům má vlastní hospodářství. Dále je nutné počítat
s tím, že pokoje jsou běžně vytopeny na 20°C.
Stravování
– rozsah a typ stravování je popsaný u jednotlivých zájezdů/pobytů. Nejčastěji se setkáte s těmito typy stravování:
servírovaná rozšířená kontinentální snídaně (pečivo, sýr, salám, káva, čaj),
snídaně formou bufetu (pestřejší výběr samoobslužnou formou, bohatost
bufetu záleží na kategorii ubytování, v penzionech bývá bufet jednodušší
než v hotelech). Večeře bývají zpravidla servírované, dle kategorie zařízení
je někdy možnost výběru z menu, v hotelech bývá u večeří i salátový bufet.
Typ stravování je vždy popsaný v popisku jednotlivých ubytovacích zařízení.
Nápoje nejsou standardně v ceně stravování, pokud není uvedeno jinak.
Odbavení autobusového zájezdu
Informace k odjezdu (pokyny k odjezdu) obdrží klienti cca týden před
odjezdem e-mailem případně poštou. Zájezd doprovází zkušený delegát
cestovní kanceláře DATOUR, pokud není uvedeno jinak.

Základní informace

Doprava autobusem
Doprava je zajištěna moderními autobusy se zkušenými řidiči. V případě
menší obsazenosti autobusu jsou využívány kvalitní mikrobusy. Běžné je 1
zavazadlo do zavazadlového prostoru a malé příruční zavazadlo do autobusu, jeden pár lyží nebo snowboard ve vaku. Další pár lyží nebo zavazadla jako
sáně, kartony nápojů nebo kočárky je možné přepravovat pouze se souhlasem cestovní kanceláře.

je nutné to předem nahlásit v CK a tato možnost bude ověřena u ubytovatele. Pokud již zaslaný voucher před odjezdem ztratíte nebo pokud uvedete
na smlouvě chybnou adresu a bude nutné vystavit celé odbavení znovu, budeme po vás žádat poplatek 200 Kč.
Využijte našich bonusů a získejte ZDARMA 10-denní rakouskou dálniční
známku při objednání vašeho týdenního pobytu do 23. 12. 2020. Podrobnější informace najdete v úvodu katalogu.
Delegát CK – vlastní doprava
– pokud jedete vlastním autem, není náš delegát v místě vašeho pobytu přítomen – k dispozici máte mobilní telefonní číslo do ČR, na které můžete volat
v případě neočekávaných problémů.
Délka zájezdu/pobytu
– délka zájezdu je upřesněna u jednotlivých autobusových zájezdů. Pokud
vyjíždíte první den ještě před půlnocí a vracíte se poslední den již po půlnoci, je nutné pojistit i tyto dny určené jen na cestu autobusem. Pokud zvolíte
pobyt s vlastní dopravou je obvyklý čas příjezdu na místo ubytování 14.0018.00 hod., poslední den je třeba opustit pokoj do 10.00 hod. O pozdních
příjezdech je vždy nutné ubytovatele informovat.
Program DEN – bez nočního přejezdu autobusu
Příjezd na ubytování v podvečerních hodinách, ubytování. Další dny lyžování, poslední den po lyžování odjezd do ČR (převlečení v autobuse). Předpokládaný příjezd do ČR v nočních až ranních hodinách dle jednotlivých středisek a výstupních míst. První stravovací službou je večeře (buď v ceně zájezdu,
nebo za příplatek) v den příjezdu a poslední je snídaně v den odjezdu, pokud
není uvedeno jinak.
Program NOC – s nočním přejezdem autobusu
Příjezd na ubytování v ranních hodinách, převlečení do lyžařského v místnosti
k tomu určené, odjezd na lyžování. Další dny lyžování, poslední den po lyžování odjezd do ČR (převlečení v autobuse). Předpokládaný příjezd do ČR v nočních až ranních hodinách dle jednotlivých středisek a výstupních míst. První
stravovací službou je večeře (buď v ceně zájezdu, nebo za příplatek) v den příjezdu a poslední je snídaně v den odjezdu, pokud není uvedeno jinak.
Samostatně cestující klienti
Pokud cestují klienti naším autobusem sami, žádáme je i o uvedení dalšího
kontaktního telefonního čísla na blízkou osobu v ČR. V případě úrazu a hospitalizace v zahraničí budeme pak tuto osobu kontaktovat a informovat ji
o situaci účastníka zájezdu.

Místa a pohodlí v autobuse
V autobuse jsou místa předem stanovena v zasedacím pořádku, který sestavujeme na základě data zakoupení zájezdu. Dále nabízíme možnost připlacení dalšího místa v autobuse pro vaše větší pohodlí během cesty za příplatek
800 – 1 500 Kč/osobu dle zájezdu – více informací obdržíte v cestovní kanceláři Datour.

Cena zájezdu
– upřesnění, co cena obsahuje, najdete vždy u cenových tabulek v katalogu.
Cena je uváděná v Kč, u přehledu cen permanentek v Euro. Ceny v katalogu
jsou kalkulovány ke dni 05. 08. 2020, zvýší-li se kurzy měn o více než 10%, je CK
oprávněna nejpozději 21 dní před odjezdem navýšit cenu zájezdu o tento rozdíl.
Využijte možnosti získat slevu za včasnou rezervaci a slevu stálého klienta!

Odjezdová a svozová místa
Obvyklá nástupní místa na naší hlavní trase jsou Trutnov, Jaroměř, Hradec
Králové, Pardubice, Poděbrady a Praha, Tábor/Písek, Beroun, Plzeň nebo
České Budějovice dle směru jízdy autobusu. Svozová místa jsou: Hořice
(+150 Kč), Svitavy (+350 Kč), Jihlava (+350 Kč), Liberec (+350 Kč), Mladá Boleslav (+300 Kč), Ústí nad Labem (+400 Kč). Ceny jsou za osobu. Svozy jsou
osobními auty, mikrobusy, vlakem nebo autobusy podle počtu přihlášených
osob. Cestovní kancelář je oprávněna již potvrzený transfer zrušit, pokud
je na trase méně než 6 cestujících – příplatek za tzv. „svoz“ bude samozřejmě vrácen. Jiná odjezdová místa pro skupiny a kolektivy rádi zajistíme
po dohodě.

Permanentky
– informace, zda cena zájezdu či pobytu obsahuje i cenu permanentky, jsou
uvedeny u jednotlivých tabulek v katalogu. Obvykle cena zájezdu permanentku neobsahuje, vybere od vás cenu v Euro náš delegát a permanentky
vám obstará. Pokud jedete vlastním automobilem, zajišťujete si permanentku na místě sami. V některých oblastech je možné zajistit a zaplatit permanentku již v ČR, na místě si jí pak vyzvednete oproti voucheru. Permanentky
jsou čipové, vratná záloha na tyto permanentky bývá 2-5 Euro. Ceny permanentek jsou pouze orientační a u autobusových zájezdů budou upřesněny
v informacích na cestu.

Skupinové slevy
– již 15 osob, přihlášených společně na jeden zájezd s autobusovou dopravou, tvoří skupinu, což znamená možnost získat některou z dalších výhod,
např. přistavení autobusu do vybraného nástupního místa, cenové zvýhodnění, apod. Více informací vám poskytneme při rezervaci zájezdu.
Vlastní doprava
– pokud se rozhodnete cestovat vlastním automobilem, obdržíte od nás týden před odjezdem voucher, kterým se prokážete u ubytovatele, doporučenou trasu a plánek s vyznačením ubytování, popř. místní agentury, kde se
budete po příjezdu hlásit. Na voucheru budete mít kontakt na našeho zahraničního partnera i asistenční linku v ČR, kde vám pomůžeme případné
problémy vyřešit v češtině. Pokud si budete chtít s sebou vzít domácí zvíře,

Počasí a sněhové podmínky
– bohužel nejsme schopni zajistit ty nejlepší sněhové podmínky a po celý váš
pobyt modrou oblohu :-). Pokud plánujete svoji dovolenou již před sezonou
nebo naopak na konci sezony, je třeba počítat s tím, že nemusí být v provozu
všechny vleky, sjezdové a běžecké tratě ve vámi vybraném středisku. Někdy
naopak nejsou v provozu všechny tratě z důvodu velkého množství sněhu
a tedy lavinového nebezpečí nebo silného větru. Není možné zrušit zájezd
nebo pobyt bez odpovídajících stornopoplatků, je-li pro daný region špatná
předpověď počasí.
Cestovní pojištění
– základní cena zájezdu/pobytu neobsahuje cestovní pojištění. Naše cestovní kancelář zajišťuje za příplatek komplexní cestovní pojištění u ČPP viz
přehled pojištění na straně 7.

JIŽ 30 LET VÁM POMÁHÁME,
ABYSTE SE Z DOVOLENÉ VRÁTILI SPOKOJENÍ A ODPOČATÍ!
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470 – 540 km od Prahy

Maďarsko – termální lázně
Szentgotthárd

Hévíz

Městečko Bük s lázeňskou částí Bükfürdo leží
na západě Maďarska, cca 45 km jižně od Sop
roně. Moderní lázně nabízejí termální vnitřní
i venkovní bazény s léčivou vodou. V okolí
je možné podnikat i výlety do historického
městečka Sopron s neporušeným středověkým jádrem, Köszegu nebo Szombathely.

Lázeňské městečko Szentgotthárd leží v západním Maďarsku, u hranic s Rakouskem.
Moderní lázně s termálními vnitřními i venkovními bazény nabízejí příležitosti k relaxaci a odpočinku. V tomto historickém
městečku najdete i klášter, barokní kostel
a v blízkosti je i jezero Hársas.

Lázně Hévíz leží cca 10 km severozápadně
od Balatonu a jeho dominantou je léčivé sirné termální jezero. I v zimě mívá 23-25 stupňů. Okolí Hevízu je vhodné pro výlety do okolí, za návštěvu stojí museum Egregy, kde
jsou římské památky, včetně římské zahrady
a hrobky římských vojáků.

Hotel Repce Gold ****
v Bükfürdo

Therme hotel Gotthard ****
v Szentgotthárdu

Hotel Lotus Therme Spa *****
v Hévízu

Popis a poloha: hezký hotel je spojený chodbou
s termálními lázněmi Bükfürdo, do kterých mají hosté volný vstup.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, restaurace, kavárna, bar, výtah, zahrada s lehátky a slunečníky pro
hosty, 1 parkovací místo na pokoj zdarma.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén, župany, klimatizaci, trezorek.
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou bufetu, v ceně večeří je 0,25 l minerálky na osobu.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 21,2 x 30 m,
sauna, pára, infrakabina, whirlpool, posilovna v hotelu
a vstup do lázní Bükfürdo – 4 léčebné bazény 30-39
stupňů, sportovní bazén 29 stupňů, venkovní bazény
pro děti se skluzavkami (venkovní bazény v provozu
dle počasí). Vstup do lázní je dle počtu nocí: 3 noci
= 3 dny, 4 noci = 4dny
vstup apod. Na místě se
možné si připlatit vstup
do světa saun a do zážitkového bazénu.
Náš tip: oblíbený hotel
se vstupem do termálních lázní v ceně.

Popis a poloha: hotel je přímo spojený s lázněmi
Gotthard Spa, kam mají hosté vstup zdarma (kromě
vstupů do saun). Hotel má dobrou polohu i na výlety
– leží u rakouských hranic se Štýrskem a ani do Slovinska to není daleko.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, bar, výtah, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, klimatizaci, fén, trezorek a k dispozici
jsou župany.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech nebo bufet. Mezi 7.00 – 18.00 jsou k dispozici nápoje z automatů jako voda, šťávy, káva, čaj.
Plně platící hosté obdrží od hotelu voucher v hodnotě
cca 10 Euro/pobyt, který je možné uplatnit za nápoje
vypité na hotelu.
Zázemí/wellness: v ceně vstup do lázní Gotthard Spa
(pro děti od 4 let) – termální venkovní (243 m2) i vnitřní bazény (250 m2), sportovní bazén, dětský bazén,
whirlpool. Na místě je možné si připlatit vstup do světa saun. Vstup do lázní je dle počtu nocí: 3 noci = 3x
vstup, 4 noci = 4x vstup apod. Vstup je možný v den
příjezdu od 15.00 hod. a v den odjezdu do 11.00 hod.
Náš tip: hotel s dobrou polohou na výlety a se vstupem
do termálních lázní v ceně.

Popis a poloha: luxusní hotel má klidnou polohu
na okraji Hévízu, cca 1 km od centra, je obklopen
parkem. Termální Hévízské jezero je také cca 1 km.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, res
taurace, kavárna, bar s živou hudbou, zimní zahrada,
herna pro děti, výtah, parkoviště.
Ubytování: 1-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sa, fén, balkon a k dispozici jsou i župany
pro dospělé osoby.
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou
velmi bohatého bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně wellness (3 000 m2) – různé druhy saun, pára, infrakabina, 2 termální léčivé
bazény s teplotou vody 36 stupňů, vnitřní relaxační
bazén, venkovní vyhřívaný bazén, whirlpool. 1x za pobyt mohou plně platící hosté využít zdarma na 45 minut solnou jeskyni. Termální léčivé bazény jsou přístupné od 15 let, sauny pak od 18 let. K dispozici je
i posilovna.
Náš tip: luxusní hotel s různými bazény a rozsáhlým wellness.

Hotel Repce Gold v Bükfürdo
Období
06.09.-01.10.20
01.10.-22.10.20
25.10.-01.11.20
01.11.-17.11.20
17.11.-06.12.20
06.12.-13.12.20
19.12.-23.12.20
03.01.-10.01.21
10.01.-24.01.21
24.01.-01.03.21
01.03.-12.03.21
15.03.-01.04.21
05.04.-21.05.21

Dospělí
2 030
1 860
1 860
2 170
1 970
1 880
1 880
1 960
1 720
1 790
1 960
1 960
1 960

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
vstup do termálních lázní dle počtu nocí, ložní prádlo.
Slevy: do 23.12.20: dítě ubytované na 3. lůžku do 2,9 let zdarma,
3-5,9 let 50%, 6-14,9 let 35%. Od 03.01.21: dítě ubytované na 3. lůžku do 2,9 let zdarma, 3-11,9 let 50%, 12-14,9 let 35%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 18 let, komplexní
pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den. Pobyt se psem není možný.

Therme hotel Gotthard v Szentgotthárdu
Období
01.11.-23.12.20
02.01.-07.01.21
07.01.-12.03.21
12.03.-15.03.21
15.03.-01.04.21
01.04.-06.04.21

Dospělí
ve 2-3 lůž.
ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
2 240
2 560
2 480
2 790
2 240
2 560
2 480
2 790
2 240
2 560
2 480
2 790

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
vstup do termálních lázní dle počtu nocí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-9,9 let
50%,10-13,9 let 25%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,7 Euro/noc/osoba od 18 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: v odobích 02.01.-07.01. a 12.03.-15.03.21 minimální počet nocí 3, jinak po celou sezonu minimální počet nocí 2 a nástupní dny
na ubytování každý den. V obdobích 01.11.-23.12.20, 07.01.-12.03.
a 15.03.-01.04.21 platí sleva 20% při pobytech od 3 nocí a více.

Hotel Lotus Therme Spa v Hévízu
Období
01.11.-23.12.20
03.01.-29.03.21

Dospělí
3 150
3 150

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, využívání wellness a termálních lázní, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 4,9 let zdarma, 5-11,9 let 50%,
ostatní 20%.
Příplatky: od 03.01.21 pobytová taxa 1,8 Euro/noc/osoba
od 18 let, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3, nástupní
dny na ubytování každý den a po celou sezonu platí akce 4=3.
Pobyt se psem není možný.

Další nabídky v Maďarsku najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Nabídka z Maďarska – termální lázně

Bük – Bükfürdo

310 – 530 km od Prahy

Ubytování ve městech
Rakousko – Vídeň

Rakousko – Salcburk

Maďarsko – Budapešť

Vídeň má jako hlavní město Rakouska svým
hostům opravdu co nabídnout. Ať jsou to
známé památky jako je Stephansdom, Karlskirche, císařské sídlo Hofburg nebo galerie Albertina, kde se konají výstavy světoznámých umělců. Za návštěvu stojí zámek
Schönbrunn, jeho zahrady i přilehlá ZOO.
Na Ringstrasse jde nejen dobře nakoupit,
ale i posedět u kávy a dortu. Zajímavá může
být návštěva zábavního parku Prater nebo
150 m vysoká vyhlídková věž Donauturm.
Do Vídně se z České republiky dá pohodlně
přicestovat vlakem.

Město Salcburk je barokní perla, spojená
s působením W.A. Mozarta. Má krásné historické centrum a jeho dominantou je pevnost
Hohensalzburg. Mezi nejznámější památky,
které stojí za návštěvu patří DomQuartier
– historická rezidence arcibiskupů, Mozartův rodný dům a velmi zajímavé je i přírodovědecké muzeum Haus der Natur. Během
procházky malebnou Getreidegase budete
okouzleni historickými štíty zdejších domů.
Pokud se v Salcburku zdržíte déle, určitě nevynechte zámek Mirabell a jeho zahrady.

Hotel Lenas Donau ***
ve Vídni

Hotel Austria Trend Salzburg Hotel Lion´s Garden ****
Mitte *** v Salcburku
v Budapešti

Popis a poloha: hotel leží v severní části Vídně, do cca
8 km vzdáleného centra se dostanete za 10 minut metrem, stanice metra je cca 700 m, autobusu cca 50 m.
Vybavení: recepce, jídelna, wi-fi za poplatek, bar
a hotel má vlastní parkoviště pro hosty zdarma.
Ubytování: 1 lůžkové a 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, fén.
Stravování: bufetové snídaně.
Náš tip: hotel
na okraji Vídně s vlastním
parkovištěm.

Popis a poloha: moderní hotel leží cca 5 km od centra, zastávka autobusu je cca 50 m od hotelu.
Vybavení: hala s recepcí, jídelna, bar, výtah, wi-fi zdarma, parkoviště zdarma,.
Ubytování: 1 a 2 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén, klimatizaci.
Stravování: bufetové snídaně.
Náš tip: hotel za dobrou cenu s parkováním zdarma na okraji Salcburku.

Budapešť je další metropole na Dunaji,
za návštěvu stojí nejen známé památky jako
je gotický Budínský hrad, gotický Matyášův
chrám, Rybářská bašta nebo Hradní čtvrť,
ale i některé z lázní, které jsou přímo ve městě. V Budapešti jsou jak lázně v historických
budovách, tak i moderní jako je Aquaworld,
kde už jsou i skluzavky a tobogány. Pokud se
rozhodnete pro delší pobyt v Budapešti, můžete vyrazit na výlet i do okolí tohoto krásného města. Cca hodinu jízdy autem jsou historická města Ostřihom i Visegrád.

Popis a poloha: hotel leží na kraji centra, cca 700 m od nádraží i od metra.
Vybavení: recepce,
hala, wi-fi zdarma,
restaurace, bar, výtah, parkování v garážích za cca 15 Euro/
den.
Ubytování: 1 lůžkové a 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní soc.
zařízení, kabelovou
TV, fén a klimatizaci.
Stravování: bufetové snídaně.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 81 m2, sauna,
whirlpool a posilovna.
Náš tip: hotel s bazénem kousek od nádraží.

DÍTĚ A
ZDARM

Hotel Lenas Donau ve Vídni

Ubytování ve městech

Období
08.11.-27.11.20
27.11.-30.11.20
30.11.-04.12.20
04.12.-07.12.20
07.12.-11.12.20
11.12.-14.12.20
14.12.-18.12.20
18.12.-20.12.20
20.12.-29.12.20
29.12.-02.01.21
02.01.-01.03.21
01.03.-03.03.21
03.03.-07.03.21
07.03.-01.04.21
01.04.-17.04.21
17.04.-19.04.21
19.04.-22.04.21
22.04.-24.04.21

Dospělí
ve 2-3 lůž.
pokoji
1 060
1 370
1 060
1 370
1 060
1 370
1 060
1 370
1 060
2 070
940
1 060
2 070
1 060
1 370
2 070
1 370
2 070

v 1 lůž.
pokoji
1 640
1 910
1 640
1 910
1 640
1 910
1 640
1 910
1 640
3 240
1 320
1 640
3 240
1 640
1 910
3 240
1 910
3 240

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-12,9 let 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 1 a nástupní
dny na ubytování každý den, mimo období 29.12.-02.01.21, kdy je
minimální počet nocí 3.

24

Hotel Austria Trend Salzburg Mitte v Salzburgu
Období
01.11.-27.11.20
27.11.-29.11.20
29.11.-04.12.20
04.12.-08.12.20
08.12.-11.12.20
11.12.-13.12.20
13.12.-18.12.20
18.12.-20.12.20
20.12.-28.12.20
28.12.-03.01.21
03.01.-16.03.21
16.03.-01.04.21

ve 2 lůž.
pokoji
1 870
2 460
1 870
2 460
1 870
2 460
1 870
2 460
1 870
2 460
1 250
1 870

Dospělí

v 1 lůž.
pokoji
2 730
3 310
2 730
3 310
2 730
3 310
2 730
3 310
2 730
3 310
2 100
2 730

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 1 a nástupní
dny na ubytování každý den, mimo adventních víkendů a silvestrovského termínu 30.12.-02.01.21, kdy je minimální počet nocí 2.

Hotel Lion´s Garden v Budapešti
Období
01.11.-30.12.20
03.01.-01.04.21

Dospělí
ve 2-3 lůž.
pokoji
1 040
1 040

v 1 lůž.
pokoji
2 080
2 080

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na přistýlce v 1 lůžkovém pokoji nebo ve 2-3
lůžkovém pokoji do 11,9 let zdarma, ostatní sleva 10%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 a nástupní
dny na ubytování každý den.

150 – 530 km od Prahy

Další ubytování ve městech
Německo – Berlín

Německo – Drážďany

Polsko – Krakov

Berlín – hlavní město Německa, spojuje historii
i moderní architekturu. V posledních letech doznal Berlín velkého rozvoje. Mezi nejznámější
památky patří Brandenburger Tor nebo budova
Reichstagu, Berliner Dom, památník u Berlínské
zdi. Za návštěvu stojí určitě Museuminsl s nejznámějšími berlínskými muzei, který je zapsaný
i v UNESCO nebo slavná vyhlídková televizní
věž – Fernsehturm na Alexanderplatz. Mezi nejznámější nákupní ulice patří Kurfürstendamm
a krásná je i ulice Unter den Linden. Klidnější
den jde pak prožít v zámku Charlottenburg
a jeho zahradách nebo v berlínské ZOO.

Pokud se rozhodnete pro návštěvu saské metropole Drážďan, určitě vás zaujme nově zrekonstruované centrum s evangelickou katedrálou
Frauenkirche, budova Semperovy Opery nebo
obrazárna Zwinger se stálou expozicí středověkých mistrů a čínského porcelánu. Velmi oblíbená je také známá nákupní ulice Pragerstrasse,
kde je jeden obchod vedle druhého. Mezi modernější symboly a technické památky města
pak patří most Blaues Wunder z konce 19. století. Jen cca 15 minut jízdy autem od Drážďan
je překrásný barokní zámek Moritzburg, kde se
točila pohádka Tři oříšky pro Popelku.

Staré sídelní město polských králů Krakov zaujme návštěvníky nejen krásným historickým
centrem, jehož dominantou je na návrší nad
městem hrad Wawel. Navštívit musíte určitě
centrální náměstí s historickou budovou tržnice
a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. V centru
Krakova je i původní židovská čtvrť Kaziměř se
synagogou. Zajímavostí může být i Dračí krápníková jeskyně u Wawelu. Na 2. světovou válku
upomíná továrna Oskara Schindlera. V okolí
Krakova stojí za návštěvu světoznámé solné
doly v cca 14 km vzdálené Veličce, které jsou pro
svou jedinečnost zapsány v seznamu UNESCO.

Hotel Amber Econtel Charlottenburg *** v Berlíně

Hotel NH Dresden Neustadt
**** v Drážďanech 

Hotel Ester ****
v Krakově 

Popis a poloha: hotel leží cca 3 km od centra a cca
4 km od hlavního nádraží, tramvaje i autobusy staví
cca 350 m od hotelu.
Vybavení: recepce, hala, wi-fi zdarma, restaurace, bar,
výtah, parkoviště za poplatek 16 Euro/den.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén i klimatizaci.
Stravování: bufetové snídaně.
Zázemí/wellness: za příplatek je možná sauna,
v ceně je posilovna.
Náš tip: hotel za dobrou cenu, cca 3 km od centra.

Popis a poloha: hotel leží cca 1 km od historického
centra, v původní židovské čtvrti Kazimierz.
Vybavení: recepce, hala, wi-fi zdarma, restaurace, kavárna, bar, výtah, parkoviště za poplatek.
Ubytování: 1 a 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, fén.
Stravování: bufetové snídaně.
Zázemí/wellness: za příplatek možná sauna či masáže.
Náš tip: hotel kousek od centra.

DĚTI RMA
ZDA

DÍTĚ A
ZDARM

Hotel Amber Econtel Charlottenburg v Berlíně
Období
01.11.-30.12.20
30.12.-01.01.21
01.01.-14.01.21
14.01.-25.01.21
25.01.-02.02.21
02.02.-05.02.21
05.02.-01.03.21
01.03.-09.03.21
09.03.-12.03.21
12.03.-27.04.21

ve 2 lůž.
pokoji
1 260
2 670
1 260
1 440
1 260
2 670
1 260
1 440
2 670
1 440

Dospělí
ve 2-4 lůž.
pokoji comfort
1 450
2 870
1 450
1 630
1 450
2 870
1 450
1 630
2 870
1 630

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 11,9 let zdarma, ostatní
40%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 1 a nástupní
dny na ubytování každý den.

Hotel NH Neustadt v Dráždanech
Období
01.11.-27.11.20
27.11.-29.11.20
29.11.-04.12.20
04.12.-06.12.20
06.12.-11.12.20
11.12.-13.12.20
13.12.-18.12.20
18.12.-20.12.20
20.12.-30.12.20
30.12.-01.01.20
01.01.-01.04.20

Dospělí
1 080
2 190
1 080
2 190
1 080
2 190
1 080
2 180
1 080
2 260
1 080

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se snídaní, ložní
prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 11,9 let zdarma.
Příplatky: pobytová taxa, komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 a nástupní
dny na ubytování každý den.

Hotel Ester v Krakově
Období
01.11.-01.12.20
01.12.-29.12.20
29.11.-01.01.21
01.01.-01.03.21
01.03.-01.04.21
01.04.-01.05.21

Dospělí
ve 2-3 lůž.
pokoji
1 490
1 170
1 680
1 170
1 490
1 560

v 1 lůž.
pokoji
2 340
2 050
2 800
2 050
2 340
2 500

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let platí
cenu 390 Kč/noc, dospělá osoba na přistýlce sleva 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 7.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 1 a nástupní
dny na ubytování každý den.

Ubytování v dalších evropských městech najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Ubytování ve městech

Popis a poloha: hotel leží cca 6 km od centra a cca
5 km od nádraží, zastávka metra Mierendorfplatz je
cca 200 m od hotelu.
Vybavení: recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, výtah, parkování je možné zdarma v okolí hotelu
nebo v garážích za 11,50 Euro/den.
Ubytování: pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat a fén. 2 lůžkové pokoje mají oddělené postele, 2-4
lůžkové pokoje mají dvoulůžko a případné přistýlky.
Stravování: bufetové snídaně.
Náš tip: hotel kousek od metra v dobrém dosahu
centra Berlína.

RAKOUSKO – POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Od palem k zasněženým třítisícovým vrcholům

1.5. – 5.5. 2021

Merano – šarmantní lázeňské město, tmavě modré přehradní jezero Reschensee, zahrady zámku Trauttmansdorf, které
patří mezi jedny z nejkrásnějších v Itálii. Jihotyrolský ledovec Schnalstal. Cestou do Švýcarska krátká zastávka ve Vaduzu,
hlavním městě Lichtenštejnska. Městečko Chur, výlet panoramatickým vláčkem do Arosy. Celodenní okruh Vorarlberskem, přejezd přes panoramatické průsmyky do Bregenzerwaldu, návštěva sýrárny. Středověké ostrovní město Lindau.
Plavba lodí po Bodamském jezeře. Všechny vstupy, lanovka a jízdné v ceně zájezdu!
Cena 10 990 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v gasthofu ve Flirsch am Arlberg s polopenzí, průvodce,
všechny vstupy, lanovka a jízdné uvedené v programu, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 000 Kč/zájezd.

Nejkrásnější vrcholy Solné komory

3.7. – 6.7. a 25.9. – 28.9. 2021

Solná komora a masiv Dachsteinu – světové kulturní dědictví UNESCO, vrchol Krippenstein s vyhlídkou „5 Fingers“
(5 prstů), v ceně výjezdy lanovkami na všechny čtyři vrcholy v programu s krásnými vyhlídkami na jezera, all inclusive.
Cena 8 390 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v gasthofu s all inclusive (3x snídaně formou bufetu, 2x svačina,
kterou si každý připraví sám u snídaně, 3x večeře formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), nápoje do 21.00 hodin (nealko,
točené pivo, stolní víno), kartu na všechny výjezdy lanovkami, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd.

Perly Dolního Rakouska s plavbou lodí po Dunaji

7.5. – 9.5. 2021

Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, údolí Wachau – světové kulturní dědictví UNESCO, středověké hrady, nádherné kláštery a zámky, plavba lodí po Dunaji romantickým údolím do Dürnsteinu, překrásné Kittenberské zahrady, zámek
Artstetten a Rosenburg, nejznámější rakouský klášter Melk a jeho zahrady.
Cena 5 990 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu *** s polopenzí, plavbu lodí po Dunaji, průvodce,
pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 750 Kč/zájezd, vstupy cca 40 Euro.

Nejkrásnější vrcholy Solné komory pro seniory 23.5. – 27.5. a 6.6. – 10.6. 2021

Solná komora a masiv Dachsteinu – světové kulturní dědictví UNESCO, jezera s průzračně čistou vodou, zelené louky
a vápencové skály, v ceně výjezdy lanovkami na všechny čtyři vrcholy v programu s krásnými vyhlídkami na jezera,
silnice Loserpanoramastrasse, městečka Hallstatt a Bad Ischl, nenáročná turistika, all inclusive.
Cena 8 190 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v gasthofu s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x svačina,
kterou si každý připraví sám u snídaně, 4x večeře formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), nápoje do 21.00 hodin (nealko, točené pivo, stolní víno), kartu na všechny výjezdy lanovkami, mýto, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd.

Dachsteinská bomba pro seniory

27.5. – 30.5., 30.5. – 2.6. a 2.6. – 5.6. 2021

To nejlepší z Dachsteinské bomby

5.6. – 10.6. 2021

Ramsau am Dachstein – horská vesnice na náhorní plošině, nenáročné procházky, krásná příroda. Dachsteinská karta
v ceně zájezdu, ledovec Dachstein - výjezd lanovkou až do výšky 2.700 m – nádherné výhledy. Návštěva visuté vyhlídkové plošiny se skleněnou podlahou „Skywalk“, Ledovcový palác, pro odvážlivce visutý Dachsteinský most a Schody
do prázdna. Ubytování v luxusním hotelu **** s bazénem. Autobusový výlet do Filzmoosu – nenáročný okruh, posezení
na horské salaši, hora Bischofsmütze. Výjezd lanovkou na horu Rittisberg – nenáročná turistika. Malebné jezero Bodensee.
Cena 7 850 Kč (pro seniory 55+ let) a 7 990 Kč (dospělí do 54 let) zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu **** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou bohatého bufetu, večeře menu o 4 chodech s možností výběru hlavního
jídla od 2. dne), 1 nápoj u večeře (malé pivo, 1/8 l vína nebo nealko), využívání bazénu s vířivými proudy, průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů…), pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.
Ramsau am Dachstein – jedna z nejlépe položených horských vesnic v Alpách, svět hor, pastvin, vodopádů a salaší, ledovec
Dachstein – atrakce vyhlídková plošina, Ledovcový palác, pro odvážlivce visutý Dachsteinský most a Schody do prázdna, „zrcadlové“ jezero Spiegelsee, jezero Bodensee a vodopád Schleierwasserfall, výlet do Filzmoosu, dvouvrcholová
osamělá hora Bischofsmütze 2.458 m, hora Rittisberg. Svět divoké vody – vodopády Riesachwasserfall, krásná cesta soutěskou po můstcích a žebřících až k jezeru Riesachsee. Hochwurzen – túra ke křížku Rossfeld s krásným výhledem do okolí.
Cena 11 990 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubyt. v hotelu **** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou bohatého bufetu, večeře menu o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla od 2. dne), 1 nápoj u večeře, 1x svačina v hotelu, využívání bazénu,
průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů…), pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.

NOVINKA!

Hochkönig – království hor a požitků

19.6. – 24.6. 2021

Hochkönig – zelené louky poseté voňavými alpskými bylinkami, horské pastviny, starodávné salaše, kde se vždycky
najde něco dobrého, turistické okruhy s všudypřítomným výhledem na majestátní hradbu Hochkönigu, výstup
ke křížkům na vrcholech Schneeberg a Ahornstein, tři idylické horské vesničky Maria Alm, Dienten a Mühlbach am
Hochkönig, karta Hochkönigcard v ceně.
Cena 10 590 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubyování v gasthofu *** v Maria Alm s polopenzí (snídaně formou
bufetu, večeře menu o 3 chodech a salátový bufet), průvodce, kartu Hochkönigcard (využívání lanovek, místních autobusů,
koupaliště, bobové dráhy), pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 2 400 Kč/zájezd.

Zillertal – magická síla hor a vody

26.6. – 1.7. a 3.7. – 8.7. 2021

Horské scenérie a skalnaté štíty Zillertalských Alp, nádherné výhledy na třítisícové vrcholy, pěkné turistické okruhy, vrcholy s křížky, nekonečné azalkové stráně, horské potoky a vodopády, posezení na horských chatách a salaších, postranní
údolí Zillergrund s druhou nejvyšší přehradní hrází v Rakousku, výjezdy lanovkami v ceně, all inclusive.
Cena 12 990 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu v Aschau s all inclusive (snídaně a večeře formou
bufetu, svačina – obložená houska, kterou si každý připraví sám u snídaně, nápoje neomezeně mezi 10.00-21.00 hodinou
- pivo, víno, nealko), průvodce, výjezdy lanovkami v programu, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní poj. 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžk. pokoj 1 500 Kč/zájezd, mýto a místní doprava k přehradě cca 7,5 Euro/1 cesta.
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A TURISTICKÉ ZÁJEZDY 2021
Lechtalské Alpy pro seniory

24.6. – 27.6. 2021

Zájezd do nádherného světa alpské přírody, vysokohorská silnice Silvretta Hochalpenstrasse s výhledy na okolní „třítisícovky“, přehrady a vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, výjezd lanovkou Rüfikopfbahn až do výšky 2.350 m s panoramatickou vyhlídkou. Jezero Vilsalpsee, vesnice Warth a jezero Körbersee, nenáročné procházky,
visutý most v údolí Hohenbachtal, lanovka a mýto v ceně zájezdu.
Cena 7 990 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu *** ve Steegu s polopenzí (snídaně formou bufetu,
večeře menu o 3 chodech s možností výběru od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře (malé pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko),
průvodce, lanovku a mýtné po silnici Silvretta Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

Národní park Kalkalpen – vápencový svět hor

3.7. – 6.7. 2021

Okružní stezky, pastviny, rašeliniště a zelené louky na Wurzeralm, idylické jezero Schiederweiher – perla údolí Stodertal,
mohutný horský masiv Totes Gebirge, Tauplitzalm – největší horská jezerní plošina střední Evropy, Hinterstoder, koupání
u hotelu, lanovky v ceně. Zájezd v době Státního svátku – nečerpáte dovolenou.
Cena 8 390 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v gasthofu *** s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře
formou menu s možností výběru ze 2 hlavních jídel a salátový bufet), kartu na všechny výjezdy lanovkami, mýto, průvodce,
pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 750 Kč/zájezd.

NOVINKA!

Kitzbühelské pohlazení pro seniory termín a cena budou upřesněny

Kitzbüheler Horn a hora Hohe Salve – nejvýznamnější vyhlídkové vrcholy Kitzbühelských Alp, pohodové procházky po upravených horských cestách, alpská květinová zahrada, světoznámé městečko Kitzbühel – často nazývané Monte Carlo Alp,
nádherný tyrolský skanzen – život na venkově v minulých dobách. Všechny čtyři výjezdy lanovkami v ceně zájezdu.

Grossglockner a Hitlerovo Orlí hnízdo

termín a cena budou upřesněny

Montafon – rozkvetlá alpská zahrada

10.7. – 15.7. 2021

Údolí Glemmtal – salcburský svět hor

25.7. – 29.7. 2021

Oblíbený zájezd na nejzajímavější místa v Rakousku a Německu, Salcburk – okouzlující barokní město s historickým jádrem, Berchtesgaden – Solný důl (jízda vláčkem, důlní skluzavky, plavba lodí po solném jezeře) a výjezd po unikátní silnici
na Kehlstein 1.834 m, kde se tyčí známé Hitlerovo Orlí hnízdo, vysokohorská silnice Grossglockner Hochalpenstrasse,
zasněžené vrcholky „třítisícovek“, nenáročný program, zkrátka pohoda v Alpách.
Montafon – „malé rakouské Švýcarsko“, zájezd v době květu alpské flory, horské vrcholy Rätikonu, Silvretty a Verwallu, jezero Lünnersee a masiv Drei Türme – klenoty pohoří Rätikon, „wormská jezera“, pěkné turistické okruhy, koupání v biotopu, Montafonská karta v ceně zájezdu, all inclusive.
Cena 12 990 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu *** v Gaschurn s all inclusive (snídaně a večeře
formou bufetu, svačina – obložená houska, kterou si každý připraví sám u snídaně, nápoje neomezeně mezi 10.00-21.00 hodinou - pivo, víno, nealko), průvodce, Montafonskou kartu (využívání lanovek, místních autobusů, koupališť, mýtné po silnici
Silvretta Hochalpenstrasse), pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč/zájezd.
Louky, horské pastviny, salaše a travnaté hřebeny Kitzbühelských Alp, pohodové hřebenové túry, vrchol Hohe Penhab,
Leogang a impozantní skalní stěny masivu Leoganger Steingebirge, nenáročné panoramatické okruhy, jedinečná restaurace a muzeum „Alte Schmiede“, hotel v Hinterglemmu a nápoje u večeře v ceně.

Cena 10 390 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubyt. v hotelu *** v Hinterglemmu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech a salátový bufet), nápoje u večeře mezi 18.30-20.30 hodin (pivo, víno, studené nealko nápoje), průvodce, kartu Jokercard (využívání lanovek, místních autobusů, koupaliště), pobyt. taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 000 Kč/zájezd.

Lechtalské Alpy – opravdový ráj alpské turistiky

7.8. – 12.8. 2021

Velmi oblíbený zájezd do světa alpské přírody, vysokohorská silnice Silvretta Hochalpenstrasse s nádhernými výhledy
na okolní „třítisícovky“, přehrady a vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, pěkné turistické okružní
cesty, návštěva prodejny špeku, ubytování v hotelu *** s polopenzí a nápojem u večeře.
Cena 11 990 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu *** ve Steegu s polopenzí (snídaně formou bufetu,
večeře menu o 3 chodech s možností výběru ze 3 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře (malé pivo, 1/8 l
vína, 0,25 l nealko), průvodce, Lechtalskou kartu (využívání lanovek, místních autobusů – zastávka přímo u našeho hotelu,
koupališť…), mýtné po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.

Ischgl – svět neomezených možností

14.8. – 19.8. 2021

Úchvatný třítisícový pohraniční masiv Silvretty a Samnaungruppe, Ischgl – mondénní středisko obklopené horami,
vrchol Greitspitze 2.872 m, horské chaty, pěkné turistické okruhy, přehrady Kopssee a Silvrettasee s nádhernými scenériemi Alp. Karta Silvrettacard v ceně zájezdu.
Cena 9 890 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu *** v Kapplu s polopenzí (snídaně formou bufetu,
večeře menu o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře, průvodce, Silvrettacard
(využívání lanovek, místních autobusů, koupališť, bazénů, mýto), pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 250 Kč/zájezd.

SLEVA 10 % (MAX. 1 000 KČ) NA ZÁJEZDY PŘI REZERVACI DO 01.11. 2020
Tuto slevu nelze uplatnit na zájezdy Dachsteinská bomba pro seniory, Nejkrásnější vrcholy Solné komory pro seniory a Lechtalské Alpy pro seniory
a Kitzbühelské pohlazení pro seniory. Slevy platné od 02.11. 2020 budou uvedeny v hlavním katalogu a na webových stránkách. Kompletní katalog vyjde
v listopadu 2020 a rádi jej zašleme e-mailem. Slevy, příplatky, podrobnější programy k uvedeným zájezdům a další informace naleznete na našich webech.
Slevu za včasnou rezervaci lze kombinovat s akcí ZÁLOHA JEN 1500 Kč/os. i s bonusem Komplexní pojištění zdarma v případě jednorázové úhrady celkové
ceny zájezdu při přihlášení do 01.11. 2020 - více informací na str. 2 a 3 tohoto katalogu.
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ADVENTNÍ
ZÁJEZDY

VŠEOBECNÉ INFORMACE
SLEVY ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ
do 30. 9. 2020 – 10 %, do 31. 10. 2020 – 5 %
Maximální výše slevy 500 Kč/osoba. Sleva se počítá ze základní ceny bez příplatků.
Časové slevy se nevztahují na nákup jednodenních zájezdů.

SLEVY PRO SKUPINY při společném přihlášení:
 levy pro skupiny od 8 osob na zájezdy s autobusovou
S
dopravou viz strana 2.
Slevy pro skupiny na zájezdy s leteckou dopravou
se stanovují individuálně.

MÍSTA V AUTOBUSE

Klienti jsou v autobusech usazováni dle pořadí přihlášení na zájezd,
toto pravidlo nelze měnit. Doporučujeme včasné přihlášení.

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Výsledná trasa bude stanovena na základě počtu přihlášených
osob z jednotlivých míst tak, aby co nejvíce vyhovovala maximálnímu počtu účastníků a organizaci konkrétního zájezdu. Při
menším počtu účastníků v některém nástupním místě může dojít
ke svozu vlakem, autobusem, mikrobusem nebo např. autobusem partnerské CK do jiného nástupního místa.
Nástupní místa na hlavní trase jsou bez příplatku. U některých
nástupních míst je v závorce uveden příplatek, případně sleva.
V případě, že není na svoz min. 6 osob, je CK oprávněna již potvrzené nástupní místo změnit na nejbližší nástupní místo na hlavní
trase a peníze za tzv. svoz budou klientům vráceny. Zrušení svozu
ze strany CK není důvodem k odstoupení od Smlouvy o zájezdu
ze strany klienta.
Uváděné časy odjezdů všech zájezdů jsou orientační a mohou
se změnit podle počtu přihlášených osob – stejně tak pořadí nástupních míst. Místo nástupu a čas odjezdu obdržíte v Pokynech
na cestu 3-5 pracovních dnů před odjezdem.
Pro skupiny nad 15 osob možný odjezd i z dalších měst dle
dohody v cestovní kanceláři.
Podrobnosti o nabídce svozu u konkrétního zájezdu nebo o tom, které
zájezdy jedou aktuálně z místa Vašeho bydliště bez příplatku, Vám rádi
poskytneme na centrále v Pardubicích, telefon: 466 413 650.

ZMĚNA PROGRAMU

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu programu či
úpravu časového harmonogramu jednotlivých zájezdů. Program
může být upraven na základě změny termínu konání nějaké akce
či z důvodu nepřízně počasí, vždy však v zájmu klientů. Nekonání dílčí akce uvedené v programu není důvodem k odstoupení
od Smlouvy o zájezdu ze strany klienta. Časový harmonogram
konkrétních zájezdů je v kompetenci průvodce.

BONUS

Při plné úhradě zájezdu do 30.9. 2020 získáte BONUS komplexní
cestovní pojištění zdarma.

VSTUPY

Vstupy neuvedené v odstavci „cena zahrnuje“ si klienti hradí individuálně na místě. Orientační ceny vstupného jsou uvedeny
v katalogu, na webu, případně v Pokynech na cestu, které klienti obdrží 3-5 pracovních dnů před odjezdem.

POJIŠTĚNÍ

Více informací k pojištění na straně 7.
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VÍCEDENNÍ ADVENTY LETECKY
Milano – adventní víkend v Itálii

Miláno

3.12. – 6.12. 2020

Vánoční Milano, město překypující uměleckými poklady, město gotické katedrály Duomo, slavné Opery La Scala, fresky
Leonarda da Vinciho, město kostelů, honosných paláců, labužníků a světové módy. V průběhu zájezdu navštívíme nejen
vánoční trhy u zámku Castello Sforzesco a umělecké poklady metropole, ale také netradiční Vánoční trhy řemesel, kterých
se účastní více jak 130 zemí světa - exotika, zajímaví lidé a dárky z celého světa.

Cena 10 990 Kč zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Milano – Praha, letištní taxy a poplatky, kabinové zavazadlo dle podmínek
letecké společnosti, transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 2 200 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 140 Kč, odbavené zavazadlo do 23 kg 1 500 Kč, vstupné
a jízdné měst. dopravou, pobytová taxa (cca 5 EUR/osoba/den).
Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí Všeobecné smluvní podmínky této CK.

Vánoční Řím – město tisícileté historie

3.12. – 6.12. 2020

Řím

Prožijte advent v Římě a vychutnejte si kouzlo italských Vánoc. Ponoříte se do slavnostní nálady města, navštívíte vánoční
trh na Piazza Navona, ochutnáte neméně slavné Pandorro nebo Torrone a vánoční atmosféru nasajete u baziliky sv. Petra.
Prohlédnete si všechny nejvýznamnější památky „věčného města“ a zhlédnete, jak se v této metropoli slaví Vánoce.

Cena 13 590 Kč zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Řím – Praha, letištní taxy a poplatky, kabinové zavazadlo dle podmínek

letecké společnosti, transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 2 100 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 140 Kč, odbavené zavazadlo do 20 kg 1 390 Kč, vstupné
a jízdné měst. dopravou, pobytová taxa.
Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí Všeobecné smluvní podmínky této CK.

Vánoce v Paříži a zámek Versailles 

10.12. – 13.12. 2020

Předvánoční Paříž, to jsou především kouzelné procházky městem po zářících bulvárech kolem proslulých staveb
a vyzdobených obchodů, posezení v kavárničkách a vstřebání té pravé adventní atmosféry města. Žádné jiné evropské město není tak obdivované, jako právě Paříž. Poloha hotelu ve čtvrti Clichy Vám umožní užít si město individuálně až do pozdního večera.

Paříž

Cena 13 590 Kč zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Paříž – Praha, letištní taxy a poplatky, kabinové zavazadlo dle podmínek letecké

společnosti, transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 3 200 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 140 Kč, odbavené zavazadlo do 20 kg 1 400 Kč, vstupné
a jízdné měst. dopravou, pobytová taxa.
Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí Všeobecné smluvní podmínky této CK.

NOVINKA! Vánoční Moskva

9.12. – 13.12. 2020

Vydejte se za podmanivou sváteční atmosférou do zimní Moskvy. Impozantní moskevská vánoční výzdoba ohromí
i ty, kteří jsou jinak spíše zastánci minimalismu. Neuvěřitelně nasvícené Rudé náměstí, vánoční stánky, zlaté kolotoče,
rozsáhlé kluziště, jedinečné památky, jako chrám Vasila Blaženého nebo Kreml, to vše je duch moskevských Vánoc.

Cena 18 450 Kč zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Moskva – Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/na hotel, dopravu busem
dle programu, 4x ubytování v hotelu*** se snídaní, komplexní cestovní pojištění vč. storna (povinné z důvodu vyřízení víza), služby průvodce,
pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 2 100 Kč, připojištění vyššího storna zájezdu 250 Kč, skupinové turistické vízum 1 990 Kč, vstupné vč. rezervačních poplatků.
Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí Všeobecné smluvní podmínky této CK.
NOVINKA! Adventní Barcelona 

Moskva

26.11. – 29.11. 2020

Pokud nehledáte bíle zasněžené město, vydejte se s námi do předvánoční Barcelony. Nechte se vtáhnout do historie
i současnosti katalánské metropole, poznejte její rozličné tváře a chutě v adventní době. Advent u moře, zpestřený
vánoční výzdobou a katalánskými tradicemi.

Cena 13 990 Kč zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Barcelona – Praha, letištní taxy a poplatky, kabinové zavazadlo dle podmínek

letecké společnosti, transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 2 990 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 140 Kč, odbavené zavazadlo do 23 kg 1 350 Kč, vstupné
a jízdné měst. dopravou, pobytová taxa.
Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí Všeobecné smluvní podmínky této CK.

NOVINKA! Anglie v době Adventu

3.12. – 6.12. 2020

Zažijte s námi anglické Vánoce. Zveme Vás tímto na vánoční trh ve městě Bath, který prý je tím nejlepším v celé zemi
nebo k návštěvě Glastonbury, města opředeného legendami o králi Artušovi. Vánoce v Bristolu nebo Salisbury jistě
také nezklamou, Cardiff odhalí velšských tradice. Atmosféra a kouzlo Vánoc na Vás čeká doslova na každém rohu.

Anglie

Cena 17 290 Kč zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Bristol – Praha, letištní taxy a poplatky, kabinové zavazadlo dle podmínek letecké

společnosti, transfer z/na hotel, dopravu busem dle programu, 3x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 3 900 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 140 Kč, odbavené zavazadlo do 23 kg 1 590 Kč.
Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí Všeobecné smluvní podmínky této CK.

Svozové trasy u leteckých zájezdů – min. 6 osob
• Brno (+700), Svitavy (+600), Pardubice (+400), Hradec Králové (+400), Praha
• Opava (+800), Havířov (+800), Ostrava (+800), N. Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov (+600), Olomouc (+600), Praha
Více informací o programu, vstupném a případných příplatcích k leteckým adventním zájezdům naleznete na webu. Stejně tak jako další adventní zájezdy z nabídky
partnerských cestovních kanceláří. Naše cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu ceny, pokud dojde ke zvýšení ceny ze strany dodavatelů, např. letecké společnosti.
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JEDNODENNÍ ZÁJEZDY AUTOBUSEM
NOVINKA!

Netradiční advent
ve Valtickém podzemí a Bratislava

Termín: 28.11. 2020 

Cena: 890 Kč

NOVINKA!

Adventní Bratislava
a vinařský advent v Lednici

Termín: 28.11. 2020

Cena: 890 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 4:30, PCE 5:00 a další nástupní místa
analogicky) odjezd na Jižní Moravu do Lednicko-valtického areálu
do Valtic. Valtické podzemí je labyrintem historických vinných sklepů,
datovaných až k roku 1289. V těchto prostorách se koná netradiční
adventní trh – podzemní jarmark se spoustou skvělého vína, svařáku,
medoviny, punče a řemeslných výrobků. Koledy, úchvatná výzdoba
i atmosféra okouzlí nejen milovníky vína. Přejezd do Bratislavy. S průvodcem si prohlédnete město, poté individuální volno na adventních
trzích, které se v centru konají hned na třech náměstích. Přibližně
v 18:00 hod. odjezd do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 4:30, PCE 5:00 a další nástupní místa
analogicky) odjezd do Bratislavy. Prohlídka města s průvodcem, při
které nevynecháme hlavní památky Starého města. Individuální volno
k návštěvě adventních trhů vonících cukrovím a svařeným vínem, kde
můžete ochutnat také spoustu místních dobrot, jako jsou např. sýry
nebo klobásky. Poté přejezd na Jižní Moravu do Lednice, kde zažijete
pohodovou a sváteční atmosféru v unikátních prostorách návštěvnického centra lednického vinařství AnnoVino. Při prohlídce vinařství
můžete místní vína nejen ochutnat, ale i zakoupit jako vánoční dárek.
Přibližně v 18:30 hod. odjezd.

Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa W – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150)
nebo Hořice (+250), Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto,
Litomyšl, Svitavy, Brno (-100).
Náš tip:
Zažijte netradiční advent v podzemním městě vína. Advent nejen pro milovníky punče, svařáku a výborného vína. Bratislava Vás odpoledne příjemně
překvapí laskavou předvánoční atmosférou uliček Starého města.
Poznámka: více informací k Valtickému podzemí najdete na tomto odkazu:
https://www.valtickepodzemi.cz/o-nas/mapa-valtickeho-podzemi/

Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa W – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150)
nebo Hořice (+250), Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto,
Litomyšl, Svitavy, Brno (-100).
Náš tip:
Adventní podvečer strávený ochutnáváním výborného vína. Nejprve se svátečně naladíte vyzdobenou Bratislavou a den zakončíte návštěvou vinařství
v Lednici.
Poznámka: více informací k AnnoVino najdete na tomto odkazu:
https://annovino.cz/vinarske-centrum-lednice/

Adventní Vídeň

Termín: 2
 1.11. 2020 a 28.11. 2020 (sobota)  Cena: 850 Kč
5.12. 2020 (sobota) pouze z PRAHY Cena: 790 Kč
3.12. 2020 a 10.12. 2020 (čtvrtek) Cena: 750 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (Trutnov 3:30, HK 4:30, PCE 5:00, Svitavy
6:00 a další nástupní místa analogicky) odjezd z ČR, po příjezdu
do Vídně zastávka u zámku Schönbrunn a návštěva adventního
trhu před zámkem. Přejezd do středu města a prohlídka historického
centra s průvodcem. Individuální volno k návštěvě vídeňských adventních trhů včetně toho nejznámějšího na Radničním náměstí. Odjezd
z vánočně osvětlené Vídně cca v 18:30 hod.
Vídeňský advent začíná již 6 týdnů před Štědrým dnem, takže i v listopadovém termínu bude možné u radnice navštívit tradiční vánoční trhy.
V našich termínech je navíc možné vystoupit z busu nedaleko centra a není
třeba hradit přesun metrem.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa W – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150)
nebo Hořice (+250), Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto,
Litomyšl, Svitavy, Brno (-100).
Zájezd s odjezdem z Prahy možný v termínu 5.12. 2020 ve spolupráci s partnerskou
cestovní kanceláří. Bližší informace na pobočkách CK Datour.
Odjezd z Prahy 5.12. 2020 6:00 hod.
Náš tip:
Již několik let jezdíme do Vídně ve čtvrtek. Jistě oceníte výhodu menšího
počtu návštěvníků a možnost vystoupit z busu nedaleko centra města, kdy
není třeba hradit přesun metrem.
Poznámka: Do vánočně vyzdobené Vídně s námi můžete cestovat nejen autobusem s průvodcem, ale i vlakem nebo vlastním autem. Ubytování Vám zajistíme
nejen v době Adventu a nejen ve Vídni.
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NOVINKA! Adventní Vídeň s dětmi
Termín: 21.11. 2020 a 28.11. 2020 

Cena: 850 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (Trutnov 3:30, HK 4:30, PCE 5:00, Svitavy
6:00 a další nástupní místa analogicky) odjezd z ČR. Po příjezdu
do Vídně návštěva Haus des Meeres v bývalé protiletadlové věži nedaleko centra města. Přestože „Dům moří“ na první pohled nevypadá
atraktivně, všechno se změní, jakmile vstoupíte dovnitř. Desetipodlažní
budova ukrývá mořské živočichy, plazy a jiné obyvatele tropických
oblastí. Projdete také třípatrovým amazonským pralesem, kde kolem
vás létají ptáci a pobíhají malé opice. Navíc je ze střešní vyhlídkové terasy opravdu krásný výhled na celou Vídeň. Po prohlídce ještě zbude čas
na procházku rozsvícenou Vídní a návštěvu adventního trhu. Odjezd
v cca 17:30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč. Vstupné Haus des Meeres: dospělí 19,90 EUR, dítě 6-15 let 8,90 EUR, dítě 3-5 let 5,90 EUR, student od 16 let 14,90 EUR.
Nástupní místa:
Trasa W – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150)
nebo Hořice (+250), Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto,
Litomyšl, Svitavy, Brno (-100).
Náš tip:
Vezměte na advent do Vídně také své děti! Navštívíte největší mořské akvárium v Rakousku, kde kromě žraloků a tropických ryb uvidíte spoustu dalších
obyvatel zvířecí říše. Těšit se můžete i na volně poletující ptáky a pobíhající opičky v tropickém pavilonu. Nezapomenutelný je také výhled ze střešní
terasy. Výlet zakončíte na adventním trhu ochutnáním některé z mnoha lákavých dobrot.
Poznámka: Více informací k Haus des Meeres a dojmy nadšených návštěvníků najdete např. na těchto odkazech:
https://rakousko24.cz/viden/dum-more-ve-vidni/
https://morskyzivot.cz/navsteva-haus-des-meeres-ve-vidni/
https://www.wien.info/cs/sightseeing/sights/sea-house

NOVINKA!

Advent na Sychrově, Liberec
a vánoční trh v Bautzenu

Termín: 28.11. 2020 

Cena: 880 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (PCE 6:30, HK 7:00 a další nástupní místa
analogicky) odjezd na zámek Sychrov a návštěva tradičních trhů
spojených s ukázkami řemesel (vstupné 50 Kč/os.). Vánoční atmosféru
umocní i betlém na zámeckém nádvoří. Přejezd do Liberce, krátká prohlídka centra města s průvodcem, adventní trh. Odpoledne návštěva
vánočního trhu v saském Bautzenu (Budyšíně) nebo můžete zůstat
v Liberci, a čas využít podle vlastního uvážení – vykoupat se v aquacentru Babylon, vyzkoušet si interaktivní exponáty v IQlandii nebo se pokochat krásou rostlin v botanické zahradě. Přibližně v 18:30 hod. odjezd.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Trasa P1 – Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100)
nebo Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové, Hořice, Jičín, Mladá Boleslav
(+100), Praha (+150).
Náš tip:
Romantický advent na zámku Sychrov, Liberec, jak ho neznáte a Václavský
trh v Bautzenu.

Adventní Bautzen a Görlitz
aneb na skok do středověku
Termín: 12.12. 2020

Cena: 880 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (PCE 5:30, HK 6:00 a další nástupní místa
analogicky) odjezd do Bautzenu (Budyšína), města na skále nad
řekou Sprévou. Prohlídka historického jádra s mnoha věžemi, nádherný výhled si můžete vychutnat např. z Vodárenské věže. Návštěva
Václavského adventního trhu na náměstích Kornmarkt a Neumarkt,
který se jmenuje po svém zakladateli Václavu IV. Přejezd do nedalekého Görlitzu (Zhořelce) patřícímu k nejkrásnějším z německých měst.
Prohlídka městečka plného skvostných staveb z období od gotiky až
po secesi, adventní trhy. Přibližně v 18:00 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění včetně storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa P1 – Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100)
nebo Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové, Hořice, Jičín, Mladá Boleslav
(+100), Praha (+150).
Náš tip:
Budyšín a Zhořelec, dvě historická městečka plná adventních trhů a skvostných
staveb z období gotiky až po secesi. Ve Zhořelci navštívíte i polskou část města.

Ochutnávka v čokoládovně
Hauswirth a adventní Bratislava
Termín: 5.12. 2020

Cena: 890 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 4:30, PCE 5:00 a další nástupní místa analogicky) odjezd do rakouského městečka Kittsee. Návštěva světoznámé
čokoládovny Hauswirth. V rámci krátké exkurze se seznámíte s výrobou
čokoládových pralinek a figurek. Čokoládu můžete ochutnat a zakoupit
za výhodné ceny. Poté přejezd do Bratislavy. Prohlídka historického centra
města s průvodcem. Individuální volno na adventních trzích, které se konají
na Hlavním, Františkánském a Primaciálním náměstí. Přibližně v 18:00 hod.
odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa W – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150) nebo
Hořice (+250), Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno (-100).
Náš tip:
Advent pro milovníky čokolády – návštěva známé čokoládovny Hauswirth. Čokoládu můžete na místě ochutnat a výhodně zakoupit. Odpoledne si v Bratislavě užijete vánoční pohodu a projdete se v uličkách Starého města.
Poznámka: Více informací o čokoládovně Hauswirth v Kittsee najdete na tomto
odkazu: www.chocolate-austria.com

Advent u jezera Wolfgangsee
Termín: 5.12. 2020

Cena: 1 190 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V brzkých ranních hodinách (HK 2:00, PCE 2:30, Praha 4:00 a další
nástupní místa analogicky) odjezd k jezeru Wolfgangsee. Na jeho březích se nachází 3 městečka Strobl, St. Wolfgang a St. Gilgen, mezi
nimi jezdí lodě, které se potkávají uprostřed jezera u obří 19 m vysoké
lucerny. Zdejší advent je pokládán za jeden z nejzdařilejších v celém
Rakousku, zejména díky bohaté a nápadité výzdobě. Příjezd do Stroblu,
kde uvidíte unikátní plovoucí adventní trh a spoustu betlémů. Přejezd
do St. Wolfgangu lákajícího nádherným adventním trhem. Následně
přejezd lodí do St. Gilgenu (lodní lístek cca 8 EUR/osoba), kde najdete 11 metrů vysokou svíci a dům rodiny Mozartovy matky. Přibližně
v 18:30 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa R – Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100) nebo
Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady dálnice, Praha (-150).
Trasa Q – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150) nebo
Hořice (+250).
Trasa U – Benešov (-100), Tábor dálnice (-150), České Budějovice (-200).
Náš tip:
U jezera Wolfangsee navštívíte tři městečka Strobl, St. Wolfgang a St. Gilgen,
mezi nimiž jezdí lodě. Zdejší advent je pokládán za jeden z nejzdařilejších v celém Rakousku, zejména díky bohaté a nápadité výzdobě.

Adventní Drážďany

Termín: 28.11. 2020 
3.12.2020 (čtvrtek)

Cena: 880 Kč
Cena: 750 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 5:00, PCE 5:30, Praha 7:00
a další nástupní místa analogicky) odjezd z ČR. Po příjezdu do Drážďan prohlídka města a jeho největších pamětihodností s průvodcem – proslulý
Zwinger, kostel Frauenkirche, Semperova
opera, procházka po Brühlské terase podél řeky Labe, adventní trh
Striezelmarkt s největší dřevěnou pyramidou světa... Poté
individuální volno k návštěvě
adventních trhů, kde můžete
ochutnat řadu adventních
dobrot, zejména tradiční
místní pochoutku drážďanskou štólu. Přibližně
v 18:30 hod odjezd
do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu
busem, služby průvodce
a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní
cestovní pojištění vč. storna
35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa R – Svitavy (+200),
Litomyšl (+200), Vysoké Mýto
(+200), Holice (+100) nebo
Chrudim (+100), Pardubice,
Hradec Králové, Poděbrady dálnice, Praha (-150).
Trasa Q – Trutnov (+180), Dvůr
Králové nad Labem (+250) a Jaroměř
(+150) nebo Hořice (+250).
Trasa T – Lovosice dálnice (-150), Ústí nad
Labem dálnice (-150) a další nástupní místa
na trase dle dohody v CK.
Náš tip:
Poznejte drážďanskou metropoli ve vánoční náladě. Čeká
na Vás prohlídka města s průvodcem a adventní trh Striezelmarkt
s největší dřevěnou pyramidou světa. Na trhu nezapomeňte ochutnat tradiční adventní specialitu - drážďanskou štólu.
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Drážďany a výstava „Tři oříšky pro Popelku“
Termín: 2
 8.11. 2020
3.12.2020 (čtvrtek)

Cena: 880 Kč
Cena: 750 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 5:00, PCE 5:30, Praha 7:00 a další nástupní místa analogicky) odjezd z ČR. Zastávka na zámku Moritzburg nedaleko Drážďan, kde zhlédneme výstavu vztahující se k jedné z našich
nejznámějších pohádek „Tři oříšky pro Popelku“ (vstup cca 8 EUR/
osoba). Zde uvidíte nejen originální kostýmy, ale výstava se zaměřuje
také na filmovou tvorbu režiséra Václava Vorlíčka a hudbu skladatele
Karla Svobody. Následuje přejezd do Drážďan, krátká prohlídka města
s průvodcem a individuální volno na adventních trzích. Přibližně
v 18:30 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Trasa R – Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100)
nebo Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady dálnice, Praha (-150).
Trasa Q – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150)
nebo Hořice (+250).
Trasa T – Lovosice dálnice (-150), Ústí nad Labem dálnice (-150) a další nástupní
místa na trase dle dohody v CK.
Náš tip:
Oblíbený advent v Drážďanech spojený s návštěvou výstavy „Tři oříšky pro
Popelku“ na zámku Moritzburg. Namísto výstavy můžete navštívit barokní
interiéry loveckého zámečku šlechtického rodu Wettinů s jednou z největších
sbírek trofejí na světě.

Pevnost Königstein, zámek Moritzburg a Míšeň
Termín: 5.12. 2020 a 12.12. 2020

Cena: 880 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 5:30, PCE 6:00, Praha 7:30 a další
nástupní místa analogicky) odjezd z ČR. Nejprve návštěva 400 let staré
pevnosti Königstein (vstup cca 10 EUR/osoba), kde najdeme romantický historický adventní trh plný zdobených středověkých stánků místních řemeslníků, ukázky řemesel, jesličky se zvířaty, nejdelší adventní
kalendář. Následně přejezd do Moritzburgu, kde shlédneme výstavu
“Tři oříšky pro Popelku“ (vstup cca 8 EUR/osoba). Přejezd do Míšně,
pro zájemce prohlídka výrobny světoznámého míšeňského porcelánu
(vstup cca 10 EUR/osoba), krátká procházka městem, kostel Panny
Marie s nejstarší porcelánovou zvonkohrou v Evropě, adventní trhy.
Přibližně v 18:30 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa R – Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100)
nebo Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady dálnice, Praha (-150).
Trasa Q – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150)
nebo Hořice (+250).
Trasa T – Lovosice dálnice (-150), Ústí nad Labem dálnice (-150) a další nástupní
místa na trase dle dohody v CK.
Náš tip:
Nejprve si užijete atmosféru romantického adventního trhu na pevnosti
Königstein, poté navštívíte výstavu ke známé pohádce „Tři oříšky pro Popelku“
na zámku Moritzburg a nakonec v ukázkových dílnách Míšeňské manufaktury
uvidíte vznik „bílého zlata“ od surovin po hotový malovaný porcelán.
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NOVINKA! Advent v Míšni a Lipsku
Termín: 12.12. 2020 
Cena: 1 090 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 5:00, PCE 5:30, Praha 7:00 a další nástupní
místa analogicky) odjezd do Míšně. Procházka centrem města s průvodcem, při které nevynecháme ani kostel Panny Marie s nejstarší porcelánovou zvonkohrou v Evropě. Navštívit můžete i ukázkové dílny výrobny
proslaveného míšeňského porcelánu nebo stálou výstavu největší sbírky
míšeňského porcelánu na světě v porcelánové manufaktuře (vstup cca
10 EUR/osoba). Poté přejezd do Lipska, prohlídka nejznámějších pamětihodností s průvodcem. Individuální volno na adventních trzích s tradicí
delší než 500 let a k pořízení dárků v nákupních galeriích v centru Lipska.
Zajít můžete např. do moderního obchodního centra Höfe am Brühl nebo
do Mädlerpassage, jednoho z nejstarších a nekrásnějších nákupních center
města. Přibližně v 18:30 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Trasa R – Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100)
nebo Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady dálnice, Praha (-150).
Trasa Q – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150)
nebo Hořice (+250).
Trasa T – Lovosice dálnice (-150), Ústí nad Labem dálnice (-150) a další nástupní
místa na trase dle dohody v CK.
Náš tip:
Cílem cesty do Lipska může být i ochutnání „Leipziger Räbchen“ - švestky plněné marcipánem zapečené v těstíčku a sypané skořicovým cukrem na adventních trzích. Ještě předtím navštívíte Míšeň, která byla sídlem saských kurfiřtů,
a také tu vznikla první evropská porcelánová manufaktura.

Průvod štól v Drážďanech a adventní Míšeň
Termín: 5.12. 2020

Cena: 880 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 5:00, PCE 5:30, Praha 7:00 a další
nástupní místa analogicky) odjezd z ČR. Po příjezdu do Drážďan krátká
prohlídka města. Individuální volno na vyhlášených adventních trzích.
V tomto termínu se obvykle koná Festival štól s několika set metrů
dlouhým průvodem a obří štolou. Krátce po poledni štólu nakrojí
speciálním nožem a můžete ji hned zakoupit a ochutnat. Odpoledne
přejezd do nedaleké Míšně, procházka kolem historických pamětihodností v centru a návštěva adventních trhů. Fakultativně prohlídka
ukázkových dílen porcelánové manufaktury (vstup cca 10 EUR/osoba).
Přibližně v 18:30 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa R – Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100)
nebo Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady dálnice, Praha (-150).
Trasa Q – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150)
nebo Hořice (+250).
Trasa T – Lovosice dálnice (-150), Ústí nad Labem dálnice (-150) a další nástupní
místa na trase dle dohody v CK.
Náš tip:
Dopoledne shlédnete v Drážďanech proslulý průvod oslavující tradiční místní
pochoutku drážďanskou štólu. A v podvečer Vás čeká procházka malebnou
Míšní nebo můžete navštívit ukázkové dílny proslulé porcelánové manufaktury.



NOVINKA!

Štóla v Drážďanech
a průvod s pochodněmi ve Freibergu

Termín: 5.12. 2020

Cena: 880 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 5:00, PCE 5:30, Praha 7:00 a další nástupní místa analogicky) odjezd z ČR. Program začneme krátkou prohlídkou
centra Drážďan a návštěvou nejstaršího vánočního trhu v Německu
- Striezelmarktu s více než 500 letou tradicí. Poprvé se konal
v roce 1434. Shlédneme i tradiční průvod Štolové
slavnosti, který je hlavní událostí drážďanského adventu. Odpoledne přejedeme
do města stříbra Freibergu, kde se
v podvečer koná tradiční velký hornický průvod s pochodněmi.
V individuální volnu doporučujeme návštěvu sbírek mineralogického muzea s unikátními
vzorky ryzího stříbra. Po skončení průvodu přibližně v 18:30
hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem,
služby průvodce a pojištění proti
úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa R – Svitavy (+200), Litomyšl
(+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100)
nebo Chrudim (+100), Pardubice, Hradec
Králové, Poděbrady dálnice, Praha (-150).
Trasa Q – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem
(+250) a Jaroměř (+150) nebo Hořice (+250).
Trasa T – Lovosice dálnice (-150), Ústí nad Labem dálnice (-150) a další nástupní
místa na trase dle dohody v CK.
Náš tip:
Během tohoto adventu uvidíte hned dva průvody. Prvním je již tradičně
navštěvovaný průvod Štólové slavnosti v Drážďanech a druhým bude nepříliš známý hornický průvod s pochodněmi v městě stříbra Freibergu na úpatí
Krušných hor.

NOVINKA!

Adventní Míšeň, Chemnitz
a průvod horníků ve Freibergu

Termín: 5.12. 2020

Cena: 880 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 5:30, PCE 6:00, Praha 7:30 a další nástupní místa analogicky) odjezd z ČR do malebného města Míšně. Nejprve
se projdeme historickým centrem, poté se zastavíme v Míšeňské porcelánové manufaktuře. Přejezd do Chemnitzu - Saské Kamenice na nejhezčí trhy v německém Krušnohoří. Zdejší adventní trhy každoročně
prostupuje vůně svařeného vína, pražených mandlí, ořechů, perníku
i klobásek. Bývá tu více než 200 stánků. Jako poslední navštívíte hornické městečko Freiberg. O jeho někdejší slávě a bohatství, spojeném
s těžbou stříbra, svědčí památkově chráněné středověké jádro města.
V 17:30 hod. projde městem průvod horníků s pochodněmi. Po skončení průvodu přibližně v 18:30 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa R – Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100)
nebo Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady dálnice, Praha (-150).
Trasa Q – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150)
nebo Hořice (+250).
Trasa T – Lovosice dálnice (-150), Ústí nad Labem dálnice (-150) a další nástupní
místa na trase dle dohody v CK.
Náš tip:
Poznejte další města v německém Krušnohoří a vydejte se s námi do Saské
Kamenice a na adventní trhy ve Freibergu, které byly prvním hornickým vánočním trhem. Samotný Freiberg má velkolepou architekturu a krásné trhy.

Krušnohorský advent v Annabergu a Seiffenu
Termín: 12.12. 2020

Cena: 880 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 5:00, PCE 5:30, Praha 7:00 a další nástupní
místa analogicky) odjezd do Krušných hor. Navštívíme hornické město
Annaberg, které patřilo díky těžbě stříbra k jednomu z nejbohatších
měst v Sasku. Kromě adventních trhů můžete navštívit i zážitkové
muzeum „Manufaktura snů“ (vstup cca 7 EUR) s největší soukromou
sbírkou předmětů krušnohorského lidového umění. Řezbářské umění
krušnohorských mistrů představuje i hornický betlém v kostele
sv. Marie. Doporučujeme také příjemné posezení v nejstarší kavárně města. Čokoládové dobrůtky zakoupíte
v přilehlé čokoládové manufaktuře. Kolem poledne cca hodinový přejezd do městečka Seiffen,
města dřevěných hraček, které se tu ručně vyrábí
od roku 1750. Typickým představitelem je louskáček ve vojenské uniformě a hlavně vánoční
pyramidy s vrtulí na vrcholu. Tu největší šestimetrovou najdete v Muzeu hraček (vstup
cca 7 EUR). V původně hornickém městečku
se těžil cín. V 15:30 hod. projde městem průvod horníků – na 400 osob ve slavnostních
krojích. Po průvodu cca v 17:30 hod. odjezd,
návrat ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce
a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa R – Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200),
Holice (+100) nebo Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové,
Poděbrady dálnice, Praha (-150).
Trasa Q – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150)
nebo Hořice (+250).
Náš tip:
Hornicky zaměřený advent začne v Annabergu, kde se nachází kromě
muzea krušnohorského lidového umění „Manufaktura snů“ i malá čokoládová manufaktura s možností zakoupit čokoládové výrobky. Muzeum
dřevěných hraček v Seiffenu promítá film o tradiční výrobě hraček v češtině.
Vyvrcholením programu je odpolední průvod horníků spolu s poutavou řezbářskou a světelnou výzdobou.

NOVINKA!

Krušnohorské vánoční trhy
na hradě Loket a v saském Annabergu

Termín: 12.12. 2020

Cena: 880 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 6:00, PCE 6:30, Praha 7:00 a další
nástupní místa analogicky) odjezd na hrad Loket. Na hradě a ve městě
Loket připomenou místní vánoční trhy stará řemesla a vánoční zvyky
Krušných hor (vstupné cca 140 Kč/osoba). Vyzkoušet si můžete výrobu
slaměných ozdob, vonných františků nebo zdobení perníčků. Tu správnou atmosféru adventu doplní flašinetář, koledy, krušnohorská folklórní
muzika a pouliční divadlo. Nebudou chybět ani speciality krušnohorské
kuchyně. Odpoledne si prohlédneme hornické městečko Annaberg
na německé straně Krušných hor. Čeká nás adventní trh s vůní kadidla,
svařeného vína a místních dobrot. Navštívit můžete také zážitkové
muzeum „Manufaktura snů“ (vstup cca 7 EUR/osoba). Přibližně v 18:00
hod. odjezd.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Trasa R – Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100)
nebo Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady dálnice, Praha (-150)
Trasa Q – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150)
nebo Hořice (+250)
Náš tip:
Můžete se těšit na stará řemesla, zvyky a výborné speciality vážící se k regionu Krušných hor a Poohří. V Annabergu dokoupíte čokoládové výrobky
v místní malé manufaktuře na čokoládu.
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Adventní Wroclaw

Termín: 2
 8.11. 2020, 5.12. 2020 a 12.12. 2020 Cena: 660 Kč
3.12.2020 a 10.12.2020 (čtvrtek)  Cena: 590 Kč
5.12.2020 (sobota) také z PRAHY 
Cena: 780 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (Svitavy 6:00, PCE 7:00, HK 7:30 a další
nástupní místa analogicky) odjezd do Wroclawi, přezdívané
„město sta mostů“, které patří k nejstarším a nejhezčím
městům v celém Polsku. Městem protéká řeka Odra,
která dělí město na 12 částí a odtud pochází jeho
přezdívka. Prohlídka města s průvodcem – Tumský
ostrov, Staré Město, pestrobarevné štítové domy
na náměstí, vánoční trhy na Solném náměstí a vratislavském Rynku. Na trzích můžete
ochutnat svařené víno, punč nebo místní
specialitu pitný med, případně k zakousnutí
grilovaný sýr, různé druhy klobásek apod.
Přibližně v 18:00 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce
a poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna
35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa O – Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto
(+200), Holice (+100) nebo Chrudim (+ 100), Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř, Náchod (-100).
Zájezd s odjezdem z Prahy možný v termínu 5.12. 2020 ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří. Bližší informace na pobočkách CK Datour.
Odjezd z Prahy 5.12. 2020 6:30 hod.
Náš tip:
K atraktivitám města patří i mrakodrap Sky Tower. Z vyhlídky v 49. patře máte
celou Wroclaw jako na dlani!

Adventní Wroclaw s prohlídkou
kostela Míru sv. Trojice ve Svídnici

Termín: 28.11. 2020, 5.12. 2020 a 12.12. 2020 Cena: 660 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: O
1. den: V ranních hodinách (Svitavy 6:00, PCE 7:00, HK 7:30 a další
nástupní místa analogicky) odjezd do starobylého města Svídnice,
prohlídka jedné z největších hrázděných budov na světě, evangelického Kostela Míru sv. Trojice (UNESCO) s dechberoucí barokní výzdobou
(vstup cca 10 PLN/osoba). Přejezd do Wroclawi, odpoledne prohlídka
historického jádra města s průvodcem a individuální volno na adventních trzích. Přibližně v 18:00 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa O – Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100) nebo
Chrudim (+ 100), Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř, Náchod (-100).
Náš tip:
Cestou do Wroclawi si ve starobylé Svídnici, rodišti třetí manželky Karla IV.,
prohlédnete jednu z největších hrázděných budov na světě - evangelický K
 ostel
Míru sv. Trojice zapsaný na seznamu UNESCO.
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Solný důl Wieliczka a adventní Krakow
Termín: 28.11. 2020 a 12.12. 2020

Cena: 1 090 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (HK 2:30, PCE 3:00, Svitavy 4:00 a další
nástupní místa analogicky) odjezd. Po příjezdu možnost návštěvy světově proslulého solného dolu
Wieliczka (vstupné 89 PLN/osoba), který
vznikal postupnou těžbou soli a je
zapsán na seznamu UNESCO. Důl
je i dnes v provozu, a to nepřetržitě od poloviny 13. století.
Prohlídková trasa je dlouhá cca 2,5 km, vede nádherným světem solných
chodeb a komor. I když
je návštěva dolu fyzicky
náročnější, rozhodně stojí
za to. Po dohodě v CK je
možné věnovat dopoledne individuální prohlídce Krakowa, tj. vynechat
návštěvu solného dolu.
Poté přejezd do Krakowa,
pěší prohlídka města s průvodcem. Adventní trh se koná
na Hlavním náměstí, odkud vede
nespočet uliček, ve kterých je mnoho
obchůdků, kaváren a restaurací. Při odpolední procházce nevynecháme ani královský hrad
Wawel a kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem. Přibližně v 18:00 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa:
Trasa J – Hradec Králové, Pardubice, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Olomouc (-150). Při nástupu na trase Olomouc – Český Těšín (-150).
Trasa Q – Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150) nebo
Hořice (+250).
Náš tip:
Druhé největší město v Polsku a zároveň jedno z nejkrásnějších evropských
měst na řece Visle, je zapsáno na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. V době
adventu vítá každoročně velké množství svátečně naladěných návštěvníků přidejte se k nim i Vy! Také návštěva unikátního solného dolu ve Wieliczce pro
Vás bude nezapomenutelným zážitkem.

NABÍDKA PRO SKUPINY
Pro malé i větší kolektivy si vyžádejte program
„šitý na míru“. Nabízíme zajištění smluvní přepravy
(možnost odjezdů kdekoliv v ČR), ubytování, služeb
průvodce, exkurzí, vstupenek na kulturní a jiné akce,
apod. Připravíme nabídku a individuální kalkulaci.
Zvýhodněné ceny pro skupiny žáků a studentů.

ADVENTY POUZE S ODJEZDEM Z PRAHY
Norimberk provoněný perníčky
Termín: 28.11. a 12.12. 2020

Cena: 690 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (Praha 7:00) odjezd do Norimberku. Po příjezdu prohlídka historického centra s průvodcem - kostel Panny Marie
s orlojem, kostel Sv. Sebalda s unikátním náhrobkem, kostel Sv. Vavřince, budova radnice,
dům Albrechta Dürera, císařský hrad.
Individuální volno k nákupům
a návštěvě proslulých vánočních
trhů. Vedle typických norimberských perníčků a biskupských chlebíčků zde najdete různé sladkosti, hračky,
vánoční ozdoby a další
řemeslné
předměty.
Posilnit se můžete svařeným vínem a opékanými norimberskými klobásami. V podvečerních
hodinách odjezd zpět
do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu
busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní
pojištění vč. storna 24 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Divišov, Vlašim, Benešov, 7:00 Praha Hlavní
nádraží, Beroun.
Náš tip:
Neopakovatelné kouzlo vánočního trhu zažijete v historickém jádru Norimberku na náměstí Hauptmarkt, s kulisou kostela Panny Marie a proslulou kašnou.
Poznámka: Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí
Všeobecné smluvní podmínky této CK.

Provoněný Ansbach a město Vánoc Rothenburg
Termín: 5.12. 2020

Cena: 790 Kč

Krušnohorské Vánoce v Annabergu a Seiffenu
Termín: 20.12.2020 (neděle)

Cena: 580 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (Praha 7:00) odjezd do hornického městečka
Annaberg – Bucholz. Skoro každá ulice tu vede do kopce. Hornickému
krušnohorskému městečku dominuje na návrší nad náměstím kostel Sv.
Anny se slavným hornickým oltářem. Náměstí je o adventu středem
vánočních trhů, kde nejde jen o nákupy, ale o nasávání vánoční
atmosféry, převážně z hrnků se svařeným vínem, griotkou,
grogem nebo ohřátým freiberským pivem. U stánků
můžete ochutnat různé místní speciality – sladké pečivo, klobásy tmavé i bílé, kotlíkový guláš nebo hustou
krušnohorskou čočkovou polévku. Zájemci mohou
navštívit zážitkové muzeum „Manufaktura snů“
s největší soukromou sbírkou předmětů krušnohorského lidového umění (vstupné cca 7 EUR/
osoba). Každoroční hornický průvod v krojích
z celého Saska a z dalších hornických regionů
Německa projde ve 13:30 hod. městem. Průvod
uzavře společný velký koncert. Odpoledne přejezd do městečka dřevěných ozdob a hraček
Seiffen, které se zde ručně vyrábí od roku 1750.
Na adventním trhu najdete kromě dřevěných
hraček a ozdob – louskáčky, pyramidy, svícny,
postavy horníků a andělů, také spoustu dalšího rozmanitého dřevěného zboží. V podvečerních hodinách
odjezd zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti
úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 24 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Divišov, Vlašim, Benešov, 7:00 Praha Hlavní nádraží.
Náš tip:
Velká vánoční pyramida, obrovský vánoční strom, spousta stánků s řemeslnými
výrobky ze dřeva a regionálními pochoutkami, to jsou vánoční trhy v Annabergu
a Seiffenu. Atmosféru Vánoc doplní vůně svařeného vína a kadidla.
Poznámka: Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí
Všeobecné smluvní podmínky této CK.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (Praha 6:00 hod) odjezd do Ansbachu.
Prohlídka města – kostel sv. Jakuba, barokní synagoga. Návštěva vánočního trhu, kde na slavnostně vyzdobených dřevěných stáncích najdete
např. vánoční svíčky a ozdoby, různé řemeslné výrobky, teplé šátky
a rukavice… Celý trh pokrývá vůně klobásek, svařeného vína a pražených mandlí. Poté přejezd do Rothenburgu ob der Tauber. Romantické
město obklopené středověkými hradbami, věžemi a bránami, které
zázrakem uniklo válečnému bombardování. Prohlídka s průvodcem –
společná procházka po hradbách, opevněný kostel, ruiny hradu, stará
radnice s orlojem, hrázděné domky, klášter. Najdete tu také specializované prodejny vánočních ozdob a muzeum s jejich největší sbírkou
na světě. Individuální volno na vánočních trzích, kde nasajete vánoční
atmosféru, zahřejete se šálkem punče a ochutnáte něco dobrého. Návrat
ve večerních hodinách zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 24 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Divišov, Vlašim, Benešov, 6:00 Praha Hlavní nádraží.
Náš tip:
Většina vánočních tradic, včetně zdobení stromečku, adventních věnců i trhů,
k nám přišla z Německa. Největší kouzlo mají v historických městech, jako je
např. Ansbach a Rothenburg ob der Tauber.
Poznámka: Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí
Všeobecné smluvní podmínky této CK.

Nevybrali jste si zájezd z nabídky
v tomto katalogu? Navštivte náš web
www.datour.cz, kde najdete řadu dalších
adventních zájezdů od partnerských
cestovních kanceláří. Rádi pomůžeme
s výběrem zájezdu podle Vašich představ.
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VÍCEDENNÍ ADVENTY AUTOBUSEM
NOVINKA! Adventní sladké pohlazení
v termálních lázních Györ, Bükfürdö a Sárvár

Termín: 10.12. – 13.12. 2020 

Cena: 4 900 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR přes Slovensko do Maďarska.
Starobylé město Györ skrývá spoustu pozoruhodností: Biskupský hrad,
Napoleonův dům, gotickou baziliku, velkou synagogu či překrásné
barokní měšťanské domy. Vyhledávané jsou místní termální lázně
Rába Quelle. Zdejší léčivá voda, s vyšším obsahem jodidu, blahodárně
působí na záněty kloubů a svalů. Po návštěvě lázní se odpoledne projdeme vánočně vyzdobeným historickým centrem s adventními trhy
na Széchenyiho náměstí. V podvečer městečko Bük, ubytování a slavnostní večeře s typickými maďarskými specialitami.
2. den: Dopoledne výlet do pohraničního opevněného města Köszeg
se starobylým hradem, který sehrál významnou roli ve válce s Turky.
Také tu najdeme skutečně zajímavé muzeum marcipánu, ze kterého
zde vyrábí např. pohádkové postavičky. Marcipánové figurky se mohou
stát zajímavým vánočním dárkem. Po zbytek dne pak již koupání a relaxace v termálních lázních Bükfürdö s řadou relaxačních i zážitkových
bazénů. Zdejší termální léčivá voda je bohatá na minerály. Koupání je
doporučováno na poruchy pohybového ústrojí, pitné kůry pomáhají
při zažívacích potížích. Večer opět maďarské speciality, nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme k barokně-rokokovému zámku Fertöd,
právem přezdívanému „maďarské Versailles“, podle kterého byl tento
honosný palác vystavěn hrabětem Esterházym. Nezapomenutelným
zážitkem bude návštěva původně římského, později císařského lomu
v obci Fertörákos. Z horních pater lomu máme možnost přehlédnout
velkou část Neziderského jezera. Sladké pohlazení aneb ochutnávka v čokoládovně HARRER, s možností nákupů, nás čeká ve městě
Šoproň. Vánočně vyzdobené středověké jádro s hradbami, gotickými
domy, kostely, kláštery a samozřejmě židovskou čtvrtí je proměněno
v jeden velký vánoční trh. Večer návrat do Büku, večeře, nocleh.
4. den: Dopoledne moderní termální lázně Sárvár s rozsáhlým venkovním parkem s bazény. Vedle léčebných bazénů jsou k dispozici
i některé ze zážitkových bazénů areálu. Voda bohatá na minerály
a stopové prvky blahodárně působí na kloubová onemocnění. Na zpáteční cestě se odpoledne zastavíme v hlavním městě Burgenlandska
Eisenstadt. Ve zdejším zámku rodu Esterházyů pobývala řada významných hudebních velikánů jako Josef Haydn, Ludvig van Beethoven
nebo Ferenc List. Adventní trhy na náměstí a v okolí zámku patří mezi
deset nejkrásnějších v Rakousku. Návrat do ČR ve večerních hodinách.
Ubytování:

Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím v soukromých domech v klidné
části města Bük. Snídaně je podávána ve společné jídelně každého domu. K dispozici jsou prostory pro společné posezení i pro větší skupinky osob. Večeře o 3
chodech je podávána ve stylové maďarské restauraci, formou místních specialit (zvěřina, ryby).
Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x ubytování v soukromí, 3x polopenze, služby
průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 700 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 140 Kč,
vstupné do objektů a do termálních lázní.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Náš tip:
Užijte si předvánoční čas relaxací v termální vodě. Během jednoho zájezdu navštívíte hned troje termální lázně, ochutnáte sladký marcipán a uvidíte adventně vyzdobená maďarská městečka.

NOVINKA! Termální Advent v Sárváru
s výletem do Štýrského Hradce

Termín: 3.12. – 6.12. 2020 


Cena: 5 290 Kč hotel ***
Cena: 8 950 Kč hotel ****

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR. Cestou zastávka v jednom
z nejmalebnějších měst západního Maďarska v Šoproni, procházka historickým centrem a po hlavním bulváru plném restaurací a obchodů.
Krásné pohledy na dokonale zachované středověké jádro s hradbami,
gotickými domy a kostely se nám naskytnou ze staré Požární věže.
Odpoledne ubytování v Sárváru, termální lázně, relaxace.
2. den: Relaxace v termálních lázních. Odpoledne krátký výlet do nedalekého Szombathely, jednoho z nejstarších maďarských měst, plného historických památek. Mezi nejzajímavější patří Chrám bohyně
Isis z 2. stol. n. l., potvrzující přítomnost Římské říše na tomto místě.
Vánoční trhy, variantně Kámonské arboretum, které je největší v celém
Maďarsku. Návrat do hotelu.
3. den: Pro zájemce fakultativní výlet za kouzlem adventní doby
do rakouského Grazu (UNESCO) ve Štýrsku. Prohlédneme si centrum
města a vyjedeme zubačkou na hradní vršek Schlossberg s Hodinovou
věží a pevností, hlavní náměstí s radnicí a tradičními vánočními trhy.
K večeru návrat na hotel, wellness.
4. den: Relaxace v termálních lázních, variantně procházka do centra
Sárváru s hlavní dominantou města hradem Nádasdy. Kolem poledne
odjezd do starobylého města Györ, které patří k největším a historicky
nejvýznamnějším v Maďarsku. Dominantou města je středověká pevnost s bazilikou sv. Štěpána. Procházka starobylým centrem s úzkými
uličkami a tradičními domy zdobenými balkony, které nás dovedou až
na středověké Széchenyiho náměstí s mnoha historickými budovami,
benediktinským komplexem sv. Ignáce z Loyoly a vánočními trhy.
Návrat do Brna cca v 19:30 hod a dále dle míst nástupů.
Ubytování:
Hotel Harmónia*** dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a s balkonem, klimatizací, wi-fi,
TV. Hotel je vybaven vířivkou, infrasaunou, finskou saunou a parní kabinou a nachází se
cca 200 metrů od hotelu Park Inn. Hosté hotelu mohou využívat blízké termální lázně
Spa and Wellness hotelu Park Inn. Celodenní vstupné 13,55 EUR, vstupné od 16.00 hod.
8,06 EUR, vstupné od 19.00 hod. 4,19 EUR. Pokoj bez balkonu sleva 300 Kč/osoba.
Hotel Park Inn Sárvár**** prostorné dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizací, wi-fi, TV, županem a vysoušečem vlasů. Hotel je propojen s termálními lázněmi,
Spa a Wellness chodbou, se kterými vytvořil ideální celek ubytování, relaxace a zábavy. Vstupné do termálních lázní Sárvár je v ceně ubytování.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 3x ubytování dle vašeho výběru v hotelu
Harmónia*** se snídaní nebo hotelu Park Inn**** s polopenzí v lázeňském městě
Sárvár, při ubytování v hotelu Park Inn**** vstupy do termálních lázní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj v hotelu*** 900 Kč, jednolůžk. pokoj v hotelu****
1 700 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 140 Kč, 3x večeře v hotelu
Harmónia*** 900 Kč, pobytová taxa, vstupné do objektů a do termálních lázní,
fakultativní výlet Graz 350 Kč (min. počet 20 účastníků).
Nástupní místa:
Trasa A – Praha (+400), Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo
Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Náš tip:
Relaxace a wellnes, zážitkové bazény, lázeňské služby, tradiční maďarská pohostinnost v Sárvávu a předvánoční čas vonící cukrovím a čokoládou v rakouském Grazu.
Poznámka: Termální lázně Sárvár - v bazénech lázeňského komplexu s teplotou
32 - 38°C se používá zásaditá hydrogenuhličitanová termální voda s velkým obsahem soli. Voda v lázních Sárvár se používá k léčení pohybového ústrojí, k léčení revmatických a gynekologických nemocí. Léčí se zde nemoci dýchacího ústrojí, astma.
Odpařováním termální vody se získává známá Sárvárská termální krystalická sůl.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ V ČASE ADVENTU
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Adventní Bratislava, Györ a nedělní Vídeň
Termín: 28.11. – 29.11. 2020 

Cena: 2 390 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd (Praha, HK 6:30, PCE 7:00, Brno 9:30) do Bratislavy,
prohlídka Starého města s průvodcem, Michalská brána, katedrála sv.
Martina, Primaciální palác, Bratislavský hrad. V individuálním volnu
návštěva adventních trhů. Ty největší se nacházejí na třech náměstích
a to na Hlavním, Františkánském a Primaciálním. Cca v 15:00 hod.
odjezd do maďarského Györu s krásným barokním centrem a úzkými
uličkami s obchůdky, kavárnami a cukrárnami. Dominantou města je
biskupský hrad a palác Püskpökvár, naproti kterému se nachází bazilika
svatého Štěpána. Ubytování v hotelu. Pro zájemce koupání v termálních lázních areálu Rába Quelle (vstup cca 4 100 HUF/osoba, nutné vzít
si vlastní ručník a župan). Kromě termálních jsou zde i zážitkové bazény
se skluzavkami, kanál s divokou vodou, jeskyně či vodopád, a mnoho
dalších atrakcí. Nebo se můžete vypravit na vánoční trh a ochutnat
tradiční klobásky a pálenku.

Adventní Bratislava
a zážitkové termální lázně v Györu
Termín: 28.11. – 29.11. 2020

Cena: 2 390 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd (Praha, HK 6:30, PCE 7:00, Brno 9:30) do Bratislavy.
Prohlídka památek v historickém Starém městě s průvodcem, projdeme Michalskou bránou, kolem katedrály sv. Martina až na Bratislavský
hrad, který je symbolem města. V individuálním volnu návštěva adventních trhů, kde můžete nakoupit kromě tradičních specialit - stačí pouze
jmenovat klobásky, sýry, med, také výrobky z včelího vosku, keramiky
a proutí. Odpoledne přejezd do maďarského Györu, který patří mezi
největší a historicky nejvýznamnější města celého Maďarska. Úzké
uličky s tradičními domy zdobenými zajímavými balkony vás dovedou
na středověké náměstí Széchenyi s mnoha historickými budovami.
Vánoční trhy v Maďarsku nabízejí mnoho dobrot, jak maďarských specialit, tak i klasických vánočních. Ubytování v hotelu IBIS***.

2. den: Po snídani následuje přesun do centra Vídně a pěší prohlídka
historického centra s průvodcem. Nevynecháme monumentální Dóm
sv. Štěpána, císařskou rezidenci Hofburg, budovu Opery, nejstarší
náměstí Hoher Markt, ani životem pulzující ulice Graben a Kärtner
Strasse. Poté individuální volno k návštěvě nejznámějších adventních
trhů před Novou radnicí a vychutnání vánoční atmosféry. Přibližně
v 18:00 hod. odjezd do ČR.

2. den: Po snídani prohlídka města s průvodcem. Poté koupání v termálních a zážitkových lázních areálu Rába Quelle (vstup cca 4.100 HUF/
osoba, nutné vzít si vlastní ručník a župan). Zdejší lázně prošly v roce
2018 modernizací, vybrat si můžete mezi léčivými a zážitkovými bazény
s tobogány, proudovými kanály, gejzíry a chrliči. Termální voda ve třech
léčivých bazénech je teplá okolo 37-38°C, využít můžete také služby
Saunového světa (připlácí se ke vstupence). Tak proč své klouby občas
trošku nerozmazlit... Přibližně v 18:00 hod. odjezd zpět do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 700 Kč, komplexní cestovní poj. vč. storna 70 Kč.
Nástupní místa:
Trasa WW – Praha (+400), Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150) nebo Hořice (+250), Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim,
Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno (-100).
Náš tip:
Zájezd, během kterého poznáte hned 3 sousední země. Sobotu zahájíte prohlídkou Bratislavy, následně se přesunete do maďarského Györu na relaxaci do termálních lázní a v neděli si vychutnáte kouzlo adventní Vídně bez davů turistů.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 700 Kč, komplexní cestovní poj. vč. storna 70 Kč.
Nástupní místa:
Trasa WW – Praha (+400), Trutnov (+180), Dvůr Králové nad Labem (+250) a Jaroměř (+150) nebo Hořice (+250), Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim,
Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno (-100).
Náš tip:
Zpříjemněte si předvánoční čas návštěvou adventních trhů v Bratislavě a relaxací v termálních lázních v Györu. Kromě termálních jsou zde i zážitkové bazény
se skluzavkami, kanál s divokou vodou a mnoho dalších atrakcí.

Adventní Krakow dvoudenní
Termín: 5.12. – 6.12. 2020 

Cena: 2 390 Kč

Adventní víkend Wroclaw a Krakow
Termín: 12.12. – 13.12. 2020 

Cena: 2 390 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách (Praha 3:00, HK 4:30, PCE 5:00
a další nástupní místa analogicky) odjezd do Krakowa, pěší prohlídka
starého města s průvodcem – katedrála sv. Stanislava a Václava, královský hrad Wawel (prohlídka interiérů v rámci individ. volna), krakowský
rynek, tržnice Sukiennice, Radniční věž, kostel Panny Marie s nádherným 12 metrů vysokým a 11 metrů širokým vyřezávaným oltářem,
Kanovnická ulice, Floriánská brána. Individuální volno k procházce
po adventním trhu, k nákupu dárků nebo posezení u hrníčku svařeného
vína. Ubytování v hotelu nedaleko centra Krakowa.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách (PCE 7:00, HK 7:30 a další nástupní místa
analogicky) odjezd. Cestou do Wroclawi se zastavíme ve Swidnici
a prohlédneme si evangelický kostel Míru sv. Trojice (UNESCO), který
je jednou z největších hrázděných budov na světě (vstup cca 10 PLN/
osoba). Wroclaw - „město sta mostů“, patří k nejstarším a nejhezčím
v celém Polsku. Při prohlídce s průvodcem nevynecháme Tumský ostrov
ani Staré Město. Na adventních trzích můžete ochutnat místní specialitu
pitný med nebo uzený grilovaný sýr. V podvečer přejezd na ubytování
v hotelu nedaleko Krakowa.

2. den: Po snídani prohlídka bývalé židovské čtvrti Kazimierz, která
byla kdysi samostatným městem. Památky této čtvrti jsou od roku 1978
zaznamenány na seznamu UNESCO. Odpoledne přibližně dvouhodinová
prohlídka jednoho z nejatraktivnějších solných dolů na světě Wieliczka
(vstupné cca 89 PLN/osoba). Přejezd hranic do ČR cca v 18:00 hod.

2. den: Po snídani odjezd do centra Krakowa, prohlídka historického
jádra města s průvodcem – katedrála, ve které bylo korunováno 37 polských králů a princů, královský hrad Wawel (prohlídka interiérů v rámci
individ. volna), krakowský Rynek, tržnice Sukiennice, Radniční věž, bývalá židovská čtvrť Kazimierz. Tradiční trh se koná na Hlavním náměstí.
V podvečer odjezd, přejezd hranic do ČR v cca 18:30 hod.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu*** v Krakowě se snídaní,
služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 450 Kč, večeře 350 Kč, komplexní cestovní pojištění vč.
storna 70 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Trasa NN – Praha (+400), Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké
Mýto, Litomyšl, Svitavy, Olomouc, Hranice, Ostrava.
Náš tip:
Historické centrum Krakowa s královským hradem Wawel a spousta dalších památek na Vás čeká na tomto zájezdu. Druhý den navštívíte bývalou židovskou
čtvrť Kazimierz a proslulý solný důl Wieliczka.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 450 Kč, večeře 350 Kč, komplexní cestovní pojištění vč.
storna 70 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Trasa N – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Olomouc (+250), Jaroměř, Náchod
Náš tip:
Prožijte s námi adventní čas v Polských metropolích Wroclaw a Krakow. Čeká
na Vás prohlídka pamětihodností s průvodcem a adventní trhy plné místních
specialit v podobě pitného medu nebo uzeného grilovaného sýru

37

Salcburk – město adventu
a termální wellness pod Alpami
Termín: 12.12. – 13.12. 2020 

NOVINKA!

Cena: 3 250 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR (PCE 4:00, HK 4:30, Praha 6:00
a další nástupní místa analogicky), kolem poledne příjezd do vánočního Salcburku, prohlídka historického jádra (UNESCO), náměstí
Domplatz s velkolepou katedrálou, Residenzplatz se známou zvonkohrou, Getreidegasse – jedna z nejmalebnějších ulic s Mozartovým
rodným domem aj. Na závěr dne navštívíme „Ježíškův trh“
na náměstí před Salcburským dómem a na Rezidenčním
náměstí. Ochutnáme pečené kaštany, pražené mandle, horký
punč nebo svařené víno. Večer ubytování v hotelu.
2. den: Dopoledne koupání a relaxace v termálních lázních Bad Vigaun (vstupné cca 23 EUR/osoba). Pohodové
lázně nedaleko Salcburku nabídnou odpočinek a doplnění energie. K dispozici jsou moderní bazény zásobované léčivou termální vodou o teplotě 34˚C. Velká
panoramatická okna odkrývají výhledy na fascinující
svět hor. Pro ty, kdo nechtějí navštívit lázně, je připraven
výlet do hornického městečka Hallein. Kromě solných
dolů je známé také díky hudebnímu skladateli Františku
Xaveru Gruberovi, který zde složil nejznámější vánoční píseň
Tichá noc. Odpoledne společný program v Salcburku tzv.
Hellbrunnské adventní okouzlení, starodávně nostalgický trh
na nádvoří Hellbrunnského zámku (vstup cca 5 EUR/osoba). Návrat
do ČR v pozdních večerních hodinách (Praha 23:00).
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu*** se snídaní, výlet do Halleinu (při minimálním počtu 10 účastníků), služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 650 Kč, 1x večeře o 3 chodech 410 Kč, komplexní cestovní pojištění. vč. storna 70 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Po dohodě v CK možný nástup Tábor, Benešov, České Budějovice.
Náš tip:
Zveme vás do Salcburku, města adventu. V žádné jiné roční době není Salcburk půvabnější než v romantické kulise tradičních alpských vánočních trhů.

Adventní Budapešť

Termín: 5.12. – 6.12. 2020 

Cena: 2 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách (Praha 2:30, HK 4:00,
PCE 4:30 a další nástupní místa analogicky), kolem poledne příjezd
do Budapešti, nákupy a možnost občerstvení ve Velké městské tržnici.
Odpoledne část Buda, procházka po Hradním návrší s Budínským hradem, Matyášův chrám, Rybářská bašta. V podvečer městská část Pešť,
kouzelná atmosféra vánočních trhů na náměstí Vörösmarty a před
bazilikou sv. Štěpána. Nepřeberná nabídka řemeslných výrobků a především místních specialit. Ubytování v hotelu.
2. den: Po snídani pěší prohlídka městské části Pešť – velkolepá stavba Parlamentu, Dunajské nábřeží s památníkem bot, židovská čtvrť
s Velkou synagogou, která je největším židovským chrámem Evropy.
Odpoledne relaxace v secesních termálních lázních Széchenyi (vstup
cca 6.000 HUF/osoba). Návrat do ČR ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky:jednolůžkový pokoj 600 Kč, 1x večeře o 2 chodech 300 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Trasa F – Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250), Břeclav
Náš tip:
Budapešť, královna Dunaje, město historie, krásných památek a termálních
lázní. Zdejší adventní trhy v samotném centru města byly v loňském roce vyhlášeny za nejkrásnější v Evropě.
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Zámek Neuschwanstein
a Bodamské jezero

Termín: 3.12. – 6.12. 2020 

Cena: 4 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách (Praha cca 24:00 a další
nástupní místa analogicky).
2. den: Dopoledne prohlídka pohádkového zámku Ludvíka II.
Bavorského, zámku Neuschwanstein. Poté
městečko Füssen, zámek Hohes Schloss
a benediktinský klášter sv. Magnuse,
vánoční trh na barokním nádvoří
kláštera. Odpoledne alternativně návštěva HIGHLINE 179,
ve výšce 114 m zavěšeného
impozantního mostu, zapsaného v Guinessově knize
rekordů nebo návštěva termálních lázní Alpentherme
Ehrenberg.
Ubytování
v hotelu ve Friedrichshafen.
3. den: Procházka městem
Friedrichshafen. Individuálně
možnost
návštěvy
muzea
Zeppelin s jeho hlavní atrakcí,
vzducholodí Hindenburg. Výjezd
lanovkou na vrcholek hory Pfänder
odkud je možné vidět přírodní kulisu protkanou grandiózními panoramaty. V podvečer návštěva Lindau a vánočního trhu na promenádě přímo na břehu jezera. Návrat na ubytování.
4. den: Prohlídka malebného města Meersburg. Nejen jeho atraktivní
poloha u Bodamského jezera, ale především nádherné panoramatické
terasy okouzlí jistě každého návštěvníka. Krátká zastávka v Birnau
s krásným výhledem na jezero a s možností nákupu výborných kvalitních vín z této vinařské oblasti. Návrat v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu*** se snídaní formou bufetu, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK
Příplatky: jednolůžk. pokoj 1 800 Kč, komplexní cestovní pojištění. vč. storna 140 Kč,
vstupné.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Po dohodě v CK možný nástup v Plzni.
Náš tip:
Prožijte s námi advent v okolí Bodamského jezera a ponořte se do slavnostní nálady kouzelných měst Füssen, Friedrichshafen, Lindau a Meersburg. Neopakovatelná
bude i adventní atmosféra nejnavštěvovanějšího turistického
cíle v Německu zámku Neuschwanstein, který inspiroval i Walta Disneyho
ke stvoření hradu Šípkové Růženky.

Adventní Štrasburk

Termín: 4.12. – 6.12. 2020 

Cena: 4 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR (PCE 4:00, HK 4:30,
Praha 6:00 a další nástupní místa analogicky), odpoledne příjezd
na ubytování. Prohlídku Štrasburku začneme návštěvou nejmalebnější části města La Petite France, tj. Malou Francií. Půvabné hrázděné
domy ze 16. a 17. století se skládají jeden vedle druhého na březích řeky a přilehlých kanálech jako výjevy z pohádkového leporela.
Opevněný středověký most Ponts Couverts, Vaubanova hráz s krásným
výhledem na tuto část města, která byla zapsána na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO. Spletí romantických uliček se dostaneme
na náměstí Kleber s velkým vánočním stromem patřícím k symbolu
štrasburských vánoc.
2. den: Procházka přes čtvrť Neustadt na nejstarší a největší trh
ve Štrasburku Christkindelsmärik. Spojení francouzské a německé
kultury tvoří ojedinělou atmosféru místa i zdejších adventních trhů.
Střed města, majestátní katedrála Notre-Dame, která byla do roku
1880 nejvyšším kostelem světa a z jejíž zvonice je nádherný rozhled.
Možnost poobědvat místní speciality v tzv. Carré d´Or, Zlatém čtverci,
bývalé čtvrti zlatníků. Odpoledne vyhlídková plavba městem k institucím Evropské unie.
3. den: Ráno odjezd po tzv. alsaské vinné stezce k nejvýznamnějšímu
poutnímu místu Alsaska klášteru Mont Sainte Odille. Návštěva jedné
z nejmalebnějších vesniček Alsaska Obernai na úpatí masívu Vosges.
Odjezd do ČR v odpoledních hodinách, návrat do půlnoci.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce
a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1 690 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna
110 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové,
Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto,
Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Po dohodě v CK možný nástup v Plzni.
Náš tip:
Pojeďte s námi do zimní pohádky, do hlavního města Vánoc,
alsaského Štrasburku! Vánoční atmosféra a výzdoba je zde vskutku
kouzelná. Nejstarší
vánoční trh v Evropě a také jeden
z největších s cca
300 dřevěnými
stánky má více
jak 400 letou
tradici.

Bratislava, Budapešť a termály Velký Meder
Termín: 27.11. – 29.11. 2020 

Cena: 3 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd do Bratislavy (Praha 5:30, HK 7:00, PCE 7:30 a další
nástupní místa analogicky), prohlídka historického jádra Starého města,
Bratislavský hrad a tradiční vánoční trhy na Hlavním a Františkánském
náměstí. Nocleh v Bratislavě.
2. den: Celodenní výlet do Budapešti, navštívíme historické části:
Buda - hradní čtvrť, Rybářská bašta, Matyášův chrám a Pešť - impozantní budova Parlamentu, vánoční trhy na Vörösmartyho náměstí, pěší
zóna Váci útca. Individuálně lze navštívit např: termální lázně Széchényi
nebo luxusní secesní lázně hotelu Gellért. Večer návrat na ubytování.
3. den: Termální koupaliště Velký Meder. Zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (vstupné cca 10 EUR/os.) a po celkové
rekonstrukci se řadí k jednomu z nejhezčích areálů na Slovensku.
V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu*** v Bratislavě se snídaní,
služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 1 200 Kč, komplexní cestovní pojištění. vč. storna 90 Kč,
vstupné.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Náš tip:
Třídenní advent plný poznávání dvou metropolí Bratislavy a Budapešti. Prohlídka hlavních pamětihodností s průvodcem a adventní trhy na náměstích.
A poslední den relax a odpočinek v termálním koupališti Velký Meder.

Český Krumlov a Salcburk v době adventu
Termín: 5.12. – 6.12. 2020 

Cena: 2 890 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd do Českého Krumlova (odjezd PCE 6:30, HK 7:00,
Praha 9:00 a další nástupní místa analogicky). Prohlídka historického
centra vč. zámeckého komplexu, věže a dalších stavebních památek
města zpestřená vánočním trhem s punčem a vánočním cukrovím.
Ubytování v Českém Krumlově.
2. den: Po snídani odjedeme do Salcburku, návštěva historického
jádra (UNESCO), náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, náměstí
Residenzplatz se známou zvonkohrou, malebná ulička Getreidegasse,
Mozartův rodný dům, tradiční adventní trhy, působivé dekorace, kulinářské speciality, kulturní program, pevnost Hohensalzburg (vstup cca
16 EUR/os.). V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu Bellevue**** v sousedství
zámku Český Krumlov (hoteloví hosté mohou zdarma využívat saunu), 1x snídani
formou bufetu, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 600 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 60 Kč,
vstupné.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Náš tip:
Prožijte s námi adventní čas v Českém Krumlově a ve městě pod Alpami, Salcburku. Ubytování v hotelu v sousedství zámku Český Krumlov umožní vychutnat adventní atmosféru až do pozdního večera.
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Hallstatt a Vánoce v Solné komoře
Termín: 12.12. – 13.12. 2020 

Cena: 3 290 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd časně ráno (PCE 3:30, HK 4:00, Praha 5:30 hod a další
nástupní místa analogicky) do oblasti Solné komory
k jezeru Traunsee. Návštěva Gmundenu, adventní
trhy na náměstí, keramická zvonkohra na radnici.
Odjezd lodí přímo z centra k vodnímu zámku
Ort, vánoční trh na arkádovém nádvoří (vstup vč. plavby lodí cca 5 EUR/os.).
Odpoledne císařské solné lázně Bad Ischl,
volno k návštěvě adventních trhů nebo
možnost koupání ve zdejších termálních lázních Europatherme (vstup cca 20
EUR/os.). Večer ubytování v hotelu.
2. den: Půvabný adventní trh v městečku Hallstatt u břehů stejnojmenného jezera. Pokračujeme k jezeru
Wolfgangsee, tisíce světélek, tradiční
trhy, to je Wolfgangský advent, který patří
k nejkrásnějším v Rakousku. Z městečka St.
Wolfgang se můžete vydat kolem vysoké lucerny uprostřed jezera lodí do St. Gilgen na protější
straně (lodní lístek cca 8 EUR/os.). Návrat do ČR v pozdních nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 650 Kč, 1x večeře o 3 chodech 420 Kč, komplexní cestovní pojištění. vč. storna 70 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Náš tip:
Užijte si nádherný adventní čas v romantickém prostředí Solné komory. Tradiční trhy starých řemesel, vůně sušenek, punč, svítící lucerny, a to vše bez shonu
velkých měst v příjemné předvánoční atmosféře.

Adventní Romantická cesta Německa,
kouzelné vánoční trhy se středověkou kulisou
Termín: 12.12. – 13.12. 2020

Cena: 3 190 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd (PCE 5:00, HK 5:30, Praha 7:00 a další nástupní místa
analogicky) přes Karlovy Vary do nejstaršího českého města Cheb,
Chebský hrad, středověké kupecké domy - Špalíček, gotické kostely,
vánoční trhy. Odpoledne Bamberg – historické centrum, které se
v době Vánoc promění v jednu velkou pěší zónu s vánočními trhy,
punč, vyhlášené pivo Rauchbier. Ubytování v hotelu.
2. den: Po snídani procházka vánočně oděným městem Würzburg
(UNESCO), kde začíná známá Romantická cesta. Dopoledne
Rothenburg, dokonalý skanzen uliček obklopený městskými hradbami. Kulisy středověkého města dodávají zdejším vánočním trhům nenapodobitelnou atmosféru. Odpoledne Dinkelsbühl, nejkouzelnější středověké město Romantické cesty se zachovaným městským opevněním
s věžemi. Vánoční trhy v historickém centru. Návrat do ČR pozdě večer.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 490 Kč, 1x večeře o 3 chodech 350 Kč, komplex. pojištění
vč. storna zájezdu 70 Kč.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Náš tip:
Adventní zájezd po tzv. Romantické cestě Německa. Středověká města, úžasná
vánoční atmosféra a krásné adventní trhy. Na samém začátku zájezdu navštívíme jedno z nejstarších českých měst Cheb, které má rozhodně co nabídnout.
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Advent v Paříži a zámek Versailles
Termín: 16.12. – 20.12. 2020

Cena: 6 290 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR (PCE 14:30, HK 15:00,
Praha 17:00 a další nástupní místa analogicky).
2. den: Ráno příjezd do Paříže. Prohlídka města - ostrov
La Cité, katedrála Notre Dame, Prefektura, Justiční
palác, dále Pařížská radnice, centrum Pompidou,
Les Halles, Královský palác, čtvrť Opera s chrámem Madeleine, večerní Montmartre – náměstí malířů Place du Tertre, poslední zdejší mlýn
Moulin de la Galette. Ubytování v hotelu
na Montmartru.
3. den: Návštěva Versailles - nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury. Odpoledne vánoční atmosféra
historické Paříže, vánoční trhy, pohyblivé výlohy velkých obchodních domů jako Galerie
Lafayette, individuální volno, možnost návštěvy Louvru nebo dalších muzeí. V podvečer umělecká atmosféra vánočního Montmartru, krásný výhled na Paříž, náměstí Pigalle, Moulin Rouge, bazilika
Sacré-Coeur.
4. den: Adventní atmosféra Paříže - Invalidovna, dominanta
města Eiffelova věž, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk, vyzdobená
třída Champs Elysées, vánoční trhy, svařené víno a pečené kaštany.
Na závěr fakultativně projížď ka lodí po Seině (cca 15 EUR/os.).
Odjezd do ČR.
5. den: Příjezd v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce
a pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 2 100 Kč, komplexní cestovní pojištění. vč. storna 180 Kč,
vstupné.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Po dohodě v CK možný nástup v Plzni.
Náš tip:
Zveme vás do předvánoční Paříže, kde nám poloha hotelu umožní kouzelné
večerní procházky městem. Užijeme si adventní náladu na slavnostně vyzdobených bulvárech a ochutnáme místní lahůdky na vánočních trzích.

Vídeň – kouzlo adventu, zámek Schönbrunn,
Belvedere a Hofburg
Termín: 12.12. – 13.12. 2020 

Cena: 2 390 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd do vánoční Vídně (Brno 7:30 a další nástupní
místa analogicky), pěší okruh po Ringstrasse, budova Opery, náměstí
Hoher Markt, Dóm sv. Štěpána, Stará Radnice, Hofburg - bývalá císařská
rezidence, Vídeňský vánoční trh před Novou radnicí - individuální volno.
2. den: Zámek Schönbrunn (vstupné cca 15 EUR/os.), interiéry, zahrady a vánoční trh u zámku. S Vídní se rozloučíme u barokního zámku
Belvedere, kde vás okouzlí vánoční vesnička. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu u Vídně se snídaní, služby
průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 680 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Náš tip:
Prožijte s námi kouzelný Vídeňský advent! Navštivte s námi tradiční Vídeňské
vánoční trhy na Radničním náměstí, a také před zámky Schönbrunn a Belvedere.

Švýcarský advent a slavnost Klausjagen
Termín: 3.12. – 6.12. 2020 

Cena: 7 690 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách (Praha 5:30, Beroun, Plzeň) do Německa.
Odpoledne navštívíme adventní trhy v půvabném starobylém městečku
Lindau u Bodamského jezera a také se zastavíme v Bregenz, kde se projdeme historickým centrem. Nocleh v hotelu v okolí.
2. den: Po snídani přejezd do Sankt Gallen, jehož dominantou je slavný
klášter zapsaný na seznamu UNESCO. Možnost prohlídky jedné z nejstarších a největších klášterních knihoven na světě. Odpoledne velkolepý
advent v Curychu. Navštívíme švýcarskou zvláštnost adventní nádražní
trh, zpívající vánoční strom, strom s ozdobami Swarowski, adventní trh
u jezera. Ubytování v Luzernu. v pozdních nočních hodinách.
3. den: Prohlídka Lucernu, historického města na jezeře pod horou
Pilatus, které proslavil středověký dřevěný most. Za příznivého počasí
fakultativně výjezd vláčkem a lanovkami na vrchol Pilatusu nebo
individuální návštěva rozsáhlého Dopravního muzea s poutavou expozicí železnic včetně modelu Sankt Gotthardského tunelu. V Lucernu
uvidíte i další adventní trh na nádraží. Večer úžasná švýcarská slavnost
Klausjagen - veliký průvod se svatým Mikulášem, spousta zvláštních postav, svítící monstrance, muzika, práskání bičem a vyzvánění
kravských zvonců. Po skončení průvodu pozdě večer odjezd.
4. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 1 800 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 128 Kč,
1 750 Kč záloha za lanovky na Pilatus, vstupné.
Nástupní místa:
Praha, Beroun, Plzeň. Svoz při minimálním počtu 6 osob HK (+300) a PA (+300).
Náš tip:
Čekají Vás naprosto jedinečné a dojemné zážitky a budete svědky slavnosti,
kterou si místní opravdu užívají.
Poznámka: Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí
Všeobecné smluvní podmínky této CK.

Adventní Graz vlakem

Termín: 28.11. – 29.11. 2020

Cena: 4 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy, Pardubic, České Třebové, Brna a Břeclavi, jízda
vlakem Railjet. V odpoledních hodinách příjezd do Grazu. Ubytování.
Prohlídka historického jádra, středověké uličky i exteriéry hypermoderních budov přelomu tisíciletí. Zámecký vrch s Hodinovou věží a originální moderní most přes řeku Mur. Největší vánoční trh Štýrska se koná
na radničním náměstí. Najdete tu tradiční řemeslné výrobky, originální
vánoční ozdoby, svařená vína, punče aj. Radnice je pojatá jako adventní
kalendář. Ve městě lze vidět také veliký betlém z ledu. Večer okouzlující
výhled ze zámeckého vrchu na vánočně rozsvícené město.
2. den: Dopoledne možnost návštěvy Galerie moderního umění,
adventní trhy a vánoční nákupy. Fakultativně výlet vlakem s průvodcem do malebného městečka Leoben. V tomto historickém městečku
se konají jedny z nejpůvabnějších vánočních trhů Štýrska. Odpoledne
odjezd do města Bruck an der Mur a poté rychlovlakem zpět do ČR.
Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu vlakem do Grazu a zpět v základní vozové třídě, 1x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 600 Kč, večeře 500 Kč, komplexní cestovní pojištění vč.
storna 90 Kč, vstupné do objektů (cca 50 EUR/osoba), další doprava vlakem.
Nástupní místa:
Trasa vlaku Railjet: Praha, Pardubice, Česká Třebová, Brno, Břeclav.
Náš tip:
Víkendový adventní zájezd vlakem do Štýrského Hradce. Zemské hlavní město
rakouského Štýrska s řadou památek i pozoruhodnou moderní architekturou.
V době Adventu nabízí hned několik adventních trhů na starobylých náměstích
a v uličkách. Doprava rychle a pohodlně rychlovlakem Railjet.
Poznámka: Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí
Všeobecné smluvní podmínky této CK.

Advent v pohoří Harz s vláčkem a památky UNESCO
Termín: 11.12. – 13.12. 2020

Cena: 4 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odjezd (Praha 6:00) do pohádkového pohoří Harz.
Návštěva hrázděného městečka Gernrode, kde najdeme výjimečný
předrománský kostel sv. Cyriaka z 10. století a unikátní muzeum kukačkových hodin. Přejezd do Quedlinburgu (UNESCO). Místní zvláštností
jsou vánoční trhy ve dvorech hrázděných domů a na náměstí obří
adventní kalendář, kde každý dům představuje jedno okénko. Nocleh
v hotelu v oblasti Wernigerode.
2. den: Po snídani prohlídka Wernigerode - podivuhodná renesanční
radnice, hrázděné domy, romantický hrad vysoko nad městem a samozřejmě různé adventní speciality - např. míchané svařáky s ovocem.
Možnost výletu vláčkem úzkokolejné železnice na nejvyšší vrch
pohoří Harz horu Brocken. Pozdní návrat na ubytování.
3. den: Exkurze do některého z objektů nejstarších dochovaných průmyslových staveb na světě, důl na stříbrnou rudu Rammelsberg (UNESCO)
a půvabné město Hanzy v předhůří Harzu Goslar. V minulosti sídlo králů
a císařů, rovněž odtud pochází rod Siemensů. Náměstí se skvostně zdobenými hrázděnými domy a historickou kašnou, císařská falc, románský
chrám. Vánoční trhy s fantastickou atmosférou, malý les vánočních
stromečků, obří adventní kalendář. Návrat do Prahy cca ve 23.00 hodin.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 1 200 Kč, 1x večeře 500 Kč, komplexní cestovní pojištění
vč. storna 96 Kč, 1 500 Kč záloha na zpáteční vláček Wernigerode – Brocken, 480 Kč
za záloha na vstupné do dolu Rammelsberg, vstupné do objektů (cca 50 EUR/osoba).
Nástupní místa:
Praha 6:00 hod, Ústí nad Labem. Po dohodě v CK nástup možný i jinde po této trase.
Náš tip:
Pohádkový advent v malebých kulisách hrázděných domů německé vrchoviny
Harz. V Gernrode můžete navštívit muzeum kukačkových hodin, Quedlinburg
překvapí adventními trhy ve dvorech hrázděných domů.
Poznámka: Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí
Všeobecné smluvní podmínky této CK.

Adventní krásy Švábska, Franků a Bavorska
a čokoládový a automobilový ráj 2020
Termín: 4.12. – 6.12. 2020 

Cena: 3 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách (Praha 6:00, Plzeň) do Bavorska.
Prohlídka města Ulm, adventní trh před katedrálou s nejvyšší věží na světě
(161,6 m). Přejezd do Pforzheimu, města proslaveného výrobou šperků.
Poté Freiburg im Breisgau, procházka večerním městem a adventní trhy.
2. den: Po snídani hrad Hohenzollern, který je od středověku sídlem
stejnojmenného rodu. V městečku Tübingen nás čeká čokoládový
trh se zbožím více než 100 čokoládových manufaktur z celého světa.
Nevynecháme ani netradiční adventní trh pod 40 m vysokým železničním
viaduktem se stánky s tradičním řemeslným zbožím a netradičními dárky.
3. den: Nejprve uvidíme jedno z největších a nejkrásnějších barokních
sídel v Německu zámek Ludwigsburg, královský zámek nazývaný
„švábské Versailles“, Poté přejedeme do Stuttgartu a projdeme se
po nejdelší německé pěší zóně se stovkami obchodů. V individuálním
volnu (dle časových možností) návštěva muzea automobilky Porsche
nebo Mercedes. Návrat do Prahy do 23:00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu/gasthofu se snídaní, služby
průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 1 400 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 96 Kč,
vstupné do objektů (cca 65 EUR/osoba).
Nástupní místa:
Praha, Plzeň. Svoz při minimálním počtu 6 osob Brno (+400).
Náš tip:
Vydejte se s námi za jedinečnými čokoládovými trhy, do města šperků, za hrady a zámky, do automobilového ráje a také zažít večerní trhy pod viaduktem.
Poznámka: Zájezd ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří, pro který platí
Všeobecné smluvní podmínky této CK.
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NOVINKA! Kouzelné adventní Bavorsko
Termín: 5.12. – 6.12. 2020
Cena: 3 490 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd časně ráno do Ansbachu, městečka s mnoha barokními památkami a vánočními trhy s nazdobenými stánky, kde můžete
zakoupit vše, co tradičně k vánočním trhům patří - svařené víno, regionální speciality i umělecké řemeslné kousky. Poté navštívíme středověký Nördlingen s 2,7 km dlouhými dochovanými městskými hradbami,
po jejichž části se společně projdeme, a odkud jsou jedinečné
pohledy na nasvícené historické město. Vánoční trhy zaměřené na staré zvyky a originální výrobky, Nördlingenská
stezka jesliček. Ubytování v hotelu.
2. den: Krátká návštěva městečka Dinkelsbühl
s obrovskými jesličkami v kostele sv. Jiří a vyhlášenými vánočními trhy ve dvoře zdejšího špitálu.
Půvabný Rothenburg patří rovněž k nejzachovalejším středověkým městům v Německu.
Vánoční vesnice Käthe Wohlfahrtové a trhy
na náměstí Reiterlesmarkt, kde se můžete zahřát pohárem bílého svařeného vína
a ochutnat speciální sladkou pochoutku rothenburské sněhové kuličky. Návrat do ČR
v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu***
se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 490 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Náš tip:
Adventní zájezd v duchu starých tradic a vánočních zvyků v úžasné atmosféře
středověkých městeček. Svíčky, kadidlo, vánoční ozdoby, originální řemeslné
výrobky a lákavé regionální pochoutky.
Poznámka: V sobotu 5.12.2020 nabízíme také jednodenní zájezd do Ansbachu
a Rothenburgu s odjezdem z Prahy.

NOVINKA! Vánoční Norimberk, Regensburg
a Krušnohorské Vánoce na hradě Loket

Termín: 12.12. – 13.12. 2020

Cena: 3 290 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd (PCE 6:00, HK 6:30, Praha 8:00 a další nástupní místa
analogicky) k návštěvě Krušnohorských Vánoc na hradě Loket, které
vynikají romantickou atmosférou a krásnou polohou na hradním
vrchu. Těšit se můžeme na stará řemesla a zvyky z regionu Krušných
hor a Poohří, výrobu slaměných ozdob, vůni františků a pravou krušnohorskou kuchyni. Odpoledne příjezd do Norimberku, ubytování
v hotelu. Poté návštěva adventních trhů, které právem patří k nejvyhledávanějším v Německu.

NOVINKA! Innsbruck a zámky Ludvíka II.
Termín: 27.11. – 29.11. 2020
Cena: 4 190 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v nočních hodinách dle nástupních míst.
2. den: Dopoledne prohlídka zámku Neuschwanstein, připomínající
pohádkový rytířský hrad. Úchvatný výhled na zámek se nám naskytne
z mostu Marienbrücke nad propastí Pöllathschlucht. Přejezd do metropole Tyrolska Innsbruck, kde se nachází nespočet
stavebních skvostů - palác Hofburg, kostel
Hofkirche, barokní Helblingův dům nebo
Zlatá stříška. V době Adventu je historické centrum proměněno v jeden
velký vánoční trh s úchvatnou
světelnou výzdobou. Ubytování
v hotelu.
3. den: Návštěva Wattens,
muzea
křišťálu
firmy
Swarovski (vstup cca 19 EUR/
osoba). Nezapomenutelný
zážitek spojený s možností
nákupu nevšedních vánočních dárků. Kolem poledne
příjezd do bavorského městečka Prien na břehu jezera
Chiemsee. Plavba lodí na ostrov Herreninsel (lodní lístek cca
9 EUR/osoba), prohlídka zámku
Ludvíka II. Herrenchiemsee (vstup cca
9 EUR/osoba), jenž je replikou francouzského zámku Versailles. Pokračujeme opět lodí
na ostrov Fraueninsel s půvabným vánočním trhem,
který je považován za nejromantičtější v celém Německu. Zvláště
vyhledávané jsou speciality místních rybářů. Předpokládaný návrat
do Prahy cca ve 22:30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 500 Kč, 1x večeře o 3 chodech 380 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč, vstupné.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Po dohodě v CK možný nástup v Plzni.
Náš tip:
Mýty a mystika krále Ludvíka II. patří k nejtajnějším zajímavostem Bavorska.
Navštívíme jeho oblíbená místa v adventním čase, kde budeme nejlépe vnímat královu záhadnost, ale i krásnou vánoční výzdobu a majestátní kulisu
okolních Alpských štítů.

2. den: Procházka historickým Starým městem s hradbami, chrámy
a císařským hradem. Odpoledne starobylý Regensburg. Prohlídka
města na břehu Dunaje, majestátní katedrála sv. Petra a všudypřítomné vánoční trhy. Návrat do Prahy cca ve 21:30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 590 Kč, komplexní cestovní pojištění. vč. storna 70 Kč,
vstupné.
Nástupní místa:
Trasa A – Praha, Poděbrady dálnice, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250).
Náš tip:
Krušnohorské Vánoce mohou právem konkurovat vánočním trhům v Českém
Krumlově. Vyhlášené adventní trhy v Norimberku voní perníkem a lahodným
punčem, v Regensburgu zase pečenými kaštany a svařeným vínem.
Poznámka: V sobotu 12.12.2020 nabízíme také jednodenní zájezd na hrad Loket
spojený s návštěvou saského Annabergu na opačné straně Krušných hor.
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UPŘESNĚNÍ K ADVENTNÍM ZÁJEZDŮM
Cestovní kancelář Datour může rozhodnout
o neuskutečnění zájezdu 3 dny před odjezdem.
V případě zrušení zájezdu ze strany CK Datour
garantujeme 100% vrácení peněz do 7 dnů.
Doporučujeme včasnou rezervaci - získáte možnost výběru
místa v autobuse a při plné úhradě zájezdu do 30.9.2020
BONUS komplexní cestovní pojištění zdarma.

UŽIJTE SI ADVENT 2020!

Promaledobrodruhy.cz

pro velké dobrodruhy

rostoucí výbava až do 176 cm
batohy pro každé dobrodružství

prodejna v centru prahy

vychytávky pro malé i velké
@PROMALEDOBRODRUHY
#JSEMDOBRODRUH
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BARDĚJOVSKÉ KÚPELE
Lázně plné síly Hotel Ozón 3*
Zavítejte na východ Slovenska do panensky krásné a čisté přírody, kde pod
jižními svahy Nízkých Beskyd se rozkládají jedny z nejstarších lázní Bardějovské Kúpele. Pro výjimečné ovzduší s vůní jehličí a vzácné minerální prameny si lázně oblíbily známé osobnosti historického života. Rakouská císařovna Alžběta se s lázněmi loučila slovy: „Cítím se zdravá a svěží“. Bardějov je
oázou zdraví, klidu a pohody. Získá si i Vaše srdce!

1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách, cestou
zastávka na oběd, odpoledne příjezd do Bardějovských Kúpelí, uvítací přípitek, relaxace v hotelovém
wellness, večeře, nocleh
2. den: po snídani lékařská prohlídka, léčebné procedury, odpoledne prohlídka lázní a ochutnávka pramenů (8 minerálních pramenů), prohlídka Skanzenu
šarišské dědiny (unikátní dřevěné stavby představující
kulturu a architekturu slovenského a rusínského oby-

vatelstva, včetně dvou kostelíků Sv. Michala a Sv. Mikuláše), relaxace v hotelovém wellness, večeře, nocleh
3. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet do Bardějova (UNESCO), kouzelného středověkého města s původním opevněním, bazilikou sv. Jiljí
a 11 gotickými křídlovými oltáři, posezení v cukrárně
Babička při kávě a dortíku, v podvečer návštěva unikátního dřevěného kostelíku v Hervartově (UNESCO),
večeře, relaxace v hotelovém wellness, nocleh
4. den: po snídani léčebné procedury, po poledni
výlet do Košic, druhého největšího města Slovenska,
procházka po krásně opraveném historickém městském centru s řadou významných památek, nejcennější stavbou je Dóm sv. Alžběty, v místních kavárnách
a restauracích možnost ochutnat místní speciality,
např. tokajské víno z oblasti Košic, večeře, relaxace
v hotelovém wellness, nocleh
5. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet do Dukelského průsmyku, výstup na vyhlídkovou
věž, procházka památníkem na 2.světovou válku Dukla, na rozloučenou taneční večer, nocleh

6. den: po snídani rozloučení s lázněmi, odpočatí a plní zážitků odjíždíme domů, zastávka na salaši Krajinka s možností nákupu sýrů, návrat ve večerních hodinách

Hotel Ozón 3*
Termín 2020
Dospělí
23.09. – 28.09. (St. svátek)
9 490
Více termínů a informací na webu.
BONUS: 5× vstup do hotelového bazénu a wellness •
1× vstup do saunového světa • 10× léčebná procedura
• 3× denně léčebná pitná kúra ZDARMA!
Cena zahrnuje:
• doprava lux busem • 5× ubytování (hotel Ozón 3*)
• 5× plná penze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK • BONUS
Cena nezahrnuje:
• komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den •
fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • lázeňská taxa cca 1 €/os/noc (hradí se na recepci hotelu)

Slovensko – RELAX

Organizátor pobytů: Monatour a.s. IČO: 24755087

VYŠNÉ RUŽBACHY
Lázně pod Tatrami Grand Hotel Strand 4*
Dopřejte si pár dnů v krásné přírodě pod Tatrami na čerstvém vzduchu v láz- 6. den: po snídani relaxace v termálním bazénu Izabela, rozloučení s lázněmi, odpočatí a plní zážitků odních Vyšné Ružbachy. Poznejte zajímavé lidi a jejich folklór. Projeďte se na jíždíme domů, zastávka na salaši Krajinka s možností
pltích po řece Dunajci a užijte si tradiční goralskou veselici. Ba co víc, načer- nákupu sýrů, návrat ve večerních hodinách
páte sílu v termálních koupelích, dopřejete si lázeňské procedury, které utu- Grand Hotel Strand 4*
Termín 2020
Dospělí
ží Vaše zdraví, a ochutnáte spišskou borovičku i první slovenskou whisku.

1. den: ráno odjezd na Slovensko přes Starý Hrozenkov,
cestou zastávka na oběd, odpoledne příjezd do lázní
Vyšné Ružbachy, uvítací přípitek, beseda s lékařem, večeře, relaxace v hotelovém wellness Izabela, nocleh
2. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne prohlídka lázní a ochutnávka pramenů, relaxace v hotelovém termálním bazénu 34°C a wellness Izabela (parní
bylinná sauna, suchá finská sauna, jacuzzi, ochlazovací minerální bazén a solárium) nebo ve Vitálním světě
(masážní bazén, bazén s uhličitou vodou, finská sauna, ochlazovací bazének, fitness, tělocvična), večeře,
taneční večer v Bílém domě, nocleh
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3. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet na Lubovnianský hrad, rozkládající se na travertinové skále vysoko nad řekou Poprad, byl postaven ve
13. století jako strážný hrad a po 360 let patřil polským
králům, návštěva Nestville parku s ochutnávkou první
slovenské whisky, večeře, relaxace v termálním bazénu
a wellness Izabela, nocleh
4. den: po snídani léčebné procedury, odpoledne výlet
do NP Pieniny na slovensko-polském pomezí, zastávka
v Červeném klášteře, kde žil létající mnich Cyprián, dobrodužná plavba na pltích po romantické řece Dunajec
s vyhlídkou na okouzlující vrchy Tři Koruny, posezení
v kolibě s goralem Janko Gondekem, večeře, relaxace
v termálním bazénu a wellness Izabela, taneční večer
v Bílém domě, nocleh
5. den: po snídani celodenní výlet do Vysokých Tater
(program dle počasí), vyhlídková jízda pod tatranskými velikány přes Tatranskou Lomnici (výjezd kabinkovou lanovkou na Skalnaté pleso s krásnými výhledy
na Lomnický štít), Starý Smokovec (zastávka ve slavné kavárně Tatra na kávu a dort) a Štrbské pleso (pěší
procházka po naučné stezce kolem plesa, návštěva FIS
areálu), večeře, relaxace v hotelovém termálním bazénu a wellness Izabela, nocleh

29.09. – 04.10.
9 490
Více termínů a informací na webu.

BONUS: 5× vstup do hotelového bazénu a wellness •
1× vstup do saunového světa • 10× léčebná procedura
• 3× denně léčebná pitná kúra ZDARMA!
Cena zahrnuje:
• doprava lux busem • 5× ubytování (Grand Hotel
Strand 4*) • 5× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK
• BONUS
Cena nezahrnuje:
• komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den •
fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů • plavba na pltích • lanovky • lázeňská taxa cca 1 €/os/noc
(hradí se na recepci hotelu)

MORAVSKE TOPLICE
Relax v Terme 3000 Hotel Termal 4*
Cítím se skvěle na duši i na těle! Říkají rádi a s úsměvem obyvatelé Slovinska
a vědí, proč to říkají. Neboť jejich malá země oplývá termálními prameny,
které rozpouštějí každodenní starosti a přinášejí novou energii. Jejich vinice
patří k nejstarším v Evropě a rodí ta nejlepší vína, která Vám vrátí chuť do
života. Ochutnejte malou relaxační dovolenou tentokrát v oblíbených slovinských lázních Moravske Toplice. Jsou Vám od nás na dosah.

1. den: odjezd v ranních hodinách směr Mikulov,
přes Rakousko do Slovinska se zdravotními zastávkami u dobře vybavených motorestů, odpoledne
příjezd do lázní Moravske Toplice, kde v 60. letech
byly objeveny termální prameny s „černou vodou“,
ubytování, relaxace v lázeňském resortu Terme 3000,
večeře, nocleh
2. den: po snídaní celodenní relaxace v lázeňském
resortu Terme 3000, pro zájemce pěší procházky či
cyklistické túry do okolní přírody s krásnými vinicemi podél řeky Mury, večeře, nocleh

3. den: po snídani výlet do půvabné vesnice Bogojiny, kde stojí nevšední kostel Nanebevstoupení Páně,
jehož stavbu vedl v letech 1925-1927 nejslavnější slovinský architekt Jože Plečnik, který se významně podílel i na obnově Pražského hradu, poté návštěva Dobrovniku, kde se nachází největší skleníky orchidejí ve
Slovinsku, chloubou jsou tropické a exotické rostliny,
vyhlídková jízda po vinicích Lendavské Gorice s výstupem na rozhlednu Vinarium, odpoledne relaxace
v Terme 3000, večeře, nocleh
4. den: po snídani výlet do malebného města Ptuj,
nejstaršího ve Slovinsku, ležícího na řece Drávě, procházka historickým centrem směrem k hradu, odkud je krásná vyhlídka na staré město, volný čas na
kávu a dort, odpoledne relaxace v Terme 3000, večeře, nocleh
5. den: po snídani relaxace v Terme 3000, odpoledne výlet do městečka Gornja Radgona, ležícího na
rakousko-slovinské hranici, návštěva vinného sklípku
Dom penine, kde se seznámíte s postupy výroby místních šumivých i tzv. klidných vín a ochutnáte „Zlatou
radgonskou peninu“, nejznámější šumivé víno ve Slo-

vinsku, vyrábějící se klasickou šampaňskou metodou,
možnost výhodného nákupu vín, večeře, taneční večer na rozloučenou,nocleh
6. den: dopolední relaxace v hotelovém wellness
nebo v lázeňském resortu Terme 3000, kolem poledne ozdraveni na těle a osvěženi na duchu odjíždíme
domů, návrat v pozdních večerních hodinách

Hotel Termal 4*
Termín 2020
Dospělí
13.10. – 18.10.
9 990
Více termínů a informací na webu.
BONUS: celodenní vstupy do lázeňského resortu
Terme 3000 a hotelového wellness ZDARMA!
Cena zahrnuje:
• doprava lux busem • 5× ubytování • 5× polopenze
• výlety dle programu • služby průvodce • balíček na
cestu • zákonné pojištění CK • BONUS
Cena nezahrnuje:
• komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/
den • fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů a ochutnávky • pobytová taxa 2 €/os/noc (děti
7–18 let – 1 €/noc) + 1 € registrační poplatek/pobyt
(hradí se na recepci hotelu)

1. den: odjezd v ranních hodinách směr Mikulov, přes
Rakousko do Slovinska se zdravotními zastávkami
u dobře vybavených motorestů, odpoledne příjezd
do lázní Terme Olimia se zdejší zázračnou termální
vodou a tzv. „selfness“ programem, ubytování, relaxace v termálním světě Termalija Relax, večeře, nocleh
2. den: po snídani relaxace v termálních bazénech,
odpoledne výlet mezi vinohrady do přírodního parku Kozjanski park na ochutnávku slovinských vín do
jednoho ze zdejších vinařství s drobným občerstvením z lokálních produktů a možností nákupu místních vín, v podvečer návrat na hotel, večeře, nocleh
3. den: po snídani výlet do osady Olimje se starobylým minoritním klášterem s třetí nejstarší lékárnou
v Evropě, kde si můžete zakoupit řadu domácích bylinných nálevů, tinktur a mastí z bylinek pěstovaných
přímo v klášterní bylinkové zahradě, poté návštěva
čokoládovny čokoladnica Olimje, kde se ručně vyrábějí nejrůznější čokoládové tyčinky, pralinky a dražé,
na závěr zastávka na farmě Jelenov Greben, která se
zabývá chovem daňků a muflonů, produkcí žampionů, pěstováním jablek a výrobou specialit z těchto
lokálních surovin s možností nákupu, odpoledne návrat na hotel, večeře, nocleh

Termín 2020
Dospělí
14.11. - 17.11. (St. svátek)
7 490
Více termínů a informací na webu.
BONUS: neomezený vstup do termálního světa Termalija Relax, selfness rituály, denně čerstvá pitná termální voda na pokoji, 1x vstup do saunového světa
Termalija Relax ZDARMA!
Cena zahrnuje:
• doprava lux busem • 3× ubytování (hotel Breza 4*) •
3× polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK • BONUS
Cena nezahrnuje:
• komplexní cestovní pojištění UNIQA 30 Kč/os/den
• fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů
a ochutnávky • pobytová taxa 2,50 €/os/noc (děti
7–18 let – 1,25 €/noc) + 2 € registrační poplatek/pobyt (hradí se na recepci hotelu) • fakultativní vstup do
Wellness Orhidelija
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Slovinsko – RELAX

Co je malé, to je hezké. A o Slovinsku to platí dvojnásob. O co menší tato 4. den: po snídani relaxace v termálním světě Termalija Relax, dopoledne odpočatí a osvěženi na těle i dunenápadná země je, o to rozmanitější je její příroda, památky a hlavně lidé, chu rozloučení s lázněmi a odjezd zpět do ČR, návrat
a nabízí opravdu vše, co si jen můžete přát. Nechte se unést na vlnách ne- v pozdních večerních hodinách
všedního relaxu a pociťte s námi lásku k Slovinsku!
Hotel Breza 4*

Organizátor pobytů: Monatour a.s. IČO: 24755087

TERME OLIMIA
Relax víkend pro šťastný život Hotel Breza 4*

HÉVÍZ relax nad jezerem
Hotel Ensana Thermal Hévíz 4*
• největší termální jezero v Evropě Gyógy-tó s léčivou vodou
• hravá ochutnávka balatonských vín na vinném kopečku Wienberg
• jedinečný lázeňský hotel Ensana Thermal Hévíz 4* s vlastními
termálními bazény s léčivou vodou stejného složení jako v jezeře
Gyógy-tó

ochutnávka balatonských vín s drobným pohoštěním,
možnost výhodného nákupu vína, večeře, nocleh
5. den: po snídani neomezená relaxace v léčebných
termálních bazénech, procházka pro zdraví, odpoledne výlet do městečka Keszthely, návštěva barokního
zámku rodu Festetics s krásnými zahradami, romantická projížďka lodí po Balatonu, večeře, pro zájemce
taneček na rozloučenou v místní čardě, nocleh
6. den: po snídani relaxace v hotelovém lázeňském
a termálním komplexu, po poledni odjezd do České
republiky, návrat ve večerních hodinách

Maďarsko – RELAX

Organizátor pobytu: Monatour a.s. IČO: 24755087

Ozdravte své tělo a osvěžte svou mysl na léčebném pobytu v lázních
Hévíz. Ponořte se do termálních vod hotelu Ensana Thermal Hévíz, které Hotel Ensana Thermal Hévíz 4*
Termíny 2020
Dospělí
jsou stejně zázračné jako vody hévízského jezera. Vychutnejte si každoden15.09. - 20.09.
9 990
ní pohybové aktivity se zkušenými fyzioterapeuty a očistěte své tělo pitný03.11. - 08.11.
9 490
Více termínů a informací na webu.
mi kúrami z léčivého pramene. Komfortní hotel Ensana Thermal Hévíz se
svým termálním zázemím a prvotřídními službami se stane na pár dní Vaším BONUS: neomezená relaxace v hotelovém lázeňském
a termálním komplexu s léčebnými termálními bazédruhým domovem.

Hévíz, jedno z nejstarších a nejznámějších lázeňských
měst v Maďarsku, leží v malebné kopcovité krajině,
pouhých 6 km od městečka Keszthely v jihozápadním
cípu Balatonu. Zde se nachází jediné a jedinečné termální jezero v Evropě, kde v harmonii soužívají lidé
a lekníny. Lázně jistě okouzlí mondénní promenádou
s mnoha cukrárnami a typickými „čardami“, ale také
obchody se suvenýry a elegantními hotely s celoročním provozem. Na okraji Hévízu se nachází„vinný svatý kopeček“ Weinberg s poutním kostelem a vinnými
sklípky na každém kroku.
Mimořádným pokladem Hévízu je termální jezero
o ploše 47.500 čtverečních metrů s nálevkovitě se
svažujícím dnem o hloubce 36.5 m, jehož mírně
radioaktivní voda obsahuje síru, alkálie, hydrogenuhličitany, a zejména soli vápníku. Pramen poskytuje 86 milionů litrů vody denně, takže voda
v jezeře se úplně vymění každých 28 hodin.
Teplota vody v jezeře se během roku pohybuje mezi
32-36°C. Oblak jemné páry nad jezerem vytváří neobvyklý pohled - odpařování vody činí koupání pod
širým nebem příjemné i v chladnějších dnech, ale
také příznivě ovlivňuje mikroklima jezera. Bahno ze
dna jezera je tvořeno z 50% organickými materiály,
bohatými na jód a estrogen. Jako koupelová kúra
je voda vhodná pro léčení kloubových onemocnění, revmatických potíží, nemoci pohybového ústrojí
a páteře a při gynekologických potížích. Jako pitná
kúra pomáhá při léčení poruch zažívacího systému
a poklesu dásní.
Lázeňský hotel Ensana Thermal Hévíz je prvotřídní
hotel, který uspokojí i náročnější klientelu. V rozlehlém lázeňském a termálním komplexu můžete relaxovat ve velkém zážitkovém bazénu s podvodní hudbou a světelnými efekty, v horké lázni
dvou krytých termálních bazénů (33°C a 37°C)
s vodou stejného složení jako v unikátním léčivém jezeře, plaveckém bazénu a venkovním termálním bazénu (otevřeném od května do září). Relaxovat můžete i v zázemí moderního saunového
světa. V hotelovém lázeňském centru pak můžete
využít léčebných i wellness procedur a odpočívat
v solné jeskyni.
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1. den: ráno odjezd přes Bratislavu do Maďarska, odpoledne příjezd do lázní Hévíz, ubytování, relaxace
v hotelovém lázeňském a termálním komplexu (kryté
a venkovní relaxační bazény, plavecký bazén, horká
lázeň, kryté a venkovní termální bazény s vodou stejného složení jako v unikátním léčivém jezeře), večeře, malá procházka lázněmi zakončená štamprličkou
v Kocsi čardě, nocleh
2. den: po snídani neomezená relaxace v léčebných
termálních bazénech s vodou stejného složení jako
v jezeře Gyógy-tó (unikátní léčivá voda 33–37 °C blahodárně působí na pohybové ústrojí, osteoporózu
a ekzémy), pohybové aktivity (aqua fitness, ranní cvičení a fitness trénink, výlety pěšky i na kole, stolní
tenis, severská chůze či fitness studio) se zkušenými
fyzioterapeuty, odpoledne projížďka vláčkem hévízáčkem na vinný kopeček Weinberg s krásnými výhledy do údolí, posezení při skleničce dobrého vína,
večeře, nocleh
3. den: po snídani neomezená relaxace v léčebných
termálních bazénech, pohybové aktivity se zkušenými fyzioterapeuty, odpoledne návštěva tradičního trhu, kde obchodníci prodávají vlastní výrobky od
zeleniny přes víno, klobásy, pálenky až po vyšívané
dečky, pletené koše a keramiku za výhodné ceny, večeře, hudební či folklórní program v hotelu, nocleh
4. den: po snídani neomezená relaxace v léčebných
termálních bazénech, pohybové aktivity se zkušenými fyzioterapeuty, procházka pro zdraví, odpoledne
veselý výlet na vinařskou horu Szent György-hegy,
nezapomenutelná návštěva vinařského sklípku s krásným výhledem do vinic a okolí,pálenka na přivítanou,

ny s vodou stejného složení jako v jezeře Gyógy-tó
(unikátní léčivá voda 33–37 °C blahodárně působí na
pohybové ústrojí, osteoporózu a ekzémy), pohybové
aktivity (aqua fitness, ranní cvičení a fitness trénink,
výlety pěšky i na kole, stolní tenis, severská chůze či
fitness studio) se zkušenými fyzioterapeuty

Cena zahrnuje:
• doprava lux busem • 5x ubytování (hotel Ensana
Thermal Hévíz 4*) • 5x polopenze • výlety dle programu • služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK • BONUS
Cena nezahrnuje:
• komplexní cestovní pojištění UNIQA 30,- Kč/os/den
• fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů,
ochutnávka vína, jízdné vláčkem a lodí • pobytová
taxa 550 HUF/os/noc (hradí se na recepci hotelu, platí
pro osoby starší 18 let) • Ensana Relax balíček (částečná masáž, 3-hodinový vstup do termálního jezera)

EGERSZALÓK
& SALIRIS SPA RESORT relax pod solnou horou
Hotel Saliris Resort Spa 4*+

Tam, v srdci panenské přírody, uprostřed ticha a klidu, v místech, kde se potkává Mátra a Bükk, kde vyvěrají blahodárné léčivé termální prameny, jež za
mnohá desetiletí stvořily bájnou solnou horu Sóhegy, kde na místních travertinových kopcích dozrává to nejsladčí víno a kde se nebe a země navzájem dotýkají a v jedno splývají, rozprostírá se výjimečný lázeňský komplex
Saliris Spa Resort s dvaceti termálními a zážitkovými, horkými i studenými
bazény a vířívkami s nezapomenutelnými výhledy na nejvyšší horu Maďarska Kékes a s prvotřídními službami. Dopřejte si relax, jaký nemá na českém
trhu obdoby!

Zdejší hydrogen uhličitá minerální léčivá voda
s příměsí vápníku, hořčíku a síry čerpaná z termálního pramene o teplotě 65-68°C se řadí mezi nejlepší v Maďarsku. Oplývá protizánětlivými účinky
a blahodárně působí na pohybové ústrojí, proti
artróze, využívá se jako podpůrná léčba při rehabilitacích po ortopedických zákrocích a operacích páteře, při gynekologických obtížích a má
příznivé účinky při onemocnění lupenkou a na
kožní ekzémy.
1. den: v ranních hodinách odjezd přes Bratislavu
do Maďarska, malá okružní jízda Budapeští, navečer
příjezd do lázeňského městečka Egerszalók, uvítací přípitek, večeře, odpočinek v pětihvězdičkových
hotelových termálních lázních čítajících sedmnáct
vnitřních a venkovních léčivých i zážitkových bazénů, vířivky a protiproudy, dětské bazény a skluzavky,
to vše s různě teplou vodou od 14°C až do 42°C na
vodní ploše téměř 2000 metrů čtverečných, nocleh
2. den: snídaně, dopoledne odpočinek v hotelových
termálních lázních (vnitřní a venkovní bazény s různě teplou vodou, léčivé bazény, vířivky, protiproudy),
odpoledne hravý výlet minibuskem „cvrčkem Egerszaločkem“ po nejzajímavějších místech Egerszaloku

(jeskynní skanzen Barlanglakások, kostel Panny Marie) zakončený ochutnávkou lahodných vín ve sklepě Dávid borház pince vytesaném do travertinových
skal, večeře, nocleh
3.den: po snídani dopolední výlet do perly východního Maďarska Egeru, procházka historickým centrem
města s egerským hradem, minaretem, tržnicí, bazilikou a arcibiskupským palácem, pro zájemce možnost
návštěvy muzea marcipánu či výstupu na minaret,
posezení u vynikajícího dortíku v cukrárně Marján,
odpoledne odpočinek v hotelových termálních lázních (vnitřní a venkovní bazény s různě teplou vodou,
léčivé bazény, vířivky, protiproudy), večeře, nocleh
4. den: snídaně, dopoledne odpočinek v hotelových
termálních lázních (vnitřní a venkovní bazény s různě

Hotel Saliris Resort Spa 4*+
Termín 2020
Dospělí
23.09. - 28.09.
11 990
Více termínů a informací na webu.
BONUS: neomezené vstupy do TOP hotelových termálních lázní ZDARMA!
Cena zahrnuje:
• doprava lux busem • 5x ubytování (hotel Saliris Resort Spa 4*+) • 5x polopenze • výlety dle programu •
služby průvodce • balíček na cestu • zákonné pojištění CK • BONUS
Cena nezahrnuje:
• komplexní cestovní pojištění UNIQA 30,- Kč/os/den
• fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů •
pobytová taxy 1,4 EUR/os/noc (hradí se na recepci
hotelu – platí pro osoby starší 18 let)

Organizátor pobytu: Monatour a.s. IČO: 24755087

exkluzivní lázeňský resort nabízející vše pod jednou střechou
unikátní léčivá termální voda řadící se mezi nejlepší v celém Maďarsku
návštěva největšího sladkovodního akvária na světě u jezera Tisza tó
hravé ochutnávky lahodných egerských vín ve stylových sklípcích

Maďarsko – RELAX

•
•
•
•

teplou vodou, léčivé bazény, vířivky, protiproudy), odpoledne výlet do Údolí krásných žen, srdce egerské
vinařské oblasti, ochutnávka vyhlášených místních
vín v čele s opojným rudým bikavérem, neboli býčí
krví, s možností výhodného nákupu, večeře, nocleh
5. den: po snídani dopolední výlet do maďarské pusty k jezeru Tisza tó, návštěva největšího sladkovodního akvária v Evropě s podvodním tunelem, za příznivého počasí možnost zapůjčení lodičky či šlapadla
k romantické plavbě po hladině jezera, odpoledne
odpočinek v hotelových termálních lázních (vnitřní
a venkovní bazény s různě teplou vodou, léčivé bazény, vířivky, protiproudy), večeře, nocleh 6.densnídaně
a ranní odpočinek v hotelových termálních lázních
(vnitřní a venkovní bazény s různě teplou vodou, léčivé bazény, vířivky, protiproudy), dopoledne odpočati a plni energie odjíždíme zpět domů do ČR, návrat
v pozdních večerních hodinách
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JÍST A SPÁT JAKO KNÍŽE
Západní Čechy
♥♥♥♥+
Spa & Wellness hotel ZÁMEK LUŽEC
Lužec u Karlových Varů 1 DÍTĚ do 11,99 let s polopenzí ZDARMA

S

H3018

♥♥♥♥

1 DÍTĚ do 1,99 let s polopenzí ZDARMA

S

DALŠÍ TERMÍNY na dotaz

DALŠÍ TERMÍNY na dotaz

PROČ SEM ? • BAZÉN ZDARMA • LUŽECKÝ PRAMEN
• TICHO A POLOHA DALEKO OD SILNIC

PROČ SEM ? • NEJSTARŠÍ ŠLECHTICKÉ SÍDLO V ČECHÁCH
• ZÁMEK TŘÍ CÍSAŘŮ • ZÁMECKÉ KOMNATY

Poloha: v obci Lužec, 14 km od Karlových Varů, směrem na Nejdek. Hotel stylizovaný jako lovecký zámeček českého krále Karla IV. Leží v okouzlující krajině,
daleko od civilizace.
Vybavení: Královská restaurace, krčma Jana Žižky - pokrmy dle dobových
receptur v peci Tandoor, knihovna Václava II., výtah, fitness, v místě (za poplatek) tenisový kurt a petangue, Wellness: hotelový vnitřní bazén s protiproudem
(12 x 7,5 m), 2 sauny (finská, římská), jacuzzi, Kneippův chodník, fytobar,
různé procedury (masáže, vodoléčba, inhalace, zábaly, oxygenoterapie aj.).
Koupání: vnitřní bazén, malé přírodní koupání, jezero v Nové Roli (6 km).

Poloha: Chateau hotel Zbiroh**** je jediným hotelem, kde můžete strávit noc
v komnatách, ve kterých pobývali takoví velikáni jako císař Rudolf II., Karel IV.,
Zikmund nebo osobnosti Alfons Mucha, Ema Destinová a další. Nejstarší české
šlechtické sídlo se nachází v okrese Rokycany a leží na rozhraní CHKO
Křivoklátsko a brdských lesů, cca 40 km od Plzně a 45 km od Prahy.
Vybavení: restaurace, zámecká krčma, wellness centrum (bazén, vířivka,
sauna, solárium), v areálu minigolf, kulečník, šipky, stolní tenis, lanové centrum, parkoviště.
Koupání: hotelový bazén.

Pobytový balíček
JÍST A SPÁT JAKO KNÍŽE

A/2
A/3
A/4

--->
--->
--->

DOVOLENÁ NA ZÁMKU

3 dny/2 noci (nástup libovolný)
4 dny/3 noci (nástup libovolný)
5 dní/4 noci (nástup libovolný)

--->
--->

Organizátor pobytu: ATIS a.s. IČO: 253 511 17

ZÁMECKÉ POKOJE

Ubytování: 2 - lůžkové zámecké pokoje některé s dětskou přistýlkou, Spr.+
WC, SAT/LCD TV, telefon, fén, župan, Wi-Fi, trezor.
Druh pobytu

A/ 2 noci

CENA
za osobu

LŮŽKO

01.09. - 01.10.2020
01.10. - 20.12.2020

A/ 3 noci
LŮŽKO

LŮŽKO

dospělý

dospělý

3 470
2 990

5 090
4 460

6 770
5 890
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1.9. - 20.12.2020 (nástup libovolný)
za 3 990,- Kč/dítě 2-10 let
za 4 890,- Kč/dítě 2-10 let

Ubytování: 2 - lůžkové pokoje, vana + WC, fén, TV, trezor.
Pokoje s možností dětské přistýlky na dotaz.
POZNÁMKA: Na pobyt nelze uplatnit žádnou slevu. Příplatek za neobsazené lůžko a víkendy na dotaz.
Dítě zdarma a dětská cena povolena v doprovodu 2 plně platících osob.

POZNÁMKA: Dítě zdarma povoleno na pokoji v doprovodu 2 plně platících osob.
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za 7 990,- Kč/os.
za 9 790,- Kč/os.

TIPY NA VÝLETY
• hrady Křivoklát, Točník, Žebrák a Radeč (do 20 km)
• Koněpruské jeskyně (32 km) • ZOO Plzeň

A/ 4 noci

dospělý

5 dní/4 noci
6 dní/5 nocí

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 4x ubytování se snídaní v zámecké krčmě
• Welcome drink v den příjezdu
• 3x 2-chodová večeře v zámecké restauraci
(první večeře v den příjezdu nebo druhý den pobytu)
• 1x prohlídka zámku Zbiroh (1. okruh)
• volný vstup do zámeckého parku • 1x hodina minigolfu/pobyt
• 1x odpolední káva nebo čaj za pobyt v restauraci se zámeckými koláčky
• Wi-Fi • parkování • ruské kuželky, obří šachy, kriket • rekr. poplatek
• SLEVA 20% na masáže a 25% na vstup do wellness

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 2/3/4x ubytování v zámeckých pokojích českých králů a knížat
• 2/3/4x bufetová snídaně • 1/2/3x večeře (menu o 3 chodech)
• 1x zámecká večeře ve středověké krčmě Jana Žižky vč. 1 piva
(specialita dle nabídky hotelu) nebo nealka
• vstup do bazénu a fitness (římská sauna, jacuzzi, Kneippův chodník)
• 1x lehká procedura (dle aktuální hotelové nabídky) • parkování
• léčebná voda Lužecký pramen • župan • Wi-Fi • rekreační poplatek
• BONUS: SLEVA 20% na oběd á la Carte (v době 12:00 - 14:00 hod.)

WELLNESS

ZÁMEK ZBIROH
Zbiroh
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WELLNESS

ISTORIÍ
ESKOU HPOHÁDKY
Č
ÍT
J
O
R
KO Z
SE P
POJĎTE NA DOVOLENÉ JA

rezervační kód

za 3 990,- za 4 noci

od 2 990,- za 2 noci

H2791

Západní Čechy

v hotelu

rezervační kód

artnera vapte rodinu
Oslňte p
přek

LÁZEŇSKÉ MARIÁNKY

h
v lázníc m poděkuje
e
t
j
u
x
a
Rel
tělo Vá
Západní Čechy

♥♥♥♥

rezervační kód

H2909

S

♥♥♥

1 DÍTĚ do 6,99 let na přistýlce s plnou penzí ZDARMA
350 m 3,5 km 150 m

MHD

SPA Hotel DĚVÍN - Mariánské Lázně

od 3 020,- za 2 noci

Pobyt pouze pro dospělé

MHD

135,-/den

Hotel RICHARD
Mariánské Lázně

od 6 290,- za 5 nocí

H2749

350 m v hotelu

rezervační kód

Západní Čechy

*na ověření

DALŠÍ TERMÍNY na dotaz

DALŠÍ TERMÍNY na dotaz

PROČ SEM ? • BAZÉN ZDARMA • V BLÍZKOSTI KOLONÁDY
• PITNÁ KÚRA LÉČEBNÉHO PRAMENE V HOTELU

PROČ SEM ? • LÁZEŇSKÉ LÉČBY POD JEDNOU STŘECHOU
• DENNĚ PITNÁ KÚRA

Poloha: u vstupu do lázeňských lesů a parků, přímo naproti historickému
Pravoslavnému kostelu Sv. Vladimíra, 700 m od kolonády.
Vybavení: recepce, restaurace. WELLNESS: krytý rehabilitační bazén (9 x 4 m),
vířivka, sauna, fitness, moderní rehabilitační centrum (masáže, elektroléčba,
koupele, inhalace, magnetoterapie, plynové injekce, zábaly, thermoterapie,
aj.), kosmetika, pedikúra a manikúra.
Koupání: hotelový relaxační bazén, městský krytý bazén MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
(1 km), přírodní koupaliště LIDO (cca 4 km).

Poloha: v klidném prostředí lesoparku, s dobrou dostupností do centra města a ke
všem významným místům a turistickým atrakcím v Mariánských Lázních.
Vybavení: recepce, restaurace, sauna, solárium, relaxační masáže, parkování,
zapůjčení kol. lyží a trekingových holí. SPA centrum: komplexní léčba (inhalace, oxygenoterapie, elektroléčba, magnetoterapie) a wellness procedury (klasické vodoléčebné procedury, perličková koupel, uhličité koupele ja.
Koupání: městský krytý bazén MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (150 m). Přírodní koupaliště
LIDO (3,5 km). Přehrada Jesenice (15 km).

BALÍČEK NA 5 NOCÍ

WELLNESS TÝDEN

--->

6 dní/5 nocí (pobyt NE - PÁ)

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 5x ubytování s polopenzí plus (snídaně bufet, večeře výběr ze 4 hl. jídel)
• 4x polední svačina (polévka a malý salát + pečivo)
• 1x zákusek + káva • 1x aperitiv na přivítanou • župan • Wi-Fi
• 1x lékařské vyšetření • 8x procedura (procedury pondělí - pátek)
• denně volný vstup do bazénu, vířivky (dle provozní doby) a fitness studia
• denně pitná kúra léčebného pramene v hotelu (7:00 - 10:00 hod.)

BALÍČEK NA 7 NOCÍ

B/7

--->

A/7

--->

8 dní/7 nocí (nástup libovolný)

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 7x ubytování s plnou penzí bez nápojů
(snídaně a večeře formou bufetu, oběd 2-chodové menu, salátový bar)
• k večeři nápoj ZDARMA (1x nealko nebo pivo)
• 1x láhev vína v den příjezdu
• 1x konzultace s lékařem (10 min.)
• 10x procedura dle rozpisu lékaře • denně pitná kúra
• 1x 2-hodinový vstup do městského bazénu Mariánské Lázně
• 1x káva nebo čaj + zákusek • lázeňský poplatek • Wi-Fi

8 dní/7 nocí (nástup libovolný)

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 7x ubytování s polopenzí plus (snídaně bufet, večeře výběr ze 4 hl. jídel)
• 6x polední svačina (polévka a malý salát + pečivo)
• 1x zákusek + káva • 1x aperitiv na přivítanou • župan • Wi-Fi
• 1x lékařské vyšetření • 10x procedura (procedury pondělí - pátek)
• denně volný vstup do bazénu, vířivky (dle provozní doby) a fitness studia
• denně pitná kúra léčebného pramene v hotelu (7:00 - 10:00 hod.)

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ KÚRA LIGHT

B/7

--->

6 dní/5 nocí

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 5x ubytování s bufetovou polopenzí • 1x přípitek
• 1x vstupní konzultace s lékařem (10 min) na osobu • Wi-Fi
• 2 procedury na osobu denně, dle rozpisu lékaře • denně pitná kúra
• 2x 2 hodinový vstup do městského bazénu v Mariánských Lázních

Organizátor pobytu: ATIS a.s. IČO: 253 511 17

A/5

REGENERAČNÍ PROGRAM
C/2/3/4

--->

3 dny/2 noci, 4 dny/3 noci nebo 5 dní/4 noci (nástup libovolný)

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 2/3/4x ubytování s bufetovou polopenzí
• 1x oxygenoterapie s vitamínem (60 min)
• 1x uklidňující masáž hlavy (20 min)
• 1x 2 hodinový vstup do městského bazénu v Mariánských Lázních
• 1x káva nebo čaj + zákusek • 1x přípitek • Wi-Fi
• U pobytu na 3 a 4 noci navíc zahrnuty další služby.
Ubytování: a) 1 a 2 - lůžkové pokoje STANDARD s možností přistýlky, Spr.
nebo vana/WC, SAT/TV, telefon, trezor, fén, Wi-Fi.
b) a c) 2 - lůžkové pokoje SUPERIOR nebo DELUXE - za příplatek na dotaz.

WELLNESS

Druh pobytu
CENA
za osobu
01.09. - 01.10.2020
01.10. - 19.12.2020

A/ 5 nocí

B/ 7 nocí

LŮŽKO

LŮŽKO

dospělý

dospělý

6 990
6 290

9 890
8 790

Druh pobytu

A/ 7 nocí

B/ 7 nocí

C/ 2 noci

C/ 3 noci

C/ 4 noci

CENA
za osobu

dospělý

dospělý

dospělý

dospělý

dospělý

01.09. - 04.10.2020
04.10. - 01.11.2020
01.11. - 22.12.2020

10 620
8 709
8 119

7 970
7 970
6 780

3 490
3 490
3 020

5 190
5 190
4 470

7 260
7 260
6 410

LŮŽKO

LŮŽKO

LŮŽKO

LŮŽKO

LŮŽKO

POZNÁMKA: *Pes za poplatek na ověření.

POZNÁMKA: Dítě zdarma povoleno v doprovodu 2 plně platících osob.

Poplatky placené na místě (bez záruky): rekr. poplatek cca 21,- Kč/den, parkování 100 - 200,- Kč/noc (na poptávku).

Poplatky placené na místě (bez záruky): parkování u hotelu 135,- Kč/den, rekreační poplatek 21,- Kč/den
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WELLNESS

Ubytování: 2 - lůžkové pokoje, Spr./vana + WC, SAT/TV, fén, trezor, minibar.
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TOULÁME SE ČESKEM
Krkonoše

Českomoravská vrchovina
♥♥♥

H0761

200 m v místě
*od 100,-/den

5= 4
7= 6
14 = 11

Hotel AURUM
Černý Důl

♥♥♥♥

1 DÍTĚ do 2,99 na přistýlce ZDARMA

S
P

DALŠÍ TERMÍNY na dotaz

DALŠÍ TERMÍNY na dotaz

PROČ SEM ? • MODERNÍ HOTEL, KVALITNÍ SLUŽBY
• DĚTI MAJÍ UBYTOVÁNÍ ZA POLOVINU

PROČ SEM ? • RODINNÁ ATMOSFÉRA
• HOTELOVÉ WELLNESS S BAZÉNEM

Poloha: hotel Artaban**** se nachází na malém náměstí městečka Žirovnice,
20 km severovýchodně od Jindřichova Hradce.
Vybavení: restaurace, Wi-Fi, salonek, vinný sklípek, bowling bar, střešní venkovní terasa s barem, posezením a výhledem na náměstí, tělocvična, půjčovna
kol, běžek, úschovna kol, WELLNESS - sauna, infrasauna, whirlpool, solárium,
masáže. Bezbariérový přístup, výtah, 1 bezbariérový pokoj.
Koupání: menší rybník v kempu Panistávka. Horní Cerekev - lom (15 km).
AQ Jindřichův Hradec (21 km). AQ Dačice (32 km). Vodní ráj Jihlava (39 km).

Poloha: rodinný hotelový komplex se nachází v srdci východních Krkonoš na
poklidném místě na samé hranici Krkonošského národního parku. Ideální
poloha hotelu láká k celoročním aktivitám.
Vybavení: recepce, restaurace, lobby bar, sál, salónek, bowling, biliár, kulečník, venkovní sportoviště a tenisové kurty, terasa, parkoviště, Wi-Fi.
HOTELOVÉ WELLNESS - plavecký bazén 12 x 4 m, dětské brouzdaliště, sauna,
whirlpool, masáže, solárium. NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OD ČERVENCE 2020.
Koupání: hotelový bazén (12 x 4 x 1,6 m).

---> 3 dny/2 noci (nástup libovolný)
POBYT NA VYSOČINĚ
13.9. - 23.12. za 4 540,- Kč/2 osoby
S RELAXACÍ A POHYBEM

5 DNŮ V ČERNÉM DOLE
6 DNŮ V ČERNÉM DOLE

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 2x ubytování s polopenzí (snídaně - do 10 osob výběrem ze snídaňového
lístku a nad 10 osob bufetové, večeře - výběrem ze 2 jídel v den příjezdu)
• 2x za pobyt odpolední káva pro oba • 1x za pobyt 60 min. bowlingu
(včetně zapůjčení speciální obuvi) • 1x za pobyt 30 min. masáž pro oba
• 1x za pobyt zapůjčení dvou běžkových setů na celý den nebo zapůjčení
dvou kol na 4 hodiny

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 5/4x ubytování s polopenzí (snídaně bufet, večeře 2 chody)
• denně neomezený vstup (dle provozní doby) do: wellness (plavecký bazén,
vířivka, finská sauna), tělocvičny, fitness, tenisové kurty, ping pong,
dětská herna, dětské hřiště • rekreační poplatek • Wi-Fi • parkování
BONUS pro seniory od 60 let: 1x za pobyt káva a čaj, 1x láhev minerálky
na pokoji v den příjezdu

TIPY NA VÝLETY • zámek Jindřichův Hradec (20 km)
• hrad Landštejn (35 km) • Malé muzeum Bible v Pelhřimově (36 km)
• zámek Červená Lhota (30 km)• ZOO Jihlava a jihlavském podzemí (40 km)
• Telč (28 km) - zapsaná v UNESCO • Dačice - muzeum Kostky cukru (34 km)

TIPY NA VÝLETY - STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE
Stezka korunami stromů vznikla na okraji Janských Lázní v Krkonoších.
Vyhlídková věž s rozhledy do okolního stromoví i na Janské Lázně, je vysoká
45 metrů. Po trase ujdete 1 511 metrů, dolů se lze dostat tobogánem. Stezka má
své kouzlo v tom, že návštěvníky zavede i do podzemní části mikrosvětu půdy od
kořenů po nejmenší živočichy. Dozví se tu vše o životě pod povrchem, o vlastnostech půdy a
na vlastní oči tu také uvidí spletitý kořenový systém krkonošského lesa. Naopak nad zemí
budou stoupat do výšky až 23 metrů. Na Stezce čekají zvídavé návštěvníky všeho věku tři
didaktická zastavení a tři zábavné stanice odvahy s adrenalinovými zážitky při pohledu
pod nohy. Ale není třeba mít strach, vše je zabezpečeno a spadnout dolů není možné. Asi ve
dvou třetinách stezky pak bude k výstupu lákat vyhlídková věž, která je vysoká 45 metrů.

DOVOLENÁ PRO ZRALÝ VĚK - od 50 let
• ZDARMA večeře, odpolední káva nebo čaj
• ZDARMA až 3 dny pobytu (14=11, 7=6). Více na www.ATIS.cz
• Neúčtuje se příplatek za neobsazené lůžko, pejska ap.

ZDARMA: úschova kol, Wi-Fi, rekreační poplatek, parkování.

CENA
za osobu
13.09. - 01.10.2020
01.10. - 23.12.2020

REKREAČNÍ POBYT se snídaní
DEN M
D
nástupu P
volný
volný

2
2

dospělý
790
690

LŮŽKO/noc

dítě 6-16 let neobsazené
395
345

230
150

Druh pobytu

PŘISTÝLKA/noc

dospělý

dítě 6-16 let

750
550

375
275

POZNÁMKA: *Psa je nutné předem nahlásit, pro ubytované s pejsky jsou vyčleněny speciální pokoje, v mimosezonu
100,- Kč/den, hl. sezóna 200,- Kč/den. Zdarma parkování před hotelem (5 míst) nebo na parkovišti 4 min. od hotelu.
50
50

--->
--->

5 dní/4 noci (nástup NE, PO)
6 dní/5 nocí (nástup NE)

Ubytování: a) 2 - lůžkové pokoje s možností přistýlky v HOTELU: Spr.+WC,
SAT/TV, Wi-Fi.
b) 2 - lůžkové pokoje s možností přistýlky v PENZIONU JÁMA: Spr.+WC, SAT/
TV, Wi-Fi.

Ubytování: 2 - lůžkové pokoje s možností přistýlky, Spr.+WC, SAT/LCD TV,
DVD, telefon, minibar (obojí za poplatek), Wi-Fi, trezor.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení obědů a večeří na místě.
Druh pobytu

A/4
B/5

CENA
za osobu
01.09. - 16.09.2020
16.09. - 22.12.2020

A/ 4 noci

B/ 5 nocí

LŮŽKO

a) dospělý
5 250
4 210

b) dospělý
4 210
3 290

LŮŽKO

a) dospělý
6 560
5 260

POZNÁMKA: Dětská cena platí v doprovodu 2 plně platících dospělých.
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b) dospělý
5 260
4 120

WELLNESS

Organizátor pobytu: ATIS a.s. IČO: 253 511 17

rezervační kód

1 DÍTĚ do 5,99 let se snídaní ZDARMA

v místě

Hotel ARTABAN
Žirovnice

od 1 380,- za 2 noci

H2569

od 3 290,- za 4 noci

rezervační kód

víkendy ními výlety
é
n
e
ž
u
iv
Prodlo
s atrakt

t
bjevova dětem oči
o
o
c
e
j
e
Pořád
rozsviťt

TOULÁME SE ČESKEM

Orlické hory

Jeseníky
♥♥♥

rezervační kód

H0139

Hotel DLOUHÉ STRÁNĚ - Kouty nad Desnou

♥♥♥♥

1 DÍTĚ do 4,99 let na přistýlce se snídaní ZDARMA

200,-/den

od 1 780,- za 2 noci

150,-/den

50 m 3,5 km 1,3 km

za 5 260,- za 5 nocí

1 DÍTĚ do 3,9 let na přistýlce s polopenzí ZDARMA

DALŠÍ TERMÍNY na dotaz

DALŠÍ TERMÍNY na dotaz

PROČ SEM ? • POKOJE VE STYLU ART DECO
• RODIŠTĚ SPISOVATELE KARLA POLÁČKA

PROČ SEM ? • VODNÍ ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ
• TERMÁLY VELKÉ LOSINY (10 km)

Poloha: hotel HAVEL *** se nachází v samém centru města Rychnov nad Kněžnou
na Starém náměstí. Rychnov leží na řece Kněžné, je rodištěm slavného českého
spisovatele Karla Poláčka, autora Bylo nás pět. Historické jádro města je městskou
památkovou zónou.
Vybavení: restaurace, secesní kavárna a tradiční česká pivnice, sauna, whirlpool, Wi-Fi, úschovna kol, výtah, 1 bezbariérový pokoj. Unikátním prostorem
v hotelu je sklepení, ve kterém je vybudována historická Hodovní síň a vinárna.
Koupání: městský bazén v Rychnově nad Kněžnou (1,3 km) - plavecký bazén,
divoká řeka, tobogán, dětské brouzdaliště, atd. Městské koupaliště Rychnov
nad Kněžnou v přírodním parku Les Včelný (3,5 km) - brouzdaliště pro děti,
část pro neplavce a část pro plavce, sportovní vyžití.

Poloha: 23 km severně od Šumperku, na okraji obce, 1 km od SKI areálu Kouty.
Vybavení: restaurace, vinárna, WELLNESS (bazén, vířivka, infrasauna, možnost objednání masáží), bowling, posilovna, biliár, stolní tenis, stolní fotbal,
šipky, kulečník, dětský koutek, směnárna, Wi-Fi, úschovna lyží, půjčovna
a úschovna kol, výtah, ruské kuželky, hřiště aj.
Koupání: hotelový krytý bazén (4 x 8 m) s masážními tryskami, chrličem
a protiproudem. Přehrada na Krásném (20 km). TERMÁLY LOSINY (cca
10 km) - unikátní termální park v Lázních Velké Losiny.

ZVÝHODNĚNÍ REKREAČNÍHO POBYTU

--->

6 dní/5 nocí (pobyt NE - PÁ)

5 NOCÍ ZA CENU 4

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 5x ubytování s polopenzí (snídaně bufetové, večeře jednotné 2-chodové)
• 1x volný vstup do městského bazénu
• 1x vstupenka do Kolowratského zámku v Rychnově
• 1x vstupenka do Muzea hraček • 1x solná jeskyně 30 min.
• Osoby od 60 let SLEVA 10% na obědové menu (od 12:00 do 13:00 hod.)

13.09. - 18.12.2020

dítě 4-13 let

neobsazené

dospělý

dítě 4-13 let

5 230

4 400

5 260

2 630

6 dní/5 nocí (nástup libovolný)

--->

8 dní/7 nocí (nástup libovolný)

TIPY NA VÝLETY
• Velké Losiny - renesanční zámek,
ruční papírna, termály • zámek Úsov
• Bouzov - hrad, Galerie V Podhradí,
minikáry a horské koloběžky
• hrad Sovinec • Červenohorské Sedlo
• Keprník • Vřesová studánka • Šerák

Ubytování: 2 - lůžkové pokoje v hlavní budově, s možností přistýlky (pevná
postel), Spr.+WC, SAT/TV, telefon, Wi-Fi.
Stravování: snídaně - bufetové. Možnost dokoupení obědů za příplatek
dospělý/dítě á 180/125,- Kč a večeří (oběd 2-chodový, večeře 1-chodová, obojí
výběrem z 3 jídel) za příplatek dospělý/dítě á 150/105,- Kč v CK.
Druh pobytu
CENA
za osobu

PŘISTÝLKA

5 260

B/7

ZDARMA: úschova lyží a kol,
klubovna, Wi-Fi, parkování, 1x
slevová OLOMOUCKÁ KARTA
(48-hodinová) pro každou platící
osobu při pobytu na min. 5 nocí.
SLEVA 10% na hotelový bazén.

A/ 5 nocí

dospělý

--->

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
+
55
• 7x ubytování se snídaní • SLEVA 7=6 (již v ceně pobytu)
• 1x hodina plavání v hotelovém wellness
• SLEVA 10% na ubytování se snídaní (již započítaná v ceně pobytu) 7 = 6

Ubytování: 2 - lůžkové pokoje s možností přistýlky, Spr.+WC, LCD TV, rádio,
telefon, Wi-Fi. Přistýlka je formou rozkládacího křesla.
LŮŽKO

A/5

TÝDENNÍ POBYT

ZDARMA: Wi-Fi, rekreační poplatek, úschova kol, parkování

CENA
za osobu

+

55

5= 4
SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 5x ubytování se snídaní • SLEVA 5=4 (již započítaná v ceně pobytu)

TIPY NA VÝLETY
• Muzeum hraček (200 m) • Muzeum a galerie Orlických hor (900 m)
• Židovská synagoga a židovský hřbitov (950 m) • Kolowratský zámek (1,1 km)
• Podorlická pivní stezka (1,6 km) • Ivanské jezero v Přírodním parku Les Včelný
• Muzeum krajky Vamberk (6,1 km) • Zámek Doudleby nad Orlicí (7,5 km)
• Rozhledna Skuhrov nad Bělou (10,2 km) • Zámek Kostelec nad Orlicí (10,6 km)
• Zámek Častolovice (9,5 km) • Zámek Potštejn (11,3 km) • Zřícenina hradu Potštejn (12 km)

Druh pobytu

od 3 do 6 nocí

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• SLEVA 10% na ubytování se snídaní
• 1x hodina plavání v hotelovém wellness

BYLO NÁS 5 ANEB 5 NOCÍ VE MĚSTĚ KARLA POLÁČKA
A/5

--->

13.09. - 20.12.
Termín 20

POZNÁMKA: Dítě zdarma povoleno v doprovodu dvou plně platících osob. Podmínkou pobytu jsou 2 os. na pokoji.

20

REKREAČNÍ POBYT/noc
DEN M
D
nástupu P
volný

2

B/ 7 nocí

dítě

dospělý

PŘIST.

dítě

dospělý

dospělý

530

3 560

2 120

4 810

4 270

PŘIST.

890

osoba

A/ 5 nocí
LŮŽKO

LŮŽKO

LŮŽKO

PŘIST.

POZNÁMKA: Ceny pro dospělého na přistýlce a za neobsazené lůžko na dotaz.
Poplatky placené na místě (bez záruky): rekreační poplatek 21,- Kč/den.

51

51

51

Organizátor pobytu: ATIS a.s. IČO: 253 511 17

H2675

300 m 200 m 10 km v hotelu

Hotel HAVEL - Rychnov nad Kněžnou

rezervační kód

LUXUS U SOUSEDŮ

Polské Krkonoše
♥♥♥♥♥
PLATINUM MOUNTAIN HOTEL & SPA
Szklarska Poręba
Až 2 děti do 5,99 let s polopenzí ZDARMA

rezervační kód

Z0738

DALŠÍ TERMÍNY na dotaz

DALŠÍ TERMÍNY na dotaz

PROČ SEM ? • LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ PRO NÁROČNÉ
• WELLNESS A RELAXACE • U HRANIC ČR

PROČ SEM ? • BLÍZKO ČESKÝCH HRANIC V KRKONOŠÍCH
• NEJVĚTŠÍ SLADKOVODNÍ AKVÁRIUM

Poloha: nově postavený luxusní hotel***** je ideálním místem nejen pro
aktivní dovolenou, ale také pro relaxaci. Centrum města Szklarska Poręba cca
800 m a asi 10 km od hranic s Českem (město Harrachov cca 15 km).
Vybavení: recepce, restaurace, lobby bar/kavárna, terasa, dětská herna, multimediální herna (videohry, interaktivní stoly a animace manuálních sportů),
Wi-Fi, hlídané parkoviště.
Wellness centrum Platiunum Mountain - 3 vyhřívané bazény (plavecký, rekreační, dětský), sauny (infračervená, biosauna, parní a finská), whirlpool, fitness,
sezónní venkovní bazén. Kosmetické centrum Dr. Irena Eris.
Koupání: sezónní venkovní bazén, krytý bazén - rekreační a bazén, bazén pro děti.

Poloha: hotel**** ve výšce asi 800 m n. m., na polském úpatí Sněžky, cca
20 km od hranic ČR. Vzhledem ke své poloze a překrásnému panoramatu hor
představuje dokonalé místo k odpočinku jak v letní tak v zimní sezoně.
Vybavení: recepce, restaurace, kavárna, noční klub, kuželky, biliár, dětská
herna a hřiště, prádelna a žehlírna, hlídané venkovní parkoviště, podzemní
garáže, SPA procedury, aquapark TROPICANA (komplex bazénů, vířivek, saun,
solná jeskyně, ledová jeskyně, skluzavky, posilovna). U vchodu do hotelu se
nachází největší sladkovodní akvárium v Polsku a jedno z největších na světě.
Akvárium má rozměry 8 x 4 x 3,5 m a objem 100 000 litrů vody.
Koupání: Aquapark TROPIKANA (otvírací doba denně: 8.00 - 21.00 hod). BAZÉNY:
sportovní bazén s 5 dráhami, rekreační bazén s vlnami, bazén s hydromasážní,
brouzdaliště pro děti s teplou vodou a pískovištěm, divoká řeka, v létě slunečná
terasa s lehátky a pohledem na hory a hřiště pro plážový volejbal, 8 VÍŘIVEK.
ATRAKCE: skluzavky: „cibule” a 3dráhová, suché sauny s vůní alpských bylin,
eukaliptu a kosodřevin, parní sauna, solná jeskyně, ledová jeskyně, solanková
inhalace, posilovna.

PATINA NAD ZLATO

+
55

--->

6 dní/5 nocí (NE - PÁ)
za 6 360,- Kč/os. 1.9. - 1.11.20

Organizátor pobytu: ATIS a.s. IČO: 253 511 17

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 5x ubytování s polopenzí (formou bufetu) • venkovní bazén
• vstup do wellness s 2 krytými bazény, vířivkou • fitness • Wi-Fi
• vstup do saunového světa a sanária, dětského wellness a herny
• 1x poukázka pro ženy v hodnotě 100 PLN pro Irena Eris Salon
• poukázka na kávu v lobby baru pro každou osobu
• 1x lehký oběd (tradiční polská polévka)

WELLNESS

♥♥♥♥+
Hotel GOŁĘBIEWSKI
Karpacz
Až 2 děti do 6,99 let na přistýlce s polopenzí ZDARMA

POZNEJTE HOTEL PLATINUM

--->

4 dny/3 noci (nástup libovolný)

--->

RELAXAČNÍ DOVOLENÁ
--->
--->

4 dny/3 noci
(dospělý/dítě 7-15 let - přist.) za 6 210/3 483,- Kč
(dospělý/dítě 7-15 let - přist.) za 5 616/2 862,- Kč

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 3x ubytování s polopenzí - snídaně a večeře formou bufetu
• aquapark TROPICANA v době provozu
(s bazény, vířivkami, saunami, solnou jeskyní, ledová jeskyní)
• sejf na recepci • venkovní parkoviště (nehlídané)
• rekreační poplatek • od 7 nocí sladkosti TAGO jako dárek

za 4 019,- Kč/os. 01.09. - 01.11.20
za 3 520,- Kč/os. 01.11. - 20.12.20

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 3x ubytování s polopenzí (formou bufetu) • fitness • Wi-Fi
• vstup do wellness s 2 krytými bazény, vířivkou • venkovní bazén
• vstup do saunového světa a sanária, dětského wellness a herny

Ubytování: 2 - lůžkové pokoje COMFORT, Spr.+WC, SAT/TV, telefon, sejf,
minibar, Wi-Fi, klimatizace, župan, papuče, varná konvice (vč. kávy/čaje),
minerální voda, kosmetika, balkón.

52

01.09. - 01.11.2020
02.11. - 19.12.2020

POZNÁMKA: dětské ceny, pobyt na 5 nocí a příplatek za neobsazené lůžko na dotaz.
Dítě zdarma a dětská cena povolena v doprovodu 2 plně platících osob.

Ubytování: 2 - lůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkládací pohovka 120
x 210 cm pro max. 1 dospělého nebo 2 děti do 14,99 let), Spr.+WC, SAT/TV,
telefon, fén, sejf, lednice, balkon.

Poplatky placené na místě (bez záruky): rekreační poplatek cca 0,6 €/noc, parkování cca 5,- €/noc.

POZNÁMKA: Dítě zdarma a dětská cena povolena v doprovodu 2 plně platících osob.

52

52

WELLNESS

7,5 €/den

od 3 520,- za 3 noci

Z0773

Polské Krkonoše

od 5 616,- za 3 noci

rezervační kód

artnera vapte rodinu
p
e
t
ň
l
s
O
přek

30,- €/noc

OCHUTNEJTE

é
jedinečna Piešťany
e
t
j
e
n
t
Ochu
Tatry

SLOVENSKÉ SKVOSTY

Slovensko - Piešťany
♥♥♥♥

rezervační kód

VITÁLNÍ SVĚT ZDARMA

DALŠÍ TERMÍNY na dotaz

DALŠÍ TERMÍNY na dotaz

PROČ SEM ? • BAHENNÍ ZÁBALY PŘÍMO V HOTELU
• KLIDNÁ POLOHA V PARKU

PROČ SEM ? • V CENTRU ŠTRBSKÉHO PLESA
• HOTEL PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI

Poloha: parkové prostředí, cca 300 m od pěší zóny a 700 m od láz. ostrova.
Světoznámé lázně Piešťany na západním Slovensku proslavily horké
minerální prameny s teplotou 67-69°C a sirné bahno. Dobré vlakové
spojení z ČR do Bratislavy (RegioJet) s přestupem do Piešťan.
Vybavení: restaurace, kavárn, Slovenská izba, biliár, dětský koutek, kadeřnictví,
kosmetika, půjčovna kol (vč. dětských kol), fitness, Wi-Fi, výtah. Léč. procedury:
lékařská péče, masáže, lymfodrenáže, parafango zábaly, hydroterapie, elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, bahenní zábaly a sirná koupel aj.
WELLNESS: krytý bazén (30 °C), parní, infra a finská sauna, relax. místnost.
Koupání: relaxační bazén, na lázeňském ostrově termální bazény v hotelech.

Poloha: v centru Štrbského Plesa u vlakového nádraží. Výborné vlakové spojení z
ČR do Popradu (RegioJet, LEO Express, Pendolino). Zde přestup na TEŽ
(Tatranská elektrická železnica) směr Smokovec - Štrbské Pleso.
Vybavení: restaurace, kavárna Galerka, Wi-Fi. Hotelový Vitální svět - 2x finská
sauna do 100°C, kanadská sauna do 80°C, 2x inhalační sauna do 40°C, solná
parní koupel do 45°C, tepidárium, infrakabinka, vířivá vana, bazén se slanou
vodou, dětský bazének, ledopád, vodní cesta, klasické, reflexní a medové masáže.
Koupání: hotelový bazén se slanou vodou. Wellness s bazénem v hotelu SOREA
Trigan na Štrbském Plese - za poplatek. Celoroční termální aquapark AQUACITY
Poprad (31 km). Celoroční termální koupaliště VRBOV (38 km).

HARMONY POBYT

TÝDENNÍ RELAX NA PLESE 7=6 A/7

4 dny/3 noci (nástup libovolný)
5 dní/4 noci (nástup libovolný)

1.9. - 20.12.2020
za 7 370,- Kč/os.
za 8 990,- Kč/os.

--->

6 dní/5 nocí (nástup libovolný)

8 dní/7 nocí (nástup volný)

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 7x ubytování se snídaní (sleva 7=6 již zahrnuta v ceně)
• možnost dokoupení polopenze • denně jednorázový vstup do bazénu
a Vitálního světa na 1x 3 hod. Další vstupy za zvýhodněnou cenu.
• parkování v hotelové garáži • Wi-Fi ve společenských prostorách
• hotelový SKIBUS v lyžařské sezoně • rekreační poplatek
• 1 dítě do 5,99 let na přistýlce se snídaní ZDARMA - se dvěma dospělými

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 3/4x ubytování s bufetovou polopenzí • uvítací přípitek (víno v kavárně)
• 1x masáž lávovými kameny (40 min) • neomezený bazénu a fitness
• 1x champi - indická masáž hlavy pro dámu/tibetská masáž pro pána (20 min)
• 1x perličková koupel nebo 1x hydromasážní vana (20 min)
• 1x parafango zábal (20 min) • Wi-Fi • župan a papuče
• 1x oxygenoterapie (20 min) nebo 1x biolampa (10 min)
• FIT program v bazénu (3x týdně různá cvičení) • 2x 1 hod saunový svět
• SLEVA 20% na dokoupení dalších procedur

NEJEN SENIOR POBYT

--->

1.9. - 20.12.2020
za 10 690,- Kč/os.

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (vč. pojištění):
• 5x ubytování s bufetovou polopenzí • 1x káva a domácí koláč v kavárně
• 1x vstupní lékařská konzultace • 1x klasická masáž částečná (20 min)
• 1x měkké techniky s fyzioterapeutkou (20 min)
• 1x perličková koupel nebo 1x hydromasážní vana (20 min)
• 1x lokální bahenní zábal kloubů (20 min) nebo 1x parafango zábal (20 min)
• 1x oxygenoterapie (20 min) • neomezený vstup do bazénu a fitness
• FIT program v bazénu (3x týdně různá cvičení) • Wi-Fi • župan a papuče
• SLEVA 20% na dokoupení dalších procedur

ZDARMA: parkování v hotelové garáži, Wi-Fi v recepci, restauraci a kavárně.
Denně jednorázový volný vstup do vitálního světa na 3 hodiny.
Ubytování: a) 2 - lůžkové pokoje s možností 1 až 2 přistýlek (rozkládací
gauč - vhodnější pro max. 2 děti, nebo 1 dospělého), Spr.+WC, SAT/TV, balkon,
fén, chladnička, župany pro dospělé.
b) Studio 2+2 pro 2 - 4 osoby: 2 pevná lůžka + možnost 2 přistýlek: Spr.+WC,
SAT/TV, kuchyňský koutek, fén, chladnička, balkon, župany.
c) 4 - lůžkové rodinné pokoje se 2 ložnicemi s možností až 2 přistýlek,
Spr.+WC, SAT/TV - min. obsazenost 4 osoby - na dotaz vč. ceny.
Stravování: snídaně - bufetové stoly. Možnost dokoupení večeří v CK (bufet
nebo menu o 4 chodech - dle obsazenosti) za příplatek dosp./dítě á 300/150,- Kč.
Druh pobytu

Ubytování: 2 - lůžkové pokoje s možností dětské přistýlky, Spr.+WC, rádio,
SAT/LCD TV, telefon, Wi-Fi, fén, župan, chladnička, trezor, kufrbox, balkon.
Rodinné pokoje (pro 3 dosp. nebo 2 dosp. a max. 2 děti), za příplatek na ověření.

CENA
za osobu

POZNÁMKA: Příplatek za neobsazené lůžko 210 Kč/noc.

Termíny 20

06.09. - 25.10.
25.10. - 23.12.

Poplatky placené na místě (bez záruky): rekreační poplatek 1,5 €/den, parkování 2,- €/den (hlídané kamerami).

53

20

REKREAČNÍ POBYT se snídaní
DEN M
D
nástupu P
volný
volný

2
2

LŮŽKO/noc

PŘIST./noc

A/ 7 nocí
LŮŽKO

PŘIST.

a) os. b) dosp. neobs. a),b) osoba a) os. b) os. neobs. a),b) os
1 240
1 000

1 560
1 280

600
330

540
400

Organizátor pobytu: ATIS a.s. IČO: 253 511 17

--->
--->

WELLNESS

♥♥♥♥

1 DÍTĚ do 5,99 let na přistýlce se snídaní ZDARMA

5 970 7 660

330

2 390

POZNÁMKA: Dítě zdarma povoleno v doprovodu 2 plně platících dospělých osob.
*Sleva 7=6 platí v termínech 25.10. - 15.12.2020

53

53

WELLNESS

30,- €/noc

za 7 370,- za 3 noci

MHD

Hotel TOLIAR
Štrbské Pleso

50 m 31 km v hotelu

H1557

1 DÍTĚ do 5,99 let s polopenzí ZDARMA

18,-€/noc

Hotel PARK
Piešťany

1 km v hotelu

H2398

od 2 000,- za 2 noci

rezervační kód

Slovensko - Vysoké Tatry

Vrátíte se odpočinutí
a ještě ušetříte 4 000 Kč

Využijte nabídku pobytů se státní podporou 4 000 Kč na osobu a pobyt

v Karlových Varech, Mariánských Lázních,
Konstantinových Lázních a Lázních Poděbrady.
Potřebný voucher na slevu 4 000 Kč Vám vygenerujeme přímo na našich pobočkách a zároveň
zajistíme pobyt v termínu dle Vašeho výběru a aktuální nabídky. Pobyty jsou na 6 nebo 7 nocí
a zahrnují 5 procedur. Je možné spojit i více pobytů - na každý lze čerpat státní podporu.
Např. 6 nocí se snídaní v hotelu Dvořák **** v Karlových Varech včetně 5 procedur po uplatnění poukazu
již od 4.995 Kč/os. nebo 5.990 Kč/os. dle sezóny - více informací v našich prodejnách.
Kpt. Bartoše 499
530 09 Pardubice
Tel.: 466 415 506
datour@datour.cz

Antala Staška 1565/30
140 00 Praha 4
Tel.: 212 241 750, 775 660 280
praha@datour.cz

J ungmannova 346
508 01 Hořice
Tel.: 493 623 738
horice@datour.cz

Specifické dotazy můžete směřovat přímo:
ohledně pobytů v Rakousku, Itálii a Maďarsku a poznávacích zájezdů do Rakouska volejte 212 241 749
ohledně adventních zájezdů, pobytů v ČR a ostatních zájezdů v tomto katalogu volejte 466 413 650
informace o našem prodejním místě v Hradci Králové a dalších městech na tel.: 777 660 207

www.rakousko-dovolena.cz, www.datour.cz, www.seniorikmori.cz

