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KATALOGY LETECKÝCH ZÁJEZDŮ V CK!
SPECIÁLNÍ KATALOG ŠKOLNÍCH ZÁJEZDŮ

A NABÍDKU POUTNÍCH CEST ŽÁDEJTE V CK!

Vážení a milí,
i když vyhlížíme Nový rok, myšlenkami se vracíme

zpět. Přinášíme Vám náš příběh, který se stal.
Mnoho z Vás jej zná z vlastního prožitku, a tak

následující řádky píšeme pro ty, kteří tuto možnost
neměli.

Na počátku všeho podstatného byl rok 1994, kdy
jsme s třebíčským knězem, dnes monsignorem, P. Pavlem
Dokládalem uskutečnili 1. národní pouť do portugalské
Fátimy. I když jsme toho moc neznali, 200 poutníků
společně s námi bylo nadšeno. Tehdy vznikla základní
myšlenka kněze „zde musíme být každý rok“, a tak se
také stalo. Na uvedené poutní místo již tradičně jez-
díme 23 let s poutníky, ale k velké radosti i s turisty, za
návštěvou unikátní země objevitelů, kterou je Portu galsko.

Když se nyní přeneseme v prostoru a čase, tak v ra -
dosti a pokoře řekneme, že naše poutě před mnoha
lety se dotkly vrcholu letos v září, kdy jsme na národ-
ní pouť a v průběhu roku 2017 putovali do Fátimy
s 580 poutníky!

V úctě vyslovujeme to naše: Bez vás nic!... A děku-
jeme viz foto na obálce katalogu.

Velký úkol dva roky připravovaný jsme zvládli a ne -
skromně říkáme na vysoké duchovní a společenské
úrovni.

… a tak se vážně ptáme kudy jíti dále? Odpověď
plyne z jedné písně: The show must go on – my si to
volně překládáme, že naše lety pilované poznávací
cesty nejen do Portugalska, ale i celou Evropou měly by
pokračovat dál.

Cestování - tedy poznávání - je nejdůleži -
tější sou část vzdělání.

Marta a Zdeněk Vondráčkovi
V závěru roku 2017 s přáním všeho dobrého!

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP
Při rezervaci a zaplacení zálohy do 15. 3. 2018
Výše slevy je speciálně stanovená pro každý zájezd 
a najdete ji přímo u každé tabulky s cenou.

SLEVA PRO NOVOMANŽELE
Je určena párům, jejichž manželství bylo nebo bude
uzavřeno v roce 2018 (dokládá se oddacím listem)
300 Kč/pár - sleva se sčítá se všemi uvedenými slevami

SPECIÁLNÍ SLEVA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
DO 18 LET NA VŠECHNY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY V ROCE 2018 
150 Kč - sleva se sčítá se všemi výše uvedenými slevami

SLEVY PRO KOLEKTIVY LZE DOHODNOUT INDIVIDUÁLNĚ.
Veškeré tyto slevy platí pro zájezdy organizované CK VOMA a mají platnost i pro klienty, kteří
si zakoupí zájezd v jiné CK, která prodává z tohoto ka ta logu VOMA 2018. Slevy se uplatňují
ze základní ceny zájezdu, nelze je uplatnit pro osoby platící sníženou cenu u pobytových
zájezdů. Slevy se odčítají při doplatku.

POJIŠTĚNÍ ZÁJEZDŮ – zájezdy CK VOMA jsou pojištěny na
léčebné výlohy. Bonus navíc pro rok 2018: pojištění pro
případ zrušení zájezdu, pojištění odpovědnosti za škody 
- info: strana 42. Platí pouze na zájezdy organizované CK VOMA.

ZAVAZADLA - z důvodu přepravní bezpečnosti a častého vážení
vozidel v rámci EU Vás prosíme, aby Vaše zavazadla byla úsporná
což je do 20 kg váhy na cestě tam i zpět. Děkujeme Vám!

GARANCE VÁMI POŽADOVANÉHO SEDADLA V AUTO -
BUSE! Za příplatek 350 Kč/1 místo nebo za 500 Kč/
2 místa vám budeme garantovat Vámi určená sedadla.

I když se jedná o ZÁJEZD DO HOR - je na chůzi
NENÁROČNÝ!

ZAJÍMAVÉ SLEVY PRO VÁS

TRASY A NÁSTUPNÍ MÍSTA
TŘEBÍČ - autobusové nádraží zastávka č. 1
BRNO - bude upřesněno (200 Kč)

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - BILLA/AN
JIHLAVA - BILLA
HUMPOLEC - BP Vystrkov
PRAHA - nádraží Zličín (metro)
PLZEŇ - po dohodě
NA TRASE - po dohodě (autobus nebude vybočovat z trasy)

PRO STÁLE VĚTŠÍ ZÁJEM KLIENTŮ 
Z VĚTŠÍCH VZDÁLENOSTÍ A SLOVEN-
SKA NABÍZÍME ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČ -
NÉHO PARKOVÁNÍ V TŘEBÍČI ZDAR-
MA. NUTNÁ TELEFONICKÁ DOMLUVA.

POHODLÍ, ALE POČET JE OMEZEN.

BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ V TŘEBÍČI.

TAKÉ ZÍSKÁTE V CK

Pro kolektiv přistavíme autobus po dohodě kamkoliv!
V případě malého počtu přihlášených v daném místě si CK vyhrazuje právo ke změně místa nástupu.

STRUČNÝ OBSAH KATALOGU



ZA VÝBORNOU CENU PŘI DANÝCH SLUŽBÁCH!
VOMA DOPORUČUJE!

POBYT U MOŘE V LLORET DE MAR A VÝLETY VE SLUNNÉM KATALÁNSKU – MOŘE, UMĚNÍ, REKREAČNÍ PROGRAM.
Pro svoji atmosféru a kvalitu katalánských služeb se stal
zájezd s bohatým programem oblíbeným. Přesvědčíte se
sami, že budete vítanými hosty a to na každém kroku! 
Zveme Vás do Katalánska, které se chlubí krásným
pobřežím, půvabnými městy spojenými s uměním.

• 1.den: Odjezd z Brna od divadla v 12.45 hodin, z Velkého
Meziříčí v 13.30 hodin, z Třebíče z AN zastávka č. 1 ve 14.00 ho-
diny, z Jihlavy od Delvity ve 14.45 hodiny. Z Prahy v 16.45 hodin,
z Plzně (parkoviště vedle autob. nádraží před budovou Škoda Plzeň)
v 18.15 hodin. Jízda přes SRN do Francie a Španělska.

• 2.den: Po obědě příjezd do letoviska Lloret De Mar na Costa
Brava. Ubytování v hotelu na celý pobyt. Rekreace u mo ře.
Večeře a nocleh.

• 3.den: Snídaně. Vydáme se po stopách Černé Ma dony mont-
serratské na posvátnou horu Montserrat. Prohlídka benedik-
tinského kláštera „mezi nebem a zemí“. Odpoledne rekreace 
u moře. Večeře a nocleh.

• 4.den: Snídaně. Výlet do hlavního města Katalánska Barcelony.
Program s naším průvodcem: exteriér Sagrada Familia,
park Güell (neplacená část), Olympijský stadión, přístav se
sechou Kryštofa Kolumba a interiér skvostného mořs-
kého akvária. Vaše individuální prohlídka například: inte-
riér Sagrada Familia - nutné časové vstupné - info v CK. Stadion Nou
Camp - FC Barcelona muzeum - v praxi to znamená po příjezdu do
Barcelony osobní volno a v podvečer setkání se skupinou u akvária.
Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

• 5.den: Snídaně. Fakultativní výlet do rodného města Salvadora
Dalího Figueres - návštěva slavného umělcova muzea. Následuje
Em pu ria Brava. Jedná se o přírodně a architektonicky zají-
mavé místo s bělostnými domy, představované jako „Katalánské
Benátky“ (výlet lodí). Ze zkušeností DOPORUČUJEME. Nebo celý
den volno. Večeře a nocleh.

• 6.den: Snídaně. Lodní výlet do Blanes - návštěva botanické za-
hrady Pinya de Rosa. Odpoledne rekreace u moře. Večeře.

• 7.den: Snídaně. Rekreace u moře, odjezd z letoviska v 17 hodin.
Tranzit Francií a SRN do ČR.

• 8.den: Návrat do nástupních míst v odpoledních hodinách. 

Dopravu, průvodce nebo delegáta, 5x nocleh a 5x polopenze, 
výlety, pojištění dle str. 42 katalogu a pojištění úpadku.

Skupina bude ubytovaná v hotelu Hawai/Montevista nebo Copa-
cabana. Dvou nebo třílůžkové pokoje s WC a koupelnou, TV a bal-
konem. Stravování formou švédských stolů 
(popis hotelů včetně obrázků na str. 4 a 5).

PŘÍPLATEK: nástup v Brně 200 Kč.
Na recepci hotelu uhradíte pobytovou 
taxu ve výši 5 EURO na celý pobyt.
Doporučená výměna na vstupy: 50 EURO.

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Záj. číslo Termín Cena Osoba Dítě
na 3. lůžku

ŠPK-01 (so-so) 15.09.-22.09. 8990 7690 4990

dítě do 12 let
na 3. lůžku

Sagrada Familia

Montserrat

Blanes

Empuria Brava

Barcelona - mořské akvárium

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:
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Jedno z nejelegantnějších letovisek španělského pobřeží, velice ži vé
a oblí bené středisko s okouzlující pláží se zlatým pískem a průz račně
čistým mořem. Hlavní pláž je lemována širokou palmovou promená-
dou, zvlně ná okolní krajina však vytváří v některých místech ma -
lebné zátoky se skalami a zbyt ky středověkého opevnění. Lloret de
Mar každý večer nabízí posezení a zá bavu v de sít kách zá bavních
podniků, barů, diskoték, kavárniček i ta veren. Procházka půvab-
nými úzký mi uličkami v centru města s nepřeberným množstvím
obchůdků, patří k velice příjemným zá žit kům dovolené. Jedno z ne-
joblíbenějších a nej   kvalitnějších špa nělských letovisek nabízí i celou
řadu možností sportovního vyžití.

• 1. den: Nástupní místa - Brno
- Velké Meziříčí - Jihlava - Praha
- Plzeň. Přesné místo a čas od-
jezdu budou upřesněny v po ky-
nech na cestu. Jízda nonstop
(cca 20 hodin).

• 2. den: Příjezd do letoviska 
v dopoledních hodinách. 
Uby tování po 13 hodině
po předložení voucheru.
Zahájení re k re ace.

• 3-9. den: Pobyt v Lloret de Mar - doplněn o fakultativní programy. V so botu 
v podvečer odjezd domů.

• 10. den: Návrat domů v neděli ve večerních hodinách.

Je zabezpečeno v tříhvězdičkovém hotelu HAWAI nebo MONTEVISTA spo-
lečnosti Blue Sea. Jedná se o moderní hotely nacházející se v klidné části letoviska
cca 4-5 minut chůze od pláže. Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, tele-
fonem, TV a balkónem je možno rozšířit o jednu přistýlku (hotel nemá 4-lůžkové po-
koje). Součástí hotelu je: kavárna, bar
s hudbou, diskotéka, venkovní bazén.
VOMATIP! - Výborné reference našich
klientů na služby a péči o ně v minulých se-
zonách. POTĚŠÍ: zdarma klimatizace na
pokoji.

Polopenze (snídaně, večeře) v hotelové klima-
tizované restauraci formou švédských stolů s bohatým výběrem. POTĚŠÍ: večer
připravovaná jídla na grilu!

FAKULTATIVNÍ VÝLETY, KTERÉ MŮŽETE ZAKOUPIT NA MÍSTĚ: 
Marineland - program s delfíny - sou stava bazénů a to bogánů. Flamengo
show - španělská kytara, origi nální španělský tanec. Výlet lodí do letoviska
Tossa. Vodní park Wa ter world. Barcelona - celodenní fakultativní výlet za
hlavními atraktivitami katalánské metropole.

Pojištění za děti v termínech ZDARMA je 300 Kč.

7x ubytování v uvedených hotelech, 7x po lo penzi (snídaně + večeře) formou švéd-
ského stolování, pojištění dle str. 42 katalogu a pojištění na úpa dek CK VOMA,
„Voucher” - doklad na čerpání uvedených služeb.

PŘÍPLATKY: Doprava klimatizova ným autobusem 3100 Kč (Brno, Velké Mez-
iříčí, Jihlava, Praha, Plzeň). Součástí příplatku je také služba delegáta na
místě pobytu. 

Jednolůžkový pokoj příplatek - 2800 Kč/osoba/týden 
Možno objednat plnou penzi nebo All Inclusive 
- cena na vyžádání!

Hotel Montevista

Záj. čís. Termín Dospělí Dospělí Hotelová přistýlka
pá-ne cena SLEVA Dítě

do 28.2./31.3. do 12 let 3. osoba

ESP-01 08.06.-17.06. 6990 800/500 ZDARMA 4990
ESP-02 15.06.-24.06. 7190 800/500 ZDARMA 5350
ESP-03 22.06.-01.07. 7290 800/500 ZDARMA 5450
ESP-04 29.06.-08.07. 8590 1000/600 ZDARMA 5990
ESP-05 06.07.-15.07. 8590 1000/600 ZDARMA 5990
ESP-06 13.07.-22.07. 9950 1000/600 4990 7590
ESP-07 20.07.-29.07. 9950 1000/600 4990 7590
ESP-08 27.07.-05.08. 9950 1000/600 4990 7590
ESP-09 03.08.-12.08. 9950 1000/600 4990 7590
ESP-10 10.08.-19.08. 9950 1000/600 4990 7590

Důvodem pro velký návrat je příjemná španělská ochota a kvalita. Staňte se vítanými hosty!

Neváhejte a využijte naši mnohaletou zkušenost v této
oblasti! Nebudete litovat!

Děti ve vybraných termínech zdarma!

PROGRAM ZÁJEZDU:

UBYTOVÁNÍ:

STRAVOVÁNÍ:

CENA OBSAHUJE:

ESP-11 17.08.-26.08. 9950 1000/600 4990 7590
ESP-12 24.08.-02.09. 9750 1100/700 4990 7590
ESP-13 31.08.-09.09. 7990 1000/600 ZDARMA 5990
ESP-14 07.09.-16.09. 7790 1000/600 ZDARMA 5990
ESP-15 14.09.-23.09. 6450 700/500 ZDARMA 4990

VOMA DOPORUČUJE!

LETECKÉ ZÁJEZDY DO ŠPANĚLSKA
ŽÁDEJTE V CK!

Lloret de Mar
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STÁLE ZA SUPER
CENU A VELKÉ
SLEVY PŘÍMO 
V TABULCE!



POLOHA HOTELU: Hotel se nachází v zástavbě naproti novému kasínu a
to v blízkosti známých “našich” hotelů Hawai a Montevista.  Má výbornou
dostupnost supermarketu a dalších obchodů. Hotel je vzdálen cca 400 m od
velké písečné pláže viz fotografie na obou stranách.
VYBAVENÍ HOTELU: Společenská místnost, restaurace, bar, večerní
zábavné programy, bazén, terasa, kulečník, stolní tenis.
HOTEL JE VHODNÝ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE.

• 1. den: Nástupní místa - Brno -
Velké Meziříčí - Jihlava - Praha -
Plzeň. Přesné místo a čas odjezdu
budou upřesněny v po kynech na
cestu. Jízda nonstop (cca 20 hod.).

• 2. den: Příjezd do letoviska 
v dopoledních hodinách. 
Uby tování po 13 hodině po
předložení voucheru. Zahá-
jení re k re ace.

• 3-9. den: Pobyt v Lloret de Mar -
doplněn o fakultativní programy. 
V so botu v podvečer odjezd do -
mů.

• 10. den: Návrat domů v neděli
ve večerních hodinách.

Je zabezpečeno v tříhvězdičko-
vém hotelu COPACABANA ve
dvoulůžkových pokojích s klimatizací
s možností až dvou přistýlek, ale
jen v případě, že na nich
budou obě děti do 10 let. 
Jedna přistýlka bez rozdílu věku je
možná vždy. Koupelna+WC, bal-
kon ne na moře, TV-SAT, wi-fi.

Polopenze (snídaně, večeře) v ho -
telové klimatizované restauraci for-
mou švédských stolů.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY,
KTERÉ MŮŽETE ZAKOUPIT NA MÍSTĚ: 
Marineland - program s delfíny - sou stava bazénů a to bogánů. Fla-
mengo show - španělská kytara, origi nální španělský tanec. Výlet lodí
do letoviska Tossa. Vodní park Wa ter world. Barcelona - celodenní
fakultativní výlet za hlavními atraktivitami katalánské metropole.

Pojištění za děti v termínech ZDARMA je 300 Kč.

7x ubytování, 7x po lo penzi (snídaně + večeře) formou švédského stolování,
pojištění dle str. 42 katalogu a pojištění na úpa dek CK VOMA, „Voucher” -
doklad na čerpání uvedených služeb.

PŘÍPLATKY: Doprava klimatizova ným autobusem 3100 Kč (Brno, Velké
Meziříčí, Jihlava, Praha, Plzeň). Součástí příplatku je také služba
delegáta na místě pobytu. 

Jednolůžkový pokoj příplatek - info v CK

VÝHODNÝ PŘÍPLATEK:
7x oběd 1200 Kč (švédský stůl)

Záj. čís. Termín Dospělí Přistýlka Přistýla 3. lůžko
pá-ne cena 1. dítě 2. dítě nad 10 let

do 10 let do 10 let

ESC-01 08.06.-17.06. 5890 ZDARMA 2990 4590

ESC-02 15.06.-24.06. 6990 ZDARMA 3890 5490

ESC-03 22.06.-01.07. 7290 ZDARMA 3890 5590

ESC-04 29.06.-08.07. 7890 ZDARMA 3990 6290

ESC-05 06.07.-15.07. 7990 ZDARMA 3990 6390

ESC-06 13.07.-22.07. 9350 ZDARMA 4990 7390

ESC-07 20.07.-29.07. 9350 ZDARMA 4990 7390

ESC-08 27.07.-05.08. 9590 ZDARMA 4990 7490

ESC-09 24.08.-02.09. 7990 ZDARMA 3990 6290

ESC-10 31.08.-09.09. 7490 ZDARMA 3990 5890

NOVINKA: Hotel Copacabana zařazujeme z důvodu zajímavé ceny!

Až 2 děti do 10 let ZDARMA!

PROGRAM ZÁJEZDU:

UBYTOVÁNÍ:

STRAVOVÁNÍ:

CENA OBSAHUJE:

ESC-11 07.09.-16.09. 5990 ZDARMA 3290 4690

ESC-12 14.09.-23.09. 5890 ZDARMA 2990 4590

VÝHODNĚ!

Lloret de Mar
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ZA SUPER CENU!

Pláž v délce 1,5 km



Vyzkoušené 
pobyty

u „našeho“ moře!

POLOHA: Hotel se nachází
na poloostrově Zelená Laguna
cca 5 km od centra antické
Poreče, která nabízí velké
mož nosti zábavy a sportu.

Hotel je v borovém lese a má:
2 restaurace, terasu určenou 
i pro tanec, bazén s mořskou
vodou, úschovnu kol, parko-
viště za poplatek. Pokoje jsou
rekonstruované, všechny s pří-

slušenstvím (sprcha a WC). Dvoulůžkové pokoje jsou bez balkonu. Dvoulůžkové pokoje 
s třetím lůžkem, které je přistýlkou jsou s balkonem, orientace park. Rodinné pokoje
jsou čtyřlůžkové - pevná lůžka, mají balkon a mají orientaci na park.
STRAVOVÁNÍ je formou polopenze – švédských stolů.

Pláž je přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata. Travnaté plochy na slunění.
Tenisové kurty, minigolf, plážový volejbal, tobogán na pláži. V sezoně animační program.

Děti do 12 let na 3. lůžku v pokoji - ZDARMA!

7x ubytování s polopenzí (švédský stůl), pobytovou
taxu, pojištění dle katalogu str. 42, infoservis. 

SLEVY: jeden dospělý + 1. a 2. děti získáte v CK
PŘÍPLATEK: za autobus. dopravu 2350 Kč.
Děti do 12 let pojištění 200 Kč.

KDO ZAVÁHÁ NEJEDE. ZKUŠENOST Z LOŇSKÉHO ROKU, KTEROU NEDOPORUČUJEME!

POREČ - HOTEL DELFIN    www.lagunaporec.com

POLOOSTROV ISTRIE
Děti do 12 let zdarma!

Termíny na týden Dospělý Osoby od 14 Děti 12-14 Rodinný pokoj Rodinný pokoj
(so-so) 1/2 pokoj let, 3. lůžko let, 3. lůžko pro 4. os. dospělý do 14 let, 3. a 4. lůžko.

do 23.06. 6990 5490 3990 6990 3990

23.06.-30.06.

30.06.-07.07.

07.07.-04.08.

8590 6690 4790 8590 4990

8890 7190 4990 9190 5190

9390 7490 5190 9690 5390

04.08.-18.08. 8890 6890 4890 9490 4990

18.08.-25.08. 8190 6590 4690 8390 4790

01.09.-08.09. 6590 5690 3890 6390 4190

25.08.-01.09. 7790 5990 4390 7790 4590

UBYTOVÁNÍ 
A STRAVOVÁNÍ:

KOUPÁNÍ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ:

CENA OBSAHUJE:
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MALINSKA - apartmánový komplex Lavande
POLOHA: Rekreační apartmá nový
komplex na ostově Krk v Malinské je
v blízkosti pláže a 1 km od centra
městečka.

Apartmány, které zpodobňují krásné
bydlení českých řadových domků jsou
umístěny v typickém středomořském
prostředí. Každý AP  (45 m2) je pro 2-
4 osoby, skládá se z ložnice se 2

lůžky, rovněž obývací pokoj má dvě lůžka. Kuchyňský
kout, koupelna, WC, TV balkon nebo terasa. Parkování
v blízkosti objektu. STRAVOVÁNÍ vlastní.

Pláž je tvořená z písku a drobných kamínků, také 
z části betonových plat na slunění. Upravený vstup do
vody. Borový les poskytuje ochranu před sluncem.

Cena za AP 10.06.-01.07.
01.07.-08.07. 08.07.-26.08.na týden (so-so) 26.08.-02.09.

APARTMÁNY 2/2 13490 13990 14990

Krásná pláž - DOPORUČUJEME!

POZNÁMKA: AP možno obsadit menším počtem osob cena, 
ale zůstá vá. Dítě do 3 let jako 5. osoba ZDARMA. 
Pes může jet s vámi za příplatek (na recepci) 1500 Kč.

7x ubytování, spotřebu energií, používání kuchyně, závěrečný úklid,
ložní prádlo, info servis, pobytové taxy.

Pojištění léčebných výloh za příplatek 240 Kč/osoba/týden.
Doprava autobusem za příplatek: 1990,- Kč z Třebíče, Jihlavy, Brna s odjezdem
v pátek a návratem v neděli. Zabezpečíme vám také odjezd z Prahy za 2350 Kč.

UBYTOVÁNÍ
A STRAVOVÁNÍ:

MOŽNOSTI KOUPÁNÍ
A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ:

CENA OBSAHUJE:



Oblíbené pobyty
pro všechny 

věkové kategorie!

BAŠKA - HOTEL CORINTHIA

POLOHA: Komplex hotelů se nachází 50 m od nádherné, 2 km dlouhé,
obláz kové plá že. Pro menádou, vedoucí podél moře, se pro cházkou dosta -
nete do centra Bašky. U kempu Bunculuka vzdáleného cca 1 km se nachází
nudistická pláž.
VYBAVENÍ CORINTHIA: Klimatizované 2-lůžkové pokoje, některé s mož -
ností až 2 přistýlek, hyg. zařízením, SAT TV a balkonem. 
Hotelovým hostům je k dispozici hotelová restaurace a la carte, aperitiv bar,
venkovní terasa s obsluhou, internetová kavárna, fitness centrum, wellness
centrum, vnitřní a venkovní bazén se sladkou vodou pro děti i dospělé. 
Animační program pro děti i dospělé. Taneční večery.

Polopenze formou švédského stolu s bohatým výběrem. U večeře nápoje v ceně.

Sportovní centrum s tenisovými kurty, vodní sporty, tobogán, značené turistické
stezky po okolí Bašky, v místě škola potápění.
TIPY NA VÝLETY: Njivice, Krk, Mali Lošinj, Vrbnik, jeskyně Biserujka.

Děti do 15 let na přistýlce zdarma.

7x ubytování s polopenzí (pokoje strana park - balkon), 
služby delegáta, pobytovou taxu.

PŘÍPLATEK: za autobusovou dopravu z Třebíče, Jihlavy a Brna
2100 Kč. Praha 2490 Kč. Parkování auta 2 EUR/den.
Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu 
36 Kč/os./den, děti do 15 let 25 Kč/os./den.

Dítě DO 15 LET zdarma!

Rodinný pokoj - 2 lůžka, 2 přist.Pokoj s přistýlkou

Termíny na týden Dospělý Dospělý Dospělý Dospělý Dospělý
(so-so) na přistýlce na přistýlce

02.06.-09.06. 9990 11590 10590 12590 11590

09.06.-16.06.

16.06.-23.06. a 01.09.-08.09.

23.06.-30.06. a 18.08.-01.09.

10590 11990 10990 13990 11990

11990 12990 11590 15290 12590

12590 13990 11990 15590 12990

30.06.-07.07. a 11.08.-18.08. 12990 14590 12590 16590 13590

POKOJ 
BEZ PŘISTÝLKYAUTEM

ZVÝHODNĚNÉ POBYTY S AUTOBUSOVOU 
DOPRAVOU V CENĚ - CENY ZÍSKÁTE V CK.

Pohodlí spojené s luxusem!

UBYTOVÁNÍ:

STRAVOVÁNÍ:

MOŽNOSTI KOUPÁNÍ A VÝLETŮ:

CENA OBSAHUJE:
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OSTROV KRK

BAŠKA - je v cestovním ruchu
skutečným pojmem. Díky své 
2 km dlouhé, oblázkové pláži 
v Chorvatsku neobvyklé je sku   -
tečným pokladem ostrova. 
Krás ný záliv obepínají pohoří 
a ostrů  vek. Baška to jsou také
pro cházky historickými ulička -
mi.

Krásná a dobře vybavená pláž. Potápění, tenisové kurty, vodní sporty,
půjčovna kol...

Velice pěkné, moderní AP s vlastní kuchyní, sprcha + WC, balkón nebo
terasa. Vyhovují skupinám od dvou až po šest osob. Vlastní vaření ve vy-
bavené kuchyni. Od dělené ložnice u AP. Studio = lůžka a kuchyň v jedné
místnosti.

7x ubytování, spotřebu energií, používání kuchyně, 
závěrečný úklid, ložní prádlo, info servis, pobytovou taxu.
Pojištění léčebných výloh za příplatek 240 Kč/os./týd.

PŘÍPLATEK NA PŘÁNÍ:
Lůžko navíc a klimatizace je za
příplatek - info v CK. Rovněž mož -
nost psa za příplatek 6 EUR.
Doprava autobusem: za příplatek
2100 Kč z Třebíče, Jihlavy a Brna 
s od jezdem v pátek a návratem v ne -
děli. Zabezpečíme vám také odjezd 
z Prahy za 2490 Kč.

Cena za apartmán 19.05.-30.06. 30.06.-07.07. 07.07.-14.07. 14.07.-25.08.na týden (so - so) 08.09.-15.09. 01.09.-08.09. 25.08.-01.09.

Studio 1/2 6990 7990 9990 11590

AP 1/2+1 8290 9790 11690 13590

AP 2/2 11590 13490 16290 18990

BAŠKA - soukromé apartmány

příklad ubytování

„AKČNÍ“ cena – krásné prostředí!

AP 3/2 13990 15590 18890 22990

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

CENA OBSAHUJE:

MOŽNOSTI KOUPÁNÍ A
SPORTOVNÍHO VYŽITÍ:

07.07.-11.08. 14290 15290 12990 16990 13990



CENOVĚ 
NEPŘEHLÉDNUTELNÁ 

STRANA!
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KRALJEVICE - komplex Uvala Scott
Již tradiční nabídka CK VOMA za výbornou cenu.

POLOHA - komplex je
rozložen v těsné blíz kosti
od Kraljevice v zátoce
zvané Dub no 20 km
pod Rijekou. Je oblí ben
pře devším pro báječnou
ku chyni. Klienti s vlastní
dopra vou oce ňují také
malou vzdá lenost do
okolních leto visek.

VYBAVENÍ HOTELU - Hlavní budova komplexu nabízí
ka várnu s te rasou, směnárnu a obchod, disko - club.

Je zajištěno v hotelových pavilonech. Jedno duché
dvoulůžkové pokoje je možno rozšířit o jednu hotelovou
a jednu vlastní přistýlku. Každý pokoj má WC + sprchu.

SNÍDANĚ A VEČEŘE TVOŘÍ BOHATÝ ŠVÉDSKÝ
STŮL, KTERÝ USPO KOJÍ I NÁROČNÉ KLIENTY.

Moře je na dosah. Přímo pod hotelem je pobřeží upravené pro slunění na beto no vých
deskách. Kolmo na tuto pláž navazuje pobřeží s uměle nasypaným pískem.

7x ubytování, 7x polopenzi formou švédského stolu, pobytovou taxu, informační
servis, pojištění léčebných výloh dle str. 42 katalogu.

Doprava autobusem za příplatek: 1990,- Kč z Třebíče, Jihlavy, Brna s odjez-
dem v pátek a návratem v neděli. Zabezpečíme vám také odjezd z Prahy za 2390 Kč.

UVALA SCOTT

Za příplatek 750,- Kč/osoba/týden - TV, klimatizace, lednice.
Pozn.: • děti do 2 let v doprovodu rodičů zdarma • příplatek za jednolůžkový
pokoj 1900 Kč • rovněž možno psa za příplatek: 1200 Kč

VÝRAZNÉ SLEVY PRO DĚTI!

BLÍZKÁ ZEMĚ PRO OBLÍBENOU LETNÍ DOVOLENOU - AUTOBUSEM, VLASTNÍ DOPRAVOU.

Selce - přímořské lázeňské městečko v malebném prostředí. Upravené pláže a pro cház-
kové stezky podél moře. Místní promenáda dlážděná mramorem spojuje Selce s Crikve-
nicí. Četné restaurace, kavárny a cukrárny čekají i na Vás!

UBYTOVÁNÍ: Je zabezpečeno v hotelových pavilonech Slaven, které jsou
vzdáleny 200 m od pláže (max. 5 minut pohodlné chůze). Pokoje jsou 2-lůžkové
s možností rozšíření o jednu přistýlku. Pokoje mají svoji koupelnu, WC a balkon.
STRAVOVÁNÍ: Je zabezpečeno v hotel. restauraci, která se nachází v těsné blízkosti pa-
vilonů (cca 100 m). V ceně je snídaně a večeře formou švédského stolu. V této budově
je také recepce, bar.

Krásná pláž a pozvolné moře vyhovují rodinné rekreaci! Proto je vždy o Selce 
největší zájem!

SELCE - PAVILONY HOTELU SLAVEN VOMA DOPORUČUJE! DĚTI ZDARMA!

Pavilony
Slaven

Cena za osobu 02.06.-30.06. 30.06.-16.07. 16.07.-18.08.na týden (so-so) 08.09.-22.09. 18.08.-08.09.
Dospělý 1/2 5990 6990 7990
Děti 6-12 let na přistýlce 3490 3790 3990
Mládež 12-18 let na přistýlce 3990 4790 4990
Dospělý nad 18 let na přistýlce 4490 4990 5590

vhodné pro 
rodiny s dětmi

Děti do 6 let na 3. lůžku ZDARMA

Jeden dospělý a jedno nebo dvě děti - speciální cenu žádejte v CK! 

7x ubytování v hotelovém pavilonu, 7x polopenzi, pobytovou taxu, pojištění léčeb-
ných výloh dle katalogu str. 42 a pojištění na úpadek CK.

PŘÍPLATEK: Autobusová doprava 1990 Kč z Třebíče, Jihlavy a Brna s odjezdem 
v pátek a návratem v neděli. Zabezpečíme vám také odjezd z Prahy za 2490 Kč.

Cena za osobu 02.06.-30.06. 30.06.-14.07. 14.07.-18.08.
na týden (so - so) 25.08.-08.09. 18.08.-25.08.

Dospělý 5490 5990 6290

3 lůžko 2 - 12 let 2990 2890 3590

3 lůžko nad 12 let 3590 3890 4290

SUPER NABÍDKA: Jeden dospělý a jedno nebo dvě děti - CENU / SLEVU získáte v CK.

UBYTOVÁNÍ:

STRAVOVÁNÍ:

CENA OBSAHUJE:

MOŽNOSTI KOUPÁNÍ A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ:

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:
CENA OBSAHUJE:

MOŽNOSTI KOUPÁNÍ A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ:

CRIKVENICA - pavilony AD TURRES NOVINKA - VČASNÁ REZER-

Pavilony Ad Turres

NOVINKY! Získáte ve stejných termínech za stejnou cenu jako Selce - Slaven! Popis v CK. Švédské stolování.

KAČJAK - pavilony KAČJAK
Pavilony Kačjak



PO ROCE
OPĚT K NEJBLIŽŠÍMU 

MOŘI!

CRIKVENICA - apartmány Sanja
POLOHA - Crikvenica je velmi
známé letovisko v evropské lá -
zeňské turistice. K jejím před-
nostem patří dlouhé pozvolné
oblázkové pláže.

Apartmány 2+1, 2+2, 4+2 
v krásném rodinném domě, vy-
bavené kuchyní a sociálním
zařízením. Dům je po nové
re kon strukci. Parkování u do -

mu, který je v blízkosti hotelu Mediteran. Připojení WI-FI zdarma!

Vlastní vaření v plně vybavené kuchyni (linka, sporák, lednice, nádobí). 

Oblázkopísčitá pláž a betonové molo jsou vzdáleny cca 5-7 minut chůze (cca 200 m).
Minigolf, tenis.

7x ubytování, spotřebu energií, ložní prádlo, pobytovou taxu, 
info servis, závěrečný úklid, používání kuchyně. 

Doprava autobusem za příplatek: 1990,- Kč, 
z Třebíče, Jihlavy a Brna s odjezdem v pátek a návratem v neděli. 
Zabezpečíme vám také odjezd z Prahy za 2490 Kč.

*Příplatek za klimatizaci 1000 Kč/pobyt/AP, stejně tak za psa.
Pojištění léčebných výloh za příplatek 240,- Kč/os./týden dle katalogu str. 42.

Sanja Cena za AP do 23.06. 23.06.-07.07. 07.07.-18.08.na týden (so-so) od 25.08. 18.08.-25.08.
Studio 1/2 5490 5990 6890
Studio  2+1 (k dispozici 2x) 6590 7490 7990
Apartmán  2+1 terasa, klima* 8490 9890 10690

TOP TIP Z KATALOGU!

Záruka nejnižší ceny!Záruka nejnižší ceny!

Studio 2+2 8990 10390 10990
Apartmán  2+2 terasa, klima* 10990 12190 12990
Apartmán  4+2 klima* 14990 15990 16990
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STRAVOVÁNÍ:

UBYTOVÁNÍ:

MOŽNOSTI KOUPÁNÍ A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ:

CENA OBSAHUJE:

POLOHA - hotelový komplex je 
v bez prostřední blízkosti moře.
Skládá se z hlavní budovy a pa vi -
lonů. Nachází se cca 3 km od cen-
tra známého a velmi oblíbeného
letoviska Crikvenica s množstvím
obchůdků, kaváren, cukráren, restau  -
rací a barů.
VYBAVENÍ - recepce, restaurace,
snack bar, aperitiv bar, pizzerie, café, TV
místnost, obchod se suvenýry, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje v pavilonech
s možností až jedné přistýlky, vlastní soc. zařízení.
Pokoje jsou orientovány na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ: snídaně a večeře formou švéd-
ských stolů.

Pláž vzdálená 50-100 m, betonová plata a oblázky. Možnost zapůjčení lehátek a slu-
nečníků (za poplatek). Písečná pláž je vzdálená cca 1 km.

SPORT A ZÁBAVA: v Crikvenici mohou klienti navštívit mořské akvárium, které
se nachází v centru města. V blízkosti jsou také 4 tenisové kurty, plážový volejbal,
vodní lyžování, zapůjčení motorových člunů, vodní sporty, minigolf, badminton
za poplatek.

CRIKVENICA/DRAMALJ - PAVILONY RIVIJERA VČASNÁ REZERVACE!

Pavilony Rivijera

Cena za osobu 23.06.-07.07. 07.07.-21.07. 21.07.-18.08.na týden (so-so) 18.08.-25.08.

Dospělý 1/2 6890 7890 8990

Děti 7-12 let na přistýlce 3790 4290 4890

Osoba nad 12 let na přistýlce 5590 5990 6990

Jeden dospělý a jedno nebo dvě děti - speciální cenu žádejte v CK! 

7x ubytování v hotelovém pavilonu, 7x polopenzi, pobytovou taxu, pojištění léčeb-
ných výloh dle katalogu str. 42 a pojištění na úpadek CK.

PŘÍPLATEK: Autobusová doprava 1990 Kč z Třebíče, Jihlavy a Brna s odjezdem 
v pátek a návratem v neděli. Zabezpečíme vám také odjezd z Prahy za 2490 Kč.

MOŽNOSTI KOUPÁNÍ A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ:

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

CENA OBSAHUJE:

Děti do 7 let na 3. lůžku ZDARMA
Příklad ubytování

NOVI VINODOLSKI - AP Butkovič

APARTMÁN BUTKOVIČ (7 apartmánů)
POLOHA: Apartmánový dům se nachází cca 260 m od
moře, v pěkné zahradě s venkovním grilem. 

Každý apartmán je vybaven kuchyňským kou tem,
koupelnou a WC, SAT TV, WI-FI. Má balkon nebo
terasu a parkování. 

Stravování vlastní.

7x ubytování, spotřebu energií, ložní prádlo, pobytovou taxu, info servis,
závěrečný úklid, používání kuchyně. 

PŘÍPLATEK: *klimatizace: 1000 Kč/AP.

Doprava autobusem za příplatek: 1990,- Kč, 
z Třebíče, Jihlavy a Brna s odjezdem v pátek a návra -
tem v neděli. Zabezpe číme vám také odjezd z Prahy
za 2490 Kč.

Pojištění léčebných výloh za příplatek 240,- Kč/os./týden dle
ka  ta logu str. 42.

Novi Vinodolski Cena za AP BUTKOVIČ
16.06.-30.06. 30.06.-07.07.

07.07.-21.07.
21.07.-25.08.

na týden (so - so) 25.08.-01.09.

1/3 TERASA* 7990 9990 11850 137502+1 STUDIO, BALKON*

1/3 TERASA 11890 13790 15650 17650
2+2 STUDIO, Galerie* 

2/3 BALKON* 12790 14790 17650 21550
2/2+2 TERASA

VOMATIP!

UBYTOVÁNÍ:

STRAVOVÁNÍ:

CENA OBSAHUJE:



POLOHA: Pirovac leží asi 21 km od Šibeniku. Vybízí k romantickým pro-
cházkám v kamenných uličkách a k posezení u sklenky výborného vína.

Villa Vicenco
Třípodlažní budova situovaná
v cen tru letoviska, 100 metrů
od vyhlášené pláže Lolič oce-
něné modrou vlajkou.
Prostorné dvou až třílůžkové
pokoje s možností přistýlky,
vlastním příslušenstvím, klimatizací, ledničkou a lodžií. U objektu je
velká zahrada s dětským koutkem. Parkoviště.

Odjezd každou středu, návrat v pátek za týden (mimo špičku!).

Stravování v chorvatské restauraci. Snídaně (švédské stoly), večeře (výběr ze
dvou jídel, salát, dezert). 

Pirovac má několik pěkných oblázkových pláží - Sitnice, Vrulje, Vrilo, Lolič,
Makirina - s pozvolným vstupem do moře, nejteplejší a nejčistší vodou. Pláž
Lolič obdržela v roce 2011 ocenění „modrou vlajkou“, na konci pláže Ma-

kirina, asi 1 km od centra je
zátoka s léčivým bahnem.
FAKULTATIVNÍ VÝLETY:
Národní park Kornati -
celodenní koupání s obědem
cca 240 HRK. Ostrov Vr -
ga da - polodenní koupání 
a oběd, cana cca 140 HRK.

Dopravu, ubytování na 7 nocí s polopenzí, pobytovou taxu, pojištění zájezdu
proti úpadku CK.

DOPRAVA: od 6 osob z Třebíče, z Jihlavy vždy.
Sleva na vlastní dopravu 800 Kč/osoba.
Děti do 3 let bez nároku na lůžko platí 3500 Kč.
Cena neobsahuje komplexní pojištění - info v CK.

PIROVAC - vila VICENCO - v ceně: bus, 7 nocí s polopenzí SUPER CENA

Termín (st-pá) Dospělý

PIR-01 13.06.-22.06. 7600 7100

PIR-02 20.06.-29.06. 7900 7100

PIR-03 27.06.-06.07. 8600 7100

PIR-04 04.07.-13.07. 9500 7100

PIR-05 11.07.-20.07. 9500 7100

PIR-06 18.07.-27.07. 9500 7100

PIR-07 25.07.-03.08. 9500 7100

PIR-08 01.08.-10.08. 9500 7100

PIR-09 08.08.-17.08. 9500 7100

PIR-10 15.08.-24.08. 9400 7100

PIR-11 22.08.--31.08. 8900 7100

PIR-12 29.08.-07.09. 8300 7100

Děti
3-12 let

MOŽNOSTI KOUPÁNÍ A VÝLETŮ:Villa Viceno

DOPORUČUJEME VČASNOU REZERVACI!

POBYTY, KTERÉ 
SI VAŠI POZORNOST 

ZASLOUŽÍ!

UBYTOVÁNÍ:

STRAVOVÁNÍ:

CENA OBSAHUJE:
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POLOHA: Resort doporučujeme klientům, kteří vyhledávají čistou přírodu,
borovicový háj a koupání v čistém moři. Pavilony se nachází 150 od cen-
tra města.

Ubytování je zabezpečeno v pavilonech. Ve dvou lůžkových pokojích, něk-
teré z nich mají možností až dvou přistýlek (palanda). Všechny pokoje
jsou orientovány na moře, se soc. zařízením, SAT/TV, klima. Snídaně for-
mou bufetu, večeře výběr z menu a salátový bufet, jeden nápoj.
KOUPÁNÍ: oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře vzdálená 200 m.
Animace, denní i noční hudební večery, různé soutěžní hry, karaoke...
Parkování v objektu.

Děti do 7 let ZDARMA ve 3-lůžk. pokoji - platí pouze pojištění 200 Kč.
Sleva pro dospělé, kteří jsou ubytováni ve tří- nebo čtyř lůžko -
vém pokoji s dětmi: 500 Kč!

7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, pojištění.

PŘÍPLATEK: autobusová doprava 2390,-
www.dalmacija-zaostrog.com

ZAOSTROG - Resort Dalmacija Klimatizace, mořská strana. SUPER CENA!

Cena za osobu/týden 02.06.-16.06. 16.06.-23.06. 23.06.-30.06.
30.06.-25.08.(so-so) 08.09.-15.09. 01.09.-08.09. 25.08.-01.09.

Dospělí 5890 6490 6890 7990

3. lůžko 7-15 2990 3090 3390 3990

3., 4. lůžko 15-18 3590 3990 4290 4990

3., 4. lůžko nad 18 3990 4390 4690 5590

4. lůžko 2-15 2890 2990 3390 3990

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

CENA OBSAHUJE:



VOMATIP!!!
Prověřená kvalita!
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POLOHA: Pokoje v sou kro -
mých vilách jsou vzdá leny
max. 100-600 m od moře. 

2-lůžkové pokoje s mož ností
přistýlky, hygyenickým za-
řízení, bez kuchyně, většina
s balkonem nebo s terasou. 
Rodinné pokoje - 2 pokoje vedle sebe (1 hyg. zařízení).
POZOR - u rodinných pokojů se musí obsadit 4 lůžka a pak až přistýlky.

Ubytování s polopenzí 
v centrální restauraci Šebin.
Snídaně formou švéd-
ského stolu, večeře vý -
běr z menu (k večeři je
v ceně jeden nápoj).

SPORT: vodní sporty.

TIPY NA VÝLETY: Split, kaňon řeky Cetiny, Makarska, pohoří
Biokovo, Brač.

7x ubytování s polopenzí, delegáta, pobytovou taxu.

CENA NEZAHRNUJE:
Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu - 36 Kč/osoba/den, děti do 15 let 25 Kč/osoba/den.

BAŠKA VODA - privátní pokoje No Name s polopenzí DOPORUČUJEME!

02.06.-23.06. a 01.09.-15.09. 4670 4220 3770 3550

23.06.-07.07. a 25.08.-01.09. 5280 4770 4240 3990

14.07.-18.08. 6090 5490 4890 4610

07.07.-14.07. a 18.08.-25.08. 5680 5130 4560 4310

Privátní pokoje no name s polopenzí

Termíny na týden Dospělý Dospělý Dítě 3-12 let Dítě 3-12 let
(so-so) na přistýlce na lůžku na přistýlce

02.06.-23.06. a 01.09.-15.09. 4060 3670 3260 3080

23.06.-07.07. a 25.08.-01.09. 4870 4410 3910 3690

14.07.-18.08. 5680 5130 4560 4310

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:
zvýhodněné pobyty s autobusovou dopravou v ceně 

od 1.6. do 16.9. (pá-ne) - cenu získáte v CK!
Platí i pro vilu Pavič!

07.07.-14.07. a 18.08.-25.08. 5280 4770 4240 3990

Rodinné pokoje no name s polopenzí

Termíny na týden Dospělý Dospělý Dítě 3-12 l. Dítě 3-12 l.
(so-so) na přistýlce na lůžku na přistýlce

Příklad ubytování

UBYTOVÁNÍ:

STRAVOVÁNÍ:

CENA OBSAHUJE:

POLOHA: Vila je od moře vzdálena cca 150 m a od centra města cca 250
m. Pláž je oblázková. Vila je klimatizovaná. Parkoviště je před vilou. Wi-fi.

VILA PAVIČ: Dvoulůžkový klimatizovaný pokoj s možností až 2 přistýlek,
hyg. zařízení, SAT TV, balkon. Pro pokoje je na každém patře k dispozici
lednička. Pokoje nemají kuchyň.
SLUŽBY: Polopenze v centrální restauraci Šebin, snídaně formou švéd-
ského stolu, večeře výběr z menu (k večeři je v ceně jeden nápoj).

TIPY NA VÝLETY: Split, kaňon řeky Cetiny, Makarska, pohoří Biokovo, Brač.

BAŠKA VODA - Vila PAVIČ      - pokoje s polopenzí VOMATIP!

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Týden/osoba pokoje bez přistýlky                              pokoje s přistýlkou
(so-so) Dospělý Dítě 3-12 let Dospělý Dospělý Dítě 3-12 let Dítě 12-18 let

na lůžku na lůžku na přistýlce na přistýlce na přistýlce

26.05.-02.06.
15.09.-29.09. 5990 3990 6190 5590 4390 5590

02.06.-23.06.
08.09.-15.09.
23.06.-30.06.
01.09.-08.09.
30.06.-14.07.
25.08.-01.09.

6990 4990 7190 6490 5090 6490

7290 6990 7590 6990 5590 6590

14.07.-25.08. 7990 7590 8290 7590 5990 6990

7590 7290 7990 6990 5990 6790

CENA OBSAHUJE:
7x ubytování s polopenzí, delegáta, pobytovou taxu.

Zájezdy se zvýhodněnou autobusovou dopravou 
od 1.6. do 16.9. (pá-ne) - cenu získáte v CK.

Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu
- 36 Kč/osoba/den, děti do 15 let - 25 Kč/osoba/den.



VELMI ŽÁDANÁ
LETOVISKA! 

DOPORUČUJEME!

Cestovní kancelář VOMA s.r.o. • Havlíčkovo nábřeží 1 • tel.: 568 821 115 • fax: 568 821 877 • www.ckvoma.cz 12

MAKARSKÁ - Hotel RIVIJERA
POLOHA: Hotel pavilonového typu je umístěn v krásném prostředí plné ze-
leně v mírném svahu. V těsné blízkosti je oblázková pláž. Pobyt je velmi
vhodný pro rodiny s dětmi.

2-lůžkové pokoje s hygienickým zařízením, ledničkou, ventilátor, některé 
s možností přistýlky a balkonu. Hotel má k dispozici klimatizovanou restauraci,
směnárnu, bar, kavárnu, taneční terasu, animační programy.

Polopenze - snídaně formou švédského stolu, večeře výběr z menu. Navíc
salát formou bufetu, v ceně hlavního jídla je jeden nápoj.

SPORT: tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové sporty, dětské
hřiště, animační programy pro děti a dospělé, vodní sporty.
TIPY NA VÝLETY: Split, výlet na pohoří Biokovo, lodní výlety.

7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy,
autobusovou dopravu (pou   ze 
u druhé tabulky), služby delegáta.

Možnost dokoupení cestovního po  jištění
včetně storna zájezdu - 36 Kč/osoba/
den, děti do 15 let 25 Kč/osoba/den -
platí pro obě tabulky.
Pes 10 €/den - pouze autem.

Hotel Rivijera

Děti ZDARMA!

Termíny Dospělý Dítě Dospělý Dítě Dospělý Dospělý Dítě 2.dítě
(so-so) 3-12 let 3-12 let na 3-12 let 3-12 let na

na lůžku na přistýlce přistýlce na přistýlce spol. přistýlce

02.06.-09.06. 6990 5990 7790 ZDARMA 6990 5590 ZDARMA 3990

09.06-16.06. 7790 5990 8290 ZDARMA 7990 5990 ZDARMA 4290

pokoj s balkonem
bez přistýlky

pokoj s balkonem 
s přistýlkou

pokoj s přistýlkou
bez balkonu

Termíny Dospělý Dítě Dospělý Dítě Dospělý Dospělý Dítě 2.dítě
(pá-ne) 3-12 let 3-12 let na 3-12 let 3-12 let na

na lůžku na přistýlce přistýlce na přistýlce spol. přistýlce

01.06.-10.06. 8990 7990 9290 2090 8990 7590 2090 5990

08.06-17.06. 9590 7990 9990 2090 9590 7990 2090 6290

pokoj s balkonem
bez přistýlky

pokoj s balkonem 
s přistýlkou

pokoj s přistýlkou
bez balkonu

UBYTOVÁNÍ:

STRAVOVÁNÍ:

SPORT A VÝLETY:

CENA OBSAHUJE:

POLOHA: Ho tel leží v klidné části Podgory. Od krásné oblázkové pláže 
ho dělí pouze několik metrů. Hotel má venkovní bazén.

Klimatizované 2-lůžkové pokoje, některé s možností přistýlky, hyg. 
zařízení, SAT TV. 

Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu (salát bufet).

SPORT: vodní sporty, ve městě možnost pronájmu tenisových kurtů.

TIPY NA VÝLETY: Makarska, kaňon řeky Cetiny, pohoří Biokovo, Brač.

Podgora - Hotel Sirena

PODGORA - Hotel Sirena DOPORUČUJEME!

Týden/osoba pokoj strana moře, balkon                   Děti
(so-so)  AUTEM Dospělý Dospělý Dítě do 7 let na přist. 7-12 let na přist. nad 12 let přist.

Týden/osoba pokoj strana moře, balkon                   Děti
(pá-ne)  BUSEM Dospělý Dospělý Dítě do 7 let na přist. 7-12 let na přist. nad 12 let přist.

Dítě do 4. let bez lůžka ZDARMA. Parkování 10 EUR/den.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

CENA OBSAHUJE:

15.06.-24.06.
24.08.-09.09. 9990 7990 10290 2090 9990 7990 2090 6590

22.06.-01.07.
17.08.-26.08. 10590 8590 10990 2090 10590 8590 2090 6990

29.06-19.08. 11290 8790 11790 2090 11290 8990 2090 6990

16.06.-23.06.
25.08.-08.09. 8290 5990 8590 ZDARMA 8290 6290 ZDARMA 4590

23.06.-30.06.
18.08.-25.08. 8590 6590 8990 ZDARMA 8590 6590 ZDARMA 4990

30.06-18.08. 9790 6990 9990 ZDARMA 9790 6990 ZDARMA 4990

SPORT A VÝLETY:
7x ubytování s polopenzí, pobytové taxy, autobusovou dopravu, služby delegáta
(první tabulka neobsahuje autobus).
Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu 36 Kč/
osoba/den, děti do 15 let 25 Kč/os./den.

02.06.-09.06.
22.09.-29.09. 7990 8590 5590 7590 8290
09.06.-16.06.
15.09.-22.09. 8590 9290 5590 7590 8990

16.06.-23.06. 8990 9990 5990 7790 9790

01.06.-10.06.
21.09.-30.09. 9590 9990 6990 9290 9990

AUTEM

BUSEM

Rodinný
pokoj pro
4 osoby:

zvýhodněnou
cenu získáte

v CK!

23.06.-30.06.
01.09.-15.09. 9990 10990 5990 7990 9990
30.06.-07.07.
18.08.-25.08. 10590 11990 6590 8590 9990

07.07.-18.08. 10990 12990 6990 8990 10590

08.06.-17.06.
14.09.-23.09. 10590 10990 7590 9290 10990

15.06.-24.06. 10990 11990 7990 9590 11290
22.06.-01.07.
31.08.-16.09. 11990 12990 7990 9990 11990
29.06.-08.07.
17.08.-26.08. 12590 13790 8590 9990 11990

06.07.-19.08. 12990 14590 8590 10590 12590
Autobusová doprava v ceně.



GRADAC - Depandance Laguna
POLOHA A MOŽNOSTI KOUPÁNÍ: Nachází se v borovicovém háji
přímo u pláže na okraji města. 
Pláže jsou dlouhé oblázkové s pozvolným vstupem do moře, vzdálené cca
50 m od hotelu.

Pokoje jsou dvoulůžkové s možností
přistýlky a mají balkon.  
K dispozici restaurace, aperitiv a kafe
bary, taneční terasa. 

STRAVOVÁNÍ je formou švédských stolů.

SPORT: Blízké sportovní centrum - tenis, stolní tenis atd... bohatá nabídka
vodní sportů.
TIPY NA VÝLETY: Makarska, pohoří Biokovo, Brač, Hvar, Korčula,
Dubrovník.

7x ubytování s polopenzí, delegáta, (u tabulky č. 2 
autobusovou dopravu), pobytovou taxu.

Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu 36 Kč/os./den, děti do 15 let 25 Kč/osoba/den.

DĚTI ZDARMA

ZVÝHODNĚNÉ POBYTY S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU V CENĚ NEBO AUTEM!

Děti do 12. let na přistýlce zdarma!

Týden/osoba pokoje s balkonem                      pokoj s balkonem a přistýlkou
(so-so) Dospělý Dítě do 12 let Dospělý Dospělý Dítě do 12 let

na lůžku na lůžku na přistýlce na přistýlce

09.06.-16.06.
15.09.-22.09. 6590 5590 6990 6590 ZDARMA 3590

08.09.-15.09.

16.06.-30.06.
25.08.-08.09.
30.06.-07.07.
11.08.-25.08.

6990 5990 7590 6990 ZDARMA 3990

8290 6590 8590 7590 ZDARMA 4290

8590 6990 8990 7990 ZDARMA 4590

07.07.-11.08. 8990 7590 9590 8290 ZDARMA 4990

AUTEM
Druhé dítě

do 7 let na společ.
přistýlce

Týden/osoba pokoje s balkonem                      pokoj s balkonem a přistýlkou
(pá-ne) Dospělý Dítě do 12 let Dospělý Dospělý Dítě do 12 let

na lůžku na lůžku na přistýlce na přistýlce

08.06.-17.06.
14.09.-23.09. 8290 7590 8590 8590 2100 5590

07.09.-16.09.

15.06.-01.07.
24.08.-09.09.
29.06.-08.07.
10.08.-26.08.

8990 7990 9590 8990 2100 5990

10290 8590 10590 9590 2100 6290

10590 8990 10990 9990 2100 6590

06.07.-12.08. 10990 9590 11590 10290 2100 6990

ZVÝHODNĚNÉ POBYTY S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU V CENĚ

Druhé dítě
do 7 let na společ.

přistýlce

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

MOŽNOSTI KOUPÁNÍ A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ: CENA OBSAHUJE:
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DRVENIK - Hotel Krasna Srečko
POLOHA: Hotel leží v části Drveniku Gornja Vala (v této části není trajek-
tová doprava) a je od krásné oblázkové pláže vzdálen cca 50 m. Pláž
nabízí i místa ve stínu borovic. Hotel prošel v zimě 2016 kompletní renovací.
Hotel má parkoviště, Wi-Fi internet a výtah.

Klimatizované 2-lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek,
hygienické zařízení, lednička, rychlovarná konvice, SAT TV 
a balkon. Na každém patře je k dispozici kuchyňka.
Polopenze snídaně formou švédského stolu, večeře výběr ze
3 menu, salát bufet (k večeři je v ceně nápoj.

SPORT: Vodní sporty. TIPY NA VÝLETY: Poloostrov Pelješac, Brač, Hvar,
Dubrovník, Makarska, pohoří Biokovo.

7x ubytování s polopenzí, delegáta, (u tabulky č. 2 autobusovou dopravu),
pobytovou taxu. 
Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu 36 Kč/
osoba/den, děti do 15 let 25 Kč/os./den.

NOVINKA!!!

Týden/osoba Dospělý
(so-so) AUTEM

09.06.-16.06. 7590 6590 4990 5990 5990 4290 4990

16.06.-23.06.
25.08.-08.09. 8990 7590 5590 6590 6590 4590 5990

23.06.-07.07.
18.08.-25.08. 9990 7990 5990 6990 6990 4990 6590

07.07.-18.08. 10590 7990 6590 7290 7790 5790 6790

Týden/osoba Dospělý
(so-so) BUSEM

08.06.-17.06. 9290 8590 6990 7990 7990 6290 6990

15.06.-24.06.
24.08.-09.09. 10990 9590 7590 8590 8590 6590 7990

22.06.-08.07.
17.08.-26.08. 11990 9990 7990 8990 8990 6990 8590

06.07.-19.08. 12590 10190 8390 9290 9790 7790 8790

Dítě do 3 let bez lůžka ZDARMA!

Dítě 12-15 let
na 2. přistýlce

Dítě do 12 let
na 2. přistýlce

Dospělý 
na

2. přistýlce
Dítě 12-15 let
na 1. přistýlce

Dítě do 12 let
na 1. přistýlce

Dospělý na
1. přistýlce

Dítě do 12 let
na 2. přistýlce

Dospělý 
na

2. přistýlce
Dítě 12-15 let
na 1. přistýlce

Dítě do 12 let
na 1. přistýlce

Dospělý na
1. přistýlce

Dítě 12-15 let
na 2. přistýlce

CENA OBSAHUJE:

Hotel Krasna Srečko

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

SPORT A VÝLETY:



JULSKÉ ALPY • BLEDSKÉ JEZERO
POSTOJNA JAMA • PULA • OPATIJA

OSTROV KRK - BAŠKA A NAVÍC
PLITVICKÁ JEZERA

Plitvická jezera jsou přírodním fenoménem. Člověk si klade
otázku, proč tomu tak je a hledá odůvodnění. 
Nejlepší odpověď poskytne pouze realita - jezera s vodopády
je nutno vidět. V programu je prostor na koupání!

• 1.den: Odjezd z Jihlavy od Billy ve 21.30 hod., z Třebíče z autobusového
nádraží zastávka č. 1 ve 22.30 hod., z Mo ravských Budějovic od MěÚ ve
23.00 hod. (odjezd z Brna a Velkého Meziříčí bude upřesněn). Jízda 
k Jadranu mimo páteční provoz.

• 2.den: Julské Alpy - Triglavský národní park. Návštěva skokan-
ských můstků v Planici (můstek s kritickým bodem K-180). Zastavení 
v Kranjské Goře v horském středisku mezi Karavankami a Julskými
Alpami. Bled hojně navštěvované lázně ve Slovinsku. Okouzlí nás ma-
lebné Bledské jezero s teplou vodou a s ostrůvkem, na němž je poutní kos-
tel P. Marie. Následuje přejezd do Postojny na prohlídku mimořádných
krápníkových jeskyní - Postojna Jama. Dojezd k chorvatskému pobřeží na
ubytování - večeře. Nocleh.

• 3. den: Snídaně. Celodenní rekreace u moře. Večeře. Nocleh.
• 4.den: Snídaně. Dopolední návštěva Puly - mohutný římský amfiteátr

(Koloseum)... Odpoledne prohlídka Opa tije, která je po Dubrovníku nej-
navštěvovanějším místem na Jadranu. Opatia vyniká středomořskou
květenou. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

• 5.den: Snídaně. Návštěva Crikvenice - nejvýznamnější centrum na
Kvarnerském pobřeží. Promenáda s palmami a lázeňské domy, ná-
vštěva mořského akvária. Výlet lodí na ostrov Krk do Vrbniku,
krásné středověké městečko na skalním útesu (možnost ochutnání místního
vína). Baška - koupání u krásné pláže. Návrat do hotelu přes Punat
a most, který spojuje ostrov s pevninou. Večeře a nocleh. (Výměna progra -
mu 3. a 4. den je možná).

• 6. den: Snídaně. Celodenní rekreace u moře. Večeře a nocleh.
• 7.den: Snídaně. Celodenní prohlídka národního parku Plit vice, jízda

lodí, vláčkem a pěší prohlídka přírodní re zervace známé zejména z filmu
o Winetouovi. Návrat domů Slo vinskem a Rakouskem.

• 8.den: V brzkých ranních hodinách příjezd do Třebíče, Jihlavy a Brna.

Dopravu, 5x ubytování v pavilonech u moře (2-3
lůžkové pokoje), 5x polopenzi formou bohatého švéd-
ského stolu, průvodce, pojištění léčebných výloh dle ka -
talogu str. 42 a po jištění na úpadek CK, pobytovou taxu.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: hotel Uvala Scott viz str. 8 a obrázek.

PŘÍPLATEK za odjezd z Jihlavy a Brna: 180,- Kč, pokoje s klimatizací 
500 Kč/osoba/pobyt - brzká rezervace.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ BEZ ZÁRUKY: Chorvatsko: 400 Kn, děti:
250 Kn. Slovinsko: 25 EURO.

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Červenec - VOLNÉ DNY! Osoba na 3. lůžku sleva 800 Kč!

PRÁZDNINY!
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PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Super cena
CHP-01 PRÁZDNINY 01.07.-07.07. 6990
CHP-02 PRÁZDNINY 19.08.-26.08. 6790

Bledské jezero + Julské Alpy

Postojna Jama

super cena KVALITNÍ POLOPENZE V CENĚ!

Pula

JIŽ TRADIČNÍ ZÁJEZD - OD ROKU 1996 VE VELKÉ OBLIBĚ!

Plitvické vodopády

Uvala Scott

CHP-03 PRÁZDNINY 24.08.-31.08. 6390



DOVER • CAMBRIDGE • YORK • WHITBY
GLAMIS CASTLE DUNNOTAR • ST. ANDWERS 

STIRLING PITLOCHRY • LOCH NESS 
INVERNESS • URQUHART • FORT WILLIAM

EDINBURGH • LONDÝN

• 1.den: Odjezd v časných ranních ho di  nách (Brno, Velké Meziříčí, Třebíč,
Jihlava, Praha) přes Německo do Belgie. Večer ubytování ve Francii. Nocleh.

• 2.den: Časně ráno trajekt lodí do Doveru - bílé útesy. Dopoledne návště -
va univerzitního Cambridge – proh lídka historického centra města. 
Odpo ledne přejezd do hlavního města hrabství York shi ne - Yorku
s uni kátní katedrálou a historickým centrem. Ve čer ubytování, nocleh.

• 3.den: Dopoledne panoramatická cesta podél pobřeží a zálivu Robina
Hooda (krásné scenérie anglického pobřeží a přístavu s hradem Whitby
– místo pobytu Jamese Cooka). Pozdě odpoledne příjezd do Skotska. Uby-
tování v oblasti města Stirling. Večeře, nocleh.

• 4.den: Po snídani dopoledne návštěva hradu Glamis Castle, kde se
odehrá vá Shakespearův Macbeth a kde trávi la dětství matka královny
Alžběty. Kolem po ledne pokračování v cestě na pobřeží k troskám hradu
Dunnotar. Odpo led ne návštěva starodávného přístavního městeč ka
mekky golfu St. Andrews s ruinami starého opat ství. Volno, večer
návštěva královského města Stirling s hradem Ste war dovců. Návrat na
ubytování, večeře, nocleh.

• 5.den: Po snídani odjezd oblastí nej vyšší  ho pohoří Skotska Grampian.
Zastávka v Pitlochry – Blair Castle návštěva palírny skotské whisky.
Pokra čování v cestě kolem hradu vévody z Athollu – k jezeru Loch Ness.
Pano ramatickou cestou pojedeme z Inverness přes Drummnadrochit ke
zří ce nině hradu Urquhart. Dále přes Fort Augustus do Fort William.
Večer cesta do oblastí pod nejvyšší horou Skotska – Ben Nevis. Návrat
na ubytování. Večeře, nocleh.

• 6.den: Snídaně. Edinburgh - do po ledne návštěva hlavního města
Skotska a jednoho z nej krásněji položených měst. Prohlídka centra s hra-
dem, pa lá cem Holyrood, Královskou mílí, volno, možnost pohlídky
královské jachty Brittania. K ve čeru přejezd na ubytování v severní 
Anglii, nocleh.

• 7.den: Dopoledne přejezd do Lon dýna – prohlídka centra města (West-
minster Abbey, Trafalgar Square, Ná  rodní galerie, Buckinghamský palác,
Parlament, Big Ben), volno, odpoledne přejezd lodí po Temži k Toweru –
volno, možnost prohlídky hradu Tower, Tower Bridge nebo katedrála sv.
Pavla. Večer odjezd lodí do Greenwich – zastávka u Královské observa-
toře. Pozdě večer odjezd do Doveru. Trajekt do Francie, přejezd Belgií
do Německa (noční přejezd).

• 8.den: Příjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních hodinách –
ve černích hodinách.

Autobusovou dopravu, 6x ubytování dle programu (1x hotel
ve Francii, 2x hotel a 3x v soukromí ve Skotsku), 3x polopenze
(v rodinách) ve Skotsku, trajekty, průvodce, po jištění na úpa-
dek CK.

CENA NEOBSAHUJE: pojištění léčebných výloh - podmínky zístkáte v CK.

Doporučená výměna bez záruky: 110 GBP z toho nutných cca 50 GBP.
Zájezd ve spolupráci.
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CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Super cena
SCO-01 12.08.-19.08. 13990

Whitby

Inverness

PROGRAM ZÁJEZDU:

KRÁLOVSKÝ LONDÝN A PERLY JIHU
ANGLIE NA SNĚHOBÍLÝCH KŘÍDOVÝCH
ÚTESECH HASTINGS • EASTBOURNE •

BRIGHTON

• 1.den: Odjezd z Třebíče, Velkého Meziříčí, Jihlavy, Humpolce, Prahy,
Plzně a Brna - časy a místa nástupu upřesníme v pokynech na cestu.

• 2.den: Ráno přejezd Eurotunelem přes kanál La Manche do Anglie -
celodenní prohlídka Londýna. Parlament, St. James Park, Downing
Street, Buckinghamský palác, Trafalgar, Leicester Square, Covent Garden,
Piccadilly Circus, China Town, Soho, možnost nav ští vit British Museum,
popř. svezení na vyhlídkovém kole Lon  don Eye (jednoznačně doporuču-
jeme). Nocleh v hotelu.

• 3.den: Snídaně. Výlet na jih Anglie. Hastings - přímořské lázně,
hrad z 11. století (procházka po pláži). Zastávka u Beachy Head
u Eastbourne - nejvyšší útesy v Británii. Velkým zážitkem je asi dvouho-
dinová procházka po bělostných útesech nad oceánem. Brighton - krá-
lovský palác - nejpřepychovější stavba v Británii. Zábavní vyhlídkové
molo u oceá nu, mořské akvárium a obchody za přijatelné ceny to je také
Brighton. Nocleh na stejném místě.

• 4.den: Snídaně. Závěrečný program v Londýně - Tower Bridge, To wer
(britské korunovační klenoty). Procházka City, St. Paul Cathedral, Mille-
nium Bridge, divadlo Globe, Golden Hinde, London Bridge, Monument
of Fire. Jízda lodí po Temži přes Docklands k O2 areně. Odjezd z Lon-
dýna večer. Přejezd Eurotunelem zpět do Francie.

• 5.den: Tranzit přes Francii a SRN do ČR. Návrat do ČR v odpoledních
hodinách.

Stačí pouze 1 den z dovolené!

Autobusovou dopravu, eurotunel, 2x nocleh v ho-
telu (2-3 lůžkové pokoje), 2x snídani, průvodce,
pojištění léčebných vý loh dle katalogu str. 42 
a po jištění na úpadek CK.

PŘÍPLATEK: nástup v Brně - 200 Kč.

Doporučená výměna bez záruk: 70 GBP

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Super cena
GBB-01 27.04.-01.05. 6890

PROGRAM ZÁJEZDU:

Brighton

Beachy Head



• 1.den: Odjezd z Třebíče z autobusového nádraží zastávka č. 1 
v 19.30 hodin, z Jihlavy od Billy v 20.15 hodin, Humpolec benzí-
nová pumpa Vystrkov 20.40 hod., z Prahy od Wilsonova nádraží ve
22.00 hodin, Teplice (benzínová pumpa Moll) ve 23.00 hodin. Místa
a časy nástupu pro Brno, Velké Meziříčí budou upřesněny v pokynech
na cestu. Tranzit přes SRN.

• 2.den: Dopoledne navštívíme nejatraktivnější místa Nizozemí a to
jsou rybářské vesnice Marken a poté Volendam na břehu jezera
Ij-Meer. Ocitnete se v místech lidové architektury minulých století,
kde se pozastavuje čas. Katwoude: exkurze u soukromého výrobce
sýrů a dřeváků spojená s ochutnávkou a nákupem. Zaanse Schans:
prohlídka skanzenu větrných mlýnů ukončí náš ucelený výlet “do ni-
zozemské pohádky” krásné místní architektury a květinové výzdoby.
Nocleh v hotelu s příslušenstvím.

• 3.den: Snídaně. Keukenhof: Nejkrásnější květinový park!
Jarní zahrada Evropy, tulipány, fantastický les se statisíci
květů! Nezapomenutelný zážitek, který nemá srovnání.
Letovisko u moře Scheveningen: promenáda a molo s vyhlídkovou
věží na pobřeží dun. Madurodam: miniaturní Nizozemí, kte ré je
skutečnou reprodukcí nizozemského města a jeho okolí v měřítku
1:25. Nocleh na stejném místě.

• 4.den: Snídaně. Flora Holland - Aalsmeer: největší květinová
burza na světě - epicentrum zahradnického obcho du. Nejen pro mi-
lovníky květin na ploše 120 fotbalových hřišť s miliony rostlin. 
Amsterdam: výlet lodí po amsterdamských grachtech. Náměstí
Dam, archi tektura kláštera Begijnhof. Volno na kvě tinovém trhu. Uličky
na Grachtech. Odjezd domů ve večerních hodinách

• 5.den: Příjezd v ranních hodinách do nástupních míst. 
Výměna pořadí zastávek je možná.

Volný den 1.5.

Autobusovou dopravu, 2x nocleh v hotelu (2-3 lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím), 2x sní da ni, průvodce, pojištění léčebných vý loh dle katalogu
str. 42 a po jištění na úpadek CK.

PŘÍPLATEK: nástup v Brně - 200 Kč.

Doporučená výměna bez záruk: 60-80 EUR

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.
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PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Záj.č.   Termín Cena

HOL-02 27.04.-01.05. 5890

MARKEN • VOLENDAM • ZAANSE SCHANS • KEUKENHOF • MADURODAM 
AMSTERDAM + NOVINKA: FLORA HOLLAND - BURZA KVĚTIN AALSMEER

KEUKENHOF 2018: FASCINUJÍCÍ MNOHOTVÁRNÁ ZAHRADA

Keukenhof

Marken

Zaanse Schans Cena zájezdu odpovídá vysoké kvalitě poskytovaných služeb!

Kdo zaváhá nepřivoní! Jeden z nejoblíbenějších zájezdů!

Velmi pěkné 
ubytování 
v hotelu! 

Naše doporučení!

Flora Holand
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ANTVERPY • BRUGGY • GENT 
BRUSEL • LEUVEN

• 1. den: Odjezd z Třebíče z AN zastávka č. 1 ve 21.30 hod., 
z Jihlavy od Billy v 22.15, z Humpolce BP Vystrkov 22.40
hod., z Prahy AN Zličín stanice metra ve 24 hodin (nástup 
v Brně a Velkého Meziříčí bude upřesněn). Tranzit přes SRN.

• 2. den: Antverpy – centrum diamantového průmyslu. Ná-
městí Grote Markt – soustřeďuje významné stavební pa-
mátky města. Perlou je radnice a kašna Brabofontein. Také
navštívíme mohutný chrám – sedmilodní katedrálu Panny
Marie (plocha téměř 1 ha) s nejkrásnější věží na světě a Ru-
bensův dům, kte rý ukrývá kromě velmi cenných mistrových
obrazů i předměty z jeho soukromé umělecké sbírky. Ubyto-
vání a nocleh s příslušenstvím.

• 3.den: Snídaně. Brug gy – romantika ve středověkých
ku  lisách! Jedno z nejpůvabnějších měst v Belgii a Evro pě
vůbec! Hlavní náměstí Grote Markt se štítovými domy. 
Bazilika sv. Krve – dvoupodlažní stavba, určená pro reli-
kviář s kapkami krve Ježíše Krista. Nejstarší dochovalá rad-
nice v Belgii. Kostel P. Marie – jeden z největších gotických
kostelů s Michelangelovou sochou Madony s děťátkem.
Okružní plavba po kanálech je největší turistickou
atrakcí. V místních hospůdkách, kde teče pivo proudem, se
můžete přesvědčit o tom, že Belgie je také věhlasným místem
tohoto moku. Odpoledne navštívíme Gent – město velkých
věží. Zajímavý skvost evropské kultury v podobě Gentského
oltáře v místní katedrále. Nocleh na stejném místě.

• 4.den: Snídaně. Brusel –  náměstí Grand Place s dobo-
vými stavbami cechovních domů, nazývané nejkrásnějším
náměstím v Evropě. Čůrající chlapeček – Manneken
Pis. Možnost nákupu pralinek v pře krásných cukrárnách, kte-
rým neodoláte. Atomium – 165 miliardkrát zvětšený model
molekuly z oceli a hliníku. Bazilika Sacré-Coeur, kterou ne-
můžeme vynechat. Leuven – město, kde pramení vzdělanost,
sídlo největší belgické university. Lovaňská radnice patří k nej-
úžasnějším pozdně gotickým stavbám světa. Tranzit do ČR.

• 5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Dopravu, 2x ubytování v hotelu (dvou a třílůžkové
pokoje), 2x snídani, průvodce, pojištění léčebných
výloh, pojištění proti úpadku.

UBYTOVÁNÍ: v hotelu s vlast -
ním příslušenstvím

PŘÍPLATEK:
nástup v Brně 200 Kč.

Doporučená výměna bez
záruky: 40 – 50 €.

Tato strana zároveň poskytuje všechny 
informace k odjezdu.

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Děkujeme všem za 
loňský krásný zájezd. 

Těšíme se i na Vás! Neváhejte!Flandry jsou krajkou na mapě Evropy!

Antverpy

Gent

Brusel

Bruggy

Jeden z nejlepších 
programů - věřte mi!   

Zdeněk Vondráček

Připijeme si Kwakem!

Záj. číslo    Termín Cena
BEL-01 24.05.-28.05. 5790



PAŘÍŽ • VERSAILLES
EVROPSKÁ METROPOLE 

NEJZNÁMĚJŠÍ PAMĚTIHODNOSTI
PLNOHODNOTNÝ PROGRAM ZA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU CENU!

• 1.den: Odjezd z Třebíče z AN zastávka č. 1 v 15.00 hodin, z Velkého
Meziříčí v 15.30 hodin, z Jihlavy od Billy v 16.00 hodin (nástup v Brně,
Humpolci a Praze bude upřesněn). Tranzit přes SRN do Francie.

• 2.den: Prohlídku Paříže zahájíme krátkou
okružní jízdou místem, kde stála Bastila. Pěší
prohlídka následujích pa má tek: náměstí
Svor nosti, Elysejský palác, Champs
Elysées, Ví tězný oblouk, Eifel lo va věž.
Z Trocadera se přepravíme na Mont-
martre - návštěva baziliky Sacré Coeur
(možnost ná kupu v místním supermarketu). 
V případě, že si chcete udělat individuální
program - ce lý den je vám plně k dispozici.
Ubytování v hotelu (ne F1) ve dvou nebo tří -
lůžkovém pokoji. Občerstvení formou
ohřívaných pár ků.
• 3.den: Ráno návštěva zámku Versailles.
Prohlídka baziliky Notre Dame. Návštěva
světoznámého muzea Louvre (Mona Lisa,
Nike...), nebo muzeum Orsay obrazy im-
presionistů. Exteriér Invalidovny. V pod-
večer plavba lodí po Seině s výhledem na
již prohlédnuté památky. S Paříží se roz lou -
číme na Trocaderu s výhledem na rozzáře-

nou Eiffelovu věž (v případě, že si chcete udělat individuální program
- celý den je vám plně k dispozici). Večer odjezd do ČR.

• 4.den: Návrat v odpoledních hodinách. 

Potřebujete pouze 1 den dovolené!

Dopra   vu, parkování v Paříži, 1x ubytování v ho telu
(třílůžkové pokoje), průvodce, svačinu, pojištění
léčebných výloh dle katalogu str. 42 a po jištění 
na úpadek CK.

PŘÍPLATEK: 200,- Kč odjezd z Brna
Příplatek za 2-lůžkový pokoj 150 Kč/osoba/1 noc
(Pokoje mají vlastní sociální zařízení - ne F1).

V CK je možno doplatit 1 snídani za 180 Kč.

Doporučená vý mě na bez záruky: 50 EURO 

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k od jezdu.

Záj. číslo Termín Ekocena

FRM-01 SVÁTEK 05.05.-08.05. 3250

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

REMEŠ • PAŘÍŽ • VERSAILLES
EVROPSKÁ METROPOLE

NEJZNÁMĚJŠÍ PAMĚTIHODNOSTI
Po noclehu odpočatí! Autobus k dispozici. FYZICKY
MÉNĚ NÁROČNÉ! ... a proto si stále více obdivovatelů
Paříže oblíbilo tento program.

• 1.den: Odjezd z Třebíče z AN zast. č. 1 v 22.00 hodin, z Velkého Meziříčí
v 22.20 hodin, z Jihlavy od Billy ve 23 hodin, z Prahy v 1.00 hodin, (nástup
v Brně, Humpolci a Plzni bude upřesněn). Tranzit přes SRN do Francie.

• 2.den: Návštěva Remeše - korunovační mís to francouzských králů.
Katedrála Notre Da me. Večer ubytování v hotelu (ne F1).

• 3.den: Ráno po noclehu navštívíme zámek Versailles včetně zahrad.
Poté se vydáme do Paříže k Vítěznému oblouku a na Champs
Elysées. Následuje Trocadero s nej krásnějším výhledem na Eiffelovu
věž a  ne zapomenutelný pohled z Eiffe lo vy věže na Paříž. Přejezd na
Montmartre - pěší pro cházka k bazilice Sacré Coeur a na ná městí
malířů. Ubytování na stejném místě.

• 4.den: Paříž - Pantheon - návštěva interieru dominanty města a to přede-
vším podzemní krypty. Krátký odpočinek v Lucemburské zahradě.
Kolem Sorbony přijdeme do katedrály Notre Dame. Odpoledne využi-
jeme na prohlídku Louvre - jedno z největších muzeí světa. Tuilerijské
zahrady. Na závěr projížďka lodí po Seině s výhledem „na známé 
i neznámé“ pamětihodnosti města. Z lodi uvidíme např. Pont Alexandra
III... Paříž opustíme jízdou přes Place de La Concorde. Odjezd do ČR.

• 5.den: Návrat v odpoledních hodinách. 
Výměna pořadí a doplnění zastávek dle zkušeností průvodce je možná.

Potřebujete pouze 1 den dovolené!

Dopra   vu, parkování v Paříži, 2x ubytování v ho telu 
(3 lůžkové pokoje), průvodce, pojištění léčebných výloh
dle katalogu str. 42 a po jištění na úpadek CK.

PŘÍPLATEK: 200,- Kč odjezd z Brna. Příplatek za 2-lůžkový pokoj 
300 Kč/osoba. (Pokoje mají vlastní sociální zařízení - ne F1).

V CK je možno doplatit 2 snídaně za 360 Kč.

Doporučená výměna bez záruky: 60 EURO 

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k od jezdu.

Záj. číslo Termín Cena
FRP-01 SVÁTEK 26.09.-30.09. 4290

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:
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VAŠE PŘEDSTAVA: Kvalita za výhodnou cenu je také naší představou!!!

Nenechte se odradit od cest do Paříže! Metropole na Seině Vás přivítá pozorná 
a přátelská. Oceníte slušné a vstřícné chování všech strážců pořádku. 

TO JSOU NAŠE ZKUŠENOSTI Z ROKU 2017!

PROGRAM
„B“

PROGRAM
„A“

Sacré Coeur

Versailles

Notre Dame



• 1.den: Odjezd z Třebíče z AN zastávka č. 1 ve 20.00 hodin, 
z Velkého Meziříčí v 20.20, z Jihlavy od Billy v 21.00 ho din, 
z Humpolce BP Vystrkov 21.20 hodin, Prahy Zličína ve 22.45
hodin, z Plzně v 24.00 hodin (ná s tup v Brně bude upřesněn).

• 2.den: Tranzit přes SRN do Francie. Odpoledne návštěva 
Lisieux - prohlídka novorománské-byzantské baziliky sv. Terezie 
v srd ci Normandie. Nocleh v hotelu s příslušenstvím (ne F1) v tomto
místě na 2 noci.

• 3.den: Krátký přejezd do útulného městečka v Normandii Hon-
fleur - starý rybářský přístav a dřevěný kostel St. Catherine. Ná-
sleduje Alabastrové pobřeží La Manche přes Pont Nor -
man  die otevřený v roce 1995 - v té době největší zavěšený most
na světě. Čeká nás Étretat - kouzelné městečko a současně pří-
mořské lázně na Alabastrových útesech. Lehká turistika na bílých
křídových útesech. V případě pěkného počasí využijete plavky. Také
výborné restaurace na rybí sepciality. Nocleh na stejném místě. 

• 4.den: Opět krátký přejezd k ocenánu na pobřeží La Manche. Ná-
vštěva amerického hřbitova v Colleville a výhled na přilehlé
pláže Omaha určené k vylodění v Normandii 6. června 1944 nás
donutí k účtě a pokoře. Využijeme nově vybudované muzeum vy-
lodění v těsné blízkosti - Overlord muzeum - Omaha Beach,
které zaujme i ty, kteří se o tuto historii nezajímají. Pobyt v Nor-
mandii ukončíme odpoledne na „zázraku“, kterým je klášter Mont
St. Michel - druhá nejnavštěvovanější památka Francie. Prohlídka
interieru a volno v kamenných uličkách s obchody a restauracemi.
Nocleh v hotelu již v Bretani s příslušenstvím (ne F1) na 2 noci.

• 5.den: Bretaň. Celý den věnujeme kouzelné přírodě. Pobřeží
růžového granitu v oblasti Ploumanach jedinečné uskupení
skalních útvarů z růžové žuly na břehu oceánu. Smaragdové

pobřeží Cap Fréhel - útes nad rozbouřeným mořem, který stře -
ží maják a pískovcové skály potažené koberci vřesů. Příroda
tohoto dne je nepopsatelná. Návrat do Normandie.
St. Malo procházka po hradbách obepínajících staré město ry-
bářů, korzárů a pirátů. Podvečer využijeme na procházku starým
městem mezi obchůdky s možností posezení na večeři v některé 
z míst ních restaurací. Nocleh na stejném místě.

• 6.den: Určitě by bylo velkou chybou pouze cestovat domů, a tak
se na 9 hodin zastavíme v Paříži a zopakujeme si s průvodcem
nejznámější památky nebo si užijeme čas dle svého přání v místě,
které jste minule nestihli. Večer odjezd do ČR.

• 7.den: Návrat do Třebíče v odpoledních hodinách.

Potřebujete pouze 2 dny dovolené!

Autobusovou dopravu, 4x ubytování v hotelu ve
dvoulůžkových pokojích, průvodce, komplexní
pojištění včetně zdravotního pojištění a storna
zájezdu dle katalogu str. 42 a pojištění na úpadek CK.

SLEVA: pro osobu na 3. lůžku 1200,- Kč

PŘÍPLATEK: 200,- Kč odjezd z Brna

V CK možno dokoupit 4 snídaně za 720,- Kč

Doporučená výměna bez záruky: 60 EUR (na vstupy - stu-
denti mají slevu).

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Cestovní kancelář VOMA s.r.o. • Havlíčkovo nábřeží 1 • tel.: 568 821 115 • fax: 568 821 877 • www.ckvoma.cz 19

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Super cena
FNB-01 PRÁZDNINY 04.07.-10.07. 7890

V roce 2017 jsem pro ucelený kolektiv sestavil zájezd,
který mne nadchl programem, klidem a pohodou. 

A tak jej nabízím a doporučuji Vám všem! Z.V.

Honfleur

Mont St. Michel

Étretat

Lisieux



... „KRAJEM PANA HORNÍČKA“
Ochutnáme to nejlepší francouzské víno, vypijeme kávu
v kavárně, kde ji popíjel Vincent van Gogh. Své tělo 
osvěžíme v řece, v moři pod staletými olivami. A stále si
budeme něco uvědomovat, že tolik krásy v jednom
pohledu sotva najdeme jinde. Historické památky, slu-
nečnice, vinice, pole levandulí se zde rozprostírají do
všech koutů té požehnané země zvané Provence. A po
návratu řeknete: Provence, má lásko.

• 1.den: Odjezd od z Třebíče z autobusového nádraží zastávka
č. 1 ve 20.00 hodin, z Velkého Meziříčí v 20.15, z Jihlavy 
od Billy v 21.00 ho din, z Prahy od v 23.00 hodin, z Plzně v 0.30
hodin (ná s tup v Brně a Humpolci bude upřesněn).

• 2.den: Lyon - staré město hedvábí na soutoku Saony a Rhony.
Prohlídka románské katedrály St. Jean a baziliky Notre-Dame-De-
Fourviere. Římské divadlo. Čtvrť Vieux Lyon - staré centrum tkalců 
a obchdoníků s hedvábím. Nocleh hotelu s příslušenstvím.

• 3.den: Kaňon Arde che - údolí řeky Ardech, divoký kaňon 
s překrásný mi meandry a vyhlídkami, patřící k nej zajímavějším
místům ve Francii. Koupání v kaňonu. Cha  teauneuf - du Pa pe -
zřícenina papežské pevnosti skýtající úchvatný pohled na Avignon 
a papežské vinice produkující nejlepší vína této oblasti. Zdarma
ochutnávka lahodného vína - možnost nákupu. Nocleh na 3 noci.

• 4.den: Pont du Gard - 2 tisíce let starý akvadukt, který ve vás
vyvolá pocit ohromení. Les Baux de Provence - ruiny středo -
věkého hradu na bi zardním skalním útvaru, dominanta kraje 
s romantickým pohledem na malebné údolí s olivovými háji a slu-
nečnicemi. St. Paul - De - Mausole - klášter, ve kterém pobý-

val věhlasný malíř Vincent van Gogh (návštěva interieru, mistrovy
obrazy). Fontaine de Vaucluse - tryskající pramen podzemní
řeky Sorgue, nejmohutnější vyvěračka vody ve Francii. Avig-
non - město obepnuté hradbami, jemuž vévodí Papežský palác 
a známý Pont St. Benézet - opěvovaný v písni Sur le pont d´Avig-
non. Nocleh na stejném místě.

• 5.den: Arles - římské památky, návštěva kolosea. Posezení 
u kávy v kavárně ze známého obrazu Vincenta van Gogha. Ná-
vštěva Marseille - chrám Notre Dame - De La Garde s pozlacenou
Madonnou a krásným výhledem na přístav a celé město. Starý přís-
tav jachet a lodí. Lodní výlet na ostrov Frouil, v rámci kterého obe-
plujeme ostroj If a budeme se koupat na krásné pláži. Nocleh.

• 6.den: Camargue - nedotknutá přírodní rezervace na laguno-
vých jezerech k ochraně plameňáků, bílých koňů a divokých čer-
ných býků určených pro koridu. Lodní výlet z moře do delty Rhony!
Časový prostor pro odpočinek na pláži před odjezdem domů.

• 7.den: Návrat do Třebíče v odpoledních hodinách.

Termín kvetoucí levandule - potřebujete
pouze 3 dny dovolené!

Dopravu, 4x ubytování v hotelu B&B (2-3 lůžkové
pokoje), průvodce, pojištění léčebných výloh  dle
katalogu str. 42 a pojištění na úpadek CK.

Sleva pro osobu na 3. lůžku: 1200 Kč

PŘÍPLATEK: odjezd z Brna 200 Kč.

V CK VOMA je možno doplatit 4 snídaně za 720,- Kč

Doporučená výměna bez záruk: 50 EURO.

Tato strana zároveň poskytuje všechny informa ce k odjezdu.

Cestovní kancelář VOMA s.r.o. • Havlíčkovo nábřeží 1 • tel.: 568 821 115 • fax: 568 821 877 • www.ckvoma.cz 20

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Super cena
FLP-01 PRÁZDNINY 29.06.-05.07. 7890

Jeden z nejoblíbenějších zájezdů 
s vysokou programovou hodnotou!

Kaňon Ardeche

Saint Paul de Mausole

Pont du Gard

Ostrov Frouil, při kterém obeplujeme ostrov If.

ALESPOŇ NA CHVÍLI POBÝT V PROVENCE JE RADOST! 
- říkal pan Horníček a měl pravdu!



MONACO • CANNES • GRASSE 
ST. TROPEZ • GRAND CANYON 

DU VERDON • ANTIBES • MENTON
Slunná a příjemná Riviéra s malebnými vesničkami, 
moderními letovisky, cypřišovými háji, provoněnými 
pahorky i luxusními jachtami v přístavech je jednou 
z nejlákavějších oblastí Francie. Místem, které 
vás vybízí snít.

• 1.den: Odjezd z Třebíče z AN zastávka č. 1 v 11.00 hod., z Velkého
Meziříčí v 11.15 hodin, z Jihlavy od Billy v 12.00 hodin, z Prahy ve
13.45 hodin, (nástup v Brně, Humpolci a Plzni bude upřesněn).

• 2.den: Monaco - Knížecí pa lác a katedrála. Návštěva oceánogra-
fického muzeua. Procházka podél traťě GP Monaco a kolem Ca sina
na městskou pláž - koupání. Odjezd v pod večer na ubytování. 

• 3.den: Grasse – exkurze do muzea a to várny na výrobu pravých
fr.parfémů (s možností nákupu za firemní ceny). Cannes - procházka
po přímořské palmové promenádě Croisette k Festivalovému paláci. 
St. Tropez - návštěva muzea “četníka” Loiuse de Funese. Lodní výlet
s úžasnými sceneriemi pohoří Estrel tvořeného červenými porfyry. (Vý-
měna pořadí zastávek je možná). Návrat na ubytování.

• 4.den: Výlet ke Grand Canyonu du Verdon. Nejhlubší kaňon
Evropy, ráj turistiky, vyhlídky a koupání v tyrkysovém jezeře Ste-
Croix. Možnost půjčení loděk a šlapadel. Podvečerní umělecké
skalní městečko Moustiers-Ste-Marie s řadou ateliérů a hos-
půdek. Návrat na ubytování. Nocleh.

• 5.den: Celodenní pobyt v Antibes. Návštěva s průvodcem Mořs-
kého světa  Marineland - kolosální představení cvičených kosa-
tek, delfínů, lachtanů a lvounů pro děti i dos pělé. Součástí je také
muzeum námořnictva, dále pak expo zice vylodění. V obřím akváriu 
s 2 miliony litrů mořské vody Vás ve skleněném tunelu zaujme neopa-
kovatelný pohled na různé druhy žraloků, rejnoků, murén, medúz 
a dalších mořských živočichů. Také se můžete vyskotačit v největším
vodním parku na Azurovém pobře ží. Zde se nalézá bazén s mořs-
kými vlnami, 12 obřích tobogánů, rela xační bazény a mnoho dalších
atrakcí. 

Individuální program bez průvodce pro ty, kteří vynechají
mořský svět: Antibes - (Sofia Antipolis) - středověký přístav, hrad Gri-
maldiů, Vaubanova pevnost, muzeum Pabla Picassa na hradě, kouzlo
pitoreskních uliček, provensálská tržnice. Ty, které budou lákat skute-
čné mořské vlny mají možnost pobýt na pláži u moře.
Při cestě do ČR zavítáme do večerního Mentonu – procházka nej -
teplejším přímořským letoviskem v klíně hor a citrusových plantáží.
Promenade du Solei. Pevnost ze 17.století, staré město, které proslavil
Jean Cocteau nazval je„perlou Francie.“ Večer odjezd do ČR.

• 6.den: Návrat do ČR v pozdních odpoledních hodinách.

Dopravu, 3x ubytování ve standartním francouz -
ském hotelu, průvod ce, pojištění léčebných výloh
dle ka talogu str. 42 a pojištění na úpadek CK. 

SLEVA pro osobu na 3. lůžku: 600 Kč.

PŘÍPLATEK: V CK lze dokoupit 3 snídaně za 550 Kč. 
Nástup v Brně 200 Kč.
Doporučená výměna bez záruky: cca 70 EURO (lodní lístky,
Marineland a vstup né, které nejsou součástí ceny)

spojili jsme 2 programy v „super“ rivi!
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CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Cena
FRP-01 PRÁZDNINY 18.08.-23.08. 6990

Monaco

Grand Canyon du Verdon

PROGRAM ZÁJEZDU:

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA, TO JE OKOUZLUJÍCÍ POBŘEŽÍ S BOHATOU HISTORIÍ. NÁVŠTĚVNÍKY Z CELÉHO
SVĚTA SEM PŘITAHUJÍ NEJEN PŘÍZNIVÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY S ÚCHVATNOU PŘÍRODOU A AZUROVÉ
MOŘE S PÍSEČNÝMI PLÁŽEMI, ALE TAKÉ ATRAKTIVNÍ LETOVISKA A MNOŽSTVÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK.

Menton

St. Tropez - nové muzeum

Antibes

VOMA - TIP 2018 NA PROGRAMOVĚ „BOHATÝ“ ZÁJEZD 
S KOUPÁNÍM V MOŘI A KAŇONU ZA VÝHODNOU CENU!

„...ANEB ZACHRAŇTE WILLIHO“



LURDY • PYRENEJE • BIARRITZ 
BILBAO • SAN JUAN DE GAZTELUGATXE

SAN SEBASTIAN • MILLAU • LE PUY
Vylepšený program z roku 2016 ... k tomu není co

dodat. Nenechte si ujít!

• 1.den: Odjezd z Brna v 10.00 hodin, z Třebíče z autobusového nádraží
zastávka č. 1 v 11.00 hod., z Velkého Meziříčí v 11.15 hod., z Jihlavy
od Billy v 12.00 hod., Humpolec BP Vystrkov 12.20 hodin, z Prahy 
v 14.00 hod., z Plzně - bude upřesněno. Cesta přes SRN do Francie.

• 2.den: Příjezd do poutního místa Lourdes - ubytování a prohlídka pa -
mětihodností místa. Večer možnost účasti na světelném průvodu. Večeře.
Nocleh v Lourdes v hotelu s příslušenstvím. Večerní světelný průvod.

• 3.den: Snídaně. Návštěva horského střediska Gavarnie a výlet k nej-
známějšímu ledovcovému karu Cirque De Gavernie, z jehož strmé ka-
rové stěny pokryté v nejvyšší části ledovci padají vodopády, z nichž nejvyšší
překonává výšku 422 metrů. Jedná se o skutečný klenot přírody. Celý den
pobyt v okouzlující přírodě Pyrenejí, které skrývají množství ojedině lých
přírodních scenerií, obo ha tíme o výjezd busem na Col Du Tourmalet - po
stopách Tour de France. Pokračujeme lanovkou na nej navštěvovanější 
Pyrenejský vrchol Pic du Midi de Bigorre (2872 m). Na vrcholu je
světoznámá observatoř a kruhový rozhled na hory. Tenhle výlet patří 
k největším zážitkům. Večeře. Nocleh v Lourdes na stejném místě. 

• 4.den: Po snídani odjezd k Atlantickému oceánu do letoviska 
evropské smetánky Biarritz. Jedná se o kouzelné letovisko na pobřeží 
s písečnými plážemi i skalními útesy (možnost pěkného koupání). Odpo-
ledne odjezd do Španělska na ubytování k Bilbau na 2 noci. Nejprve ale
v Bilbau navštívíme nejstarší gondolový most na světě (1893) od žáka G.
Eiffela. Zážitek bude umocněn výjezdem výtahem na lávku, po které se dá
most přejít. Rovněž přeprava gondolou je nenahraditelná. Odměnou bude
výhled na oceán. Večeře. Nocleh v hotelu s příslušenstvím.

• 5.den: Snídaně. Skalní výběžek nad Atlantikem s kostelíkem San Juan
de Gaztelugatxe spojený s pevninou schodištěm s 231 schody. Jedná
se o nejdivočejší část biskajského pobřeží s krásnou procházkou, výhledy
a mimořádným fotografováním. Návštěva malebného kostelíka. Při návratu
tapas v místní restauraci budiž odměnou. Odpoledne Bilbao - exterier gi-
gantického titanovového komplexu Guggenheimova muzea. Jedná se
o nejskvělejší budovu své doby se sbírkou evropského umění 20. století (inte-
riér pouze pro zájemce). Řeku Nervión překročíme po impozantním mostě
Zubizuri o délce 75 metrů od architekta Calatrava. Z kopce nad městem,
kam nás vyveze lanovka - je krásný výhled na celé město. Večeře a nocleh.

• 6.den: Snídaně. Král baskických letovisek San Sebastian - Monte Urgull 
s obří sochou Ježíše Krista s úžasným panoramatickým výhledem na oceán 
a město. Koupání z pláže La Concha - nejopěvovanější pláž zlatého písku.
Cesta do Lurd na hotel s večeří. Večerní světelný průvod.

• 7.den: Snídaně. Ráno brzo odjezd z hotelu. Dopoledne přejezd přes most
Viaduc de Millau z roku 2004, který je nejvyšší v Evropě (245 m) 
a dlouhý 2460 metrů. Odpoledne zavítáme do francouzského středohoří
do Le Puy-En-Velley - nejpozoruhodnější město Francie v krásné přírodě
hor vulkanického původu se skvostnou architekturou. Katedrála Notre-Dame-
De-France a kostel St. Michel, který stojí na lávové skále - je krásnou stav-
bou na špičatém kopci, ke kterému vede 265 schodů a je zároveň tečkou
za naším programově bohatým zájezdem. Nocleh v oblasti St. Etienne.

• 8.den: Ráno odjezd do mů přes Francii a SRN. Návrat do Prahy večer.
• 9.den: Ostatní nástupní místa po půlnoci.

Autobusovou dopravu, 6x nocleh, 5x snídaně, 5x
večeře, průvodce, pojištění léčebných výloh dle kata-
logu str. 42 a pojištění na úpadek CK.

PŘÍPLATEK: odjezd z Brna 200 Kč. 

Doporučená vý měna na vstupy: 50 EU RO.
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Pyreneje - Gavarnie

Bilbao - gondolový most
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CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Super cena
FRP-01 PRÁZDNINY 10.07.-18.07. 11950

PROGRAM ZÁJEZDU:

San Juan de Gaztelugatxe

Originální 
zájezd, který 

„u sousedů” nehledejte.
TOP program za výhodnou cenu!

San Sebastian



VELKÁ CESTA TURISTICKY NEPOKOŘENÝM PORTUGALSKEM:
FATIMA • BATALHA • NAZARE • OBIDOS
LISABON • TOMAR • SINTRA • COIMBRA
PORTO • SANTIAGO DE COMPOSTELA

Nejzápadnější bod Evropy, kde končí země a začíná moře 
a kde žije duch víry a dobrodružství, který portugalské ná-
mořníky dovedl k novým světům. Poznejte s námi malebnou,
milou a přívětivou zemi zalitou sluncem a oceánem. Rozšiřte
svůj rozhled o historicky velmi bohatou zemi. Určitě vám učarují
historické stavby z různých dějiných epoch, zajímavá příroda,
místní lidové tradice a zvyky a v neposlední řadě Vás přivítá
přátelský portugalský lid. Mnohokrát vyzkoušený program
obohacujeme o portugalskou Coimbru.
Výhodu autobusové dopravy doceníte až na místě!

• 1.den: Odjezd od z Třebíč z autobusového nádraží zastávka č. 1 ve
14.00 hod., z Velkého Meziříčí v 14.20 hodin, z Jihlavy od Billy ve 15.00
ho diny, z Prahy v 17.00 hodin, z Plzně v 18.15 hodin (nástup v Brně 
a Humpolci bude upřesněn). Cesta přes SRN do Francie a Španělska.

• 2.den: Odpoledne příjezd do španělského letoviska Lloret de Mar.
Ubytování v hotelu, odpočinek, koupání na pláži u Středozemního moře.
Večeře formou švédského stolu. Nocleh.

• 3. den: Snídaně. Dopolední relaxace u moře. Odpoledne odjezd
z letoviska. Noční cesta Španělskem do Portu galska.

• 4. den: Tomar - návštěva kláštera Kristových rytířů (známé Manuelské
okno). Odpoledne prohlídka Fatimy. Večeře. Nocleh. Ubytování (všechny
noci na stej ném místě).

• 5. den: Snídaně. Lisabon - prohlídka města, Torre de Belém, památník
mořeplavců. Klášter Je ronýmů, návštěva kostela s hro bem Vasco da Gama.
Muzem kočárů portugalských králů. Ochutnávka typických Lisa bonských
koláčů letité receptury v proslavené kavárně. Jízda přes most 25. dubna
přímo k soše Krista Krále. Vrcholným zážitkem je možnost vychutnat si pa -
norama města od nohou Krista, kam se dostaneme výtahem.
Prohlídka nové moderní architektury „Expo - 98“. Ve čeře. Nocleh.

• 6.den: Snídaně. Cesta k Atlantiku. Batalha -  Santa Maria da Vitória
- místo odpočinku portugalských králů (Manuelská gotika, návštěva kláštera).
Alcobaca - historie spjatá s Petrem I. v nejkrásnějším sakrálním prostoru 
Portugalska. Množství krámků s typickou keramikou Azulejos. Nazare -
kou zelné rybářské místo na břehu Atlantiku. Óbi dos - pro moderní dobu
zachráněná ko munita uliček, koste lů, střech a květin. Večeře. Nocleh.

• 7. den: Snídaně. Sintra (UNESCO). Návštěva historického paláce Paco
Real de Sintra. Volno v uličkách kolem náměstí. Cabo da Roca - nej -
západnější výběžek Evropského kontinentu. Cascais - pestrobarevné, 
rybářské městeč  ko na břehu At-
lan ti ku. Estoril - výstavné leto-
visko paláců, kasino. Možnost
kou pání. Večeře. Nocleh.

• 8. den: Snídaně. Coimbra -
univerzitní město. Porto - město,
ve kterém jakoby se zastavil čas.
Atmosféru sta rých ulic, nádraží,
katedrály, mostů a lodí s portským
vínem na řece Douro nutno zažít
na vlastní kůži. Braga - Bom
Jesus do Monte s krásným výhle-
dem na město. Večeře. Nocleh.

• 9.den: Snídaně. Španělsko -
velké zastavení v Santiago de Compostela - cíl svatojakubské cesty 
k hrobu apoštola Jakuba, který je součástí mimořádné baziliky. Večerní
tranzit do Lloret de Mar.

• 10.den: Po příjezdu rekreace u moře. Ubytování, večeře formou švéd-
ských stolů.

• 11.den: Snídaně. Dopoledne rekreace u moře. Odjezd domů.
• 12.den: Návrat do ČR odpoledne až večer dle míst výstupů.

28.9. - volný den

Autobusovou dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi,
prů vodce, pojištění léčebných výloh a pojištění na
úpadek CK. 

UBYTOVÁNÍ: 2x ve Španělsku (hotel 2-lůžkové pokoje, polopenze, švéd-
ské stolování), 5x v Portugalsku (4x hotel Fatima - 2-, 3-lůžkové pokoje, 
snídaně - švédský stůl, servírovaná večeře, 
1x hotel Braga - 2,3 lůžkové pokoje s polopenzí). 

Doporučená výměna bez záruky: 80 EURO
(z toho na vstupy cca 50 EURO). 

PŘÍPLATEK za nástup v Brně 200 Kč.

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Bylo by chybou „nechat Portugalsko na konci světa“! 
Doprava sice busem, ale nejrychlejším, přímočarým způsobem s odpočinkem – vyzkoušeno!

Santiago de
Compostela

Porto
Lisabon

PROGRAM ZÁJEZDU: Nazare

OBJEVTE ZEM OBJEVITELŮ!
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novinka 
Coimbra!

...a zároveň VOMATIP 2018! The show must go on...

Záj. číslo    Termín Cena
POR-01 19.09.-30.09. 15790

CENA OBSAHUJE:



JUNGFRAUJOCH • MONT BLANK
NOVINKA: GRINDELWALD-FIRST!

Zájezd je s kvalitními zkušenostmi a jednoduchou 
turisti kou pod vrcholy Alp pro všechny. 
Program je přírodním skvostem!

• 1. den: Odjezd z Třebíče z AN zast. č. 1 v 16.00 hod., 
z Velkého Meziříčí v 16.20 hod., z Jihlavy od Billy v 17.00
hod., z Prahy v 19.00 hodin, z Plzně v 20.30 hodin (nástup v Brně,
Humpolci a Plzni bude upřesněn). Cesta Německem a Švýcarskem.

• 2. den: Ráno příjezd do Lauterbrunnenu. Jízda zubačkou na
Kleine Scheidegg, a dále stěnou Eigru na nej výše položené ná-
draží Jungfraujoch (3454 m). Krásné výhledy na Jungfrau,
Eiger, Mönch a ledovec Aletschgletscher. Ledovcová
jeskyně. Zážitková okružní cesta v podzemí! Návrat zu -
bačkou do Grindelwaldu. Nocleh dle výběru.

• 3. den: Ráno odjedeme do Chamonix horské středisko pod Mont
Blankem. Výjezd lanovkou na L´Aiguille du Midi (3842 m) odkud
je Mont Blank na dosah. Neopakovatelný zážitek, nové vyhlíd-
kové terasy! Nocleh na stejném místě.

• 4. den: Ráno odjedeme do Grindelwaldu na celý den pobytu ve
vysokohorském středisku pod Eigrem. Výlet lanovkou na novou vyh-
lídkovou terasu Cliff Walk na First (2168 m). Zde uskutečníme lehkou
turistiku pro všechny věkové kategorie k jezeru Bachalpsee
(2265 m). Další vycházky dle vlastního uvážení na Faulhorn (2681
m) nebo Schwarzhorn (2928 m) v pohodlném rytmu s výhledy na
Eiger a další čtyřtisícovky. Po večerním občerstvení cesta domů.

• 5. den: Příjezd do nástupních míst v ranních hodinách.

Autobusovou dopravu, 2x nocleh, průvodce, po-
jištění léčebných výloh dle katalogu str. 42 a po-
jištění na úpadek CK. 

Výběr kategorie ubytování záleží pouze na Vás. 
• Hotel F1 je jednoduchý - sprcha + WC společné na chodbě. 
• Hotel IBIS má příslušenství na pokoji a je tak vyšší kategorie. 
Oba hotely jsou vedle sebe a zároveň vedle francozského supermar-
ketu, kde zakoupíte kvalitní potraviny za standardní ceny na snídaně 
a večeře. Teplou večeři můžete zakoupit v restauraci, také v čínské nebo
McDonald. Ušetříte finance i čas oproti kolektivnímu objednávání stra-
vování. Cestovní varnou konvici doporučujeme. 

Doporučená výměna bez záruky: 160 CHF + 60 EUR.

PŘÍPLATEK: nástup v Brně 200 Kč.

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Železnice Jungfraubahn patří 
celosvětově k nejpůsobivějším 

železničním stavbám a považuje 
se za zázrak železniční dopravy.

KLEINE SCHEIDEGG

Bachalpsee

ALPY
1.

VYUŽIJTE NAŠÍ SLEVY NA JÍZDNÉ VE VÝŠI CCA 50%! MNOZÍ JIŽ VYUŽILI!

NOVINKA - PROGRAM 4. DNE

Cestovní kancelář VOMA s.r.o. • Havlíčkovo nábřeží 1 • tel.: 568 821 115 • fax: 568 821 877 • www.ckvoma.cz 24

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Super cena

SVS-01 hotel F1 4990

SVS-01 hotel IBIS 5690

PROGRAM ZÁJEZDU:

Kleine Scheidegg - foto Voma 2017

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ VE FRANCII:

Cliff Walk

Mont Blank - foto Voma2017

07.06.-11.06.



LAUSANNE • NOVÁ LANOVKA 
NA MONT BLANC Z ITÁLIE 
MER DE GLACE • ANNECY

EXKURZE DO SUŠENKÁRNY KAMBLY

Mont Blank i Matterhorn oba v jednom zájezdě blízko sebe!
Po loňské velmi úspěšné premiéře Vás zveme na opakování
originálu úchvatné alpské přírody slovy nepopsatelné. Zájezd
je s nenáročnými vycházkami pro všechny věkové kategorie.
Předpokládáme velký zájem o uvedený program budoucnosti,
protože přináší nové nezapomenutelné zážitky!

• 1.den: Odjezd z Třebíče z AN zast. č.1 v 21.00 hod. Z Velkého Mezi-
říčí v 21.20 od Billy, z Jihlavy v 22.00 od Billy, z Prahy Zličína ve 23.50.
Nástup v Brně v Hupolci a v Plzni bude upřesněn. Transit Německem.

• 2.den: Návštěva Švýcarského „Olympijského města“ Lausanne - pro-
hlídka moderního muzea Olympijských her, které se nachází na břehu Že-
nevského jezera v krásném parku. Jedná se o jedno z nejpříjemnějších
muzeí Evropy. Uvidíte všechny sady medailí a olympijských pochodní od
prvních her po dnešní dobu. Zaujmou originály dresů a sportovní výbavy
a to i českých slavných sportovců. Nocleh v hotelu s příslušenstvím. 

• 3.den: Novinka světových parametrů - lanovka z Itálie - Cour-
mayeru na Point Helbronner s výhledem na Mont Blanc 
a Matterhorn zároveň! Po průjezdu tunelem z Francie do Itálie uskuteč-
níme výlet otočnou lanovkou o 360° Sky Way do 3335 metrů nad
mořem! Využijeme vyhlídkovou terasu k fotografování, výstavu nerostů a vý-
stup do bezprostřední přírody hor a sněhu. Cestou zpět vystoupíme na mezi-
stanici Mont Frety (2173 m) - pohodlné procházky a Alpinárium zvýrazní
zážitky tohoto dne! Nocleh na stejném místě.

• 4.den: Francie. Mer de Glace - moře ledu! Výlet zubačkou (7 km -
220%) z Chamonix k druhému nej většímu ledovci Alp. Z vyhlídkové te ra -
sy Le Montenverse (1913 m) uvi díme skalní jehlu Les Drus (3754 m) 
a ledovec. Sestup k ledovci si ulehčíme lanovkou. Vstoupíme do nitra
ledovce. Následují nenáročné vycházky v této přírodní areně kolem ledoce,
které vás osloví. Annecy - jedno z nejkrásnějších letovisek francouzských
Alp na břehu jezera nám poskytne uličky plné obchodů, restaurací,
cukráren a květin. Nocleh na stejném místě.

• 5. den: Návštěva hlavního města Švýcarska Bern. Sladké opojení na
závěr - ochutnávka (zdarma - “co hrdlo ráčí”) a nákup luxusních
sušenek Kambly v Trubschachenu. Cesta do ČR.

• 6. den: Příjezd domů v ranních hodinách.

Autobusovou dopravu, 3x nocleh ve Francii v hotelu 
s příslušenstvím - Annecy (ne F1), poplatky a par kovné 
v zahra ničí, průvodce, pojištění léčebných výloh dle ka -
ta logu str. 42 a po jištění na úpadek CK. 

Příplatek: nástup v Brně 200 Kč. V CK možno dokoupit 3 snídaně za 500 Kč.

Doporučená výměna bez záruk: 20 CHF, 90 EUR.
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.
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CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Cena
SIF-01 14.06.-19.06. 5950

PROGRAM ZÁJEZDU:

TOP PROGRAM, KTERÝ VÁS NADCHNE, JAKO MNE VLONI ... z.V.

Nová lanovka
na Point 
Helbronner 
s výhledem 
na Mont Blanc

Mont Blank 
z italské strany

Annecy - v pěší dostupnosti máme zabezpečeno ubytování Kambly

Mer de Glace
všechny fotky
za zájezdu 2017.

Výborný
film na DVD 
objednávejte 
v CK!

ALPY
2.



Alpské zájezdy:
naše velká radost 

a specializace! 

OSTROV MAINAU • KOSTNICE
RÝNSKÉ VODOPÁDY 

LANOVKA NA SCHILTHORN!  
PILATUS • LUZERN

Každý se alespoň někdy zadívá na okouzlující scenérii švýcarské
krajiny v obrázkových kalendářích a v koutku duše pocítí touhu

obejmout tu krásu vlastním pohledem.
• 1. den: Odjezd z Třebíče z autobusového nádraží zastávka č. 1 v 19.00 hod.,

z Velkého Meziříčí v 19.15 hodin, z Jihlavy od Billy ve 20.00 hod., z Prahy 
v 21.45 hodin (nástup v Brně, Humpolci a v Plzni bude upřesněn).

• 2. den: Návštěva květinového ostrova Mainau, na jezeře Bodensee. Ostrov
Mainau je nádherný parkový komplex ležící v jezeře Bodensee na německém
území. Park poskytuje krásnou podívanou nejenom pro milovníky květin. Celý
dojem umocňuje harmonie přírody (květy, stromy, palmy, jezero) s historickým
zámečkem a fontánami. Rýnské vodopády na největším evropském vele-
toku jsou považovány za největší v Evropě. Nocleh.

• 3. den: Po snídani výlet lanovkou na Schilthorn (2971 m) s otáčivou
restaurací, kde se natáčel film s Ja  mesem Bondem. Výhledy na
pohoří Bernských Alp (Jungfrau, Eiger, Mönch). Odpoledne odjezd 
k unikátní světové atrakci Trümmelbachským vodopádům. Lauter-
brunnen - vesnička uvnitř malebného masivu s 300 m vysokým vodopádem.
Návštěva Interlakenu na stejnojmenném jezeře. Nocleh na stejném místě.

• 4. den: Snídaně. Výjezd zubačkou z Alpnachstad na Pilatus (2132 m) -
krásné výhledy na Bernské Alpy, Luzern a Vierwaldstätter See. Sjezd lanovkou
do Kriens. Prohlídka pamětihodností Luzernu - obnovený most Kapellbrücke.
Cesta domů.

• 5. den: Příjezd do mů v brzkých ranních hodinách.

NESTLÉ • MONTREUX • SAAS FEE
TERMÁL BRIG • ZERMATT 

MATTERHORN
Bezprostřední kontakt s přírodou Vám umožní příjemný hotel/penzion
v horském městečku Grächen uprostřed „čtyřtisícovek“. 
Mimořádně zajímavá cena. Své zážitky můžete umocnit příjemnou relaxací
v termálních lázních Brig!

• 1.den: Odjezd z autobusového nádraží zastávka č. 1 v 20.00 hod., z Velkého
Meziříčí v 20.15 hodin, z Jihlavy v 21.00 hod. od Billy, z Humpolce BP Vystrkov

21.15 hodin, z Prahy v 22.45 hodin, z Plzně a Brna bude nástup upřesněn.
• 2.den: Zastavení v malebném alpském městečku Gruyér, pod horou Moléson,
které je proslavené výrobou švýcarského sýra. Exkurze do čokoládovny Nestlé. Po
ochutnávce se uskuteční velmi výhodný nákup. Cesta kolem Ženevského jezera.
Lázně Montreux - nazývány švýcarskou riviérou, procházka po nábřeží k památ-
níku F. Mercu ryho. Fotografická zastávka u vodního hradu Chillon (nejnavštěvo -
vanější hrad Švýcarska). Nocleh v Grächenu v ho telu/penzionu v objetí Alp.

• 3.den: Snídaně. Krátký přejezd do Saas Fee pod masiv Monte Rosa s mož ností
jízdy lanovkou na Felskinn a dále alpským metrem na Mittelallalin do výšky
3500 m.n.m. Jedná se o středisko s ce loročním lyžováním. Výhled z otáčivé restau-
race na panoráma hor, sněhu a ledu, patří k vrcholným zážitkům cestování.
Získanou energii z okouzlující horské přírody využijeme pro rekreační vyžití a re-
laxaci v termálních lázních v Brigu (6 bazenů, voda 27-38°C + tobogány 
a bazén v jeskyni). Nocleh na stejném místě.

• 4.den: Snídaně. Tento den vás čeká program, který však nelze vy nechat. Po sní-
dani od jedeme do Zer mattu, zná mé ho vy so ko hor s ké ho stře dis ka v centru 
Wal liských Alp na úpatí Mat ter   hornu, snad nejkrásnější hory v Evro pě a vy s-
něného cíle všech alpi nistů. Do samotného Zermattu se dostaneme vla kem z obce
Täsch. Náš prů vodce se skupinou usku teční výjezd zubačkou na Gorner grat.
Toto místo pro své skvělé výhledy na Matterhorn (4478 m) a hřeben Monte
Rosa s dalšími vrcholy nad 4000 m je mimořádným zážitkem. Jízda zubačkou
zpět do Zermattu. Procházka po Zermattu s možností nákupu potravin a su-
venýrů. V podvečer odjezd domů.

• 5.den: Návrat domů v ranních hodinách. 

Dopravu, 2x nocleh hotel/penzion (ne F1), 2x snídani,
průvodce, pojištění léčebných výloh dle katalogu str. 42 a po -
jištění na úpadek CK.

PŘÍPLATEK: nástup v Brně 200 Kč. Možnost objednání
večeří: cena večeře je 480 Kč 
(2 večeře = 960 Kč). 

Doporučená výměna bez záruky:
175 CHF

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Foto ze zájezdu
červenec 2017
Matternhorn

Dopravu, 2x ubytování (ne F1), 2x snídaně, průvodce,
pojištění léčebných výloh dle katalogu str. 42 a pojištění
na úpadek CK. 

Doporučená výměna bez záruky: 150 CHF + 20 EUR

PŘÍPLATEK: nástup v Brně 200 Kč.

Možnost objednání večeří závazně v cestovní smlouvě: cena večeře (2 chody) je
420 Kč (2 večeře = 840 Kč).

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Oba typy zájezdů doporučujeme: Tradice a Kvalita!

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

PROGRAM ZÁJEZDU:

Záj. číslo    Termín Mimořádná cena
ŠVI-01 PRÁZDNINY 16.08.-20.08. 5590

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Cena
ŠVB-01 20.07.-24.07. 5590

ALPY
3.

ALPY
4.
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Mittelallalin

Ostrov
Mainau

Zubačkou na Pilatus a lanovkou do Luzernu

Exkurze 
do čokoládovny 

spojená s vydatnou 
ochutnávkou formou 

švédského stolu!



PLNOU PAROU NA ROTHORN, 
PARNÍKEM DO INTERLAKENU 

A LANOVKOU NA TITLIS.
NAVÍC: RIGI KULM

Švýcarsko to je tradice, kvalita, jistota a především Alpy! 
Zájezd doporučujeme všem, kdo Švýcarsko již navštívili a nebo
pojedou poprvé. Vybraná místa, která nejsou v ka ta lozích 
obvyklá Vás chytnou za srdce.

• 1.den: Odjezd z Třebíč z AN zastávka č. 1 v 17.30 hod., z Velkého Mezi-
říčí v 17.45 hodin, z Jihlavy od Billy v 18.15 hod., z Prahy v 20.00 hodin.
Nástup v Brně, Humpolci a Plzni bude upřesněn. Tranzit Německem.

• 2.den: Plnou parou na Rothorn! Ráno příjezd do Brienz odkud malé
parní lokomotivy tlačí otevřené vagony po strmé ozubené trati k vrcholu
2350 m vysokého Brienzer Rothornu. Parní lokomotivy dávají dráze punc
unikátnosti, protože nikde jinde ve Švýcarsku už s párou pravidelně ne -
 jezdí. Výhledy na Bernské Alpy a jezera - pobyt v mimořádné přírodě.
Výlet parníkem po jezeře Brienzersee do Interlakenu. Nocleh 
v hotelu s příslušenstvím.

• 3.den: Snídaně. Lanovkou na Titlis. Ráno pojedeme do Engel bergu
- malebného městečka s benediktinským klášterem z 12. století, který se na-
chází v údolí pod ledovcem Titlis. Místo se pyšní první visutou dráhou na
světě Rotair, která se během jízdy s námi otáčí o 360°. Na vrcholu Ma-
lého Titlisu, se můžeme projít ledovou jeskyní nebo se kochat výhledy na
Bernské Alpy. TOP ZÁŽITEK: Nejvýše položený most v Evropě 
3020 m. n. m, dlouhý 100 m čeká i na vaše kroky. Návrat na ubytování.

• 4.den: Snídaně. Rigikulm je impozantní ať se na ni díváte z jakékoliv
strany! Na královnu hor, která ční nad Luzernským jezerem se vydáme
vůbec první švýcarskou železnicí z města Vitznau. Unikátní dráha zahájila
provoz již v roce 1869. Z vrcholu se nabízí jedinečný pohled po centrálním
Švýcarsku. Krásné a pohodlné vycházkové cesty všemi směry zpestří náš
pobyt s výhledy na Alpy a jezero. Doporučujeme! Cesta domů.

• 5.den: Příjezd do nástupních míst v brzkých ranních hodinách.

Autobusovou dopravu, 2x ubytování v hotelu (ne F1),
2x snídaně, průvodce, pojištění léčebných výloh
dle katalogu str. 42 a pojištění na úpadek CK. 

Doporučená výměna bez záruky:
180 CHF

PŘÍPLATEK: nástup v Brně 200 Kč.

Možnost objednání večeří závazně 
v cestovní smlouvě: cena večeře 
(3 chody) je 420 Kč (2 večeře = 840 Kč)

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

BERNINA EXPRESS • SV. MOŘIC
ISOLA BELLA • LOCARNO • LUGANO

MILANO
TOP NOVINKA V PROGRAMU 2018:

ZUBAČKA A LANOVKA NA PIZ NAIR (3057 M)

• 1.den: Odjezd Třebíče z AN zast. č. 1 v 19.30 hod., z Velkého Mezi -
říčí v 19.45 hod., z Jihlavy 20.15 hod., z Prahy-Zličín 22.00 hod. Z Brna,
Humpolce a Plzně bude nástup upřesněn. Tranzit přes Německo.

• 2.den: Ráno příjezd do Švý-
carského Tiefencastelu.
Z místního nádraží pojedeme
Bernina Expressem přes
průsmyk Albula do Sv. Mo -
řice. Cestou vlak využívá sys-
tém šroubovitě uložené dráhy,
viadukt a následný tunel -
místo, které patří ve Švýcarsku
k nejfotografova nějším. Novinka 2018 - Výjezd zubačkou a la -
novkou na vyhlídkový vrchol Piz Nair (3057 m) - nádherné panorama
masivu Berni na a údolí Engadin. Nenáročná vycházka k jezeru
Natur Speicher see. Odjezd na hotelové ubytování do Itálie.

• 3.den: Po snídani výlet k jezeru Lago Maggiore, kde na italském
území navštívíme jezerní město Stresa, ze kterého podnikneme výlet
lodí na ostrov Isola Bella. Nádherné letní sídlo a zahrada v mnoha
terasách - prostě svět jižních rostlin uprostřed je ze ra. Následuje švý-
carský břeh jezera. Locarno - výjezd pozemní zubačkou k známému
poutnímu kostelu Madonna del Sasso s krásným výhledem na
jezero. Podvečerní prohlídka Lugana s palmami a panoramatem 
vrcholů San Salvatore a Monte Bré. Nocleh na stejném místě.

• 4.den: Po snídani návštěva Milána - interier Teatro Alla Scalla, pa -
sáž Viktora Emanuela II., lahůdka architektury Milánský Dóm s dopo -
ručením procházky po střeše kostela s výhledy na město. Odjezd do ČR.

• 5.den: Návrat v brzkých ranních hodinách do nástupních míst. 

Nepotřebujete žádný den dovolené!

Autobusovou dopravu, 2x ubytování v hotelu, 
2x snídani, průvodce, pojištění léčebných výloh 
a pojištění na úpadek dle katalogu strana 42.
PŘÍPLATEK: nástup v Brně 200 Kč.

večeře 380 Kč (cena za dvě večeře 760 Kč/osoba)
Doporučená výměna bez záruky: 90 CHF a 30 EUR.
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

ZAJÍMAVÉ 
PROGRAMY!

ZAJÍMAVÉ CENYZAJÍMAVÉ CENY!!

Tenhle vlak si nenechte ujet, protože průjezd údolím 
Engadinu je opravdovou lahůdkou a návštěva Isola Bella

vás ubezpečí ve správnosti vašeho výběru!!!

Skutečnost, kterou možno zažít
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PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

PROGRAM ZÁJEZDU:

Záj. číslo    Termín Cena
ŠVI-01 PRÁZDNINY 04.07.-08.07. 5250

DOPORUČUJEMEDOPORUČUJEME!!

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Cena
SVS-01 PRÁZDNINY 02.08.-06.08. 5650

ALPY
5. ALPY

6.

Rotační lanovka na Titlis - foto CK VOMA

Zubačkou na Rothorn a Rigi

Isola Bella



ŘÍM • VATIKÁN • NEAPOL • POMPEJE
VESUV • OSTROV CAPRI

Ostrov Capri je jedním z nejkrásnějších a zároveň 
nejnavštěvovanějších ostrovů v Tyrhenském moři.

• 1.den: Odjezd v 11.00 hodin z Jihlavy od Delvity, v 12.00 hodin 
z Třebíče z AN zast. č. 1, ve 12.15 z Vel. Meziříčí, v 13.15 hod. z Brna.

• 2.den: Přejezd do Ří ma. Vatikán - náměstí a bazilika sv. Petra,
možnost individuální návštěvy Vatikánských muzeí, ze kterých je
jediný možný vstup do Sixtinské kaple, Andělský hrad. Přejezd
na ubytování v okolí Sorenta. Nocleh v hotelu s příslušenstvím na 3 noci.

• 3.den: Snídaně. Vý jezd k Vesuvu, pěší výstup ke kráteru. Zastávka
v Nea poli - Castel Nuovo, Pa lazzo Rea le, kostel S. Francesco
di Paolo, vyhlídka na přístav. Proh lídka ar cheologického areálu
Pompeje - Apo lonův chrám, Fó rum, Stabijské láz ně, Vila
misterií, Faunův dům ... uličky, domy, mozaiky antického města
za sy pa ného v roce 79 po pelem z Vesuvu. Návrat na ubytování.

• 4.den: Snídaně. Výlet lodí na ostrov Capri.
Zde je několik možností programu - vyhlíd-
ková plavba kolem ostrova s návště vou
Modré jeskyně, nebo základní program
la novkou do městečka Capri (Au gustovy
zahrady, vyhlídka na skály Faraglioni, kar-
tuziánský klášter, pěší vycházka k Tiberiově
vile). Také je možnost koupání poblíž přís-
tavu. Návrat na ubytování.

• 5.den: Návštěva Říma - baziliky S. Gio -
vanni Laterano a S. Ma ria Maggiore, exteriér Ko losea a Fora
Ro mana, památník Vikto ra Emanuela, Pantheon, Fontána
di Trevi, Španělské schody ... Odjezd ve večerních hodinách.

• 6.den: Návrat do Třebíče v odpoledních hodinách.
(Výměna pořadí prohlídek v Římě je možná a je plně v režii průvodce).

Dopravu, 3x ubytování v hotelu (2-3 lůžkové poko -
je), 3x snídani, průvodce, pojištění léčebných vý -
loh dle katalogu str. 42 a pojištění na úpadek CK. 

Ubytování: Velmi pěkný 3*** hotel. Můžete vy-
užít možnosti večeří v okolní restauraci. Cena za večeři cca 12 EURO
(informace o večeřích bez záruky).

Doporučená výměna bez záruky: 85 EURO (včetně fakultativní
plavby lodí na Capri).

MIRAMARE • MURANO • BURANO
TORCELO • BENÁTKY

Královna Jadranu - tak mnozí nazývají Benátky.
Napoleon prohlásil: „Je to nejelegantnější přijímací
salon Evropy!“ - který je připraven přijmout i Vás.

Zájezd je bez nočních přejezdů. V klidu a pohodě do míst,
kterými mnozí před mnoha lety pouze prolétli.

• 1.den: Odjezd v brz kých
ranních hodi nách z Třebíče,
Jihla     vy, Velkého Mezi říčí 
a Br na. Cesta Rakouskem
do Itálie. 
Odpoledne návštěva zám ku
Miramare u Terstu, který
ční na skalních útesech nad
mo řem. Toto kouzelné místo
zdobí také krásná terasovitá
zahrada. Loňská novinka se velmi líbila - nezapomeneme na
zmrzlinu a kávu v zahradní restauraci. V podvečer ubytování
na 2 noci ve dvou a tří lůžkových pokojích v hotelu u moře bez záruky.

• 2.den: Snídaně. Výlet lodí na ostrovy Murano, Burano, Torcello
s plav bou po benátské laguně. Murano - exkurse do jedné z proslulých
skláren. Burano - ostrov proslavený ba revnými domy. Torcello - pro -
cházka po nejmenším ostro  vě, který byl osídlem již v 7. století. Ubyto vání
na stejném místě.

• 3.den: Snídaně. Následuje celodenní návštěva Be nátek, která bude
zaměřena na Ponte Rialto, náměstí San Marco, most Nářků
atd. Možnost návštěvy Dóžecího paláce nebo vyhlídkové věže.
Nezapome neme také na osobní volno. Odjezd z Benátek v odpo led-
ních ho di nách. Návrat domů po půlnoci. Pozn.: do Benátek se
budeme přepravovat lodí z přístavu Punta Sabbioni.

Dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x snída -
ni, průvodce, pojištění léčebných výloh dle ka -
talogu str. 42 a pojištění na úpadek CK. 
Poplatky spojené s vjezdy busu do přístavu.

PŘÍPLATEK: V CK lze dokoupit 2 večeře za
750 Kč.

Doporučená výměna bez záruky: cca
55 EURO (lodní lístky a vstupné, které nejsou
součástí ceny)

vomatip - bez nočních přejezdů
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PROGRAM ZÁJEZDU:

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Cena
ITV-01 15.05.-20.05. 6990

Neváhejte a pojNeváhejte a pojee dd́́ te s námi - osvědčená kvalita!te s námi - osvědčená kvalita!

PROJET CELOU ITÁLII A NAVŠTÍVIT VŠE, CO PATŘÍ DO KLENOTNICE SVĚTOVÝCH PAMÁTEK, BY ZABRALO MĚSÍCE ČASU. 
PROTO SI VÁM DOVOLUJEME NABÍDNOUT URČITÝ VÝBĚR, ZAHRNUJÍCÍ JAK NEJZNÁMĚJŠÍ KULTURNÍ PAMÁTKY, 

TAK HISTORICKY PROSLULÉ OBJEKTY I MÍSTA ZAJÍMAVÁ SVOU KRÁSNOU PŘÍRODOU.

Pompeje

Vesuv

Zámek Miramare

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Super cena
ITB-01 25.05.-27.05. 3990

Benátky



EUROVÍKEND V ŘÍMĚ ZA NEJNIŽŠÍ CENU!

• 1.den: Odjezd z nástupních míst Třebíč, Jihlava, Velké Meziříčí,
Brno v odpoledních hodinách. Tranzit Rakouskem do Itálie.

• 2.den: V ranních hodi nách příjezd do Vatikánské ho státu –
prohlídka Baziliky sv. Petra a náhrobku papeže Jana Pavla II.
Možnost individuální návštěvy vatikánských muzeí se Six tinskou
kaplí. Exteriér Andělského hradu. Uby tování a noc leh v hotelu.

• 3.den: Snídaně. Návštěva římských památek – bazilika S. Gio  -
vani Late rano a S. Maria Maggiore, exteriér Kolosea a Fora
Romana, Kapitol, Pantheon, Fontána Di Trevi, Španělské
scho dy. Večerní odjezd z Ří ma.

• 4.den: Návrat do nástupních míst v poledních ho di nách.

Výměna pořadí zastá vek dle zkušeností prů vodce je mož -
ná.

1.5. a 28.09. - volný den!

Autobusovou dopravu, 1x ubytování ve 2 a 3 lůž -
ko vých pokojích u Ří ma v hotelu s příslušenstvím,
1x kontinentální snídani, průvodce, pojištění léčeb-
ných výloh dle ka talogu str. 42 a pojištění na úpadek CK.

V CK lze zakoupit 1 večeři za 350 Kč.

Doporučená výměna bez záruky:
40 EURO na vstupy.

TOSKÁNSKO JE TO NEJLEPŠÍ, 
CO MŮŽE ITÁLIE NABÍDNOUT!

• 1.den: Odjezd z Jihlavy, Třebíče, Velkého Meziříčí, Brna ve večer-
ních hodinách (nástupní místa a časy budou upřesněny v pokynech
na cestu). Tranzit Rakouskem a Itálií.

• 2.den: Dopoledne Pisa - světoznámé měs to s „náměstím zázraků“
- dóm, baptisterium a šikmá věž. Odpoledne Lucca - středověké
město se zachovalými hradbami, románský dóm sv. Martina, mož-
nost procházky po městských hradbách, množství středo vě kých
domů, Pucciniho rodný dům. Odjezd na ubytování - hotel v Toskánsku. 

• 3. den: Snídaně. Siena - nejdokonalejší středověké město Itálie.
Navštívíme jeho srdce - nejslavnější italské náměstí Campo s majes-
tátní Palazzo Pubblico. Dóm (interiér) - jedna z nejkrásnějších gotic-
kých staveb Itálie. Nezapomeneme na magický labyrint uliček. San
Gimignano - nejslavnější toskánská vesnice - které se říká „středo-
věký Manhattan“ podle siluety mnoha kamenných věží. Z hradeb je
krásný výhled do toskénské krajiny a to především od kostela San
Francesco. Nocleh na stejném místě.

• 4. den: Snídaně. Přejezd do Florencie - hlavního města evropského
umění. Historické centrum města s katedrálou Santa Maria del Fiore 
a Battisterium. Náměstí Signoria s radnicí a socha Davida. Hrobka
Medicejských. Kostel S. Cro ce s hrobkou Michelangela. Most zlatníků
Ponte Vecchio. Pozdě odpoledne odjezd domů.

• 5.den: Návrat do nástupních míst v ranních hodinách.

8.5. - volný den!

Autobusovou dopravu, 2x ubytování, 2x kontinen-
tální snídani, průvodce, pojištění léčebných výloh
dle katalogu str. 42 a pojištění na úpadek CK.

Doporučená výměna bez záruky: 50
EURO na vstupy, MHD ve Florencii, vjezd auto-
busu Pisa, Lucca, Sienna.

V CK možno dokoupit 2 večeře za 700 Kč.

UBYTOVÁNÍ: 2x hotel v Toskánsku (vždy 2-3
lůžkové pokoje s příslušenstvím)
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PROGRAM ZÁJEZDU:
PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Cena
ITŘ-01 SVÁTEK 28.04.-01.05. 3890

ITŘ-02 SVÁTEK 27.09.-30.09. 3890
CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Cena
IŘF-01 SVÁTEK 04.05.-08.05. 5450
IŘF-02 20.09.-24.09. 5450

Zájezd doporučujeme i těm, kteří se chtějí oddělit
od průvodce a poznat Řím na vlastní pěst!

Forum Romanum

Vatikán

Pisa

Podle odhadů UNESCO se v Itálii nachází 55 % historických 
a uměleckých památek světa! Proto, když se loučíme -

připomínáme si - co jsme ještě neviděli a kam se vydáme příště.

Siena

DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ ZÁJEM O OBA ZÁJEZDY!

BONUS: Ohřívané 
párky na cestě domů!



• 1. den: Odjezd z Třebíč, Jihlavy, Velkého Meziříčí a Brna. Časy 
odjezdu budou upřesněny podle trajektu. Přejezd Alp, příjezd do přís-
tavu, nalodění na trajekt. Plavba po moři kolem ostrovů Capraia 
a Elba.

• 2. den: Vylodění v přístavu G. Aramco/Olbia na Sardinii. Jízda ro-
mantickou krajinou do místa ubytování v přímořském městečku Isola
Rossa. V případě časného příjezdu procházka po promenádě, sezná-
mení se s nejdůležitějšími částmi městečka. Možnost koupání. Nocleh.

• 3. den: Dopolední procházka Isola Rossou, navštívení aragonské
věže a navštívení pláže Spiaggia Marinedda, možnost koupání. Nocleh.

• 4. den: Volný den, možnost koupání. Pro zájemce možno zorgani-
zovat fakultativní výlet lodí k souostroví La Maddalena. Autobusem
pojedeme do městečka Palau, odkud vyplujeme lodí na okružní plav -
bu do národního parku souostroví La Maddalena, zde můžeme 
obdivovat proslulé bělostné pláže s jemným pískem. Loď během plavby
několikrát zastaví na krátkou procházku po ostrovech, možno též při-
objednat variantu s jídlem na lodi. Návrat na ubytování. Nocleh.

• 5. den: Volný den, možnost koupání. Nocleh.
• 6. den: Volný den, možnost koupání. Pro zájemce možno zorgani-

zovat fakultativní výlet do přírodně zajímavé oblasti k mysu Capo
Caccia, kde se nachází jedna z nejznámějších jeskyní na ostrově
Neptunova jeskyně. Do jeskyně se dostaneme výletní lodí z Alghera.
Poté se lodí vrátíme do města a přístavu Alghero, které je velmi ma-
lebné a proslulé svou katalánskou minulostí, díky které je přezdíváno
,,Malá Barcelona“. Prohlídka historického centra s katedrálou Santa
Maria s typickou zvonicí a kostelem a klášterem San Francesco. Nocleh.

• 7. den: Odpolední prohlídka Castelsarda, romantického středo-
věkého městečka, zavěšeného na příkrém kopci u zálivu Golfo
dell´Asinara. Prohlídka historického centra, městských hradeb, kate-
drály S. Antonio Abate. Možnost nákupu typických sardských suve-
nýrů a šperků z korálů. Na zpáteční cestě se zastavíme u zvláštního
přírodního útvaru – skály ve tvaru slona – Roccia Dell´Elefante,
uvnitř této skály se nachází hrobka z přednurágského období. Návrat
na ubytování. Odpoledne volno, možnost koupání. Nocleh.

• 8. den: Volný den, možnost koupání. Nocleh.
• 9. den: Dopoledne odjezd do přístavu Golfo Aranci/Obia

možná prohlídka některého z nurágu (podle času odjezdu trajektu) 
a také návštěva proslulých pláží v oblasti Costa Smeralda. Nalodění
na trajekt do Itálie. Nocleh v autokaru nebo na trajektu.

• 10. den: Návrat přes Itálii a Rakousko do ČR. 
Změna programu dle trajektu vyhrazena.

• Cena za cestu autobusem k souostroví Maddalena: 250,- Kč/os. (bez
výletu lodí) + lodní okruh: cca 40 €/os.

• Cena za cestu autobusem Capo Caccia, Alghero: 250,- Kč/os. (bez
výletu lodí). Návštěva Neptunové jeskyně: cca 10 - 15 €/os. 

UBYTOVÁNÍ je v přímořském městečku Isola Rossa v apart-
mánové residenci Tanca Torre. Isola Rossa je tvořena malebným
pobřežím, kde se střídají pláže s jemným bílým pískem s útesy z čer-
vené žuly. Moře je zde průzračné a dovolená je strávené v pěkné pří-
rodě. Místní promenáda má několik restaurací, pizzerie a bary. Je zde
také potápěčské centrum. Příklady ubytování viz obrázky.

POPIS APARTMÁNU: Apartmán je tvořen obytnou místností s kuchyň-
ským koutem pro vlastní vaření. Je pro 4 osoby, které jsou ve dvou ložni-
cích. Jedna ložnice má dvoulůžko a druhá má oddělené postele.
Společné sociální zařízení. STRAVOVÁNÍ vlastní ve vybavených ku-
chyňkách nebo v místních restauracích.

V roce 2019 opět zařadíme Korsiku! Nové DVD info v CK!

POZNÁMKA: Obsazení apartmánu 2 nebo 3 oso-
bami je možné za vyšší cenu. V případě 5. osoby na
přistýlce bude naopak cena nižší. Tyto ceny v CK. 

Dopravu autokarem, 7x nocleh na Sardínii v apart-
mánu, trajekt v obou směrech, průvodce, pojištění léčebných výloh dle ka-
talogu str. 42 a pojištění na úpadek CK.. 

PŘÍPLATEK: povlečení 200 Kč /osoba/pobyt – možno objednat  v CK.
Na místě příplatek 10 EURO/osoba/pobyt. Možno vzít i povlečení svoje.
Na místě u průvodce bude uhrazen poplatek za závěrečný úklid apart-
mánu, který je cca 400 Kč/po byt/osoba. O této částce budete přesně in-
formováni v pokynech na cestu. Pozor poplatek za závěreč ný úklid
apartmánu se nevztahuje na úklid kuchyňského koutu, ten prování klienti
sami. Na místě bude složena kauce za apartmán, která bude vrácena 
v případě, že bude AP předán bez závad.

10-DENNÍ  POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD S VÝLETY PO OSTROVĚ

Isola Rossa - Tonca Torre
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PROGRAM ZÁJEZDU: UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Nocí Cena
SAR-01 07.09.-16.09. 7 10650

VOMATIP!

PŘÍPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ VÝLETY (do 15.3. řeší sleva)



ČAROKRÁSNÉ DOLOMITY  VOMATIP!
Dolomity jsou právem řazeny mezi nejkrásnější hory na
světě. Jsou legendou světového ho ro le zectví. Při tomto zá-
jezdu si užijete dosyta hor i je zer. Lahůdkou jsou průjezdy
řadou průsmyků! – Jeden z nejoblíbenějších zá jezdů
CK VOMA za poslední roky rozšířený o lodní výlet
po jezeře Lago di Garda!

• 1.den: Odjezd z Třebíče z AN zast. č. 1 v 20.30 hod., z Vel. Meziříčí
v 20.45 hodin. Z Jihlavy od Billy v 21.15 hod., (nástup v Brně a Humpolci
bude upřesněn). Hraniční přechod tam: Dolní Dvořiště, zpět: Hatě.

• 2.den: Celodenní výlet k jezeru a na jezero Lago Di Garda. Lodní
výlet napříč celým jezerem z Malcesine do Sirmione (doba plavby
asi 1,5 hodiny). Sirmione - oblíbené místo s nádhernou polohou 
a výhledy na jezero. Zámek a římské památky (individuálně). Krásné
koupání v jezeře, velké množství obchodů a skvělá zmrzlina. Nocleh.

• 3.den: Snídaně. Jízda Egentálským údolím k jezeru Karer
See, ve kterém se zrcadlí vrcholy Latemaru. Dále přes Passo
Costalunga s výhledem na Ro sengarten. Výjezd lanovkou 
z Pordoi Joch (2239 m) na Saas Pordoi (2952 m) odtud je nád-
herný výhled na Marmoladu. Vyhlídková jízda přes pas Cam-
polongo do Gardeny. Zastavení a fotografování pohoří Sella.
Prohlídka Brixenu s návštěvou dómu Nanebevzetí P. Marie, biskup-
ský zámek a dům K. H. Borovského. Nocleh na stejném místě.

• 4.den: Snídaně. Magistrálou Dolomit pojedeme na Passo Valles,
P. Falzarego a odtud lanovkou na Picc. Lagazoi (2779 m), vy-
cházka po hřebeni. Z kotliny, kde leží rušná Cortina D´Ampezzo
můžeme obdivovat okolní štíty s horou Monte Cristalo. Pokraču-
jeme kolem čarokrásného jezera Lago Misurina krátkou pro -
cházkou a neopa ko vatelným pohledem na symbol Dolomit pohoří
Drei Zinnen. Tím se loučíme s mimořádnou přírodou.

• 5.den: Návrat do Třebíče v brzkých ranních hodinách.

Dopravu, 2x ubytování v hotelu nebo penzionu,
2x snídaně, průvodce, pojištění léčeb. vý loh dle
katalogu str. 42 a poj. na úpa dek CK.

PŘÍPLATEK: nástup v Brně 200 Kč.
Možnost dokoupení 2 večeří za příplatek
700 Kč.

Doporučená výměna bez záruky: 
30 - 40 EUR.
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.
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PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Cena
ITD-01 21.06.-25.06. 4990

Pordoi Joch

VELKÁ RAKOUSKÁ CESTA ZA ROMANTIKOU
SOLNÉ KOMORY S NÁVŠTĚVOU TYROLSKA

DOPORUČUJEME ČASOVĚ I FINANČNĚ NENÁROČNÝ ZÁJEZD!
KRÁSNÁ MÍSTA ALP - HORY, JEZERA, VODOPÁDY DOPLNĚNÁ O ZAJÍMAVÁ

HISTORICKÁ MÍSTA A SKVĚLÉ MUZEUM KŘIŠŤÁLU VE WATTENS

• 1.den: Odjezd z nástupních míst Brno, Velké Meziříčí, Třebíč, 
Jihlava, Humpolec, Pelhřimov v ranních hodi nách. Prohlídka milého
alpského městečka St. Wolfgang. Výjezd zubačkou s parní lo ko-
motivou nad jezero Wolfgangsee na Schaf berg (1783 m), odkud je
nádherný pa  no ramatický výhled na 14 jezer a Alpské pohoří. Hall -
statt a Halstattské jezero - jedno z nejkrásnějších míst ra kouských
Alp, které leží na úpatí masivu Dachstein. Desítky starých domů v květi-
nové výzdobě. Nocleh (penzion).

• 2.den: Snídaně. Kaprun - moderní vesnička s lyžařskými svahy. 
Výlet lanovkou ke dvěma přehradám - Wasserfall boden a Mooser -
boden. Odpoledne jízda okouzlující vysokohorskou silnicí Gross-
glocknerstrasse se zastávkami. Franz-Josef Höhe (2369 m) 
s impozantním pohledem na nejvyšší rakouskou horu Grossglock-
ner (3798 m) a další zasněžené velikány včetně ledovce Pasterze.
Zell am See - pozornost zaměříme na jezero a krátkou vycházku
částí jednoho břehu. Nocleh na stejném místě.

• 3.den: Po snídani příjezd ke Krimmelským vodopádům, které
jsou nějvětší v Evropě. Procházka kolem jed  not livých kaskád vodo-
pádů. Přejezd přes Gerlospass s fotografickou zastávkou jezera.
Wattens - návštěva křišťálového světa Swarovski - rozšířená mu-
zejní expozice. Jedná se o druhé nejnavštěvovanější místo Rakouska
- hra světel, zrcadel, křišťálů. Na závěr dne zavítáme do malebného
městečka Hall in Tirol. Nocleh v oblasti Tyrolska (penzion).

•  4. den: Snídaně. Návštěva Innsbrucku - hlavního města Tyrolska se
zaměřením na památky - Dóm, zámek Hofburg - exteriér a procházka
zahradou, Goldenes Dachl, Anenský sloup... Odpoledne Salzburk -
zahrada zámku Mirabell, Mozartův dům, barokní dóm, chrá mové
náměstí. Návrat do nástupních míst ve večerních hodinách.

Dopravu včetně poplatků za výjezd na Gross-
glockner, 3x ubytování, 3x snídaně, prů -
vodce, pojištění léčebných výloh a pojištění
na úpadek CK.
PŘÍPLATEK: nástup v Brně 200 Kč.

Do po ručená výměna na vstupy: 50 EURO
Časy a místa odjezdů budou upřesněny v pokynech na cestu.

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Cena
RAK-01 14.06.-17.06. 5390

Grossglockner - z pořádné silnice je pořádný výhled!

VOMATIP!
BEZ NOČNÍCH 

PŘEJEZDŮ!
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1-DENNÍ ZÁJEZD

SOUTĚSKA STEINWANDKLAMM,
MYRAFÄLLSKÉ VODOPÁDY 

A HOHE WAND

Odjezd v 5.30 hod. z Třebíče z AN zastávka 
č. 1, v 5.45 hod. z Jaroměřic, v 6.00 hod. z Mo -
ravských Bu dě jovic, v 6.30 odjezd ze Znojma
přes Vídeň a údo lím Piesti ngtal do Muggen-
dorfu, kde začne naše turistické putování. 

Nejdříve projdeme po žebřících a můstcích
soutěsku Steinwandklamm. Trasa bude
dife rencována podle zájmu a zdatnosti účast-
níků. V závěru společně absolvujeme skalní
průchod Tureckou jeskyní (doporučujeme
baterku). 

Poté nás čekají romantické Myrafällské
vodo pády a výstup na Hausstein, odkud je
nádherná vyhlídka. Vstupné do soutěsky a na
vodopády 8 EURO vybere průvodce v auto-
busu.
Odpoledne odjedeme na masiv Hohe
Wand. Zde navštívíme vyhlídkovou plošinu
Skywalk, rozhlednu Bromberg a oboru 
s jeleny, kamzíky a la ma mi. Vstupné do rezer-
vace si platí účastníci sami: dospělí 2 a děti 
1 EURO. Návrat ve večerních hodinách.

Dopravu, průvodce, 
pojištění léčebných výloh.

Doporučená výměna:
cca 10 EURO

Záj. číslo Termín Cena
SMV-01 09.06.(so) 690
SMV-02 08.09. (so) 690

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Hohewand

Soutěska Steinwandklamm

1-DENNÍ ZÁJEZD
ZA ALPSKOU KRAJINOU

MEDVĚDÍ SOUTĚSKA 
A POUTNÍ MÍSTO 

MARIAZELL
Relaxace na čerstvém alpském vzduchu.

Odjezd v 4.00 hod. z Třebíče z AN zast. č. 1, 
z Ja roměřic v 4.15 hodin, z Moravských Bu dě -
jovic ve 4.30 hodin, Znojmo 5.00 hodin.
Cesta Rakouskem.

Turisticky zaměřený výlet do jednoho z nejkrás-
nějších koutů Štýrska. Bus nás doveze přes horský
průsmyk Semmering do vesničky Mixnitz
(500 m n. m), odkud absolvujeme hodinový
výstup k soutěskám. První část absolvujeme po
162 žebřících, překrásným kaňonem. Výstup po
žebřících je bezpečný a skýtá nezapomenutelné
pohledy a zážitky, trvá asi 2 hodiny k chatě Güte
Hirten (1209 m n. m.). Druhou část si účastníci
zvolí sami. Zdatnější se vydají přes vrchol
Hochlantsch (1720 m n.m.), kde budou
odměnění nezapomenutelným výhledem. 
Ostatní budou pokračovat po rovinaté lesní sil-
ničce cca 1,5 hodiny k horskému středisku 
Teichwirt. Tato túra do jedinečného koutu pří -
rody vám připraví nezapomenutelné zážitky 
a zá roveň prověří vaši kondici (převýšení 700 m,
případně 1200 m). Při zpáteční cestě krátké
zastavení v největším poutním místě Rakouska
- Maria zell.

Návrat pozdě večer do nástupních míst.
Autobusovou dopravu, prů -
vodce, pojištění léčebných
vý loh.

Doporučená výměna:
cca 10 EUR (vstupné do
soutěsky cca 2 EUR).

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

VOMATIP!

V KRÁSNÉ PŘÍRODĚ PROŽITÝ DEN - TŘEBA I S PŘÁTELI ZA EKO CENU!

Záj. číslo Termín Cena
RMS-01 16.06. (so) 890

1-DENNÍ ZÁJEZD
ROMANTICKÉ ÚDOLÍ WACHAU

KREMS • WACHAU
DÜRSTEIN • MELK

Zájezd do oblasti Wachau, který je
pro svojí krásu a hodnotu zapsán na
seznamu UNESO. Věříme, že se bude
líbit i vám!

Odjezd v 7.00 hod. z Třebíče z AN zast. č. 1,
z Jaroměřic v 7.15 hodin, z Moravských
Budějovic v 7.30 hodin.
První zastávku uskutečníme ve starobylém
městě Krems, kde se projdeme centrem
města. 

Projedeme oblast Wachau se scenerií ma -
lebných vesniček podél Dunaje až se ocitneme
v městečku Dürstein, které patří k nej -
krásnějším. Uvidíme barokní kostel s modro bílou
věží a mů žeme vystoupat na zříceninu hradu
Burgruine, kde byl vězněn král Richard Lví
Srdce. 

Zájezd zakončíme prohlídkou nejkrásnějšího
ra kouského kláštera s nádherným kostelem
a par kem v Melku. 
Návrat domů ve večerních hodinách. 

Autobusovou dopravu, prů vodce, pojištění
léčebných vý loh.

Doporučená výměna:
cca 15 EUR (z toho na
klášterní komplex 
Melk cca 10 EUR).

Záj. číslo Termín Cena
VAC-01 23.06. (so) 650
DALŠÍ TERMÍNY NA PŘÁNÍ KOLEKTIVŮ!

Krajem Wachau

Klášter v Melku

CENA OBSAHUJE:

PROGRAM ZÁJEZDU:
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1-DENNÍ ZÁJEZD
ZA INSPIRACÍ A VŮNÍ NEJEN 
PRO MILOVNÍKY ZAHRAD

KITTENBERSKÉ ZAHRADY
Jeden voňavý den v nejkrásnější
zahra   dě Rakouska nedaleko našich
hranic.

Odjezd z Třebíče z autobusového nádraží za-
stávka č. 1 v 7.30 ho din, z Jaroměřic v 7.45
ho din, z Moravských Budějovic v 8.00 hodin,
ze Znojma v 8.30 hodin. Krátká návštěva
starobylého města Krems, které bude také
naší ranní rozcvičkou na „květinový“ den. 

Poté krátký přejezd do Kittenberské zahra -
dy. Areál představuje asi 30 tématických
zahrad, které mo hou být inspirací pro vás. Zde
oko zahrádkáře zaple sá až uvidí růžovou, alp-
skou, toscánskou, lek nínovou, venkovskou, ja -
ponskou, stepní ... zahradu. Můžete meditovat
v japonské či budhistické zahradě. Geo -
grafická pestrost a spletité uličky umocní váš
pohodový den. Zábavné koutky pro děti.
Návrat v podvečer do nástupních míst.

Autobusovou dopravu, prů vodce, pojištění 
léčebných vý loh.

Doporučená výměna:
cca 10 EUR (předpoklá-
daná cena vstupenky je 
7 EUR).

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Záj. číslo Termín Cena
KIT-01 26.05. (so) 590

KIT-02 02.06. (so) 590

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

1-DENNÍ ZÁJEZD - NOVINKA

NARCISOVÉ KORZO
ANEB DEN PLNÝ KVĚTIN A VŮNĚ 
V SOLNOHRADSKÝCH ALPÁCH.

TISÍCE NARCISŮ NA ALEGORICKÝCH
VOZIDLECH A NA LODÍCH

Odjezd z Třebíče z AN zastávka č. 1 v 5.00 hodin, 
z Velkého Meziříčí v 5.20 hodin, z Jihlavy od Billy
v 6.00 hod., z Humpolce BP Vystrkov v 6.20 hod.,
z Pelhřimova z AN u Penny Marketu v 6.45 hodin.

Ráno navštívíme krásné lázeňské městečko Bad
Aussee. Za doprovodu hudby si prohlédneme
květinové sochy z narcisů na jedoucích vozi-
dlech. Můžeme ochutnat místní lidové speciality. Od -
po ledne bude slavnost s naší přítomností pokračovat
vodní promenádou na smaragdovém jezeře tak z-
vaným lodním narcisovým korzem. 
Prožití skvělé atmosféry narcisového festivalu
dotváří lidová hudba, řemesla a typické kroje. Po
ukončení odjezd domů. Návrat večer.

Kolektivy od 15 osob, mládež a senioři 750 Kč

Autobusovou dopravu, prů -
vodce, pojištění léčebných
vý loh.

Doporučená výměna:
vstupné na narcisové korzo cca 15 EUR 

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

VOMATIP!

ZA HISTORIÍ A TAKÉ KVĚTINAMI K NAŠIM BLÍZKÝM SOUSEDŮM - PŘÍJEMNÝ DEN!

Záj. číslo Termín Cena
RNK-01 03.06. (ne) 890

1-DENNÍ ZÁJEZDY

ZA HISTORICKÝMI
PAMÁTKAMI DOLNÍHO

RAKOUSKA
Nedaleko od našich hranic návštěvníky
lákají k návštěvě zámky, kláštery, ale 
i příjemné procházky, které Vám chceme
touto odpočinkovou trasou nabídnout.
K to mu, abychom prožili příjemnou so-
botu, stačí popojet pouhých pár kilometrů.

Odjezd z Třebíče z autobusového nádraží za-
stávka č. 1 v 7.30 hod., z Jaroměřic v 7.45,
z Mor. Budějovic v 8.00 a ze Znojma v 8.30 hodin.

Dopolední návštěva zámku Rosenburg, který je
renesančním klenotem. Zámek trůní vysoko na mo-
hutné skále nad údolím řeky Kamp. Zámecký areál
kromě jiného má svoji neobyčejnou atmosféru, 
a proto je jedním z nejnavštěvovanějších. Díky své
poloze, arkádám a věžím, zahradám růží a ukáz-
kám ze sokolnictví působí zámek, jako by byl z po -
hádky. Uvnitř uvidíte obsáhlou sbírku zbraní,
starého nábytku a výstavní síň hraběcí rodiny.  
Druhou část progra -
mu věnujeme kláš-
teru Altenburg,
který rovněž leží
nad řekou Kamp 
a je považován za
barokní klenot v symfonii s mra  morem, freskami,
štukem a zlatem. Vrcholem majestátnosti je kostel
a knihovna. „Klášter pod klášterem“ - ohro mí ka-
pitulním sá lem a křížovou chodbou. Zde je jedi-
nečná příležitost porovnat dva kláštery nad
sebou. Klášter je obohacen o několik zahrad,
jako je zahrada lékárnická, náboženská …
Poutní místo Maria Dreieichen ležící v oblasti
Hornu jako předešlé dvě památky. Dotvoří náš kul-
turní rozhled a pohodu celého dne. Navštívený
poutní kostel je jeden z nejkrásnějších poutních kos-
telů. Blízko něj se nachází mariánský pramen 
a Graslova  jeskyně. V programu je také počítáno
s vycházkou, která nás zavede do míst, kde pů-
sobil loupežník Jan Jiří Grasel. Návrat v podvečer.

Autobusovou dopravu, průvodce,
pojištění léčebných výloh.
Doporučená výměna: 25 EUR
(děti do 15 let 10 EUR). Návštěva
zámku a kláštera není povinná!
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Záj. číslo Termín Cena
DOR-01 19.05. (so) 490

DALŠÍ TERMÍNY NA PŘÁNÍ KOLEKTIVŮ!

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Rosenburg

Altenburg



1-DENNÍ ZÁJEZD

NP BERCHTESGADEN
ORLÍ HNÍZDO • KÖNIGSEE
Milujete nedotče-
nou přírodu  vy -
so kých hor? Chce -
te být okouzleni bělostnými vrcholky alp-
ských ve likánů, svěží zelení luk, úchvatným
alpským jezerem a ma lebnými vesničkami
plnými muškátů? Nechte se pozvat do kra-
jiny, kde si člověk uvědomí, že je součástí
přírody a to vše jen za jeden den! 
HISTORICKÉ MEMENTO!

Odjezd v 1.15 hod. z Třebíče z AN zast. č. 1, z Jihla -
vy ve 1.45 hodin od Billy. Z Pelhřimova z AN u Penny
Marketu v 2.15 hodin. • Tranzit Rakouskem do jed-
noho z nejkrásnějších koutů Evropy - německého Ná-
rodního parku Berchtesgaden. 

Z Obersalzbergu se vydáme místními Mercedesy na
unikátní vyhlídkovou cestou a následně pak původ-
ním výtahem na vrcholek hory Kehlstein, kde se tyčí
proslulá Hitlerova čajovna nazývaná „Hitlerovo
orlí hnízdo“. Z této odvážné stavby je překrásný
výhled na celý Národní park. 
Po prohlídce sjedeme opět do Obersalzbergu, odkud
přejedeme k jezeru Königsee, které je nejvýše po-
loženým jezerem v Německu a pyš ní se neuvěřitel-
nými 180 m hloubky. Podnikneme vyhlídkovou plav bu
lodí k ostrůvku Sv. Bartoloměje, kde navštívíme
místní kostelík a projdeme se po břehu jezera. Při ná-
vratu do přístavu projdeme místní obchody se suve-
nýry a občerstvením. Návrat do nástupních míst ve
večerních hodinách.

Autobusovou dopravu, průvodce, pojištění léčebných
výloh a po jištění na úpa dek CK Voma.
Doporučená výměna 
bez záruky: 30 € (z toho Orlí 
hnízdo 17 € a loď 13 €)
Tato strana zároveň poskytuje všechny 
informace k odjezdu.

Záj. číslo Termín Cena
HOH-01 26.05. (so) 990
HOH-02 09.06. (so) 990
HOH-03 25.08. (so) 990
HOH-04 01.09. (so) 990

Časově i finančně nenáročné zájezdy pro všechny věkové kategorie!

Orlí hnízdo

1-DENNÍ ZÁJEZD

NORIMBERSKÉ
DELFINÁRIUM

SOUČÁST PŘEKRÁSNÉ ZOO!
TIP NA RODINNÝ VÝLET!

Odjezd v 2.00 hod. z Třebíče z AN zast. č. 1, 
z Velkého Meziříčí ve 2.15 hod., z Jihlavy od Billy
ve 3.00 hodin, z Humpolce BP Vystrkov 3.20 ho -
din. Cesta směrem na Prahu, Plzeň s předpokláda-
ným příjezdem do Norimberka v cca 9 hodin. 

Program v místě: Návštěva zoologické za-
hrady vás uchvátí a nově otevřené delfinárium
vás přesvědčí o správném výběru zájezdu. Del-
fíni a lachtani vystupují několikrát denně v nově
vybudovaném bazénu, který imituje přírodu 
a moř ské pobřeží. Také uvidíte kapustňáky neboli
mořské krávy. V ZOO žije velké množství dalších
druhů zvířat, které umocní zážitek malých i vel-
kých diváků...
Navíc park nabízí zábavní koutek pro menší děti
a časované krmení šelmovytých místními ošetřo-
vateli. Restaurace zpříjemní váš pobyt. Vzhledem
k rozloze parku počítáme s dostatečným časovým
prostorem, proto odjedeme v pozdních odpoled-
ních hodinách.

Příjezd do nástupních míst pozdě večer. 

Autobusovou dopravu, průvodce, pojištění léčeb-
ných výloh a na úpadek CK Voma.

Cena neobsahuje vstupenku do ZOO:
dospělí 14 €, děti do 13 let 7 € (předpoklad
skupinové slevy).
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Záj. číslo Termín Cena
ZOO-01 16.06. (so) 1190

Dětem uděláte určitě radost!

EKOCENY!

ZOO Norimberk

34

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Königsee

2-DENNÍ ZÁJEZD: EKO CENA!
BAVORSKO

HERRENCHIEMSEE
NEUSCHWANSTEIN 

Vyzkou šená lahůdka! VOMA DOPORUČUJE!

1.den: Odjezd v 3.00 hod. z Třebíče z AN zast. 
č. 1, , z Velkého Meziříčí v 3.30 hod., z Jihlavy v 4.00
hodin od Billy, z Pelhřimova z AN u Penny Marketu 
v 4.45 hodin. V dopoledních hodinách příjezd k je-
zeru Chiemsee - výlet parníkem po jezeře s výhledy
na Alpské vrcholy. Připlutí na ostrov, krátká vycházka 
k zámku Herrenchiemsee - prohlídka zám ku, který
je věrnou kopií Versailles včetně zrcadlového sálu 
a krásného parku. Uvnitř zámku audiovýklad v češtině.
Návrat parníkem k busu. Cesta na ubytování. 
2.den: Snídaně. Návštěva interieru a prohlídka ex-
terieru La bu tího zámku Neu schwanstein, který ne-
chal vybudovat král
„snílek“ Ludvík II. Ba-
vorský v 19. století.
Uchvátí vás trůnní sál
nebo sál pěvců, který
zaujímá celé jedno
patro. Krásný pohled
na zámek a bavor-
skou přírodu z vyhlíd-
kové terasy a Ma -
riánské lávky. Po ob -
čerstvení u místního
jezera ještě navští-
víme barokní kostel -
Vieskirche, který
bude milou tečkou za zájezdem. Návrat do nástup-
ních míst v pozdních hodinách.

Dopravu, 1x ubytování,  1x snída -
ni, průvodce, pojiště ní léčebných
výloh a po jištění na úpa dek CK.

Doporučená výměna bez
záruky: 25 €

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Záj. číslo Termín Cena
BAN-01 09.06.-10.06. 2990

KOLEKTIVŮM DATUM PŘIZPŮSOBÍME

KOLEKTIVŮM NABÍZÍME:
Možnost rozšíření zájezdu o 1. den s jedním
noclehem navíc. Nabídka programu: klášter
Ettal, Ga-Pa (můstky a turistika v okolí), Zug-
spitze a jezero Eibsee, zámek Linderhof
nebo Mittenwald. Vše možno kombinovat!

ZÁMKY SNŮ KRÁLE LUDVÍKA
II. BAVORSKÉHO

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:
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Vydejte se na náš nejprodávanější poznávací zájezd do Norska
s turistikou, jehož název napovídá, že v programu uvidíte ne-
jvíce přírodních krás Norska. Kromě vodopádů a ledovců neza-
pomeneme ani na další unikátní scenerie – fjordy. Dny s ně ko li-
kahodinovými túrami se střídají s krat šími vycházkami a s od-
po  činkovými poznávacími dny. V roce 2018 se též krátce 
rozhlédneme po hlavním městě Norska – Oslu. 
Na všechny termíny vám zajistíme chutnou polopenzi. Při dok-
oupení lůžka v kajutě, které doporučujeme, si můžete vytvořit
příjemný zájezd bez nočních přejezdů.

• 1.den: Odjezd z ČR (Brno, Praha) dopoledne. Tranzit přes Německo do
přístavu, noční trajekt do Švédska. 

• 2.den: Po vylodění v přístavu Trelleborg následuje přejezd jihozá-
padním Švédskem se zastávkou v malebném městečku Fjallbacka a na
pozdní oběd. Na švédsko-norské hranici nás přivítá první norský fjord 
Iddefjorden, přes který přejedeme po hraničním mostě Svinesund-
bron. Poté dorazíme k fjordu Oslofjorden. V podvečer možnost
prohlídky muzea polární lodě Fram a Frog nerova parku se sochami
Gustava Vigelanda. Odjezd na ubytování. Večer se ještě můžete vydat na
návštěvu centra Osla – světlo je v létě dlouho. Na vyžádání možnost
odletu z Prahy do Oslo (večerní let) a samostatná cesta vlakem a MHD za
skupinou na ubytování.

• 3.den: Po průjezdu druhým nejdelším norským údolím Hallingdalen
(délka cca 200 km) se za horským městečko Geilo dostaneme k nej roz -
sáhlejší evropské náhorní plošině Hardangervidda (cca 10 000 km²).
Zde uskutečníme lehčí vycházku. Za dobrého počasí výhledy na vzdálený
NP Hallingskarvet. Poté sklesáme ke fjordu Hardangefjord, který pře -
konáme jízdou po více než kilometrovém mostě Hardangerbrua. Ubytování
v kempu Tvinde pod kaskádovitým vodopádem Tvindefossen. Po večeři se
můžeme ještě dojít podívat na kemp z výšky, z hrany vodopádu.

• 4.den: Při průjezdu přes pohoří Vikafjellet se nám otevřou nád herné
výhledy do světa norských hor. Poté se trajektem přeplavíme přes nejdelší
skandinávský fjord Sognefjorden. Z malebné vesničky Bale strand se
vydáme na několihodinovou túru vzhůru směrem k vrcholu Raudmelen
(972 m n.m.). Čím výš vystoupáme, tím budou výhledy na fjord pod námi
atraktivnější. Navečer přejedeme na ubytování v kempu Høv uprostřed
idylické přírodní scenerie. V termínu od 12. 7. 2018 ubytování tento den
na jiném místě, v kempu Høv pouze jedna noc dne 16. 7. 2018.

• 5.den: Volný den v krásné přírodě. Můžeme jen tak lenošit v krásném
kempu, lehce se projít po okolí nebo podniknout několikahodinovou túru
v pozvolném, avšak divokém terénu stezkou Fossestien („Stezka
vodopádů“) kolem několika kaskádovitých peřejí řeky Gaula.

• 6.den: Oblastí divokých řek, jezer, fjordů a dalších krásných scenerií do-
jedeme na dosah národního parku Jostedalsbreen. Za dobrého počasí
spatříme některý ze stále ubývajících ledovcových splazů největšího za-
lednění pevninské Evropy. V oblasti též podnikneme několikahodinovou
túru. Na další noci se pak ubytujeme v dalším pěkném kempu za městem
Stryn u ledovcového jezera Strynsvatnet.

Pozn.: Program 6. až 8. dne uspořádá průvodce, mj. podle počasí, výkon-
nosti skupiny apod. 

• 7.den: Výšlap údolím Erdalen, vymodelovaným ustupujícím le dovcem
k samoobslužné chatě Vetledalseter. V případě dobrého počasí a vaší
dobré kondice můžeme pokračovat až na dohled ledovcového splazu
Erdalsbreen.

• 8.den: Slavná Trolí stezka. Nejprve návštěva vesničky Geiranger, odkud
se zájemci mohou vydat na vyhlídkovou plavbu po fjordu Geiran -
ger fjorden, který je na seznamu památek UNESCO. Uvidíme samozřejmě
známé vodopády Sedm sester. Poté vystoupáme tzv. Silnicí orlů a po krát -
ké plavbě trajektem vyjedeme „jahodovým údolím“ Valldalen až do sedla
nad serpentinami Trolí stezky. V oblasti se vydáme na 2–4hodinovou pěší
túru. Návrat zpět do kempu u Strynu později večer přes městečko Stranda.

• 9. den: Krásnou divokou krajinou s jezery a divokou řekou Otta dojedeme
ke vstupní bráně do národního parku Reinheimen. Zde uskutečníme 
2 až 3 hodinový výšlap stezkou Diktarstien za výhledy na hřmící
vodopády a dále ke kameni zaklesnutému nad řekou (Steinbrua). Po za-
stávce s posledními nákupy suvenýrů v turistickém stře disku Lom (nachází
se zde i sloupový kostel, „stavkirke“) se vydáme na cestu na ubytování.

• 10.den: Návrat na jih. Klienty, kteří mají připlacen nocleh a odletí zpět
až 11. den dovezeme na železniční stanici nebo metro, odkud se do -
stanou k místu ubytování. Odpoledne cesta do švédského přístavu Trelle-
borg, kde se v noci nalodíme na trajekt do Německa. 

• 11.den: Ráno vylodění v Německu nebo Polsku, návrat do ČR od -
poledne.
Pozn.: Změna programu s ohledem na počasí vyhrazena – náhradní túry
určí průvodce.

Dopravu autobusem, mezistátní a vnitrostátní trajekty, 7x ubytování 
v chatkách TURIST a 1x v hostelu ve vlastních spacích pytlích (4lůžkové
pokoje bez příslušenství), 1x oběd ve Švédsku a 7x českou polo -
penzi (od 3. dne večer do 10. dne ráno), průvodce, cestovní pojištění
UNIQA K5C a pojištění proti úpadku CK.

CENA NEOBSAHUJE: vstupné cca 200 NOK (tj. cca 25 EUR) a další
výše neuvedené služby.
PŘÍPLATKY: lůžko na trajektu ve 4lůžkové kajutě: 700 Kč/os./jeden
směr, nebo ve 2lůžkové kajutě: 1250 Kč/os./jeden směr.

Zájezd ve spolupráci.
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PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Za příplatek možnost letecké varianty - přílet do Osla 2. den
večer, nocleh navíc 10. den a odlet navečer 11. den. Orientační cena
cca 7 000 Kč. Podrobné informace získáte v CK.

Několikrát vyzkoušený,
oblíbený program!

Jostedalsbreen

Jostedalsbreen - vodopád Sedm sester

Záj. číslo    Termín Cena
NOR-01 30.06.-10.07. 17900
NOR-02 12.07.-22.07. 17900
NOR-03 19.07.-29.07. 17900
NOR-04 26.07.-05.08. 17900
NOR-05 02.08.-12.08. 17900
NOR-06 16.08.-26.08. 17900



KAUNAS • VILNIUS • RIGA
TALLINN • KURSKÁ KOSA

Právem je tato cesta nazvaná jako velký okruh, pouze
s jedním nočním tranzitem, kte rý vás určitě nadchne!
Naše doporučení je jednoznačné!

• 1. den: Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách směr Katovice –
Varšava. Odpoledne krátší prohlídka Varšavy - Starý Rynek, Barba-
kan, Krakovské před městí… Ubytování. Nocleh. 

• 2.den: Po snídani odjezd směr Litva, kolem poledne příjezd do Kau-
nasu. Bývalé hlavní město Litvy (420 tis. obyvatel), ležící na soutoku
dvou největších litevských řek (Neris a Nemunas). Prohlídka památek
města: mohutný hrad nad soutokem, nejranější gotická stavba v Litvě
– chrám sv. Petra a Pavla, barokní radnice (nazývaná pro svou
barvu a 53 m vysokou věž Bílá Labuť) a jedinečné muzeum čertů.
Výlet do kláštěra Pažaislio, který leží na břehu přehrady Kau-
naské moře (klášter patří k nejhezčím církevním stavbám v severní
Evropě, postaveným ve stylu italského baroka). Ubytování. Nocleh.

• 3.den: Po snídani odjezd do národního parku Trakai, jehož domi-
nantou je hrad na ostrově uprostřed jezera Galvé (Hlava), kdysi sídlo
litevských knížat. Poté přejezd do hlavního města Vilnius, toto město, jež
svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, má asi 600 000 obyva-
tel a je chráněnou oblastí UNESCA. Nejvýznamnější památky: Gedi-
minasův hrad, Ka  tedrální náměstí, sta ré město s křivolakými
uličkami a židovskou čtvrtí. Večer návrat na ubytování. Nocleh.

• 4. den: Po  snídani  odjezd  k  moři, do třetího největšího města Klai-
pédy, které je jediným  přístavem v zemi. Návštěva N. P. Nerija ne-
boli Kurská Kosa s unikátní přírodní scenérií, tvořenou až 50 m
vysokými písečnými dunami. Na celé pobřeží je z moře vyplavováno
tzv. baltské zlato – jantar. Nejpěknější kousky si můžeme prohlédnout
v muzeu jantaru v Palanze. Navečer překročení litevsko-lotyšské hra-
nice. Po cestě zastávka u Vrchu Křížů – nejposvátnějšího místa všech
Litevců. Ubytování na území Lotyšska.

• 5. den: Po snídani odjezd do Tallinu – hlavního města Estonska, které
je opravdovou perlou středověké architektury. Historické jádro je obeh-

náno vysokými hradbami, v nichž se dochovalo 26 obranných věží.
Na kopci Toompea nad městem se nachází hrad odkud je krásný vý-
hled na historické centrum a na přístav. Je možné též navštívit park Ka-
driorg se zámeckou residencí cara Petra I. Velikého nebo Skanzen
vesnické architektury z celého Estonska Rocca El Mare. Ubytování.
Nocleh.

• 6.den: Po snídani odjezd na jih do lotyšského národního parku
Gauja. Jedná se o chráněné údolí řeky Gauja. Ve městě Sigulda se
nachází zřícenina mohutného hradu Turaida. Lanovkou se dostaneme
na druhou stranu řeky k dalšímu hradu. Ve vesnici Lígatne se nachází
„SAFARI“ - výběhy původní zvířeny národního parku (lišky, vlci, zubři
atd.) Prohlédneme si i Césis, jedno z nejstarších a nejkrásnějších měst
Lotyšska. Večer ubytování v oblasti Rigy.

• 7.den: Po snídani odjezd do hlavního města Lotyšska, prohlídka Rigy.
Téměř miliónové město oslavilo v r. 2001 800 let od svého založení. Pro
tuto příležitost byla rekonstruována řada památek v historickém jádru
Rigy. Rížský dóm je největším chrámem v Pobaltí. Bývalý hrad livon-
ských rytířů je dnes sídlem lotyšského prezidenta. Věž chrámu sv.
Petra nabízí krásný výhled na celé město. Navečer návštěva krásného
zámku Rundale (exteriér), jehož architekt B. F. Ra-
strelli proslul především stavbou Ermitáže v Petro-
hradě. Po prohlídce Rundale odjezd zpět do České
republiky. Noční jízda autobusem se zdravotními
zastávkami na motorestech.

• 8. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Dopravu autobusem, 6 x ubytování v hotelu se snídani, průvodce, po-
jištění úpadku CK. CENA NEOBSAHUJE: pojištění léčebných výloh,
podmínky získáte v CK.

DOPORUČENÁ VÝMĚNA BEZ ZÁRUKY: 60 EUR.
Vše bude upřesněno v pokynech na cestu. Zájezd ve spolupráci.
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PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Cena
POB-01 PRÁZDNINY 22.07.-29.07. 10990

ZAJÍMAVÝ 
PROGRAM!

ZAJÍMAVÁ CENA!

Riga

Rundale

Tallin



STOCKHOLM • HELSINKY • LAHTI
SAVONLINNA • PETROHRAD

PETRODVORCE • PUŠKIN • TALLINN
RIGA • VILNIUS • TRAKAI 

Za poznáním Petrohradu a pobaltských republik se vypravíme
lodí ze švédského Stockholmu, poplujeme Baltským mořem lodní
společností Viking Line, navštívíme Helsinky i oblast Savonlinny
ve finské jezerní plošině a pak nás již čekají fascinující památky
Petrohradu, Tallinu, Rigy a Vilniusu. 

• 1.den: Odjezd z ČR (2.8. z Třebíče, jinak Praha, Brno) v brzkých ran-
ních hodinách, průjezd přes Německo do Lübecku – Travemünde, nalodění
na odpolední trajekt do Švédska a následná plavba Baltským mořem. 
V nočních hodinách vylodění v Trelleborgu a odjezd do Stockholmu.   

• 2.den: Ráno příjezd do švédské metropole Stockholm, celodenní
prohlídka Gamla Stan (Staré město) s královským palácem, parla-
mentem, radnicí a kostelem Storkyran. Moderní radnice, v níž se udělují
Nobelovy ceny, unikátní námořní muzeum Vasa. Večer nalodění na
trajekt do Finska (ubytování ve 4lůžkových kajutách). 

• 3.den: Ráno bohatá snídaně na lodi, vylodění ve finském Turku a jízda
autobusem do hlavní metropole.  Helsinky, prohlídka okolí přístavu, 
Uspenská katedrála, navštívíme moderní kostel Skalní chrám - Temp-
peliaukion kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952,
Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd
do střediska zimních sportů Lahti. Cesta nádhernou jezerní krajinou do
oblasti Savonlinny, ubytování.

• 4.den: Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst Finska Savonlinny,
rozkládajícího se na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního
vodního hradu Olavinlinna. V podvečerních hodinách příjezd do
Petrohradu. Ubytování v hotelu. Fakultativně výlet na noční otevírání
mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním
nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu
kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj ro -
mánu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod. 

• 5.den: Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností Petro hra du
(UNESCO), města založeného roku 1703 Petrem Velikým. Návštěva Er-
mitá že, jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém
nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů. Fakultativní lodní pro-
jížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Zaječí ostrov
- historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petro pavlov -
skou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla - hrobku Petra I. Velikého
a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Okruž ní jízda městem
– domek Petra I. Velikého, křižník Aurora, opět v plné kráse po dvouleté
generální opravě, Smolný klášter a další. Návrat na nocleh. 

• 6.den: Městečko Puškin, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských
carů Carskoje Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami
více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce
Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s dechberoucí Jantarovou
komnatu. Odpoledne Petrohrad, náměstí sv. Izáka s jezdeckou so-

chou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka. Z její kop-
ule se skýtá fantastický výhled na město a sousední budovy Admirality a Er-
mitáže. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. 

• 7.den: Letní rezidence Petra Velikého Petrodvorce, rozkládající se
přímo na břehu Finského zálivu. Prohlídka grandiózního parku, jemuž
dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vo do -
trysků). Odjezd z Ruska, večer ubytování v estonském Tallinnu. 

• 8.den: Tallin (UNESCO), prohlídka města ležícího na břehu Finského
zálivu - opevněné Staré město - Radniční náměstí, hanzovní, cechovní 
a kupecké domy. Odjezd, večer ubytování v Lotyšsku – Riga. 

• 9.den: Hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí Riga. Stará Riga -
středověké jádro města (UNESCO) s nejstaršími kamennými domy v zemi,
ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům
Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží,
Rižský hrad - sídlo prezidenta. Odjezd, večer ubytování Litva - Vilnius.

• 10.den: Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského
města Vilnius (UNESCO) na řece Neris, které svým půvabem připomíná
Prahu - Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice), Rad-
niční náměstí, dlážděné uličky Starého města s kostely, Jitřní brána. 
Program zakončí návštěva vodního zámku Trakai, sídlo litevských knížat.
Odjezd, noční průjezd Polskem. 

• 11.den: Předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Autobusovou dopravu, trajekty Travemünde – Trelleborg a Stockholm –
Turku/Helsinky, 8x ubytování - 7x ubytování hotely*** - 2lůžk. pokoje, 
1x 4lůžková kabina na trajektu Stockholm – Turku/Helsinky, 8x snídani for-
mou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinné 
z důvodu vyřízení víza). UPOZORNĚNÍ: 3lůžkový pokoj není na hote lech
možný, pouze 2lůžkový pokoj s přistýlkou.
CENA NEZAHRNUJE:
vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATEK: skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč
(o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas infor-
mováni), Jantarová komnata 850 Kč – cena zahrnuje vstup do zámku, zámec -
kého parku i návštěvu Jantar. komnaty, včetně povinného místního průvodce 
a sluchátek (nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem), 4lůžková kajuta
na trajektu Rostock - Trelleborg 490 Kč/os.                           Zájezd ve spolupráci.
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CENA OBSAHUJE:

PROGRAM ZÁJEZDU:

Záj. číslo    Termín Cena
RUS-01 07.06.-17.06. 17290
RUS-02 19.07.-29.07. 17690
RUS-03 z Třebíče 02.08.-12.08. 17890

Petrohrad

Puškin

Stockholm

2.8. ODJEZD Z tŘEBÍČE!

RUS-04 16.08.-26.08. 17290



3-DENNÍ ZÁJEZD - HIT Z LET 2016 A 2017!

LIDOVÁ ARCHITEKTURA • POHODLNÁ
TURISTIKA • TERMÁLNÍ LÁZNĚ

• 1.den: Odjezd z Jihlavy, Třebíče, Náměště nad Oslavou, Brna 
v brz kých ranních hodinách. Prohlídka zámku Bojnice – zámek 
inspirovaný francouzskými hrady na Loiře. Čičmany – překrásná li-
dová architektura. Rájecká Lesná –  lidový betlém. Žilina – náměstí
s renesančními domy a loubím. Ubytování v penzionu v oblasti Těrchové.

• 2.den: Snídaně. Jánošíkovy diery – poklad Malé Fatry. Pro-
cházka neporušenou krajinou ko lem kaskády vodopádů na Malý

nebo Velký Rozsutec.
Odpolední odpočinek 
a relaxace v ter    mál ních
lázních Aphrodite v Ra -
jeckých Teplicích - mo-
derní vodní svět s vnitř ními
a venkovními termálními
bazény. Nechte se hý-
čkat lázněmi v římském
stylu a v termálním pra-

menu 38 °C, který blahodárně působí na pohybové ústrojí (18
EURO). Ti z vás, kteří chtějí zůstat v přírodě Malé Fatry, nemusí od-
polední výlet uskutečnit. Návrat na ubytování. 

• 3.den: Po snídani se vydáme na hřeben Malé Fatry za využití mo-
derní lanovky z Vrátné Doliny. Překonáme převýšení 750 m, a tak
bez námahy se ocitneme na Snilovském Sedle 1490 m.n.m.,
které je výchozím bodem pro nenáročnou vycházku na nejvyšší vrchol
celého pohoří, kterým je Velký Kriváň 1709 m.n.m. Odpoledne 
v Těr  chové nezapomeneme na nákup slovenských sýrů. Návrat
domů ve večerních hodinách. 

Dopravu, průvodce, 2x ubytování, snídani, po-
jiště ní léčebných výloh, pojištění cestovní kan-
celáře proti úpadku.

INFORMACE: Cena neobsahuje večeře, které
je možno na místě dokoupit za cca 5-10 euro.

PŘÍPLATEK: nástup v Jihlavě 100 Kč

Doporučená výměna bez záruky: 40
EUR

3-DENNÍ ZÁJEZD - VYSOKÉ TATRY

VLKOLÍNEC • ŠTRBSKÉ PLESO 
KOŠICE • HERVARTOV • BARDEJOV
• STARÁ ĽUBOVŇA • SPIŠSKÝ HRAD

LEVOČA • VAŽECKÁ JESKYNĚ
Zapomenutá místa, kde se zastavil čas před několika sta-
letími. Úchvatná příroda plná lesů a hor. Památky, které
vás překvapí svojí krásou a osobitostí. Gurmánské specia-
lity nejen z ovčího sýra - to všechno nám ukáže otevřená
náruč Slovenska. Navštivme zemi, kde nám lidé rozumí!

• 1.den: Odjezd z Jihlavy od Billy v 4.45 ho d., z Tře bíče z AN zastávka 
č. 1 v 5.30 hodin, z Velkého Meziříčí v 5.45 hod., z Brna od divadla 
v 6.30 hodin. V poledních hodinách příjezd do blízkosti vesnice, na kterou
civilizace zapomněla - Vlkolínce. Procházka vesničkou zapsanou v sez -
namu UNESCO, osobní volno. Pohádková Važecká jeskyně s bo-
 hatou krápníkovou výzdobou. Vysoké Tatry - nenáročná procházka 
v oblasti Štrbského plesa a skokanských můstků. Ubytování, večeře.

• 2.den: Snídaně. Košice - historické centrum, Chrám sv. Alžběty
- největší katedrála Slovenska, kaple sv. Michaela. Hervartov - dřev-
ěný kostel sv. Františka z Assisi (UNESCO). Bardejov - nejgotičtější
město Slovenska (procházka po hradbách, Radniční náměstí, Bazilika
svatého Jiljí, radnice, goticko-renesanční domy). Stará Lubovňa -
rozsáhlý skanzen původní lidové architektury a řemesel 
s přilehlým hradem. Návrat na ubytování, večeře.

• 3.den: Snídaně. Návštěva největšího středověkého hradního kom-
plexu střední Evropy - Spišského hradu. Levoča - historické ná-
městí a ručně vyřezávaný oltář s výškou přes 18 metrů v kostele sv.
Jakuba. Po cestě domů dostaneme možnost nakoupit slo-
venské sýrové speciality. Návrat domů ve večerních hodinách. 

Dopravu, průvodce, 2x ubytování, 2x snídani (šv.
stůl), 2x večeři (polévka+hlavní jídlo), pojištění
léčebných výloh, pojištění cestovní kanceláře proti
úpadku.

PŘÍPLATEK: nástup v Jihlavě 100 Kč.

Doporučená výměna bez
záruky: 30 EUR

Tato strana zároveň poskytuje všechny 
informace k odjezdu.
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PROGRAM ZÁJEZDU:

PROGRAM ZÁJEZDU:

Záj. číslo    Termín Super cena
SVO-01 01.06.-03.06. 3550

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Tradiční termín Super cena
SMF-01 PRÁZDNINY 17.08.-19.08. 2990

Štrbské pleso

Rájecké Teplice - luxus, který si zasloužíte!

Lanovka Vrátná

BONUS: SÝROVÉ NITĚ - KORBÁČE PRO KAŽDÉHO!

VELMI ÚSPĚŠNÁ LOŇSKÁ NOVINKA!

CENA OBSAHUJE:

Spišský hrad

Kvalitní a pohodlné ubytování se stravováním, které zachutná!



1-DENNÍ ZÁJEZDY

TERMÁLNÍ LÁZNĚ GYÖR

Odjezd z Jihlavy v 4.15 hodin od Billy, 
z Tře bíče z AN zast č. 1 v 5.00 ho din, V. Me zi-
říčí v 5.15 hod. Z Brna v 6.15 hodin. Příjezd do
Györu v dopol. hod. Cesta zpět Třebíč, Jihlava.

Nejprve si prohlédneme historickou část Györu,
pak zamíříme do moderních lázní. Lázeňský areál
je rozdělen na léčebnou a zá bavní část. V lé -
čebné se nacházejí kryté a venkovní sedací ba-
zény s termální vodou o teplotě 29, 32 a 38°C
(vhodná při léčbě pohybového ústrojí, při dýcha-
cích a gynekologických obtížích). V zábavní části
jsou kryté i venkovní bazény s podvodními masá-
žními tryskami, vodopádem, perličkami a tobo-
gány. Najdeme tu i dětský koutek, saunu, ma sáže,
restaurace, kavárnu a vodní bar. 

Autobusovou dopravu, průvodce, pojištění léčeb-
ných výloh. 
V CK je možno dokoupit vstupenku za 260 Kč do-
spělí, 190 Kč děti do 16 let a senioři.

3-DENNÍ ZÁJEZD

METROPOLE NA DUNAJI
BRATISLAVA - BUDAPEŠŤ
VÍDEŇ (Z BRATISLAVY DO VÍDNĚ LODÍ)

Znamenitý scénář na pěkný víkendový oblíbený
zájezd, který Vás určitě potěší!

1.den: Odjezd z Jihlavy od Billy v 5.00 ho d., 
z Tře bíče z AN zast. č. 1 v 6.00 hod., z Velkého
Meziříčí v 6.15 hod. Z Brna od divadla v 7.00 hod.

Dopoledne příjezd do bý -
valého Press burku, dnešní
Bratislavy - centrum (Mi-
chal ská brá na, staré měs -
to, Bratislavský hrad).
Od poledne návštěva zá-
žitkových maďarských láz -
ní v Györu. Pět bazénů 
s masáží, gejzíry, chrliči
vody, vodopádem a výřiv-
kou. Navíc sauny a parní
kabiny. Vstupenka již 

v ceně. Odjezd na Slovensko na večeři a nocleh. 
2.den: Snídaně. Přejezd do Budapešti, celo-
denní program - Budínský hrad, Ry bářská bašta 
s vyhlídkou na město, chrám sv. Matyáše, králov-
ský palác, řetězový most, budova parlamentu,
krátké volno. Večer návrat na ubytování a večeři.

3.den: Po snídani odjedeme do Bra tislavského přís-
tavu. Zamáváme autobusu, který nás bude očekávat
ve městě valčíku. Tam se přepravíme lodí po Dunaji.
A poté společně uskutečníme prohlídku rakouské me-
tropole Vídně. Stěžejním bodem programu bude ná-
vštěva zámku a zahrad Schön brunn. Ve zbytku
času navštívíme historické centrum Vídně. Návrat do
nástupních míst ve večerních hodinách. 

LODNÍ LÍSTEK V CENĚ 600 KČ 
JIŽ V CENĚ ZÁJEZDU!

Nenechte si ujet loď, bylo by to škoda!

MOSONMAGYÁROVÁR 

Odjezd z Jihlavy v 4.15 hodin od Billy, 
z Třebíče od z AN zast. č. 1 v 5.00 ho din,
Velkého Meziříčí v 5.15 hod. Z Brna v 6.15
hodin. Cesta zpět Jihlava, Třebíč. Příjezd do Mo-
sonmagyárováru dopoledne.

Zrekonstruované lázně se nacházejí na termálním
prameni s alkalickou, hydro gen-uhliči tanovou vo -
dou s obsahem mnoha rozpuštěných solí. Voda
má výborné léčivé účinky a patří mezi 5 nej-
účinnějších v Evropě. Lázně mají krytý plavecký
bazén, dva menší venkovní léčebné bazény 
a jeden z části krytý sedací léčebný bazén. Dále
je k dispozici polokrytý termální bazén včetně ja-
cuzzi a 3 nové zážitkové bazény. 

Autobusovou dopravu, průvodce, pojištění léčeb-
ných výloh.
V CK je možno dokoupit vstupenku za 340 Kč pro
všechny věkové kategorie.

Záj. číslo Termín Cena
MAS-01 07.04. (so) 690
MAS-02 03.11. (so) 690

Autobusovou dopravu, lodní lístek Bratislava
- Vídeň, vstupenku do lázní, 2x nocleh, 2x polo -
penzi, průvodce, pojištění léčebných výloh a na
úpadek CK Voma.
PŘÍPLATEK: nástup v Jihlavě 100 Kč
Doporučená výměna bez záruky: 15 EUR -
Slovensko a Rakousko, Maďarsko 3000 HUF.
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

DALŠÍ TERMÍNY NA PŘÁNÍ KOLEKTIVŮ!

Záj. číslo Termín Cena
BBV-01 19.05.-21.05. 3990
BBV-02 08.09.-10.09. 3990

Záj. číslo Termín Cena
GYR-01 07.04. (so) 690
GYR-02 03.11. (so) 690

Budapešť

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

3-DENNÍ RELAXAČNÍ ZÁJEZD

TERMÁLNÍ LÁZNĚ MEDÉR A
PODHÁJSKA NA SLOVENSKU

A NAVÍC POZNÁVACÍ PROGRAM 
S TRŽNICÍ MAĎARSKÝCH SPECIALIT!

1.den: Odjezd z Třebíče z AN zast. č. 1 v 7.45
hodin. Dopoledne příjezd na hrad Děvín u Bra-
tislavy – jeden z nejvýznamnějších hradů slo-
vanských a slo venských dějin. Návštěva hradu 
s výhledem na majestátní soutok řeky Moravy a Du -
naje. Odpoledne příjezd do Velkého Medéru.
Návštěva termálních lázní. Termální pra-
meny vyvěrají z hloubky cca 1500 m. V bazé-
nech je teplota 36 – 38 °C. Večeře. Nocleh 
v hotelu v Komárně pro obě noci. 

2.den: Snídaně. Do-
polední návštěva Ko-
márna – náměstí
Nád voří Evropy - kom-
plex staveb s typickými
prvky architektury 45
evropských zemí a re-
gionů na jednom místě.

Návštěva protiturecké pevnosti aspirující na zápis
do UNESCO. Odpoledne návštěva lázní Pod-
hajska, jejíchž voda je svým složením srovna-
telná s vodou Mrtvého moře. Podvečer příjezd na
ubytování. Večeře.
3.den: Snídaně. Hráz vodního díla Gabčíkovo
– vyhlídková věž, přečerpávací komory. Poders-
dorf – rakouské městečko na břehu Neziderského
jezera (UNESCO) atmosférou při po mínající fran-
couzskou riviéru – chodník hvězd, přístav, maják. 
V ma ďarském městě Fertöd budeme mít možnost
nakoupit pravé místní speciality. Zahrady a ex-
terier Esterháziho pa láce nazývaného maďarské
Versailles. Příjezd v pozdních odpoledních hodinách.

Autobusovou dopravu, 2x ubyto-
vání v hotelu s polopenzí,
průvodce, pojištění léčebných
výloh a na úpadek CK.

CENA NEOBSAHUJE: vstup do lázní a objektů.

DOPORUČENÁ VÝMĚNA: cca 25 EUR

DALŠÍ TERMÍNY NA PŘÁNÍ KOLEKTIVŮ!

Záj. číslo Termín Cena
MPS-01 25.05.-27.05. 3190
MPS-02 21.09.-23.09. 3190

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

39

top novinka za super cenu! náš bestseller!
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Podersdorf

Lázně Velký MedérDALŠÍ TERMÍNY NA PŘÁNÍ KOLEKTIVŮ!
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JSME RÁDI, ŽE JSTE SI JSME RÁDI, ŽE JSTE SI 
POLSKO OBLÍBILI!POLSKO OBLÍBILI!

1-DENNÍ ZÁJEZD

OSVĚTIM
VSTUPENKA V CENĚ!

Odjezd časně ráno z Jihlavy, Velkého
Meziříčí, Třebíče, Brna (bude upřes-
něno dle časového vstupu do ob-
jektu).

Dopoledne příjezd do Osvě timi.
Procházka kmenovým táborem:
vstupní brána (Arbeit macht Frei), ubi-
kace, Apelplatz... Přejezd do Bře -
zinky (Birkenau) s dřevěnými baráky,
konečnou vlaků, kde byli deportovaní
tříděni... 
Odpoledne odjezd zpět, návrat do
nástupních míst večer. 

Autobusovou do-
pravu, vstupenku,
průvodce + místní
prů vodce, kom-
plexní pojištění.

PŘÍPLATEK: nástup v Jihlavě 100 Kč

TERMÍNY 
PRO KOLEKTIVY

VYTVOŘÍME NA PŘÁNÍ!

NUTNÁ VČASNÁ 
REZERVACE!!!

Z DŮVODU BRZKÉHO 
OBSAZENÍ OSVĚTIMI
VČETNĚ MÍSTNÍCH

PRŮVODCŮ.

PROGRAM ZÁJEZDU:

2-DENNÍ ZÁJEZD

WADOWICE • WIELICZKA
KRAKOV

NÁVŠTĚVA HISTORICKÝCH
PAMÁTEK NAŠICH SOUSEDŮ. 

• 1. den: Odjezd z Jihlavy v 5.15 hod. a z Tře-
bíče z AN zastávka č. 1 v 6.00 hod., z Velkého
Meziříčí v 6.20 hod., z Brna v 7.00 hodin. 
Dopolední návštěva Wadowic - rodiště sv. pa-
peže Jana Pavla II. Odpoledne navštívíme solné
doly Wielizczka - komp lex solných jeskyní 
a kaplí. V podvečer návštěva poutního místa
Kalvaria Zebryzdovska (UNESCO) na zý-
vané Polským Jeru  za lémem. Ubytování a večeře.

• 2. den: Snídaně. Krakov - celodenní návštěva
historického hlavního města polských králů na
řece Visle. Navštívíme vrch Wawel - komplex
hradu s katedrálou, který je korunovačním mís-
tem králů. Nevynecháme – Hlavní rynek, největší
náměstí ve střední Evropě s gotickými, renesan-
čními a barokními budovami (Sukienice, kostel
sv. Vojtěcha...). Následuje společná vy cházka
po královské cestě na baštu Barbakán. Návrat
ve večerních hodinách.

Autobusovou dopravu, 1x uby-
tování, 1x snídani, 1x ve čeři,
průvodce, pojištění léčebných
výloh a pojištění na úpadek CK.         

PŘÍPLATEK: nástup v Jihlavě
100 Kč
Doporučená výměna bez záruky: 100 PLP.

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Krakow

TERMÍNY PRO KOLEKTIVY
VYTVOŘÍME NA PŘÁNÍ!
(možno zařadit také Osvětim)

PROGRAM ZÁJEZDU:

Záj. č. Termín Cena
OSV-01 19.05. (so) 990

CENA OBSAHUJE:

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Super cena
POL-01 12.05.-13.05. 1990

2-DENNÍ ZÁJEZD - NOVINKA!

POLSKO - ČESKO
VAMBEŘICE • WROCLAV

ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY

1.den: Odjezd z Třebíče z AN zastávka č. 1
v 5.00 hodin, z Velkého Meziříčí v 5.20 ho -
din, z Jihlavy od Billy v 6.00 hod., z Havlíč-
kova Brodu v 6.45 hodin. Cesta do Polska.
Vambeřice - významné poutní místo nazý-
vané Slezský Jeruzalém. Prohlídka barokní ba-
ziliky, která je vyzdvižena nad místním ná -
městím. Wroclav (Vratislav) - krásné histo-
rické město Vás nadchne nejen architekturou.
Vše na jednom místě a to v centru města se za-
chovalou gotikou - radnice a ry nek patří k nej-

krásnějším v Evropě. Mosty, ostrůvky a park ve
vás vyvolá srovnání s Benátkami. Nocleh.
2.den: Snídaně. Adršpašské skály patří
jistě právem k nejnavštěvovanějším místům 
v ČR. Podivuhodná krása sklaního města přit-
ahuje milovníky přírody již několik staletí.
Rozsáhlým labyrintem skalních věží vás pro-
vede turistický okruh (3,5 km). Budete mít
možnost procházet úzkými soutěskami, pro-
jdete roklemi, vystoupáte na vyhlídková
místa, kde se vám otevře pohled na skalní
město doslova z ptačí perspektivy.
Krátká zastávka v Novém městě nad
Metují - “český Betlém”. Jurkovičův zá -
mek (exterier) a zahrada v duchu italské re-
nesance. Večer příjezd do nástupních míst.

Autobusovou dopravu, 1x
noc leh, 1x snídani, prů -
vodce, pojištění léčebných
výloh a pojištění na úpa -
dek CK.        

Adršpašské skály

TERMÍNY PRO KOLEKTIVY
VYTVOŘÍME NA PŘÁNÍ!

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Záj. číslo    Termín Cena
PLC-01 16.06.-17.06. 1890

! !



3-DENNÍ ZÁJEZD

ŠUMAVA A JIŽNÍ ČECHY

1.den: Ráno odjezd z Třebíče, Velkého Meziříčí,
Humpolce, Pelhřimova do oblasti jižních Čech.
Prohlídka romantického zámku Červená Lhota.
Odpoledne návštěva hradu Rabí – největší
hradní zříceniny v Čechách. Hrad se tyčící nad
stejnojmennou vesnicí na řece Otavě s domy tzv. 
sel ského baroka s typickými prohnutými štíty. Zde 
v roce 1421 přišel husitský hejtman Jan Žižka při
obléhání o své druhé oko. Přesun do královského
města Klatovy, považovaného též za bránu Šu-
mavy – náměstí s barokní lékarnou u Bílého noso-
rožce. Odjezd na ubytování. 

2.den: Snídaně. Atraktivní pěší turistika v okolí
Železné Rudy. Ze Špičáku po žluté značce na
Čertovo jezero, a poté pokračujeme k Čer-
nému jezeru (největší jezero na Šumavě). Pěší
výlet je dlouhý asi 8 km.
Odpoledne návštěva romantického šumavského
hradu Velhartice (hrad Buška z Velhartic),
krásná oblast, kterou si před lety vyhlédl i Jan We-
rich a kousek pod hradem trávil mnoho času na
své chatě. Ubytování na stejném místě. 
3.den: Snídaně. Zastávka u „šumavského mo -
ře“, kterým je vodní nádrž Lipno. Procházka
po první a jediné stezce korunami stro -
mů 675 metrů dlouhé. Část dne využijeme
pro návštěvu jednoho z nejkrásnějších měst 
již ních Čech, kterým je Český Krumlov
(UNESCO). Program v tomto místě dle zkušeností
našeho průvodce. Návrat domů večer.

Autobusovou dopravu, 2x nocleh,
2x snídani, 2x večeři, průvodce,
pojištění na úpadek CK Voma.
Cena neobsahuje vstupné.

Záj. číslo Termín Cena
ŠUM-01 09.06.-10.06. 2990

DALŠÍ TERMÍNY NA PŘÁNÍ KOLEKTIVŮ!

Český Krumlov

Lipno - stezka Korunami stromů

3-DENNÍ ZÁJEZD

ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
A NAVÍC VÝLET 
DO DRÁŽĎAN

1.den: Odjezd z Třebíče z AN zast. č. 1 v 5.00,  
z Velkého Meziříčí od Billy v 05.15 hodin, z Jihlavy
od Billy v 6.00 hod., z Humpolce 6.20 BP Vystrkov,
z Prahy od hlavního nádraží v 8.00 hodin.

Výstup na českou národní horu Říp s rotundou 
sv. Jiří. Odpoledne přesun do oblasti Českého
Švýcarska a Lužických hor - Kamenický Šenov
s čedičovými varhany délky až 12 metrů na Pan-
ské skále. Jetřichovice - krásná obec pod pís-
kovcovými skalami. Pěší vycházka - Marinina skála
s altánem, popř. Viléminina stěna. Večerní Děčín.
Ubytování a nocleh.
2.den: Snídaně. Údolím Labe přes Bad Schan-
dau k sousedům do Saska. Rozsáhlá skalní pev-
nost Königstein (9,5 hektarů) na stejnojmenné
stolové hoře (až 42 metrů vysoké hradby a 152
metrů hlubokou studnou). Příjezd do Drážďan,
zvané též Florencií na Labi. Historické centrum -
Brühlova teresa, Katolický dvorní kostel, reziden-
ční zámek, Zwinger. Semperova opera, nákupní
Prager Strasse, Memento války - kostel Frauenkir-
che. Návrat na ubytování. 

3.den: Snídaně. Českosaské Švýcarsko - ce-
lodenní pěší výlet. Z Hřenska výstup k symbolu ob-
lasti - na Pravčickou bránu s výletním zámečkem
Sokolí hnízdo. Gabrielinou stezkou se skalními
útvary do Mezní Louky. Možnost občerstvení.
Tichá popř. i Divoká sou-
těska na řece Kamenici s jíz-
dou na lodičkách i s umělým
vodopádem. Návrat do nástup-
ních míst v pozdních hodinách.

Autobusovou dopravu, 2x nocleh, 2x snídaně, prů -
vodce, pojištění na úpadek CK Voma.
Doporučená výměna na vstupy: 400,- CZK,
20 EUR  Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Záj. číslo Termín Cena
CZS-01 01.06.-03.06. 2950

DALŠÍ TERMÍNY NA PŘÁNÍ KOLEKTIVŮ!

Zwinger

Pravčická brána

„TOULKY PO VLASTECH ČESKÝCH“ S PRŮVODCEM ANEB POHODLNÉ KRÁTKODOBÉ ZÁJEZDY S MNOHA PŘÁTELI!
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PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

VEČERE V CENĚ

PROGRAM ZÁJEZDU:

PROGRAM ZÁJEZDU:
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2-DENNÍ ZÁJEZD

ČESKÝ RÁJ A LIBERECKO
PRACHOVSKÉ SKÁLY 

A JEŠTĚD

• 1.den: Ráno odjezd z Třebíče z AN zastávka
číslo 1 v 5.30 hod., z V. Meziříčí od Billy 
v 5.45 hod., z Jihlavy od Billy v 6.15 hod, 
z Havlíčkova Brodu v 7.00 hod. 

Příjezd do Jičína města spojeného s postavi-
čkou Rumcajse. Město je považováno za bránu
do Českého ráje. Navštívíme centrum města 
s řadou barokních domů až přijdeme k Vald-
štejnskému zámku s barokním letohrádkem 
a parkem s ojedinělými dřevinami. Poté navští-
víme skalní město Prachovské skály, kde se
projdeme k jednotlivým vyhlídkám, kterých je
celkem sedm s tím, že každý zváží kolik jich
absolvuje. Liberec - výlet lanovkou na Ješ těd
a panoráma Jizerek. Odjezd na ubytování.

• 2.den: Snídaně. Botanická zahrada v Liberci.
Po její návštěvě se vydáme k zámku Hrubá
Skála, kde z nádvoří a především věže pro-
žijeme krásné výhledy na celý Český ráj i do-
minantní hrad Trosky. Po prohlídce se vydáme
k zachovalému gotickému hradu Kost, kde
společný víkend ukončíme. Příjezd do nástup-
ních míst ve večerních hodinách.

Autobusovou dopravu, 1x nocleh,
1x snídaně, průvodce, pojištění 
na úpadek CK Voma.

Tato strana zároveň poskytuje všechny 
informace k odjezdu.

Na přání kolektivů je možné program roz-
šířit o jeden den a ten věnovat výletu do SRN –
Lužický okruh – Žitava, Budyšín – metropole Lužice

na Sprévě s hradem a kostelem sv. Petra. Město Zho-
řelec – rozdělené na německou a polskou část. Při
návratu do ČR Lázně Libverda. Cena 2890 Kč.

Záj. číslo Termín Cena
CSR-01 01.09.-02.09. 1990

Ještěd

PROGRAM ZÁJEZDU:

CENA OBSAHUJE:

Prachovské skály



SKI CENTER LATEMAR - PAMPEAGO 
CAVALESE - ALPE CERMIS 

SKI AREA ALPE LUSIA 
Českými lyžaři bezkonkurenčně nejnavštěvovanější lyžařské středisko v Itálii.
Lyžařské terény všech náročností v tom nejsprávnějším poměru pro každého. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
•1.den: Odjezd od CK VOMA v 7.00 hodin, z Jihlavy od Billy v 7.45 hod.
Z Prahy z autobusového nádraží Zličín (dostupnost metra) v 10.00 hod.
Jízda Německem a Rakouskem do Itálie. Příjezd do hotelu večer. Ubytování.
• 2.den: Snídaně. Přeprava Vomabusem přes Predazzo do střediska Ski
Area Alpe Lusia. Krásné lyžování, kterým se dostanete až do Moeny 
a zpět. Výhledy na Marmoládu. Velice oblíbené středisko! Večeře a nocleh.
• 3.den: Snídaně. Odpočatí se Vomabusem přepravíme do moderního špič kově
vybaveného střediska pro všechny výkonnostní kategorie Pampea go/Obe -
reggen. Můžete prolyžovat celou oblast SkiCenter Latemar. Večeře a nocleh.
• 4.den: Snídaně. Přeprava Vomabusem do Cavalese. Celodenní lyžování
na technicky zajímavých a dlouhých sjezdovkách Alpe Cermis, kde budete
i poslední den. Večeře a nocleh. Tento den vynecháme u kratšího pobytu.
• 5.den: Snídaně. Opakujeme program třetího dne - Alpe Lusia. Také vy-
hovíme zájemcům vrátit se na Pampeago. Večeře a nocleh.
• 6.den: Snídaně. Ukončení pobytu v hotelu. Přeprava do Alpe Cermis -
Ca va lese - celodenní lyžování. Asi v 17 hod. nakládka lyží a cesta do ČR.
• 7. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Hotel*** Ludwigshof (viz obrázky, prospekty 
v CK) Poloha: Truden u Cavalese - 20 minut jízdy
VOMA BUSEM na sjezdovky.
UBYTOVÁNÍ: Je zabezpečeno ve velice pěkném, alp-
ském, stylovém rodinném hotelu. Dvoulůžkové pokoje
je možné rozšířit až o dvě přistýlky. Každý pokoj má
vlastní sprchu, WC, TV. K dispozici sauna a výřivka, ve
vedlejším hotelu stejného majitele.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně formou švédského stolu,
kva litní večeře servírovaná o třech chodech.
5 NOCÍ/5 DNÍ LYŽOVÁNÍ (LEVNĚJI NEŽ LONI)

4 NOCI/4 DNY LYŽOVÁNÍ (NOVINKA)

CENA OBSAHUJE: Autobusovou dopravu, která je denně k dispozici, 5x (4x) nocleh,
5x (4x) snídani, 4x (3x) večeři, průvodce na organizační záležitosti, pojištění lé-čebných
výloh a storna zájezdu.
CENA NEOBSAHUJE SKIPAS: Cena SKIPASU po skupinové slevě cca: 4-denní
175 €; 5-denní 199 €. Děti do 8 let lyžují zdarma! Mládež 8-16 let 5-denní 150 €.
Dále je možné si sjednat v CK rizikové pojištění na sport 50 Kč/den. Turistickou daň
1 €/osoba/noc.

Zákon č. 159/1999 o podmínkách podnikání v cestovním ruchu
Součástí cestovní smlouvy kromě katalogu je dodržování výše uvedeného zákona.

Některé části zákona jsou zde citovány. Celý zákon, kterým se řídí CK VOMA je vydán ve sbírce zákonů z roku 1999.

Reklamační řád najdete na www.ckvoma.cz v dokumentech ke stažení.

ČÁST PRVNÍ Hlava 1
§ 2

1) Provozovatel cestovní kanceláře (dále jen „cestovní kancelář“) je pod-
nikatel, který je na základě koncese oprávněn nabízet a prodávat zájezdy.
2) Provozovatel cestovní agentury (dále jen „cestovní agentura“) je pod-
nikatel, který je oprávněn na základě ohlášení vázané živnosti provozovat
činnost v roz sahu uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) až d) a po jeho úpravách
novelizovaného zákona ze srpna 2006.

§ 4
Zákazníkem je osoba, která uzavře s cestovní kanceláří cestovní smlouvu,
nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je i
osoba, na kte rou byl zájezd převeden za podmínek stanovených zvláštním
právním předpisem.

Povinné smluvní pojištění
§6

1) Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění, na základě něhož vzniká
zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech,
kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České re-
publiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že
se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně
poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části

§7
2) Pojistné plnění podle odstavce 1 poskytne pojiš ovna okamžitě po
ověření pravdivosti oznámení pojistné události.

HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ CESTOVNÍ SMLOUVA
§ 852a

1) Cestovní smlouvu se provozovatel cestovní kanceláře (dále jen „cestovní
kancelář“) zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se
zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu.

§ 852c
1) V cestovní smlouvě lze dohodnout, že cestovní kancelář je oprávněna
jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně
stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní
smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahá-
jením zájezdu.
2) Cenu zájezdu podle odstavce 1 lze zvýšit jen v případě, že
dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které
jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v
průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého
dne před zahájením zájezdu
1. Při uzavření smlouvy se hradí 50 % ceny jako záloha. Do-
platek je třeba zaplatit 21 dnů před odjezdem nebo odletem.
Storno poplatky za odstoupení od smlouvy je nutné uhradit ihned. Bez
plného zaplacení ceny zájezdu nemá cestující nárok na poskytnutí ces-
tovních služeb.
2.CKVOMA může před nástupem cesty odstoupit od smlouvy nebo po za-
početí cesty smlouvu vypovědět v následujících případech:
a) když cestující vážně narušuje průběh cesty
b) do dvou týdnů před započetím cesty při nenaplnění minimálního počtu
osob (toto se týká pouze autobusových zájezdů při počtu 36 osob), nebo v
případě, že uskutečnění cesty je pro VOMA ekonomicky neúnosné, protože
náklady na uskutečnění cesty se výrazně zdražily. V obou případech ob-
drží cestující plnou cenu zpět, popřípadě je mu nabídnuta rovnocenná
náhrada.
c) bez dodržení lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, které VOMA nemohla
ovlivnit ani jim zabránit. 
3. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Pokud se cestující 
k odjezdu nedostaví nebo se nedostaví k dílčímu odjezdu v dobu stanovenou
průvodcem, může být ze zájezdu vyloučen, zejména v případě ohrožení
dalšího časového programu zájezdu. VOMA má nárok na plnou úhradu nák-
ladů.
4. VOMA neručí za ev. zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku 
z technických důvodů, nepříznivého počasí, popř. z důvodů přetížení ko-
munikačních cest.
Cestující musí při plánování brát možnost zpoždění v úvahu.
5. V případě, že bude nutné překnihování hotelu, uskuteční se ubytování,
přip. stravování v hotelu stejné kategorie do okruhu 20 km. Další nároky na
CK VOMA jsou vyloučeny.
6. Každý cestující je zodpovědný osobně za dodržování pasových, celních,
zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré náklady,
které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující.
7. Cestující je povinen v případě nespokojenosti nebo reklamace veškeré zá-
vady bezodkladně ohlásit průvodci a aktivně přispívat k jejich odstranění.
8. CK neručí za věci v interieru autobusu, odpovědnost za příruční
zavazadla mají klienti.

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění léčebných výloh
a pro případné zrušení zájezdu, ze kterých vychází pojištění

klientů CK VOMA na rok 2018 uzavřené s pojišťovnou
Union, a.s.

Rozsah pojištění a výška pojistného krytí. 
Přesné informace v knižním provedení získáte v CK.

Přesné podmínky smlouvy získáte v CK. Tímto způsobem jsou po-
jištěny všechny zájezdy, které organizuje (ne zprostředkovává) CK
VOMA.
STORNOVACÍ PODMÍNKY
1. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy písemným
oznámením. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení.
2. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit stornopoplatky:
a) pokud dojde ke zrušení smlouvy v době od závazného přihlášení do 60 dnů před datem
odjezdu zájezdu - manipulační poplatek činí 500 Kč za osobu.
b) 30 % z celkové ceny za osobu, pokud dojde ke zrušení v době mezi 60. a 40. dnem
včetně, před datem odjezdu zájezdu.
c) 50 % z ceny, pokud dojde ke zrušení v době mezi 40. a 20. dnem včetně, před datem
odjezdu zájezdu.
d) 70 % z ceny, pokud dojde ke zrušení v době mezi 20. a 10. dnem včetně před datem
odjezdu zájezdu.
e) 90 % z ceny, pokud dojde ke zrušení v době mezi 10. a 4. dnem včetně, před datem
odjezdu zájezdu.
f) 100 % z ceny, pokud dojde ke zrušení v době 3 dny a méně před datem odjezdu, nebo
pokud se zákazník nedostaví k odjezdu nebo se nezúčastní vlastní vinou např. poskytnutím
nepřesných či neúplných údajů, příp. porušením celních, pasových,devizových předpisů
nebo jiných zákonů. Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení
písemného oznámení cestovní kanceláři. V případě, že zákazník odstupující od smlouvy
zajistí na stornované místo jiného účastníka, nebude účtováno storno.
Zájezd ve spolupráci s jinou CK se řídí storno podmínkami této
CK dle její cestovní smlouvy nebo katalogu.

Riziko Rozsah Limit pojist. plnění

1. pojištění léčebných a) ošetření, hospitalizace, 4.000.000 Kč
výloh převoz do vlasti

b) převoz tělesných ostatků 175.000 Kč
c) nákup nebo oprava dioptrických 2.500 Kč

nebo protetických pomůcek
d) ošetření jednoho zubu/celkem 2.500 Kč/max. 7.500 Kč

za všechny zuby
asistenční služba 24 hodin denně dostupný servis

BEZ LIMITUpři pojistné události v zahraničí
2. pojištění zavazadel poškození, zničení, odcizení, ztráta 10.000 Kč

pojištěných věcí          max. 5.000 Kč/1 věc, spoluúčast 500 Kč
opožděné dodání nákup náhradních oděvů  nad 24 hod. -max. 48 hod. - 3000 Kč
zavazadel let. společ. a toaletních potřeb                          déle než 48 hod. - 9000 Kč
ztráta dokladů náklady na obstarání náhrad. dokladů 10.000 Kč

3. pojištění odpovědnosti škody na zdraví 2.500.000 Kč
za škodu škody na majetku 1.000.000 Kč

náklady na advokáta/náklady kauce 50.000/75.000 Kč
celkem za náklady na advokáta/náklady 125.000 Kč
kauce

4. pojištění storna zájezdu - choroba, úraz, živelná událost, trestný čin 80% stornopoplatku
- úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby 100% stornopoplatku

max. 12.000 Kč/1 osoba, celkem max. 36.000 Kč

PERFEKTNÍ KOMBINACE CENY A KVALITY!
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ VE VELICE KVALITNÍM HOTELU LUDWIGSHOF***!
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Využijte našich bohatých zkušeností z cest a nechte si 
poradit při výběru své dovolené do „blízkých“ zemí 
jako je Turecko, Řecko, Bulharsko, Maroko, 
Egypt, Tunisko, Arabské Emiráty, Kypr, Špa-
nělsko, Itálie, ale i do vzdálených zemí jako je Bra-
zílie, Kuba, Jordánsko, Thajsko, Čína apod.

Naši důvěru do uvedených zemí a do dalších vyhledá-
vaných oblastí cestovního ruchu si získaly tyto cestovní 
kanceláře, jejichž zájezdy prodáváme:

V naší kanceláři Vám rádi poskytneme katalogy těchto CK, 
veškeré informace aktuální nabídky last minute... Nabídky 
last minute také můžete sledovat na www.ckvoma.cz              
NA VAŠE POŽADAVKY VÁM BUDEME VYHLEDÁVATNA VAŠE POŽADAVKY VÁM BUDEME VYHLEDÁVAT 
A ZASÍLAT VÝHODNÉ TIPY NA VAŠE DOVOLENÉ!A ZASÍLAT VÝHODNÉ TIPY NA VAŠE DOVOLENÉ!

Vystaveno v roce 2014.

Za minimální počet reklamací 
a velkou spokojenost klientů!
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tel.: 844 11 12 11 www.unionpojistovna.cz

Vystaveno v roce 2014.

Za minimální počet reklamací 
a velkou spokojenost klientů!




